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 .הָפַצִמַה לע

 מ תר מ

 שדוחה | ףיסב הדעונ ,הנבוק תפסאב הרחבנש ,הֶעוה
 תולאש ורמע םויה .יודס לע  ,הנושארה התפסאל גרוברטפל רבעה |
 ה המורהל םינכהל םא ,הלאשה ןוגכ  ,ךרע תובושח תודחא +
 הלהקה  תונקת "דוביע  תלאשו : ,בשומההםוחת " לוטב .ר"ע קח

 םיקמה תא לבא ,הנבוקב ולבקתנש תוטלחהה רוסי לע ה
 וז הלאשי רהפתש רע ,החכו הדעוה םויק תלאש החקל שארפ
 הל ןיא יכ ,תרדוסמ הלועפב ליחתהל הדעוהל הל רשפארוא
 , היסור ידוהי םשב רבהל .תירפימה תושרה םגו .שורדה תכההיופו |
 תוגלפמה ןתואו ,איה ,תמיקתמ ןיידע המודה יריצ = רי לעש הדעוה |
 יאדובו ,םשמ םתוא וארק אל ןיירע  ןחכ"יאב תא .הילא וחלשש |
 ,הנבוק תפסא י'ע הרחבנש ,השרתה הרעוה לש החכ' יופוש .
 הרעוה לש החכ יופימ לודנ  וניא  .עודי ןפואב הירבח ונמזוהש <
 ,םיירובצה תינלפמהו םימרוה לש םחכ"יאב םיפתהשמ הבש \\
 תא להנל ןתדועתש | ,תודעו יהש םויקש ,אוה :רורב ;
 חרכה .ךכיפלו  .הבירמ\ רספה םורגל לולע ,תודוהיה הקיטילופה
 ןיא תעכ םינינעה בצמ יפל .הנרחאתתו ןהיניב הנרשפתתש אוה =

 השדח הפסאל ארקל היהי  רשפאש ,תווקל השק ירה ..רחא  אצומ
 ,הדעוב רחבל .תושהה הל היהתש ,םינמזומ אלו םירחבנ :לש |
 ,אפיא אלפי אלו .היסורב .תורהיה לש החכ-תאב תמאב אהתש <

 הריעוה יריצו היסורמ לודגה .לעופה-דעוה  ,מ"הוה .ירבח תצעומש
 הדיעוה תדוקפב הנדשכ ,הנבוק תפסאב ופתתשהש ,תישימחה -
 וא הדעוה לא וסנכי .םא  ,הנבוקב ורחכנש םיִנויצה  תלאשב =

 :האבה הטלההה תא הלבק ,םתריחב לע ורתוי
 םימרזה לש םחכדיאב לש םהיתולועפ תא דחאל  ידכ,

 דנאמ רסומ קר םייקתיש ךירצ. ,היסור :ידוהי ךותבש םיירובצה
 תירשפא הנבוקב .הרחבנש הדעוהל םינויצ .תסינכ ךכיפלו  ,דחא =

 -יריצ | די לע .תמיקה הצעומה םע וז הדעו רשפתתשכ ,זא קר
 ."םמצע הלאה םיריצה התדובעב ופתתשישכו ,םידוהיה .המודה \

 גרובמהב | ועבוהש | תועדה דופי .לע .הלבקתנ וז הטלחה :
 ונל היהש ,יביפפה םיסכטה .ךשמה :הז ןיא ...הנבוק תפסא ןינעב
 לש םסוחי תא קוידב .תנמסמ תאוה .הטלחהה  ,הפסאה : ןמזב
 ןהיתשלש ,תוָדעו .יתש שיש ןויכמ .רחי םנ תודעוה יתש .לא םינויצה =

 איה ןהמ תחא קרש ,טילחהל רשפא:יא ירה = ,חכ יופי הזיא שי

 טעה סוד ג, 7-20 1808, 1910 ₪. ₪ ₪

 ,היסורדידוהי .לש  תיתמאה  םחכ"תאב
 . ךרע םוש הל היה אל וזכ .הטלחה

 , תא .ןיא תרחא ךרד .  ןהיניב רשפתהל תוכירצ תודעוה
 ' ירבח םג םיניבמו ,המצע תיגרוברטפה הדעוה ושכע .רבכ הניבמ
 תא ןיידע הרתפ אל גרוברטפב התיהש הצעומה  ."הצובקה.
 ;היה רשפאש ,הרשפה האצמנ אל ןיירעש יינפמ ,תאוה הלאשה
 לכוו אל .הזכ בצמש ,קפס ןיא םלוא ...הל םיכסהל םיררצה ינשל
 " םהלש בורהו ,ןיידע .םישקעתמ "הצובקה, ירבח  ,בר .ןמו ךשמהל
 "הז תא ברקל ,םישנאב רחבל ול רשפאש ,בשוה ןיידע הדעוהב
 הלוכי .וז תונשקעש = ,וחכוי הרהמ רע םלוא ,הז תא קיחרהלי
 הנטקה העפשהה התיא םג הדעוהל דבאתש ,ךכ ידיל קר איבהל
 = ן תואצות םוש ילב הרמגנ הרעוה לש הנושארה הפסאה ,הל שיש
 ד"ע הלאשה תא .אלו המויק תלאש תא אל רותפל/ הלכי אל איה
 " יארוב ךכו ,בשומה םוחת לוטב רבדב המודה לא העצהה .תסנכה
 < להקה תעדו .תודעוה הנדחאתה אל םא ,תופסאה רתי םג הנרמגה
 .הוא ורה א דעו .החכהתאבק תדחואמה הדעוה תא ריכת = אל
 .םמצע תעד לע םולכ ושעי אלש ,םיריצהמ שוררל  היהי רשפא

 "יא ירה  ,יהוהיה רובצה ןמ חכ-יופי םוש 'הרעול ןיא םא -
 , ףוס לכ :ףוס הש :,םידוהיה םיריצה םיעמשנ הל ויהיש ,רשפא
 ,המודב ףידוחיה לש םחכזיאב

 < החעו הרחב איה .םולכ ידיל האיבה אל הנישארה הצעומה
 האצמ הל הנתנש תוארוהה .רהי ןיבו הלהקה .תונקת תא עבקתש
 ןתנהל .הכירצ תולהקה תלהנה לא הריחכה תוכזש ,תורוהל ץוחנל
 'תונקתה .ןתואל וליפא .דגנתמש המ -- .הלהקה מ ימלשמל קר
 תלאש | תאו - - תודחא םינש. ינפל המצעב "הצובקה, = העיצהש
 תירקיעה הלאשה תא |. ומכ ,בשומה .םוחת רבהב 4 קח:תעצה תסנכה
 - הזה שדוחה ףוסב .היהתש ,האבה הפסאל התחד-- .הרעוה םויק ר"ע
 רינהל .ירפ- ,איבנ = תויהל ךירצ ןיאו .אבה שדוחה תישארב וא
 "= תובוט :אל .הנייהת תינשה = הצעומה לש היתואצותש שארמ
 ל . , ,הנושארה תואצותמ

 תפסא :הל תתל הלכי אלש ,הדעוהל רפחה חכה"יופי ותוא
 , תוגלפמה .קר "ושבע .תתל .הנלכות .הרורס ןפוא ינפמ הנבוק
 ,םינושה םימרוהב תאטבתמה להקה תעד ,הומיקה

 +וז הטלחהב קפתפהלו

 .תופג]א
 לה

 יתש

 הינלופה תודיפחהו היפורב .תיסכודותרואה תודהיהל



 ,הנליוב .אתמד"דיגמ |

 -ונובר .שריה .יבצ .יבר :ןואגה :תולודנ תוחבא .יתש הלאה םימיב
 ,םמלועל וכלהש ,הירדנפכלאמ ר"ומדאהו הנבוקמ ץיב

 לש םילועמ  רתויה םיסופמה .רחא היה שריה יבצ יבר
 םדא םג היה הרותב ותלודג םע .דחי הזה ןמוב תיאטילה תונברה

 ,רובצ .יכרצב הנומאב :קפועו  ,תורפסב אָמוק ,תופש עדוי יפוריא
 יבר חונמה ויבאמ שרי .תיללכה תירובצה הדובעב תונינעתהה תא
 שריה יבר רוע תויהב | ,ויבא לש וייחב רועו ,ןנחלא קחצי

 הנורחאה תינברה היסימוקה שארב בשי
 ירחא | ,ויבא .תומ ירחאו .הב דובעלו לועפְל הברהו .גרובהטפב

 וז ותרשמ ותביח ,הנבוקב תינברה אסכ השוריב ול . לפנש <

 .ללכה תדובעל  רתויו .רתוי רסמהל
 ונממש ,זכרמ תויהל התכו הנבוקש ,םירחא תוריד הז יכ

 ןנחלא  קחצי .יבר .תויהב .הנידמה לכב תטשפתמו תאצוי העפשה
 ,ומעל רוסמ לודג  ירוהיו ,וב ודוה לכהש ,םינואגה שאר ל'ז
 יגקסע ובשחתה ,ויביבס לכ לע הברו הלודג ותעפשה תויהבו
 הלועפה לכ םש הזכרתה םהה. םימיבש -- .גרובהטפב רובצה
 ותעד .םע---"תילארשי-ללכה, תונלרתשה ןוכנ. רתוי .וא תירובצה
 תלאשב השקה רבהה לכב וב םיכלמנ ויהו םיררחה עַד םעכ
 .םידוהיה

 יביול .םג העוהי הרמב הוה .דיקפתה רבע .היציררט .יפ לעו
 ,הרותב .קר אל ומוקמ אלממ תויהל ויבא והנמאש = ,ל'ז שריה
 לבש .לתה .הנבוק .התיה םדקמכ ,ללכה  תדובעב  םג םא .יכ
 תעשב ווילא םינופ הינקפעו גרוברטפ = ינלרתשו םידרחה יתוררש
 םינינע םשל הריבה ריעל תובר םימעפ' עפונ היה חונמה .,ךרוצה

 ,רבוכמו לבוקמ אכמסהרב תעהכ ,דימת תעמשנ התיה והערו ,םייללכ =
 תונברה לש התעפשהל ץקה אב .שריה יבר לש ותומב

 ,החפשמ-ןב וא ןב יאנבוקה ןואגה  תיבל דוע ןיא .יכ  ,תיאנבוקה
 רמאל רשפא םא---רובעי תונברה סכו ,ומוקמ תא השרל ,לכויש

 הלודג ההעפשה היהה אל .ןפוא לכבש  ,תֶרחַא החפשמל -- .ךכ
 הדסימו החפשמה שאר לש ותוכוב קר האבש ,המרוקה העפשההכ
 ... קירצ .תיב ןברוח .ןיעמ .ןנחלא  קחצי יבָר <

 קספה אל ,המלש 'תינבר היטסניר התמ הנבוקבש רועבו
 רודמ .תרבוע .תו"רומדאה תשוריש .ירחא ,הירדנפבלאב ת"ורומדאה

 לודג לבאה םלוא  .םישרויה לש םמצע-םוחיל .בל םיש ילבמ ,רודל
 חכ .לעב שיא היה מצע .ר"ומדאהש יפל : ,ןילופ .ידיסח ברקב
 הררהנה .היולהה איה הדע , ויצירעמ ויה םיבר ,הֶלודג העפשהו ריבכ
 תורשע לש ןומה ףסאתה הנטקה הירדנסכלא :ריעב ,ול הכרענש
 ,לודגה רטפנה רובכל הביבסהו זדולמ .ילגף  וכלהש ,שיא םיפלא
 ,ותומל  תוכבלו  יברהל .ריפפהל ואב :םי"רומדאו  םינבר הברהו

 םא .יכ ,ותדעהינב לש .קר אל םחכהאב היה יאנבוקה ברה
 םימעפלו | ,אטילב תידרחה תודהיה לש .םינוכיתה םידומעה . רחא
 היררנפכלאמ ר"ומדאהש .רועב .;היסורב לארשי | ללכ :לע ןינמ ::םנ
 לע םג דאמ רבוכמ יכ ףא ,וידיפח להק ברקב קר ,ץרענ היה
 תנובת לע עיפשה הוה רבדהו \ ,םירחא ם"ירומדא לש םידיסח
 לכב .ןילופבו אטילב הלאה םילודגה ינש תוריטפ ושעש ,םשירה
 לדבהה תא םישינרמ םתא בתכבו הפ"לעב ועמשנש םירפסהה
 הטינרבק תא ,לארשיב לודנה תא םיכבמ הנבוקב .הזה
 ,שיאה תא םידיפפמ | הירדנפכלאבו ,לארשי תסנכ לש
 המחנ ,םשפנ תקוצמ תעב רותסמו הפחמ וב ואצמ | וינימאמש
 . םייטרפה םהייחב | הרצ | תעב 'הוקתו

 . םיובנירג ..י

 .יעיִשְתַה .סֶרְְנִקַח יִרָחִא

 | | .יעישתה סרננוקהב ולתש ,תווקתה -ויה תולודגו .תובר
 .חוררועתהה ,וז .ץראב םינינעה בצמ ,היקרומב הכפהמה

 הקושת הגלפמה ךותב . ודילוה הלא לכ -- ,םעה ךותב תשגרנה
 פג ררשש ,ןוצר-יאה תא ולידגה ,ףועמל ,הבחר הדובעל הבר
 | הסיסתל ומרגו ,טרפב הגהנההו ללכב הגלפמה תולועפב ,הזל םרוק
 הליחתה , תדבוע הליחתהש ,הבשחמה תפיסת- -הקזח .רתוי וא תוחפ
 | תודופי תא .הדימעמו .םימיקה םיינויצה .ןיכרעהב תקדובו .תנחוב
 ,,םעה חור ךלה לומו ונתשנש .ץראה יאנת  לומ תולועפה

 .וב האב הלודג הרומחש
 ול המרג החלועפ תינכתו תונויצה תודוסי לש וז הניחב

 פרגנוקה .םישעמל םנ אלא ,תואצרהו םימואנ ,םירמאמל קר

 ( תולאשה ןתיא לכ לע תימשרה ותבושת תא תתל הוה ךירצ יעישתה

 ילועפ לש תינכת עובקל ,הל הצוחמו העונתה ךיתב ורמעהש
 יה .ךירצ הז סרגנוק ,םישרחה םיאנתל המיאתמו תפקמו הבחר
 | ךוהמ םיברל הצבצבש ,השדח .ךרד לע תונויצה תא דימעהל
 , ,הריבכה המסיסה התוא ,הלמה התוא תא עימשהל ,לפרעה
 .הילא םיעוגענה םיברו  םילודג ךכ לכו ,שגרומ ךכ לכ הנורסחש
 יערוי .אלבו םיערויב .םעהו .הגלפמה לש םיבחר םינוח ךותב
 | תולאשש | ,תונויצה ימי ירברב שרח  ףר ליחתמש לכה ושיגרה
 - ועושתה םרגנוקהש .,ווק לכהו .,ןגורתפ וגממ תושרורו ומק תושדח
 ליחתת ובו ,ןנורתפ לא  ברקתי .תוחפה | לכל וא" ןחוא * רותפי
 ,היתולועפו . תונויצב השדח הפוקה

 , םיינומהה .יעישתה - םרגנוקב וב .ולתש ,תווקתה ויה הלא

 וריקחה לכש ועדי .ירהש | ,ןהיתודוסיו תולועפה לש  ,הירקיעו
 הילא םש וניא ומצע תא רבכמה םדאש ,םירבה אלא ןניא הלאה
 \הבכ ,ןוטלשה היהי ודיבש ימ .הגהנהה תלאש אוה .רקיעהו ,בל
 .םיאנתהל .םמיאתהלו תונויצה ירקיע תא םישעמ י"ע "שרפ,ל עדו
 .חלוכיה ,היתודסומו העונתה לע ,וטלשה --- אוה רקיעה , .םישדחה

 נילפממ אפיא וליחתה ,עגרה תושירר יפל הדובעה תא להנל
 רגנוקה איבי הז ןרינבש םייקמו היתולועפו הסיטכטב ,הגהנהב
 , + ךרע .תולודגו תובר תורומת

 .זמחלמ ירהש ,תונושארה תא ועלב תונורחאה תווקתה
 ומרוק ןוטלשה דעב המחלמ - ןומלשה דעב המחלמו תועדה רעב
 :ווסי היה ףוס לכ ףופש םנ המו ,םירבדה/ עבמ רבכ אוה ךכ
 | צמב .קוחה .ןוצרדיאה : רחא רבדה רקיעב וללה תומחלמה יתש
 ,,הלודגה היקתהו הזעה הקושתהו ,הגהנהה תולועפבו \ העונתה
 ,,ירקיע  יונש בצמה תא תונשל דיתעו לולע יעישתה סרגנוקהש

 לוחתמל היה אל יעישתה סרגנוקה ,ואלמנ אל הלאה תווקתה
 םש אל ,השרח המסיסו הלמ םוש עימשה אל ,השרח הפוקה
 !אל הגהנהל עגונב יונש םוש םגו ,הלאה תושירדל וליפא בל
 וועש ,הברה םירבד ופרהנש אלא ,היהשכ ראשנ לכה .איבה
 לע .םה םימיקו .םידמועש םרגנוקה ינפל ןימאהל היה רשפא
 !רבג אל וז המחלמבו -- ,ןוטלשה רעב המחלמ החקלתה סרגנוקה
 ובא ,חצנל ליבשב ידמ .רתוי השלח התיה היציזופואה , דצ םוש
 ואשנ לכה  ,ונוחצגמ  תונהיל .בורהל 'תתל אלש ,ידמל .הקוח
 וינמו .ושכע איהש ,הגהנהל הל הדבאש אלא ,דקתשארכ
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 ןהילע .וריהוהש ,המרגורפה תולאש = ,תוינויעה  תולאשה

 0 הפ ו ןתיל אלש ,תויסיסכט תובסמ ןררועל ילב
 לובי היחש ,המ .רבד תיאליזבה  המרגורפב  היהו שי םנמ
 קלתסהל היה רשפא יא הלאה תונכופמה תולאשה--..דשח רה
 םואנש יפ לע ףא  ,יודרונ לש ואשמל רמוח ושמש ןהו ,]
 רטשמל תונויצה סחי תא | םיריהזו םירצק םירבדב ןמס החיתפז

 .היקרוטב שד
 ינפלו .החיתפה .ירחא דימ רמאנש | ,יוררונ לש ומואנ

 אפיא 'התיה סרגנוקה אישנל = יודרונ לש ותריחבו = ,תוריחבה =
 םואנ--, עיבהש תועדה לע םרגנוקה דצמ המכסה תבושח "ןיע

 תא רח ןפואב דימעהלו םיבהלנ םיחוכו ררועל ךירצ היה
 וריהזה ךכ .לכש ,המרגורפה תודופי ד"ע הנכוסמה הלאשה ה
 עגרהמ החקלתהש ,ןוטלשה רעב המחלמה םלוא  .התדמעה ינ

 ,הרעוב ךרוצה תא ,םיבר ושיגרהש פ'עאו ,לכה החיבשה ,ןושארח
 יטרפ ןפואב ורבדו ,וללה תולאשה לככ שאר רבוכ ךותמ ןוד ,

 תלאש ,תוינויעה תולאשה ,לעופה .לא רבדה אצי אל הו ןינ
 אלפי אלו ,סרגנוקה לש "ודתיל, ויה אל ,התרקבו * המרגורפה
 ,ותוא שובבל וכ אלש ,אפוא

 :ורפה ןמ זוזל ונל ןיאש ,שיגדהו רזחש פ"עא יודרונ  םלוא
 ,םירבד הברה תאז - שרח ,אוהש לכ זיז ףא תיאליזבה  המרג

 ,םייונשה םתוא תא ימטירוטיואו ימשר ןפואב רשיא ,ןוכנ רתוו ו
 היה .יודרונ לש . ומואנ  ,המרגורפה תנבהב ןמזה .ךשמב ווהתנש
 יתרממש  ,שוריפ לכו = ,תיאליזגה * המרגורפה לע . ךורא. .שוהופ-

 ,יונשה ןמ הברה וב היה ,םישדח םיאנתל 'שרופמה תא םיאתהל
 ינפס ,דומעל ונא םיכירצ הלאה םייונשה לע ,הזה שוריפה לע ג

 סרגנוקה לש דיחוה  יתמרגורפה םואנה והז .יודרונ לש ומואנ
 ושוריפ אפיא אוה שוריפהו * ,םיריצה לכ ול ומיכסהש ,יעישתה
 .הלכ הגלפמה לש  ,סרגנוקה ל

 :ילופה התוא ,םואנה לש אובמה תא הנוכב ינא טימשמ =
 ,היקרוטב הכפהמה ירחא תחדק םתוחאש ,םיבהלנה םע הקומ

 :ופ יכ ,תחדק לש תושירד ,תונושמ תושירד םישרוד וליחתחו
 תושיררה תא ושרדש ,הלא לע קר יודרונ שידקה וז הקו
 ועמשנש תונעמהו םירבדה רתיל ללכ בל םש אלו ,תונושמ
 הערה ההוא תחת 'וק חתמל ךירצ םלוא .הזה ןמוה ךשמ

 לאיריאה יחוז תיאליזנה  המרגורפהש ,יודרונ עיבהש  ,תירק
 החד הזב ,תולגה .תכשחב ונל .חרזש ,בכוכה ותוא ,ונלש יחו
 יונש םישרוחה לכ תא ,םירקבמה 'לב תא .תחא די .תפו

 לאיריאה לש  ויוטב .איה .תיאליזכה המרגורפה םנמא .המרגורפ
 רע | ,הזה  יוטבה ןמאנ  המכ רע ,ןיידע איה .הלאש לבא
 .ושכע ונל שיש ,לאידיאה לש הנבהה התואל אוה םיאתמ 1

 סלוא ,הזה יחצנה לאידיאהב יונש שרור שיא ןיאש ,וילאמ
 ,המרגורפהב ,ויוטבב אלא ,םיקסוע ונא  לאידיאב אל

 לאיריאהל הז יוטב םיאהמ המכ דע ,תאזה תירקיעה הלאשב
 ..ללכ יודרונ לפט אל  ,ןורחאה ןמזב הררועתנל וז הלאשב

 ושמשש  ,המרגורפה לש םיפיעסה .ינש שוריפב  קפהסה | אוח
 ,הריקחב הפ קוסעל הצור ינא ןיא/ ..םירקבמהל  רמוח

 תא הנבהה התואל דוחיבו ,שרופמהל שוריפה .םיאתמ המכ ד
 יכ ,ןורחאה סרגנוקה דע ימשר ןפואב ונלצא הררשש ,שרו
 ,הו שוריפ םינכהש ,הנבהההייונש םתוא .םה םידבכנ

 "ךילטבער, אלא ונבומ ןיא "ךילטכער-ךילמנעפע, גשומה ןכבו
 תא גיפהל ,יונל אלא התיה אלו הניא "ךילטנעפע, הלמה

- 

 ,"ךילטכער-רעקלעפ, ושרדש | םינוציקהו . םיבהלנה לש :םמוח
 בגנתהל הצור תונויצה ןיא .:טושפ אוה הז גשומ לש ושוריפ
 ,ילאיול ןפואב יולגב לכה תושעל אוה הצור ,לארשי-ץראל
 היה םריקה רטשמהש ןמזב חרכה היהש ,רטר'צה ד'ע ןויערה
 תינויצוטיטסנוק הכלממ איה היקרוטש ןמזב וישכע אוה רהומל ,םיק
 םילמה יעיברה .ףיעסבו ,  והיפ לע תש קחה לע הנעשנה
 םנכומ ,שבושמ ןפואב התע דע ונבוה "ןעגנומיטשוצ-סננורעינער,
 הז .ןדינב ןיא ירהו ,"גנורעיגער רעד גנומיטשוצ , אלא וניא יתמאה
 ,היקרוט תלשממ אלא ,תרחא הלשממ

 הז .ושוריפבש רמוא יתייה ,אניפתסמד אלול .שוריפה והז
 םלוא - ,המרגורפה יונש :ושרדש : ,םיברמ = תכלל יוהרונ .קיחרמ
 היהש הנכותמ הנקורתנש ףא  ,איהש ומכ הראשנ  המרגורפה
 רקיעה = והז---עוגנל .ןיא המרגורפהב -- ,רחא ןכות האלמנו הל

 תטש דגנ .המחלמה .ימשר ןפואב הרמגנ הנהו ,אוהש ךיא

 ,הנבהה .התוא \ החצנו ,הפוריאב .תיממולפידה הדיבעהו .רטר'צה
 םלש רתויה היוטב הא - אצמ םינש עברא ינפל רועש
 ..סרופגניסלהב

 לש ,הביט המ = ,ןשיה םוקמ לע אבה שדחה ןכותה והמ
 ,ללב יודרנ ראב אל הלאה םירברה לכ תא --- ,השדחה הנבהה
 ,םישרורה .לא .המרגורפה יפיעס תא שריפש ירחא הנפ .אוה
 םישהו | ,היונב איה וילעש ימואלה רקיעה לע .רחות  תונויצהש
 ,ודיתע ןינב תא הנובה ירוהיל ,אג .ידוהיל  היואר  הבושת םהל
 לע = ,תויהוסיה  היתושייד לע .תרתומ  תונויצה ןיא .ומלוע תא
 ירכב ,ירבעה םעה ליבשב םיילמרונ ,םייח יאנת ארבל  היתושירה
 ,תועצהל  םיכסת אל םליעל ;םיאלמ םיימואל  םייח תויחל לכויש
 ,וז .הפיאשל  תומיאתמ ןה :ןואש

 :,הלודגה חורה.  השגרנ בוש יודרונ-םואנ לש הז .קלחב
 בוש םרגנוקהו ,תינויצה העונתה תא ודילוהש ,הריבכה הפיאשה

 ,העונתה תריצי .תישארב .וילע 'דמעש ,הבוגה ותואל םמורתה

 הלאה םיאגה םירבדה  .ותרהטב היחתה ןויער אטבתנש העשב

 היחתה ןויער תא וטילבה ,םימדוקה םישוריפה תא  וחיכשה

 ..הבש הניכשה תא .ולג  ,תונויצה לש הרופיב חנומה ,תימואלה

 -ומוקמו ופרע לע ,םואנה לכ לע םינד ונאשכ ןשכע םלוא

 ,םישוריפה תא: ,ןושארה קלחה תא חוכשל ונל ןיא  ,ירוטפיהה

 ואבשו ו תולאשב םה םג ועננש ,םידחא םירבד דועו

 / ,ינשה קלחהב

 םיכסת אל םא ,השענ המ ,הלאשה לע הנוע יודרונ

 ':הנונשה הבושתה התוא רבלמ ,ונתעצהל תיקרימה הלשממה

 הבושת | דוע = ,"השוב וז :ןיא לבא ,רעצ "יהו  תובחל -- הכחנ,
 תונויצה = ,תודהיה  שובכ | אוה --- ונתדובע- רקיע , תיתמרגורפ
 םישגתש . ,חצנתש הוקת שי זאו ,תרדופמה תורהיה תויהל . הכירצ
 רקיעה ,לבא ,הב .קוסעל רשפא - - "אב הרובעה .הנויער תא
 < ,הרודסו .תודהיה .שוביכ .אוה

 הנש ןמוב תינויצה הדובעה לש רבוכה .תדוקנ אפיא ןכבו
 הדובע יבגלו  /תולגה תוצראב הוהה תדובע איה תוכהל .םיחרכומ
 ןיא לבא ,וב קוסעל רשפאש רבה אלא י"אב הדובעה ןיא וו
 תורהיה שוביכ לש ,הוהה תדובע לש הביט יהמו .חרכה אוה
 טושפ אוה םירברה שוריפ םנמאה ,ררבתנ אל הו םג - - הרודסו
 תוררתסהה ךותב םעה רודסו תונויצ הלומעת : תוטישפה .תילבתב
 ה"ע  םיחוכיוה תעשב ןכ | ירחא ןיקצומ  רזחש המ < לע  ,תינויצה
 שיה = + םירגרב | ד תוג" לבא .םופש תוחפ םירברב .י"אב .הדובעה
 תוינקירה תא אלמל לולע .וניא הזכ .ןכותש ,ושכע 'חיכוהל .ךרוצ
 '  שיהו + תוכחל ז תכה תא תתל .לוכי .אּוה מ .,הסועו הסב ,ףא

 ו
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 .םיקסועש םירבדה םתואמ איה ןיא י"אב הדובעהש ,חיכוהל ךרוצ
 תורופיה דוסי איהש אלא ,םהמ קלתסהל רשפא-יאש םושמ םהב
 / + ןינבה לכ לש

 לכ תא רותפל וניסנ םרופגניסלהב םינש עברא ינפל

 תולשלתשההו תיחהפתהה ךרד ,ךרדה לע תוארהלו וללה תולאשה
 םרגנוקה לע ושכע .ונתרטמ לא הליבומה ,י"אבו הלוגה תוצראב

 בצמש העשב ודמעה  ,הלאה תולאשה בוש ורמעה יעישתה
 יודרונ .םעפה ןתינ אל ןורתפה .םלוא .,רתוי ררבתנ םינינעה
 ךרוצה דעו ושכע ונתשלוח ר"ע- תורחא תוצרמנ תוזרפב | קפתסה
 םיחוכוהל :סרגנוקה עיגהשכו .םוצעו לודג חכל  תויהל .חרכההו
 אלש ,תוברו  תונוש תועצהב ,תונטקב עבט ,י"אב הרובעה ד"ע
 הדובעל | דגנתה אל שיא יכ ,יללכ דחא ןויער לש .רואב וראוה

 ,תוניצה ךוד לש הפקשהה תדוקנמ הב ןד אל שיאו ,וז
 ,הטיש לש

 תולאשה תא יעישהה םרגנוקה רתפ ךכו ,רימעה ךכ
 תייולת - וראשנ | תולאשה .קרפה לע תודמועה  ,תויתמרנורפה
 ועירפהש = תויזוליאה ןהוא ימשר  ןפואב .ופרהְנש .אלא ,תודמועו
 תולאש ןיאש | פ"עאו  ,ןנורתפו וללה תולאשה תדמעה | דעב
 חרכומ ףוס ףוס ,להקה לע תוביבח המרגורפה תולאש ,תוינויע

 הכירצ תונויצה ךרד ירהש ,ןרתפלו ןהילע דומעל םרגנוקה .היחי
 רבכ תומילעמ תונושה | תויזוליאה ןיא , ונינפל .הרורב  תויהל
 , רתויו רתוי .שנרומ .היהְי הרורב .תינכתו הטיש ןורפחו ,בצמה לע

 .(אבי ףוס)

0 = 
 ,.ץיבורדנסכלא  ,ש

 + לֶאְרְשי תונב לש .תיִלנויִסְפּורְפה הָלָּבְשהְל הָריִעּוה
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 לש הצעומה הנליוב הדעונ וב 86 רע רבמצדב 96 םוימ
 םיילנונספורפה  רפסההיתב | לש תירומהו .םירומה ,רובצה .ינקפע
 ,תוריצו םיריצ םירשעו האמכ ופתתשה וז הצעומב >,םישנל
 ,ההצפהו תילנויספורפה הלכשהב םיקסועה.םידסומה 'תאמ םיחולש

 הלכשהה תלאשש  ,תורומו םירומ םבור ,םיבר  םיחרואמ ץוח |

 .סבלל הבורק  תילנויספורפה
 תילנויספורפה הלכשהה ינקפע לש הריעוב מכ ,וז הדיעוב םג

 רמעה | ,הרבעש הנשב ןמז ותואבו ריע ותואב הפסאנש ,םירבגל

 תא ותעשב ביהלהש ,יפורטנליפה ןויערה .ותוא להקה-טפשמ ינפל
 הכאלמה תא שירשהל : גרוברטפב תירבעה היצנגיליטניאה ילודנ

 םיסנרפתמה | םירוהיה רפסמ תא טיעמהל ידכב  ,םידוהיה. ברקב

 ,המילשהלו הללכשל ,תידוהיה הכאלמה תוכיא תא םירהל ,חורה ומ

 ינבמ םיבוטה םינמואה לש תורחתהה ינפב דומעל .לכותש דע

 ,ץראה םע
 לכ תאצווו -- ותאצות התיה לעופה לא הז ןויער .אצישב

 עיגרהלו בלבש ללחה תא אלמל .קר םינווכמה ,הז ןיממ תונויסנה

 . םעה תבוטל המ רבד .תושעל :תוימואלה תוישפנה תועיבחה תא

 םיכינחהש .יפ לע ףא ,םדא ןואמ  םיקיר .הכאלמל  רפסח-יתב

 ,הלאה | רפסה:יתב לא םדילוורשב שממ  םיבחסנ = תוכינחהו

 ,םידימלת ..,יתלוז םהב רסחי .אל םואמשו  ,םיללכושמהו- םירדוסמה

 -תיבל םתוא רסומ  ,תונמוא וזיא ותב וא ונב עדיש ,הצורה לכ

 לע הכאלמה תא .םידמול םה םש קרו םשש ינפמ ,טושפ הכאלמ

 הלא ,םייללכ רפסחיתב  םימייק ירה תיללכ הלכשה םשלו ,הירוב

 םיאצוו--וירודמ לכ תא ורבעו ילנויספורפה - רפסהדתיבל וסנכנש <
1 8 % 

 יהרמה תמאה לע תודוהל אלש רכלבו ,תונוש \

 .,םתכאלמב םיקסוע םניא ךא ,תודלימ ,םישבוח ,םינריטסקיא םישענו
 ,ז .הדמב קר םהילע עיפשהל קיפסמ ?ולכשהל :יורגהש ינפמ
 תא ללכשל םופאושו ךרדה עצמאב דומעל רוע םילוכי םניא םהש
 םהש ,המצע הכאלמה תעידי יכ ,"הילכת,ל  עיגהלו םהיתועידי
 ,םולכ םייחב םהל תנתונ הגיא ,המועז הדמב רפסה-תיבב םישכור
 +םשאה ימבו . םויקה תמחלמב ךרד םדעב תללוס הניאו

 "יא ,ונלש .םידחוימה םייחה יאנת :םימשאה םה םיבר
 ללכב .היפורטנליפה לש הרי:רצוק | ,םרזה דגנ תוחשל תורשפאה
 |ייתב ירדס ,ןבומכ ,םימשא .לכמ רתוי ךא ,ישממ לעפמ תושעל
 ,םמצע רפסה

 .ץיברוה תרמ ,הדיעוב תוצרמהמ תחאה החיכוה תאזו
 .,הירברל ,םידמלמ םישנל רשא הכאלמל רפסה-יתב  בורב

 ןליאו ,יכה ואלב םג הטשפתהש תונמוא ,תוטייחה תינמוא תא קר
 ןזניוזמ ייתכ אצתש הצורה לכו , םיריהיה ןיב ,הדמה ןמ רתוי דוע
 תיבל אלא ,הז רפס-היבל הנסינכי אל ,םייחה תמחלמל הכרצ יד
 !|לבקל ןאמי = תרזיע ול שקבמה .ןמוא  .לכש יפל ,יטרפ  תינמוא
 ןודימלתה, רפסמ .ןהכאלמב תואיקב ןניאש רפסה:יתב  תוכונח
 ככ .הואצמנ בור יפ לע יכ.דע = ,ךכ:לכ .ןמק .וללה ם"הבבש
 | תוחנההו .ולקהה תורמל = ,תודימלת | דיייכ וא ב"יב קר הקלחמ
 '\ לשמל ,הלשממל  רפסה-=יתבבש :דועב ,הלבקה תעשב תושענה
 "לש הכונח .הקלחמ לכב תודימלת םישמח וא םיעבראכ  תואצמנ

 םיפלא ינש רע םידחא תומוקמב הגהנההל .אופא הלוע .הדימלת לכ
 .ןווברה = תואצוהה לכ ירחאו . ףלאמ:רתוי תומוקמה בורבו םילבור
 "|ולוכי איה ןיאו ,םעמ ךא התכאלמב הדימלת לכ החיורמ הלאה
 - ןיוודמ\ לכ. תא תרפוע -איהש .םרטב  תלעופ רוהב דמעמ קיזחהל
 + הבאלמההתיב

 הכאלמה תוכיא תבטה לש ןויערהל עגונש המבו
 ןאמש תמאב בושחל ןיא ,םייחב דוסי לכ יארוב הזול ןיא
 "ופסההיתב לכב .ןדומל תא  הנש "לכב | תורמוגה = ,תורימלחה
 .'\הכאלמה תא תוחיבשמ ,היסורב םיאצמנה םישנל םיילנויספורפה
 ןוכאלמה-יתבב הב םלתשהל דוע תוכירצשו .הב תואיקב ןה ןיאש
 ! םיטישפה

 / %הלא רפס-יתבב ךרוצ אופא שי ימלו
 תוחתפתהל יחרכה יאנה והז .תיללכה .הלכשהה םנ"א

 הי תונמואב .ןתעיריל םג בושח = םרוגו תולעופה לש תינחורה
 ןנפה-תיבל ףדועה חרסכ "האב .איהשכ | ,וז א הלכשה ירה ךא
 לא . רפסה-תיב לש  תואצוהה תא קר הלידגמ = ,ילנויספורפה
 וקלחמה = לכ ויה ,אדירג תיללכ הלכשה  ם"היבב םינתונ ויה
 ןומל .תא םהב םיבכרעמשכ = .ושכע ןכ אל .תודימלת = תואלמ

 ןימוכסה תא םישידקמ ויה וליאו = .קיפפמ ונניאש רומל ,הכאלמה
 וע .לכב לכלכל רשפא היה ,םויללכ רפס:יתב דופיל םימוצעה
 וונומשל אל הלכשה םהב תחלו תורענל רפסדיתב השלש וא םינש
 ,תוהימלת .תואמ ששל אלא

 ץיברוה תרמ לש התערל ,שורד ,תוועמה תא ןקתל ידכבו
 טוהנ התיהש ,הכאלמ תצפה לש הטישה תא רומנ יונש תונשל
 קפע הב וכלהש ךרדה יכ  ,ריכהל .הכירצ הריעיה . ושכע רע
 ןננ רתויו .הרטמה :לא הליבומ הניא  תילנויספורפה  הלכשהה
 ונאלמה תא לכשל םוקמ .לכבש רובצה-ינקסע וצמאתי  םא ,היהי
 ורוטקורטסניא ילעו .תפומל הכאלמ יתב ודסייש הז י"ע  ללכב

 / ,.ךכל .םיחמומ
 "ש וקמועל הרריש- ,הריחיה הצרמה התיה ץיברוה תרז

 גב +"לודחל וא תויהל, :הלאשה תא רימעהל :הזיעהו רבר
 סמ תובס ושקב .,רוחפ רוחס יכלה תוצרמה רתי ,התופירח

, 



 5 3- םלועה <

 היא לש תובסה תחא יכ ,האצמ ןיקפורבור תרמ
 המלשו .תללכושמ תינכת רסוח ;איה םתדועתל רפסההיתב תמאתה
 םימייקה  רפסההיתב ןיא  יכ ,הדומ איה  .תיללכ הלבשה לש

 תמחנתמ איה ךא ,ןהכאלמב הנונה העידי תודימלתל םינתונ ושבע =
 םיניכמ  ןיעמ . ,"םיכומג רפס:יתב, :םש םהל תא-וק איהש ,הוב <

 ,הכאלמה דומלל םינוילע רפס"יתב דסיל ךירצ ,םינוילע רפס> תש
 .הירוב לע הכאלמה תא תודימלתה .הנדמלת םהבש |

 :הרמא . איה ,ירמגל תרחא תיאר-תדוקנמ אצי ר ע ב תרמו
 היבוברע אל ךא ,הכאלמל רפס:תיב וא ,הלבשהל רפסדתיב וא
 המכח אל :םולכ תנתונ איה ןיא ףוס-ףופש ,הכאלמו הלכשה 0 2

 קר שרקומ אהיש  ךירצ ילנויספורפה רפסה-תיב ,הכאלמ :אלו
 הרובעב קר םצמטצהל ךירצ אוה ןיא תאו דבלמ  ,הבאלמל
 זכרמ ןיעכ תויהל שורד רפסה-תיב ,תוטעמה תוכינחה תבומל
 ,םינמואל ברעדירועש י"ע הכאלמה תעד הביבסה לע עיפשמה
 ץוחמ הלכשהה הצפה י"'ע ,ללכבו תורענלו  םירענל .םירועש
 ,רפטה-תיבל =

 איבה .אוה = .ץיבונורהא  רמ דוחיב ךיראה ןורחאה ןינעב
 לש תלעותה הבר המכ דע ,הפוריאב הלכשהה ירדסמ תויאר
 ,רפסה-יתבל ץוחמ תילנויספורפה הלכשהה =

 ביבטמ ובבס ,םימת םוָי וכשמנש ,וז הלאשב םיחוכוהו :
 לע הנגההימואנ ואשנ  תומאונה ה"ל לכ טעמכ ,תחא הדוקנל <

 םימעטה ויה םינושו .הנכסב אצמנה ,  ילנויספורפה - רפסה-תיב
 ולרגו וחפטש רפומה לע שגרב ורבד הלא :הנגהה לש םיקומנהו

 יכ ,ןיתמהל שורד יכ ,וחיכוה הלא ;ןהיתושפנ תא וילע  ובירקהו
 ;םינש שש ,שמח ךשמב רומל לש תואצותמ היאר איבהל | ןוא

 :ורויבה גהנמכ הזב םג .תנהונה ,א"קי לע הינורטב ואב הלא
 תוארוה תתל תצמאתמ הניאו םינצבקלכ תובדנ קר תנתונו .םיטרק"
 ילב ףרד תארוה ילב ,ןתדובעב תורדוב ןה תורומהו ,רפסה-יתבל | <
 היה ללכה ןמ םיאצוי םידחאמ ץוח :תחאב .ץוחה ןמ הרשע |
 םינכהל שוררש .ודוה לכה ךא ,רפסה-יהב תבוטל המונ בורה |
 ,םינוקת .םהב |

 ה רפסה-תיב . תוטלחהה םג ולבקתנ הז ןבומבו =
 ,הלכשהל רפסה-תיב לעמ דרפנ אוהש אלא ,םייקורמוע ראשנ =

 ,תואצרהה לכ לש םירקיעה ןיב הרשפ ןיעכ התיה וז .הטלחה
 איה ךא ,הכאלמה תואר-תדוקנמ םג הצוחנ תיללכה הלכשהה

 ,םיליחתמל ךפסה-תיבב ,המצע ינפב תודימלתהל ןתנהל הכירצ =
 ,הבאלמה תועירי שוכרל קר תוכירצ ןה ,הכאלמל ס*היבב .,ןאכו
 ץוחמ הכאלמה-תעד תא ץיפהלו תוברהל הטלחהה םג הלבקתנ

 .לכה ודוה ותלעותבש רבר  ,רפסהייתבל
 לש תינכתה תעיבק ידיל םירבדה ועינהשכ = ,תאז לכבו

 תא םינכהל תורעוה וחרכוה  ,ילנויפפורפה רפסה-תיבב םירומלה '
 לכ ,עובשב תועש ז"כ לש לורג  רועשב \ םייללכה | םודומלה =
 תינחורה ןתוחתפההל רוזעל : תחא הרטמל םינווכמ םנמא םידומלה
 תועשמ בר ןמז וללשי ףוס-ףופ ירה ךא ,תודימלתה לש תילכשהו

 ,אופא הגשוה אל הרטמהו ,הכאלמה רומלל תושהקומה ,עובשה -

 לכ הלבקתנ רבכש ירחא ,ףופכלו ,םירבחה דחא שיגרה תאוב
 חקפמה-דעול תושרה אהתש .עיצהו אב ,םידומלה לש תינכתה |
 אצמיש ,הניחבבו רועשב םידומלה תא גיהנהל רפס:תיב לכ לש
 איהש תורמל הלכקתנ ותעצהו ,םוקמה יאנת יפל רוינפל ןוכנל |

 ,הלחת ולבקתנש תוטלחהה לכל רומג דוגינ . תדגנתמ

 םיפתתשמה דחא םק .הריעוה לש היגינחה .החיתפה העשב
 אצמנ רשא .לע .ותחמש תא עיבהְו ,תופסאנה תא ךרבו וז הפסאב

 "יתלב .םירבד = לאב ביט רתויה :ןפואב |

 ,תירבעה .הרומה ידיב  :תונומא םידיב תוירבעה תוגבה ךונח
 + ,השפנו הבל לכ תא :ןהל השידקמהו  היתוכינחל הרוסמה

 הנושארה םעפב ,ימנ יה ןיא .-ילנויספורפ .ךונח .םושמ םא
 תורומ רותב תוירבעה םישנה וז תיבמופו תירובצ הפסאב וארתה
 ,ןתדועתל בל .לכב תורופמהו ןהינפל רשא תא תוערויה תונונדפו
 ,למע 'בורב ודסיש. ,םידטומה .תבוטל ומחלנ תולהנמ הו  תורומה
 היה רכנו ,ןריל תורופמה ,תיכינחה תבוט לע תובהלתהבו שגרב ורבר
 , ןהלש תונירעהו הבהאה ישגר לכ תא הלא ןהיתוכינחל תושידקמ ןהש

 ונלש תורומה ולג תונושלה תלאשל הפסאה העיגהשכ םלוא
 ,..לצכ ףלח ירוהיה ןחהו ןהינפ לעמ ףיעצה תא

 ,םעה  תבחמו תודהיה תערמ ןה תומוריע המ וניאר זא
 , תוירבע .תוכנחמ לש לאידיאהמ ונא םיקוחר המ

 רפסההיתבל .תגאורה הרבחה ןתוא הצבק הפיא  ,עדוי ינוא
 וצרוק דחא רמחמ טעמכ ןלכש. ,יל המדנ לבא  ,םיילנויספורפה
 םיימואלה םינינקה לכ לא תיסחיתמ ןבור 4. תודהיהל עונה לכב

 םג םתצקמבו | םיליעומ
 ןיבו .וניניבש ימואלה לדבהה תא םיטילבמ  םהש יפל  ,םיקיזמ
 תילארשיה .הירוטסיהה .רומל | , ןהילע הביבחה תיתולגה הביבסה
 ,.אוה ללכב לא-תרש םושמ ,םידומלה = תינכת לא טנכנו  לבקתנ
 ינל ךשפא םלוא  ,רפסה:יתב לכב רבכ גוהנו לבוקמה ןינע
 חור וילע חונישכ ,הז .יטמדרפ, לש ופיס אהי המ ,שארמ תוזחל
 ךכו ..תודהיה .ינינעב וקלה רפסה:יתבב :טלושה רופכהו | רוקה
 .-- ,הכשוממ המחלמ יהחא הלבקתנש הטלחה ה לרונ םג היהי
 .תידוהיה הפשהש ,תוילאמשה תוגלפמה ירבח לש הנגההל  תודוה
 הנדמלת תודימלתהש ,שורד יכ -* ,תימואל הפשל םהיניעב תבשחנ
 ,וז הפסאב תויהל היה  ךירצ םלוא :.תידוהיה תורפסהו הפשה תא
 ''רתוי וא-- ,עומשל היה ךירצ ,קרפה לע תונושלה תלאש התלע הבש
 התואל תורומהו םירומה .בור לש תוסחיתהה תא ש וחלל --- ןוכנ

 :ןובלע אלא תמאב היה אל הז ןוחצנ יכ  ,ןיבהל ידכב  ,ןושלה
 . תירוהיה ו

 ,םע .ילב תונב םתס .תורומ ךא ,תוידוהי אל ןה הלא
 ,תוחרכומ .ןה הז .ךרוצלו לארשי תונבל הרות רמלל  תוכירצה
 וליא  .תודליה .יפב החוגשה הפשב םיקרפל שמתשהל  ,ןנובארל
 ., תורומה "ויה ,תירטט  הרקמב תורברמ = תוירבעה -- ויה
 ןשפנ .ןיא ללבב לבא .וז הפשב ומצע שגרה ותואב תושמתשמ
 " ץרא לא .התפשב תושמתשמ ןה ןיא .תידוהיה הפשה לא ןבלו
 'םויח ונאש יפל ,חר כ ה. ךותמ הלש הרוטלוקה ןמ. תונהנו תולגה
 < ,תאז אל תאז , הילא לגתסהל םיביוחמו םיכירצ ונאו וז הביבסב
 - = תמאב הל תורופמ ןהו ,ןשפנבו ןונרב  העלבנ תיסורה  הרוטלוקה
 < דובאל ךליש  ןמוה לע הסח היקסוואליב הרומה  .םימת בלבו
 בטומ תאזה תעה תא,  תודימלתהל | תירוהיה ןושלה  רומלל
 ו תורימה תחא ."הבחרה תיסורה תורפסה דומלל ושידקיש
 שפא ירה ךא  ,תידוהי הרקמב ובתכנש תוריצי שי םנמא יכ
 כ תויהל . אלו .יסור םוגרתב תוריציה ןתוא תא אורקל היהי
 םא ;קפקפמ ןיטולוב ,ובתכנ הבש הלולבה הפשל הז ליבשב
 הפשה תדמיע | ויניעב .,םאה"תפש . תידוהיה הפשה איה תמאב
 .הנושארהל ןורתי דועו ,תידוהיה הפשה םע תחא הגרדמב תיסורה
 ;תלאיש חוזאל תרמ הרומה .רתוי .הבחרה הלש הרוטלוקה ינפמ
 .  ירחא ,הפש לעכ תידוהיה ןושלה לע רברל ללכב .רשפא דציכ
 < יניבה אל הפו ,הנליווב תירוהי תונחל הפנכנ ,םורדה:תב ,איהש
 "איה םיהוהיל  "תילנויצנרטניאה, הפשה = ,ידוהיה האטבמ תא
 : ..תיסורה הפשה קר אופא היניעב

 לכב תררושה . הפקשהה :יהוז .דבלב .ןתפקשה הניא וזו
 גרובצניג ןורבה .וליפא .תיסורחדתירבעה היצנגלטניאה לש הביבסה
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 םואנב .הילע .ןינהש  ,תירבעה ןושלל קודאהו  יאנקה , ימואלה
 הרוטלוקהל דבעל ךפהנ אוה ךיא ומצעב שיגרה אל .אוה וליפא ,םח
 לע ומצעב .רבד ומואנ תישארב .הרקמב ,הל רשקנש ,הרוה
 הנידמב הצוחנו הליעומה ,חרכהה תפש לעכ'תיסורה הפשה
 ; רמוא .יתייה--רמא--זנכשאב יתוייה וליא, ..הב .םיררוגתמ ונאש
 =- היסורבו תיתפרצה הפשה -- תפרצב ,תיזנכשאה הפשה יהוז
 לש תוער עיבהו? דע  ,ךכ-לכ בהלתה עגר רובעכו = ; "תיפורה
 ,חרכה .ךותמ אלו הל הב ח | ךותמ הנירמה ןושלל קורא יאנק
 הפש איה תיסורה הפשה, .הלהת לש .ןונמה הל רושל ליחתהו
 ,היסורב שיש  םיבוט רתויה .םירבדה רחא והז = ,הצלמנו הפי

 .םעה .התוא .עדיש .ץמאתהל ונילעו תרפשמו תנדעמה הפש יהו
 םיאנקה ויה הלא םימואנ ירחאו וז הביבסב יכ ,ינא המורו :

 ינפמ הילע  ןגהל  םיליחתמ ןוגרא'זה יאנוש \ ןיבש םיקודא .רתווה
 ,הנכוסמ דתויהו הפיקה רתויה הנירמה ןושל התביוא

 בור בהקב טלושה העימטה /חורל קהבומ .רתויה  ןמיסהו
 םה .תירבעה ןושלהל םתוסחיתה :אוה תורומה דוחיבו  םירומה
 םיזוחח תפש ,הקיתע הפש לאכ ,לודג | רובכב הולא םיסחיתמ
 הלודג .התשודקש .אלא ,השורק הפש לעב הילע םיטיבמ 'וּכו
 לכ .םעה לא הדירוהל ןיאו הללחל הב עוגנל ןיאש דע .ךכילכ
 השורד תירבעה ןושלהש ,םתער תא .ועיבה  תומאונהו םימאונה
 ,ללכ  תוארהל אל וא הלש רואמה לכב = תודימלתהל | תוארהל

 ; שקז .רמ ריעה קרצבו ,הקיפסמ הניא םיעטקלו  ןירועשל הארוה =
 הליפשהל ידכב ,םימשל דע .תירבעה הפשה תא םתומירה םתא,
 ,"הרובקל האיבהל .ידכב ,התוא םתצרעהו םתשדקה ,רפע רע
 רפסההיתב תדובע לכ .יכ ,החיכוהו  הדיעוה  לשמל .הֶאב :.םאו

 רומל .יכ ,אושל היה םלמע לכ יכ ,עפאמ איה  םיילנויספורפה = |
 יבול  אובמ ונניא  רפסההיתב ודעונ המשלש  ,המצע | הכאלמה
 תונקסמה תא הזמ הריעוה ירבח תאז לכב ואיצוה אל ,תואצות לכ
 ןושרטש רמ אבשכ תאז לכבו ,רפסה-יתב תא ולמב אלו תושורדה
 = .חעש יפל תואצות לכ . ואיבה אל םיירבעה םידומלה יב ,חיכוהו
 :יציפמ, תרבח ריצ הדוהש יפכ : ,םידחא תומוקמבש יפ לע ףא
 תא הריעוה התחר -- ,ליח תורימלתה ושע , ,ומצע הז "הלבשה
 ידיל האב אלו לארשי תונבל תירבעה הפשה תא םג דמלל העצהה
 תחקל ץמאתהלו תירבעה הפשה דומל ןפוא תא :ביטיהל .הנקפמ

 וליפא וצר אל אלא דבלב תאז אלו .,וז תילכתל .םיבוט םירומ =
 תאוה הפשה רומל תא גיחנהל םיחקפמה םידעול תושר תתל
 הפשהל םיטונה םילהנמ שיש םגה ,ךכל תורשפאה שיש תומוקמב
 + תירבעה

 לש רומל .רותב תירבעה ןושלה הלבקתנ :םג וליא 'םלוא
 תואצותל תווקל היה רשפא יא .זא םג ,רפסה:יתב תומרגוהפב הבוח
 ,רפסה:יתב שארב .תודמועה ןה ןה וללה הורומהש ןויכמ ,תובומ \

 ,חילצמ הזה דומלה ןיא םא ,אלפ לכ ןיא, : שקו .רמ ריעה 'קדצב\
 שי תלעות וזיא , רתוימל ותוא םיבשוח תורומהו םירומה בורשכ
 הדימלההל אב ,לשמל ,ןובשחל הרומהשכ ,תיררעה הפשה רומלב
 "+ םיירבעה .הידומלל ,הינוריאב סחיתמ וא :,געולו

 ךונח לש ולרוג  רפמנ ןהלש ,"תונומאה ,םידיה, ןה .הלאו
 ,תונושארה .רורדה:ירפצ ןה הלא = .ימואל ןבומב .לארשי \ תונב
 +תידוהיה הרומה .תלשממ לש השרחה הפוקתה תורשבמ

\ 

 ,א  ןוילנ

 .םיז

 ליער שו
 * | .("תורבאהו הישעתה,, רבד לע)

 ,ןושאר רמאמ

 יפו תיתוכהו הטיעפה הישפתה
 < -יא ,הבושח רתוי וא תוחפ תירובצ הלאשב קסועה םדא

 תמאהל קר | דבעתשהלו תיטרפה ותיטנמ ררחתשהל רשפא
 ,ול .תודגנתמ תועד םע בשחתמ אוהשכ ,םלוא , תיביטקיבואה
 .םהילעש חודופיה יכ ,חיכוהלו ןתוא רותסל חילצמ אוהשכ דוחיבו
 ויתוטלחהל ךרע שי זא קר--םםה םיעוערו .םויופר :וידגנתמ ונעשנ
 ' תקדצב םיחוטבה םישנאה ,להקה תעד תא שובכל תולולע ןהו
 ' לפטל םיארי םניאו םהיניע תא םימצוע סניאש קר אל םנויער
 תונעט תא קודבלו ןוחבל םיברמ ךפהל אלא ,םהידגנתמ תוערב
 תובורק םיתעלש ,אלא רבלב וז אלו ;םהל שיש אתנולפ-רב לכ
 רשאמ םירחא לש תוילילשה תועדה .תריתסב רתוי םה םיקסוע
 . םהלש תויבויחה תוערה ןינבב

 ,חיכוהל הצור (* "בושיה יכרד, ורמאמב ןיטנבל ,י ,* רמ
 האור אוה ןיא ,הבר תלעות י"א ירכאל איבח תיתובה הישעתהש
 ףצה תא קר תוארהל ץמאתמו ,וז הישעתבש ילילשה דצה תא
 < ביחרהל ךירצש ,וז העד .טרפב תורכאל הסוחיבו ללכב הבש יבויחה
 בצמה .רצבתי הדי לעש ידכב ,םירפכב תיתיבה הישעתה תא
 לע המסרפתנ רבכו ,ללכ השדה הניא .,םירכאה לש ילבלכה
 רכחמה ,רשנה יכ ,חיכוהל וברה םייחה ,םלועה תומוא ירפוס ידי
 ןיבו ,עוער .רשג והנה -- תורכאה םע תיתיבה הישעתה תא
 תודבוע ,אמיק לש רשק ןיא הרשה תדובעו תירפכה הישעתה
 ,ץוצר הנק תנעשמ איה ר"פע וז הישעת יכ ,תודיעמו תואב תובר
 | ררצל םויה רוע םיפיסומ הלא לכ  תורמל -- ,הב | םיקיזחמל
 , תועדה ירחא ולוכ ךשמנ ןיטנבל .רמ ..תירפכה הישעתה תוכוב
 .ונמלועל ךכ לכ הבר החטבב ןפינכמו וללה

 . ולבקתנ יכ ףא ,ןדופי רקשב רשא ,הומכסומ תוטלחה ןנשי
 :,הטלחהה איה הנהמ תחאו ,תטלחומ תמאכ םיבר םישנא יב
 . תשרחה קה שרית ןמוקמו ,תולכו תוכלוה  תונמאהו הישעתהש
 ..ידיב קר .תוכרתמ איה ,םדא ינב תדיבע יפנע לכ תא הל .חקתו-
 ,םיחרכומ ךכיפלו ,םילעופה תא תדבעשמ איה .ןוהה .ילעב םירישעה
 ..חתופ ךכ .רטלרפתהלו שוכרה ילעבל םידבע תויהל םירבועה ןה
 - ידיסחמ ינניאש פ'עא  ,"תורכאהו הישעתה, קרפה תא ןיטנבל רמ
 < .הלאה םירבדל םיכסהל לוכי ינניא תאו לכב  ,"היצזירטילורפ,ה

 תשרחה יכ ,די רחאלכ ,ךכ רחא הדומ רבחמה םנמא
 . דימ לבא ,לודגה םלועה יקוש תא תשבוכו תכלוה תיטסילטיפקה
 < ויה תוחרכומ תשרחה םע השקה ןתמחלמב, : רמואו םחנתמ אוה

 < אל ןתרמע תא לבא ,תושדח תורוצ לבקלו תונתשהל תוישעה
 "'לכב לודג םוקמ הנשל הנשמ ןהל תושביכ ןה - - ךפהלו ,ובזע
 . םהוק הנופ והנה .וירבדל היאר  רותב ."תונירמהו תימואה תונפ
 . ,המוצע הרמב השעמה השרח הטשפתה הבש ,הילגנא לא לכ
 !אוהש תודבועה םלוא ,הריעז הישעת הב אצומ אוה תאו לכמו
 \ תחקולו  תרבוגו  תכלוה הישעה,' יכ ללכ תוחיכומ ןניא .איבמ
 . הלורג תשרח החתפתה םשש ,תוצראב וליפא בושח םוקמהל
 :"הבורמ הדמב

 = יעיברה .קלחה יכ ,םנ לע רבחמה םירמ = ,רבְד תישאר
 | הרמב וקיסעהש | ,םינטק .הכאלמ \ יתבב | ורבע  הילגנא ילעופמ
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 תועוצקמ בור םנשי הילגנאב .םנמא . םילעופ הנומשמ תוחפ תינוניב <
 לבא ,םתוא העירכה אל דוע הלודגה תשרחהש ,הריעו הישעת

 לכב םיקוסעש םילעופה יעבר תשלש יכ ,המצעל איהשכ הדבועה =
 ,םינוניבהו םילודגה תשרחה  יתבב רבכ םירבוע ,הירטסודניא :ינומ =
 = - ,םיריעו הכאלמ יתבב רובעל ןיידע .ףיסומ רחא עבר קרו |

 אוה דמוע יכ ללכ שיגרה אל רמאמה .לעבש ,הדיעמ וז הדבוע-
 החתפתה תיטסילטיפקה תשרחה .המ ילב לע יולת רשג לע

 ההשע. הזכ רצק ןמז ךשמב תאו לכבו הרבעה 'האמב הילגנאב
 ינימשה קלחה רבכ רבע הרבעה האמה ףוסב יכ רע ,בר לי
 םילעופ תואמ שמח  יקיסעהש ,תשרח יתבב הילגנא ילעופ לכמ |
 ינשב ורבע םילעופ 100 --500 וקיסעהש תשרחה יתבכו ,רתויו
 הישעתבו ,הישעתב םידבועה םילעופהמ יצחה לכ וא שיא ןוילמ <

 אנד המדקמ דוע הילגנאב המש פתהש ,הריעוה
 וז הרבוע יכ בשוח ן:ל 'ה !יעיברה קלחה קר ראשני
 החיכומ ,לילכ הריעוה הישעתה הרחכנ 0 ןיידע הילגנאבש רבלב |

 תשרחהש םשכש ובל לע הלוע ןיאו .םויקה תוכז הל שיש
 הישעתה לש לודג רתויה קלחה תא רבכ השבכ היטסילטיפקה

 הישעתה תושרב דוע ראשנש ןטקה קלחה ותוא םג אוה  דיתע ךכ =
 ומסרפתנש םירפסמ איבמ ןיטנבל רמ הל רבעתשהל הריעוה
 ,קפס ןיאו ,הרבעה האמה לש | םיעשתה תונש ףופב רוע
 הלאה םירפסמב ואב רבכ ,תונורהאה םינשה תרשע ךשמבש

 .הנטקה הישעתה תבוטל אל יאריבו םיבושח םייונש 0
 הישעתהש ,הרזומה הטלחהה לע אלפתהל שי  דוחיב ,

 תשרחהש ,הינמרג הנה ."תרבוגו תכלוה ללכב < ,הר יעוה |
 ,ם"יה האמה לא  ןודחאה עברב קר הב  הדסונ תיטסילטופקה 4
 ,הנטק ךכ לכ הפוקת ךשמב קנע ידעצב המרקהה תאז לע"
 סומזילאירטמה ,) ןימשורב רראודא יפ לע (1895 רע 188% תנשמ) =

 הקיסעמה) הנטקה הישעתב ודבע 88 תנשב יכ אצמנ .("ירוטסיהה
 הלע הנש הרשע שלש רובעכו םילעופ ןוילמ ₪,45 (םילעופ 75
 (םילעופ 6:10) תינוניבה  תשרחב |; ןוילימ  השלש רע םרפפמ
 רע םרפסמ עיגה םינש ג"י ירחאו ל ןוילימ יצח זא ודבע
 ןא ורבע (םילעופ 11:80) הלודגה תשרחב ;שיא ףלא 4
 ,ןוילמ 1,6 רע םרפסמ הלע םינש ג"י רובעכו םילעופ פלא 01
 (אבי ךשמה) =

/ 6% 
70% 

 . יבלשורי םוחנ

 .הלמַהיםי
 \ (,הירוגלא)

 ,םיהובג שימלח יריצו םיממוש םירה ףקומ ,היצו רבדמ ץראב
 , םיה ערתשמ -- םלועה לכמ לרבנו דרפנ ,המראב קומע ,קומע | /

 םינוא ןיאבו טאל  ,םירוכעה | וימימ ילג  םילחוז תודבכב =

 -יררה ,הרוצב המוחכ ,לעהימורמ לא .םיאשנתמ  ביבסמו
 םירהה י"ע םיה אכרנו קחדנו ,םיחיחצו םיברח  ,םיפוקז לא

 ,הזה יקנעה אלכה-רובב ול" רצ .וליאכ המדנו ,הלא
 לע אלו םיה תולוצמב אל ,,ביבסמ . םייחו העונת לכ ןיא

 דירש ןיא .ביבסמ םיממורתמה ,םירהה לע אל ףאו ,םימה ינפ =
 ,םפאב המשנ רשא ,יחה לכל טולפו =

 תררל לכוי אלו ,םיה ךית לא יח לעב הרקמב לופיש שו
 לובכ אוה אשנתמו ,ותוא םיטלופ םיה ימימ יכ ,ויתולוצמ | לא 5%
 תא רוע הארי אלו ,םילגח והואיקי רשא דע ,םימה ינפ לע ץע

 א + םויחהה ץר

 + ,רברמה לוח תא םהיתונושלב םיקקלמו ,םיה תפש לע .םה םילוע

 7 | \ 3 םלועה =

 ץע לכ םיל ביבסמ .רשא החצה המראה חימצת אל יכ
 לעב שקבי אושל ךאו .הב הלעי אל תישו רימש םנו ,אשרו
 ,אצמי אל ונואמצ הא טיקשהל םייח םימו ,ונובער תא רובשל יחה
 .תמו ןפכו אמצמ ללמואה עונו .םיערו םה םירמ םיה ימ יכ

 .חצנל אפק ולאכ ריואה עוזי אלו עוני אל
 םע םיה ,תאזה הקומעה העקבה לכ יכ .,םימעפל המדנו

 הז רשא ,דחא לודג רבק אלא הניא ,ביבסמ םיממורתמה .םירהה
 לכמ ותוא  לידביו + ,תורוחשה ויפנכ הא תומה וילע שרפ רבכמ
 ,יחה םלועה

 תיתחתב ערתשמה םיל ארקי "תומה םִי, ןכל רשאו
 \ , הזה רבקה

 לוק רבקה יקמעמ  ךינואב הלועה :עמשו תכסה םלוא . ..
 שיא .לוקב ,ןנחתמו המוה ,הכובו ןנוקמה ,ישירחה םילגה חיש
 + ול .עישומ ןיאו אמצמ רבדמב עוג

 ,לע םישירח םיעונענ םילגה  הגהב ךבל שינרי אל םאה
 םייח אלמ היה הזה םיהש ,תעה לע ,קוחרה ,קוחרה רבעה
 % ביבסמ .ץראה לכל הכרבו רשוע רוקמו ,םינאוס

 זא .ואלמו .םירחאה- םימיה לכ לע, והבג וימימו ,םימי ויה
 . ינג ופוכ םירהה  ,ץראה לכ תא :.וקשיו ,הלורגה העקבה לכ תא
 ביבסמ רשא ,רככב הניברתו .האיבת תורש תועקבהו ,דמח
 : ,'בוט לכ תואלמו תולודג םירע ,םיל

 .לכ לע ,ןוילכו הלכ .םוי ,תואבצ 'ה םוי אב הנהו ,םאתפו
 שאה לכ תא איקתו ,המדאה םוהת העקבנ ,איהה הכרובמה ץראה
 .ץראה 'לכ .ינ גפ לע ךחנ שא ינבאו תירפג .רטמו ,הברקב הרוצעה
 שאב ולעיו ,,שא ילחנל תועקבהו ,הבהל יריפלל םירהה לכ ויהיו
 לכ הנברחתו ,רעבל "ויה האובתה \תורש לכו ,דמחה ינג לכ
 'החמיו .דבאיו ,  רפאדילגל ןהיבשויו ,הפרשל ויה ןהיתב :םירעה
 וא .היצ רבהמל ץראה לכ יהתו ,המואה ינפ לעמ םיקיה לכ
 םדקמ םימיב והורבח רשא ,וימימ יגלפ ומתפיו םיה יניעמ . ורכסנ
 רתוי םצממציו ויתודג ךות לא םיה םנכתיו ,םירחאה םימיה םע
 ' .הללוס ,הפוקזו הרוצב המוח ויתוביבפ הממורתה טאל טאלו ,רתויו

 .לכ .ןיבו  וניב ולידבה רשא ,תוממוש תוברעו םיברח םירה לש
 . , . םלועה

 \ וברח  םיבר םימי : ,םיפלאו תואמ -- תובר םינש ורבע
 -= םירחא תומוקמב השביה ינפ תא וסכ םינודיז םימו ,ושביו
 שבי אל הוה ןטקה םיהו .םיקומעו םילודג ,םישרח םימיל ויהיו
 הפיפוה הדמב הבו = ,ויתודג ךות לא סנכתהל ףסויו .ברח אלו
 וליאכ  ,ותוא הפיקהש הפוקזהו ההובגה הללוסמה םג םמורתהל
 . ...וילע רומשלו םיה לע עינהל הרמא

 3 וילע ארקנ תימה םשש ,הזה םיה תומי אל תמאב עודמו
 .?ויניעמ לכ ומתסנש ירחא ,וימימ וברחי אל .עודמ
 < היחמה דיחיה .ןיעמה וילא עבונ לא"וררה ןיבמ ,לעדימורממ

 ימש דימה םירוהטו םיכו :םימורמב םש רוהטו ךז לכה ., ותוא
 םירהה ישאר  ,ןנוצהו רקה ריואה רוהמו ךז ,םיהובנה תלכתה
 ,םירוהטו' םיכז .(הנשה תוומי לכ רוהמו ןבל גלש .הטעמ םייוטע
 ולשו טקש ..המחאה ןמבמ םש םיעבונה ןיעמה ימ םג ,חלודבכ
 .ןותנה םיה תא קוחרמ הארי זא .,םימורמב המ ןמז אוה ףטוש
 קזחו .רידא .חכב אוה ץרפתמו  ,אלכ רובב ריסאכ ,םירהה ןיב

 איהה העקבה תא 'אלמל אוה .רמוא וליאכ המדנ !הטמל לפונו +
 < !םיהל רורד ארקלו ,התוא הפיקמה המוחה תא ץורפל ,היתורג רע
 ו .,קמעה 'לא םירההמ 0 דרי  הלומהו שערב



 ,םיה תא הפיקמה ,הפוקוהו |

 %- 3 םלועה -<=- 8

 תא ךופשל םה .םיצפח ולאכ ,עלט לע עלסמ וימימ םילפנתמ
 לע לושכמל םהל םירמוע .רשא לע ,ולאה םינבאה לע םתמח

 ! הבורקו תכלוה העושתה הנה :ארוק םוהה לא םוהתו ,םכר
 םידבכ םיננע .םימשה ופוכי תע  ,םירדוקה .ףרוחה ימיבו

 לכ היהי תע ;הצרא הרעס חורבו הקזחב םיכתנ םיבר םימשגו
 וחכב שי יכ ,םנמא ,המדנ זא .םימדםגאל העקב .לכו ,לחנל איג
 יגלפ ויכא וא םיאב רבע לכמ .םיה תא עישוהל ןדריה. לש
 ,םיה קיח לא םלוכ תא אשונ ,הבברמ לוגדה ,אוהו ,םיבר םימ
 םירעתשמ הבר הלומהו שערב .המוהו רעוס ולוכ םיה ליחתמ זא
 לע ףצק זי הכופש המחב ,םיה ףוח לע םירוכעה וימימ ילג
 תמדא תא םה םישבוכ לעש ירחא לעשו  ,םיקצומה םיעלפה
 ... העקרה

 ריעז ,םש ריעז .אוה םג ררועהמ םמושהו ברחה ,רבדמהו
 עלסה יונח ןיבמ ;אשד קרי םיפושחה המראה ינפ םיסכתמ םש
 -- -- -- םיחרפ םוצוצמ

 םיחרפה םיכלוה ,ביבאה שמש םיננעה רעבמ ץיצת ךא
 בושו  ,רבע .לכל חורה םאשי .ץומכ .... םיקמנו םיכלוה ,םילבונו
 -כ 75 -=  םדקמכ ,בהחו םמוש ,ףושחו םורע רברמה רמוע

 ןטבמ עבונ ןדריה ןיעמש םוקמב ,םש ,קוחר  ,קוחר,
 ...םימ יתאלמ הבר םוהת .תצבור לא-יררהל החתמ ,המדאה
 הקומע יכ ,םהמ ערגנ אל םויה דעו ,םימה םיפטוש םילבויו  תורוד
 : ְי + + . הריקמה .םוהתה

 ,המראה עקרק תא וצרפי הלאה םיברה םימהו ,אבי םויו,
 םיה תעקב תא ואלמי ,חלמה םיה לע ןואשבו שערב ורעתשי

 ההובגה הללופה תא ופרהי ,ףצקבו םעזב ולפנהי ,הלודגהו הקומעה
 לכ ינפ לע ובפתשי ליג .תעורתבו

 , "םמושהו ברחה .רברמה
 הלורגה העקבה לכ תא ואלמיו חלמהדםי ימימ ואני ןא

 םימרכ םיממושהו םיפושחה םירהה וסוכי זא .המדאה תא וקשיו
 וחרפי םיננערו םישדח םייח ,םירכו תודש -- םיקמעהו ,םיסדרפו, \

 ."ןהע-ןנל ךפהי רבדמהו ,ביבפמ
 .םטאל םיפטושה ,ןדריה ימימ םימלוח ךכ
 ,חלמה-םיו = .ומולח תא קיספמה רבד ןיאו ןדריה םלוח

 ,הקוחהו הרוצבה המוחב םג . ברחו ךלוה ,שביו .ךלוה תומהזםי
 ,ריואהו םימה ,רוקהו םחה :םיצרפ וארנ םדק ימיב וילע הניגהש
 םיה .עקרקמו .לוחל הינבא תא םיפרושו היתודוסי תא .םיפפורמ

 .םיה ינפ לע םייאל .היהו תפזה-טיט םמורתמו ךלוה ,הלועו ךלוה |
 ,..םיה ןיע תא םיסכמו םיברתמו םייאה .םיכלוהו

 אביה . היחתל בושי רשא םויל תוכחמ לרחי אל םיהו
 + הזה םויה

 ,םיל .רורד וארקוש םויל םמולחמ ולדחי אל .ןרריה .ימימו
 + הזה םולחה םוקיה

 .יקסבוחינרשמ לואש

* 

. 

 ,רַעְיַה יוה :קעיב לוק
, 

 םיִזרֶא לע תָרוכ הָלָע

 וָּתְלְפ =- דירא
 ּ < ,רַעָפַב אלו

 | , םיִקָרְּב רואָלּ םיִרְממ אָּב

 | ,הָליל הש םוי תְָחּ
 | = + תולק זיִוָח םֶע

 בב כ הָפְסַק הפ
 ,ךְליִשְכִו םודרקה ,דוח

 ,תופליכ ץַע ,ּצְעָמ
 5% ךְליִשכְו /

 = 7 7 רו טד

 .תיִבְרְעישְמָשֶל תי
 ,לַעי הל שָמָש רֶחַמ
 םיִעְּוי יִלבְּב עגֶר ששוב

 = םידקו אמ
 , םיִדְְרָמְואְל םיִמָהְש רַשַמ

 : הָנַח רוי םִגְו ןאַכְל ₪ ףאְו
 ,הָחורְ תילולש לֶאְו שָפָר יִמְנַא לֶא

 הֶנִמדִמ קַריִלְ
 = םיִרָתְכ רושקי

 ! םיִרגּומה יגל אלו

 םיִּבשַעְו םיִאשד םֶתַוא לכו

 ,הָפִטק ולָכָש הו םֶלַעְמ
 הָנועְמ ול ףּתְרמַצ
 ! ְּלַצ לַצ ול דַמָה הכ ראו

 הָנושאַרָּב ףיִלַע ל שי אוה

 תַחְרופְכ הָיָה ףעַג לע
 ₪ רשע רפי פרש קרו ראְש ,םע

 ... ךּורָּבקי םהְו

 !! ְליִפַהְל ףא -- דָליִפַהְל ךא שיו

0% 

 לֶחא

 + דרגובלס

 .רלפנרב ןועמש רייר

 = .קילאָיּפ יִרִיִש ץֶבּוק
 ,(תיתורפס הריקס)

 'קסב .ףיקהל ,העשה .רבכ העיגה | יכ | ,ינא. בשוח
 וקתב  תירבעה הרישה תיחתפתה תא | תירוטסה-תיתורפס



 -איב נ ח דעוטצול םייח ה ש מ תומימ -- הנורחא
 תירוטלוקה תוחתפתה תרכה לע םג ונרימעה וז הריקס .קילה
 ויררושממ להקה תועיבת ,תונורחאה הנש תואמ יתשב ונמע לש"

 ןמיס ודצמ והו ,יתורפפה ומעט ל םיקהבומ םינמיס ןה *
 דאוב .נ ,ח ירישב םיארוק ונאשכ ו ותגרדמל קהבומ <
 יתורפסה ומעטב ללכושמ רתויה םעה םג יכ ,ונא םישינרמ קול =

 ,הירוננפל םיכירצ ונא ןיא .דאמ = הלענ הריצי וז הרישב אצמו
 ןמיס  ,יאנת לע הצרעה הפ | ןיא | ;ונתורפס  תוכזב ךופהל |
 םיטיכסמ  םימרוגה ראש ויה ולא ,ונתריש לולכש תורש פאל <

 לשו תירבעה הפשב תויתורפסה תופוקזוה לכ לש  םיזתניסה תא
 הזב .תישונאה תירישה הריציה לא ופורצב ונמעב הריציה חכ =

 ,הנורחאה הפוקתב וניררושמ לכ לע קר אל קילאיב הלענ'
 .םהילע ףיסוה .אוה --- םינומדקה םיררושמה יבוט לע .םג אלא
 הלודג העפשה הנמזב התיה אל וטצול םייח השמ תרישל 0
 הרישה הל יואר רורה היה אלש ינפמ ,ילארשיה רובצה לע <
 אלא ,ונמע לש םיינחורה םייחב םוקמ ללכב זא השפת אל
 ,םירוחב לש לויטו עישעש ןימכ  ,ךכב המ לש רבדכ הבשחנ |
 ראשנ הילטיאב םירוהיה:ברקב קר .הלא ומכב םנמז םירבאמה |
 לבא ,יתורפס םעט לש רויש הזיא ,הריש לש חיר רוע 5

 תירסומה הגהנהה 'םהה םימיב התיה אל הילטיאב לארשי .תסנב
 איהה הפוקתב ובשח רשא תא ונבלב רעשל ונא םילוכי -

 םרוד ינב תצק וארש העשב ,ןילופו  הינמרגב לארשי  ימכח
 יתדה טויפב וליפאו. .יתד טויפ הניאש ,הרישב םיקסוע 0.
 ףסוא ,םיזורחה אלא ,רקיעה םהל התיה הרישה אל
 תוניק וא  ,םטויפ תא ודסי = ,םיימואלה .םירופסהו .תודגאה "<
 ,ונמע תא האצמ רשא האלתה לע תויכבו

 האמה תונש ףוסב לארשי לש תירסומה היחתה ןמ
 ולת פנ תרישב יטתסאה םקופס תא אוהה רודה ינב ואצמ ג'וק"
 תאזה תיטויפה הריצימ הלעמל יכ ,ובשח רבכו ,לזיוו ץריח"
 םיריטיל יולה ריאמ בשחנ וירחא ,ונתורפסב רשפא יא
 ,יממע ףוצפצ הזיא רבכ האצמנ ותרישב . ונמוב "םיררושמה יבאלע <
 הרכהה .ןמ האב הניאש הרבה ווא ,יעבט לוק התא"
 הרישה ביטב שיגרהו ריכה רובצהו שגרה ןמ אלא ,תידומלה |
 רומעל יתורפסה ומעט דוע .ללכתשנ אלש אלא ,התובישחו .תאוה =

 התותיחפ לע ,הבש תוחטשה לע רקיעבו ,היתוערגמ לכ לע
 םיתוחפ  םיררושמ םג ..הרישב הצילמ ףילחה םעה .תיטתסאה |
 ,רובצה יניעב ןח זא .ואצמ .ל"המ ןמ הברה |

 לארשי תסנכ ונל המיקה רשא ,םילודגה םיררושמה ינשב
 וא ןדרנ ביל הרוהיו ןהבכה ם"ר א 3: היפורגש
 עגונב קר :אל .,תירבעה הרישב תיקנע תומדקתה רבכ םיאצומ
 יתורפסה םעטב .םג אלא .הלאה םיררושמה לש ןייוצמה םנורשכל |
 ובתכישכ ,ירבעה ויפה לא ילארשיה רובצה סחיב' ,םיארוקה לש
 ילב  ודמעי תירבעה תורפסה לש הירוטסהה תא םיאבה םימָּב <
 תוחתפתהל ןושארה רודה ימיב :ולאשיו הז .ןויזחל םיאתשמ קפס

 לע םתלכשהב יארוב ולא ולע אל .היסור ידוהי  ברקב הלכשה
 היצילגמ תירבעה הרישה הרבע יכ ,רבדה אב .ךיאו ,היצילג רוחו
 !הילע היסורבו .הדירי היצילגב .+היסורל |
 :הטושפ הבושתב וז הריח רותפל..רשפא תיחטש הפקשהב =
 םנורשכב ולע רשא ,היסור ידוהיל זא ומק םינייוצמ םיררושמ ינש <
 היהת תאזכ הבושת תמאב לבא ה יררושמ | לע יטוופה |
 הרישל םיליכשמ םיארוק דוע ויה אל היצילגב ,ראמ רע תיחמש |
 הפשה תא .רבכ וחנז םירוהיה,ןיבש ןורשכה ינב .בור .יכ ,תירבעה |
 םעט רוע ומעט אלש ,םירוחב = תצק קר וא  וראשנ .תירב ה

 'אצמנ קילאיב ,נ ,ח תרישב .תטלחומ ,תיאדו הלודג אלא -- הז

 9 0 3 םלועה <

 םתוחתפתהב וראשנש ולא ,רתויה לכל וא  ,תיללכ תישונא הלכשה
 יתורפסה םעטל תמאתמ התיה היצילגב תירבעה הרישה .עצמאב

 תירבעה תורפסה התיה הז  תמועלו ,םהה םימיב םיארוקה לש
 ,םעה חור עודי ןכומב ,הלכשהה תוחתפתה ימיב ,היסורב
 םיררושמה ,וז הפשב םיעוקש ויה םהבש םייתורפסה .תונורשכה
 הביבפ :הירופ המדא םש ואצמ היסור ידוהיל ומקש םילודגה
 םמעטב םימדקתמו  םיחתפתמ םיליכשמ םיארוק ,תירבע
 .תיטתפאה םתשגרהב  ,יתורפסה

 םיררושמה ינש ךרע הרצקב ררבל יל רשפא יא ,ןבומכ
 ,םיעטהל קר נוצר .הזל םוקמה הפ ןיא םגו ,םתובישחו הלאה
 םישנא תועיבתל רבכ םיעמשנ ג"ליו  ןהכה  ם"דא | יריש יכ
 -ילוצלצב ,דבלב םיזורחב םקופס יד ואצמי אל רשא ,םיליבשמ
 יפל םשפנל ןוזמ ,יריש ןכוז| םישקבמ םה אלא ,תוצילמכ ,םילמ
 ,תירבע קר .אורק םיעדויש  ,םיארוק ולא ןיא ,יטתפאה םמעמ
 םיארוק אלא 9 םיעדוי םניא םנמז לש תירבעה הרישה תלוזו
 ,תונושה תופוקתה לכב תירבעה הרישה תא םג םיעדויה םיליכשמ
 :'תועיבתמ תובורמ ןה םהיתועיבת .היח הפש וזיאב הרישה תא םנ

 םא לבא .הברה ללכושמ םמעטו ,םדוקה רודה לש "ליכשמה,

 אל הנה -- בל תוחמשמ תופי תוריצי הלאה םירישב ונא םיאצומ
 הברה גנעתנ רברה רקיעב .השדח הרושב םהב אצמנ
 ישוקב .תירבע םה םיבותכ יכ ינפמ ,הָלאה םירישה תואירקב
 ,תירישה תורפפה תא רישעמה ,רבד הזיא םהב אצמנ
 ,אוה יואר שו ,תירבע בתכנ אלמלא םנ ,,וולע םיגנעתמ ונייהש

 ,ןושל לכל םגרתהל
 .תימלועה

 הכייש איה :קילאיב תריש לש הלודגה התובישח יהווו

 .םלועה-תורפסל
 הפשה ושל םג אוה ותרישב לודג רבד ,ןבומכ

 תרשקנ תירישה הריציב , רמאהל ךירצ וניאש רבד .והז- .תירבעה

 ףילחנ םא ,הברה ןכותה ריטפי רימתש ,ןכותב הרוצה ךכ לכ

 םג ול רצוי לודגה  ןטייפה .רכרה עבטב חנומ הז  ,ותרוצ תא

 המת הריצי וחורב דילומ אוה  :ןוכנ רתוי וא ,ותפש תא
 תמאתמ הרוצהו ,הרוצהל | םיאתמ . הבש ןכותהש ,תללכושמו

 היהי םא ,הרוצה תא םג רומשל רשפא הרישה םוגרתב ,ןכותהל

 םיתעל קר היהי הז, לודג ןטייפ = ,ןמאדרצוו .אוה ףא םגרתמה

 ךכדלכ השק תולענ  רתויה תוירישה  תוריציה  אקודו ' ,תוקוחר

 ישוקה לכ לבא .הניה ךירניה יטויפ ,לשמל -- םגרתל

 הניה תריש לש המוקמ יכ ,יללכה טפשמה תא ביוכי אל הזה

 *תורפסב אוה ומוקמ יב ינפמ

 .הלאש | איה קייודמה  םונרתה תלאש  ,םלועה  תורפסב .אוה
 .תינתיט

 ,ונל ..ןמא  םגרתמ ול רלוי םא 9 הכזי קילאיב םג
 ,קפס םוש ןיא  ,הרוקמב ותריש לע םיננעתמו תירבע םיעדויה
 " תחא הגרדמנ [(.רימעהל לכונ רשא ,ררושמ תעכ ונל אצמנ יכ

 ררושמ הז ןיא ,ראמ םיטעמה ,םייחצנה םיררושמב .הילעדינב םע
 ונתחלצהלש ,הלעמה ילודגמ  ןויוצמ | ןטייפ אלא--ארירג ירבע

 ,תירבע .בתוכ אוה
 ,קילאיב לש תירילה הרישה תובישח לע ודמע רבב

 תוברתה"ימע לכבו הינמרגב 4 תאוה הלורגה תובישחה רקיע המב
 ןייטצה םהבש ,הניה לש םיירילה םירישה תא .םיאילפמו םיארוק

 ויתושגרה ףורצ ב אוה תיִפנלה ותרוש תעפשה רוסי ., ךכ-לכ
 .ןושארה היה הניה ךירנה ,עבטה ינויזוח לא תוישפנה

 ,תיאושנ התיה אל עבטב ותולכתסה רשא ,הינמרג-יררושמב

 .ומצע תא שיגרה אלא ,עבטב לכתפה אל אוה .תיאשונ אלא
 ,המ לכו ,עבטה קלח ה יה אלא ,ומצע תא בש ח אל אוה ןהכותב =

 ו



 וימשר עבוקו ושפנב רבוע תורומתהו תופילחה ןמ הב רובעוש
 תא היחה רשא ,הינמרגב ןטייפ םק אל הניה ינפל .,ושפנב
 ,םדאה לש םיישפנה םייחה לא התוא ורשקב ,ךכ-לכ עבטה
 עבטה ,ובש תוישפנה תולועפל םילובמיפ קר תונויזח םה עבטה
 איה עבטהו * ,וילעו חמש אוה ןטייפהש העשב | ,הזילע איה
 יפ לע .םוגעו בוצע אוה ןטייפהש העשב | ,המוגעו הבוצע
 היתונויזח יפולח .םדאה בלב תלוז עבטל תואיצמ ןיא ותפקשה

 ,םדאה תושגרה :יפילח םה <
 ."םירישה ריש, רפסב תטלישה תירישה הפקשהה יהוז 9

 ןיב .רובחה ןתירישה ,תיתמאה תיביטקיבוסה הפקשהה יהוו
 .יעבט אוה אלא --- יושע ונניא  ;יתוכאלמ ונניא עבטהו ררושמה
 ,הרומג תודחא אלא ,רובח ןאכ ןיא תמאב

 ,קילאיב תרישב םג הז שיגרי אל ימו
 : תאוה :הרישה תא ,לשמל  ,ארוק

 ,ריִשְבּו ראב עָבּוט םלְועָהְלּב

 אוהש העשב

 .םיִשָהַרְתַמ ביִבָפַמ .םיִתְרְעְש אל .םיּיַח .תּורָצּוא

 ןיּב .הֶּתְמּנַה לע
 , םיִשָחַמו םיכְלּוה ּוניִנש

 ץק. ןיא ּונליִבְשל םיִכלהו םיִכְלוה ּונָא

 , תּורפַצ יִנּורְתְּ ,םיִלָבש ינופְפַא

 ץעחלכ ונע 2 בָהָי לש - תותינָחבו

 +הָפְרְפְר םֶלוע םּורְּב הק בע םָא .בּורּכ תּומָרַה :

 - ,םּה תַניִדְמל הָניִלּפָה שיח איָה סג ךַא

 םֶרָו ָהּומָּב רּוהָטַה ירוחרה תֶאְו

 .ּהָפַתְּב לע הָצְנָל ּהָמַע הא

 ,ףוסחילְּ תֶלְבִה בושו , עיקר רק בּוש]
 ,ףיְרֶחא ךודְכ יִנָצַו שארְּכ תָכְלח הא

 ,ףונה עְַרֶתשְח תואלִמה ויָתּומְקְבּ

 ..:ךניִעְב ומָּב וב רוה לכה

 (.97 רומע םיריש -, "תרפצ,)

 יבתכב םוקמ ול עבקנ רשא ,אלפנה עבטה-טויפ ןמי/0 <
 ע בט ה - תר יש .ונתורפסב רוע העמשנ אל ,(ר'ק םילהת) .שףקה

 רומע ,םירישג "רהז, רישה .קילאיב תרישכ .התתמאו הפקת .לכב
 וז ןיא ."עבטה לש בירישה רוש, .םשב .ןמפל .לכונ (54-48
 .הב העיקשה אלא ,עבטב תולכתפה

 - ָהיַמיִמ םיִרְהְצ םיענר טא היִמיִמ םירהצ םוחכ
 ,:םיבֶרע יִללצבו הָמַח יה

 / םיִשָמְלמ יִאְרַ .םיִרוהְּ םֶתְצְקִמ

 םּובעחְיְנב םיפצ טא .,תֶלְבְתְְמְש םיעָוקר ה םָּב

 + םיִנְומְנּ , יחל םינינּפַה ם

 ,םישָדַה םיִמְש :ָּּופַה םֶלּע ו ןיעְב

 עּונצ 2 יִנָפּו | 0 ויז

 . 5 : םֶלוע טקש עמ
 - עוקש םולולצה תוחונמה"ומ תב

 ...םלוח ה ,ןנאש חכ ,היִהְּב הָּכ םַש לפה

 (,98 רומע םירוש)

 ונוגי תאו ויתוחנא תא ,םונעו בצע ררושמהש העשבו

 .ותונע הנתי הינפלו ,עבטב דימת יח אוה ךכ-לכ ןחיסי עבטל

 יִתָחְנַא חּורְל יִתיִר
  יניע תעמד לוח ה הָורִי

 ,יִחֶא תֶא אָצְמִּה םָא !ַחּורַה

 .+:נ8ה ,ןשע דוא - ולחרמא

 הָרּוא רּוקַמ עב יִּכ :ולדרַמַא
 םיִפטנ ,םיִפטְנ שבייו

 דודצ ₪ = הָד תָבָחְלַש יִבָבְלּב
 .+ + םיִפָשְר ,םיִפָשְר ּךַעְדַתַ

 עצַפ ומְּכ הָתַעְ
 \ םיִמַעָפְ ףֶטֶפטמּו תתוש קר

 רֶתְְמּב ןשעי דוע יבכלו
 ..,םיִמָדְבְּו ר / לֶלְונָמ '

 (,149 דומע םיריש) ,

 תא השע רשא ,ישונאה ררושמה

 ,תוישונא רעצ-תועמדו

 ,קילאיב | והז
 ליגדתועמד לש דאנל תירבעה הרישה

 ויטויפב עיבה אוה ,ידוהי ררוש מ םג ואיה קילאיב לכא
 ררושמ אוה | ,םניבי  ידוהיה קרו םשיגרי ידוהיה קרש םירבד
 .הז ונתורפסב היה אל והמכ רשא ,הלמה ןבומ אלמב ימואל
 הרקי תא םיעטהל ,רבדב ךרוצ שי םולכ ,הנש תואמ המכ

 'םדא לכל יאדכ יכ .רמוא .םא ,,הגלפה וז ןיא +שאה  תלגמ,
 תא ארקל ליבשב ,תירבעה הפשה תא ןיבהלו רומלל ירומלוק

 תנתנ תאזה הרישה ,ןטייפה לש ותפשב ,הרוקמב תאוה הרישה
 ..לבא---םילהח ירומומ יבוטכו םיאיבגה ןווחכ ,ןושל לבב םגרתהל
 הקתמ תא עבשת ושפנ ,תירוקמה התפשב התוא ארוקה קר
 תא תפקמ < ,תילארשי  ,תירוקמ תיריש הריצי יהוז .,התורירמו
 סוטיט ידי לע םילשורי שובכ תומימ הכוראה תימואלה הידנרטה
 םיאצמנ הז ןיממ ,ויסרת תנש תישארב םימויאה תוערואמה רע
 . .םהל קיפסמ "םיריש, םשה ןיא תמאבש ,הז ץבוקב םיריש רוע
 : . תובבל םיחרופו . םימש םיעקובה ירבעה םעה תולוק םה ולא

 -חכ הב קספ רבכש תילארשיה המואה לש תרעוס הקעצ יהוז
 .  םיידימתה הירוסי תא לובסל רוע הל רשפא יאש ,לבסה

 . םימויאהו
 לע םימחר ּושקב !םימש ,

 = ביִתָנ םֶכְּב לאָלְו לֶא סֶכָכ שי םֶא
 : יָתאָצְמ אל יִנָאַ
 !יִלַע םָּתַא ּולְלַפְתַה

 ,יִתְפְשְב הָּפַפִת .דּוע ןיִאְו תָמ יב - יִנָא

 = דוע הָוְקְת ןיִא ףא דָי תַלָזא רֶבְכו

 ?יִתַמ דע ,הָנָאְ"דַע ,יתמדדע

 8 8 רוטע ,םםיריש ,"הטיחשה לע,)

 < תילארשיה . המואה לש ךוראה  םויריטרמה ימי = לכבו
 ' לש "םעזה יריש,ב םיאצומ ונאש , וזכ הניק דוע ונעמש אל
 .קילאיב

 " יפלכ ,ךירצ לארשי םעש רברה רעצמו בילעמ המכ רע
 , םישיגרמ | ונא ..ומויק לע "תויאר .איבהל | ,ץוח יפלכו םינפ
 ' .הומכ ארבל לגוסמ ית םע קרש ,קילאיב תריש תא ונארקב



 ,םתומ כ ש לארשי ימכח םגו  ,םיונה ימכחו ,םיאב םימי .הנהו |
 דיתעה סויניזיג לש .ןולמ  עויסב = ,ןבומכ ,קילאיב ירישב וארקי
 לע ,הלמו הלמ לכ ל ובתכי רפסמ ןיא ז ויצטריסירו -- ארבהל
 םידיתע םה +הבש המשנה ורדחי םאה לבא ,ץוקו ץוק לב |
 -- םהינויער תא םג רשפא קילאיב יריש ןוש ל תא ןיבהל .

 -- .תידוהי המשנ ילעב ,םידוהיל קר הלנתמ םתמ שנ לבא

 .הָקיִרְמַאְמ םיִבָתְכַמ
1 

 טלקמהו דחא רצמ  םיפקודותרואה תדוצמ  ,וז ןילופורטמ  ,קרוו:וינ

 םינברה לש הריעול וז הנשב התכז ,ינשה דצמ םיסרוקיפאה לש .חוטבה

 .הנש הרשע עבשכ הו ול התכז אלש רבד ,םונקתמַה

 ,"תויראה בוגב לאינד, לש השעמ ןועמ התיה קרוו:יונל םתאיב םנמאו 0

 , הדיעה  םוקמ  רותב וז רוע תריחבל ,תיוקעה הבסה התיה תאו , הארנב

 סה כזו ופ לעש ,םינקתמה וצר .רחא םעט הול ןתונ ימשר ןפואבש י"פעא

 , םיאנתה תא ןושארה רוקממ רומלל החרזמל אובל ,ץראה לש הברעמב םורוזפ :

 אלא תוארל קר אלו ,"םתעונת,ל היופצה ,הנכפה תא רוקהל ,םש .םיררושה \

 םתורמ!תא לכקי אל םאש ,םעה תא  ריהזהלו םלוק תא עימשהל ,תוארהל םג

 .םלועה ןמ .הלילה ,דחכהל אוה דיתע םתרותו

 ,אוה לודג קפס לכא ואר ואב םנמאו
 הילא הפחיתה תידוהיה תונותעהז ,וז הריעוב ןונע םוש 0

 ,הכיאב םג העורו
 שיא ,םינקתמה שארב דמועה ,שריה לימא יבר  ,רבדב .אלפ לכ ןואו =

 חתפמה, :ארקנ הז ינפמו העובק הנוא ותערש אלא  םילורג  תונורשכ לע =

 התונגב סג ךהדב םיברב שרדו אצי ,הקרויונ אבשכ דימ ,"רצ לכ לע בכופה

 םעה לש הרופמה לכ לע גלגל םומנ:רסחו יניצ ןפואב .היסקודותרואה לש

 םירזה םינינעה םתוא לכ .לע ויפ קזחש אלמ  רבעה רודמ סרוקיפאכו ,ירבעה =

 אמגודל םכל ירה .רחש לכ םהל ןיא ושכע וננכומ יפלש ,דומלתב םיאבה -

 לכב תירנעב םיללפתמה  ,םיסקודותרואה םידוהיה,  :ותשרדמ תודחא תוולגר /

 ילמלא ,ףוגה ןמ הדרה ךותמ תוחרופ . םהיתומשנ ויה = ,'םילשורי הנבו :ם

 םיצור זנא ןיא יאדוב, :רמא היפלרליפבו  ,"תולמה שוריפ תא ןוכנ לא ועדו |

 :ושבש הז ןיעמ חבז-תיב םש חותפל ךכ י'עו חבזמ תונבלו המילשורו רוזחל | |

 יהמש םיכלוה ונייה אל, ."םבל תא | היפקודותרואה םיאשונ הזל ירהו הגאה |

 ויעמוש להק ךותב ררועל לדתשה ןכו ."םילוכי = ןנייה םא םג ,לארשי ץראל
 ,המודכו ןבקרוקב אצמנש טחמ :ןיעמ םיעטקו רומלתה ןמ םיעטקב אלולטו אכוח

 תמח תא וילע וריעה ,תעדהתולק ירפ- ןהשו םעט:תורפחה .הלא ויתושרד

 םונקתמה להקב םג ,רכע לכמ ועמשנ תואחמ ,תעדהיירשי לכו היסקורותרואה

 ירהש ,שוריפב תאז רמאל וזיעה אלש פ"עא ' .ןוצר:יא  ויתושרר זררוע אפוג

 .העפשה ילעבו םימסרופמ רתויה םהילהנממ דחא אוה שרויה לומא

 ךכ לכ הקיזהש תינלוק המחלמל אצי רשא דחאה היה שריה לימא

 קרו הפונת תמחלממ קחרתהל הדיעוה ןמז לכב ולדתשה העדל וירבחו ,הדיעול

 יחנגה לש הריעו התיה וז ,םהיתועד לע ןגהל

 תושאר ויה הדיעוה לש המויס דע התחיהפמ

 + םתרות
 םואנב ץוחגל אצמ ר"ויל רחבנש ,ןוספיליפ דוד ר"ד  םהלש דמולמה

 ירכעה םעהש ,םתרות רקיעב רופבל ,םינקתמה 8 תא בוזעל ותחותפ | 0

 הריעו ירכח .ונחנא :רמאו .ומצעל ריתהו דחוימ םואל אלו תותד התכ קר אוה 9

 (עזגה רשקו | תוימואלה ןרמולכ)  םיידרצה  םימרוגה תא ראכנש = ךיא וז

 יתדה ןתנבהכ ונלכ ונא םידחאתמ ,ומויקבו ירבעה ץוכקה תריציב םיפתתשמה

 ."תודהיו ידוהי, םילמה לש =
 םעה לש ותוימואלב תודוהל םינקתמהמ דחא לכל הנתינ תושר ןכבו

 תוימואלב ריכמה ינויצה םרזה ותוא םע .הרשפ ,תוערה לכל הרשפ יהוזו ,ירבעה =

 ,םינקתמה הנחמב רכגתמו .ךלוהה ,ונמע ל
 ,םינוקתכ ץומא םחולו םומסרזפמה םינכרה ןמ רחא ,ןמלוש ר'דה םגְו

 הריעוה חכ יאבל הכרבה םואנב הנמו בשחשכ ,היפור ידולימ אוהש יפ :לע ףא
 ו

 האצמ אל ,קרוייןינ ,והצנ םא
 הדמבו הלודג תורורקב

 לעו םמצע לע  םינוגמ

 1 : : | .* םלועה < , .

 < ךילצ :ןוזפמב ..- .םניא ו םויונש 6 ,תוגתשמו תוכלוה סהותוערו <

 אל ונויחכ םופטושה םימרזה לכ תאו םעה ךותב  םורבועה  תוחכה לכ תא
 ןוא .ןגעל לכ ןיא ,אלפ הז הארו .ינויצה :םרזה תא םג ,ןבומכ ,ריכזהל חכש
 " תא ריכומ אוה ,אברדא אלא ,ושבע" דע םונקתמה גהנמכ ,ויתפש לע ףצק לב
 : .רוככ ךרדב תונויצה

 !תושדח םיתע

 "  !שיגרהל ליחתמ אוה םג ומצעבו  ודובכב שרויה לימאש אלא רוע אלו
 '  ווותושרדמ תחאכ רמוא אוהו ,םעה לע םוביבח םהלש םייתדה םינוקתה ןיאש
 "תא רקבל ונילע ןכ םאו ,ונלגרל תחתמ | טמתשהל ליחתמ עקרקה  ,םנמא
 ןנילעו תודהיה חור יפל סניא ונישעש םיבר םינוקה ,םנמא ,תאז השענ ,ןנישעמ
 סויל תבשה םוי תא ףילחהל ונא םיצורש ,רמואה לכ .דימ םהמ רטפהל אפוא
 ןנחנאו ,ונל שרוק אוה תבשה םוי = ,רומג רקש והז ,זעל איצומ אוה ,ןושארה

 אוכל םהל רשפא:יאש הלא ליבשב קר ןושארה .םויב תפנכה תיב תא םיחתופ
 הנהו ,אוהש ךוא לבא ,רשפא ?הלאכ םירבדל םרג םוקמה םאה , תבשה .םויכ
 : .ומצע לע ןגהל חרכוה שריה לימא םג

 אפטש בגא --- . ,יטניסניסב  רנימיסהב ישארה | רוספורפה ,רלהוק ריד
 ןימאמ .וגיא ןקתמ .רותב יאוהש ,ןויערה תא ץיבה---,הנוכב רשפאו ,אנשילד
 תא רומגל קיפפה םרט ,םיהלאה יפמ האציש הלמה איה השמ /תרוחש
 תאציש הלמה םכתערל יהמ ,יתובר ,וגודמלי, :רמאו דחא יבר םק הנהו ,וירבד
 חשמ .תרות םגו ,םירפוכ םתא .הרוסמב ,םינימאמ  םכנוא דומלתב .הרוכגה יפמ
 +  ,"ןנחנא םינימאמ:תלהק אלה  ?םונימאמ ונא המב ןכ םאו  ,ארובה:תלמ הניא
 ל הבדל םוצורו םהיתומוקממ םיצפוק םיפסאנה ,לודג ןואש וררוע הלא וירבד
 ר"דה :רמאו ותרזעל אב ןוספילופ ר'דה לבא ,חפב דכלנ אוה יכ האור רלהור
 רע התוחתפתהב הרותהה לכ אלא ךבלב השמ תרוח קר אל יכ ,בשח רלהוק
 הבושתהו .יתנוכ התיה .ךכ .,ןכ :רלהוק רמוא הז לעו .םיהלא תלמ איה התע
 .הממדל המק הרעפהו ,םיפסאנה תא .העיגרה תאוה

 . ,שדחל .קותו רימלת דיתעש המ לכ םא ,ןכ םא :המת רצה ןמ דמועה
 "?םיסקודותרזאה ןיבו םינקתמה ןיב לדב הה אוה המ  ,אוה יניפמ השמל הכלה

 .הבושת ןחל ןיא יכ ,הלאכ תולאש ןה אושל םלוא

 "תלאש התיה ,הב ןוהל היה הריעוה לעש ,תודכבנה .תולאשהמ תחא

 תא :ריאהלו הז ןינעב תוצרהל םמצע לע ולבק םילודנ .ינש .תובורעת יאושנ

 .יתדה .דצמו ירוטסיהה דצמ הלאשה

 ןקתמ יברו תובורעתדיאושנ וזיא וערואש העשב ןשכע דע היה גהנמה

 .החמשב תאז השוע היה ןישודקה תא רדסל ןמדזנ

 "יאושנ ךגנ םולכ תרל הל ןיא םאש ,תיכוה ותאצרהב ןמלוש רמ לכא
 | וגיא ,ורוהי וניאש .,ינשה רצה םא ,הלא םיאושנל איה תדגנתמ ,ללכב תובורעת

 < ,תירוהיה תדה לש התורמ תא וילע לבקמ וניאו לארשי להקב סנכנ

 < םירקמב | ןישודק רדסל .הירבח לע רופאת הריעוהש ,שרד 'ןמלוש רמ
 " לבא ,תודוהי יתלבה םתנומאב םיראשנ איה וא אוה םא ,תובורעת-יאושנ לש

 ו ,םידחא ודגנתה וז .השירדל

 פכ טעמכ ,םושש לש רפסמה רע  םירבדמה תמישר העיגה הרהמ דעו
 רפוהלו .ןמזה תא .דכאל אלש יהכבו ,הז חוכוב ףתתשהל יוצפח הדיעוה ירבח

 אלא ,הזה דבכנה ןינעב רברל אלש ומיכסהו ומכתתה הדיעוה לש םתודחא תא
 ,תוטלחהה תא תחסנמה הדעוהל ווסמ

 \ לובשב קרו ךא ןולומ יפלא המכ יתעסנ יִרה---:החמו רחא בר םק

 ' !הפוחל םינומזמ םא ךלאה ,ךירצ ינא דומללו איה הרות ,תאזה הלאשה

 "וא ןה = ,םינורתפ תשרוד אלה תאזה הלאשהו ,ךלא אל וא ,וז ןיעב ןישודקו

 . וגל תומהו םייחה ךרד יהוז ירה ,ואל
 ושע םומעפ המכש ,אטחב ושרתשנש ,םינבר הדיעוב ויה הארנכ לבא

 - =; רופאת הריעוהש .וצפח אלו  .ןיבקעב שד םדאש רבד סהל איה וז הרבעו ,תאז

 | לע שוריפב הריעוה הרפא אלש פ"עא :הרשפ אפיא ושע .עיגפמ ןפואב תאז
 0 .חתעה תא .תאז .לכב העיבה תובורעתהיאושנ לש םירקמב .ןישודק רדסל הירבח
 יי ,הרוטמהו תרה דגנ .םהש ינפמ ,הלאכ םיאושנל תדגנתמ איהש

 :רוסא תרה דגנ אוה רכד הזיא םא ירהש ,איה תכחוגמ וז הרשפ יאדוב
 % בוספה רצה סע בשחתהל .ונולע ולא ןיעמ םירכדב לבא ,ןילע רובעל םירבחהל
 2 יםחלו ,םייחב הלודג העפשה םהל שיש ,םיכמסומ םינבר םש ןיה .םהבש יגולוב

 = .םדגנכ זועהל .הארנכ הלכי אל הריעוהו  ,חור תרומל ולאה םישודחה לכ ויה

 םנ קתמה הנחמב ,השגדומ הסיסת ..אוה ןוחצג הז םג ןפוא- לבב ,ךכ לכ הינפ תא
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 רעב קזח רתויה ןפואב וז הדועוב םחלנש ,ןמלוש ר"דה םג יכ ,ןויצל
 ורמאו ןותלקע ךרדב אלא הרשי ךרדב ןינעה לא ברק אל תאז לכב ,רופאה

 זוהזת!880) = םינוש םיעזג ילעב | לש תובורעת יאושנל תדגנתמ הרותה ןיא

 .תונוש תותד ילעב לש תובורעת יאושנל איה תדגנתמ ךא (646
 סונא לכא ,ימואל םעטמ תובורעת יאושנל דגנתה ןמלוש רמ יכ ,היה רכונ /

 יאושנ ָה למה תא ריתה ךכופלו "ולש תא = רפיקל ןח, ןידה תא םיקל היה

 ולאל אלתמאו הפ ןוחתפ ןתנ הזבו ,ןכ תה תא רסא לבא ,תובורעת

 תאו לכב רוסאלו הכובמה ןמ תאצל 1 ת10708871880:ה תא התע דע והיתהש

 , תובורעת יאושנ
 ןמ אוהש אלא ,ןקתמ ןכ םג אוהש --- ,סונגמ ר"דה קדצ םנמאו

 תיבב הריעוה ירחא  ותשרדב---ימואל .םתוח םינוקתה .תעונת לע םיעיבטמה
 בל יגומ םינקותמה יכ ,רישע רתויה תסנכה תיב ,'לאונמע, ולש תפנכה

 הב ןםואלו עזג םשב ריכזהל םה םיארי .תמאה ינפמ םה םידחפמ יכו ,המח
 תאש הז ןרוהניא ,תימרופירה היסנכה תא דפיש ןושארה ןקתמה ןרוהניאש העשב
 אלו ,ירבעה םעה לש ותימואלבו ועזגב ןימאה  ,םינקתמה לכ םיצירעמ ומש
 רבד לכ .םידוהי שי ךא ,םלועב תטלחומ תודהי ןיא םנמאש ,רמאש אלא רוע

 תירבע הרכה ךותמ אצוי  ,ידוהי רודו רוד לכ שדחמו רצויש  ירוטלוק ינחור
 ,איה תודהי ךכיפלו הקומעו תימינפ

 .הלכקל ששוח היה אל ילקידר ינויצ םגש ,הער ,ןרוהניא תעד איה תאז
 קימענ םא םלוא ,הדיעוה לע השקה וטפשמב םונגמ ר"ד קדצ םנמא

 ךלוהה שדחה םרזה ונינפל הלגתי זא ,רצה ןמ םילכתפמ רותב הילא .ןנובתהל

 .םהישעמו םהיתועד לע רתויו רתוי עיפשמו םינקתמה הנחמ ךותכ ךרה ול ץרופו
 0 וב \

 תיולב הנה אב אוה .ונלצא תעב ההוש ןיניירב ןבואר רמ ירבעה רפופה
 וינועב תוארל .הקירמאכ םירוהיה יי ח תא רוקחל איה ואוב תרטמו ,ותשא

 האג טקנב ךרע | 6וש18] ע6880]מע7ה ,הזה שדחה ירבעה זכרמה תא ריבהלו

 םינברה ןמ םידחא םג ואב ,םירכעה םירפופה .לכ טקנבה לא ןאב / ,ורובכל
 רפמ ףופבלו ,חרזאה דובכל םימואנ ועמשנ .תירבעה היצנגילטניאה לכו םינקתמה \

 .ןמא השעמ רוהט בהז טע בולקה רוכזמ ול
 טוטיטסניאה לש םסרופמה םלואב להקה ינפל עיפוה הנושארה םעפב

 ,הפ לא הפמ אלמ םלואה היה כ"כ לוזב אל היה הסינכה ריחמש פ"עאו ,ירכעה
 ,םיפסאנה לכ לע םשור התשע וחאצרה
 ,ונצראבש םירבעה םיזכרמה לכ תא רקבו ןינוירב
 לכ ופתתשי וב ,ורבע םירוש ץבוק איצוהל תשגנ  *רבעוחא, הרוגאה --

 ,שממ ץראה ירפמ היהי הז יץראב הפ ונל שיש םירבעה םיריעצה םיררזשמה

 היגונס יהתש יאולהו ,"תינונסה, היהי ומשש .ץבוקה תא ךזועל וילע לכק ןיניירב

 יונצראב תירבעה תורפסה תוחת תא תרשכמ וז

+ 
 ,הָיָמּורְּב

 ,גרבדלוג ,םא

 .הרבעש הנשה לע תיללכ הריקס |
 היסורב םיולמ ונא הרתי חור-תרעפ ילבו  תוזגרהה ילב

 ינוצהה .ונכצמב ללכה ןמ םיאצוי תוערואמ ,1909 תנש תא *
 ,ושענ 'אל ליגרה רדגמ םיאצוי םישעמ םנו ,וז הנשב ועריא" אל
 אלא ,הכלה םוש השדחתנ אל היטרקורויבה לש השרדמ-תיבב
 .הרולח  ולעה רבכש ,תונשיה תוכלהה | ןהיזנג-תיבמ ואצוה
 ונתוא עיתפהל ולכי אל וז הנשב ושדחתנש תורזגהו םישורגה
 אל  ערפוה . 'זוייסה, תמח תא ךכשל ידכו .הול ונכסה רבכ יכ
 םא ,םתבש םוקמב םידוהיה תראשה רבדב "רלוקריצ,ה םעפ
 םוקממ ושרוג  םידוהי הברהו ,3906 טסונוא ינפל םש ובשיתה '

 החונמב תבשל ולכויש ונימאהש יִרחא ,םהיתוחפשמו םה םתכש
 הלחתמ :תינטייקה "הלהבה, וז הנשב הניטצה דוחיב ,םמוקמב |

 ,חצ ריוא ףואשל תנמ לע ריעל ץוחמ הבישיה םידוהיה לע הרסאנ

 | א ןוילג .ּ -.7 םלועה <
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 וז "הלהב, = .םיקמה יבשות םירצונה תשקב יפדלע בוש .הרתוהו
 םידימצמ דימת ויה םונטייקה םידוהיהו ,ץי;ה ימי .לכב הכשמנ
 ,.ימוקמה ריקפה "רפח,ב דימת םייולת ויהו ךרדל םיננוכתמו

 :ורזח  םינוילעה רפסה"יתבל הסינכהו םידומלה-תנוע ימיבו
 . ,םינרימסקיאה  םינחבנה לש שפנהיירוסיו םייונעה םתוא ונשנו
 .םנכאה, : הלאשה החיאו תויפצה ןתוא ..םלישכהל םינחובה וברהש
 .לכ תא תודחא םינש הז רתויו רהוי תיקיסעמה +"סנכא אל וא
 .יפ-לע .השענ  לכהו ,וידומל קוח תא רומגל הכזש ,ידוהי ריעצ
 .םירואבל  םירואבו םירואב : םיעובקה םיגהנמ;וו לבוקמה ררסה
 'תא הז .םירתוסה םירואב  ,הלכשהל"םוירטסינימה תכשלמ ואצי
 .םיקרפלו ,גהנתהל דציכ וערי אל םמצע םירוספורפה יכ דע ,הז
 'םיששב . הבקפומבש הטיסרבינואב רוטקירה לשכנש ומכ .,ולשכנ
 |" תער-יאמ  ,הטיסרבינואהל ולבקתנו ורוחו וחדנו ולבקתנש
 םתפינכל עגונב .ועבקנ תושדח תונקת ,ץרויש לש 'ויתודוקפו ויתווצמ
 :ריה :םידוהיה לש טנצורפה לדנתנו ,םינוניבה "פסה-יתבל םידוהי לש
 וריסחיו ורזחיו הול ופיסויו םיטנצורפ הזמ וריסחה ,האפרש איה הצחמש
 םידוהיה םיריעצה רצמ הבושת רותבו .לגלגה בבוסו ךלוה .ךכו
 התיה תומדוקה םינשה תמועלש ,הרמהה הרבעש הנשב האב
 .תודחא | תונקה ןקתל הלשממה החרכוהש דע ,תינומהל טעמכ
 .הז .ןינעב

 ונוהורצב שיגרהל ונלרחש טעמכ ונאו ,גהונ וגהנמכ םלועהו
 .שי  םאו \,םולחכ | וזוגנ ויהש תווקתה ,שגרתהל ונלדחש יאדיבו
 תעדל ונא :םינווכמ הנה ,דיתעה ונל איבי המ ,ונא םילאושש
 .תושרח = תורזג וזיא ,ונבצמ תא ערהל רשפא דוע המב
 [ ,..הנשרחתת

 אל םג ךא .הלעמלמ קר אל העושתל םיכחמ ונא .ןיאו
 םיימואלהו .םיארבאיטקואה וב וחמתשהש "הטמ לש ןדע"ןג,המ
 םידמוע ויהש  ,םימימחה ומת וספא ,תיסורה "תובחרה, אולמב
 !הידוהיה .הקיטילופה ,ירבטה לכיההב ושגרתיש "םיסנל, םיפצמו
 ןיקסבולסימז ,ץייבקשירופ . ,,ידידלע וז הנשב םג םש הלחנתה
 קרפה לע םידוהיה תלאש תא םילעמ ויה םה ,ינשה בוקרמו
 ,םרדגמ .תאצל םיחרכומ ד"קה םג ויה .יכ דע הרקמ לכ ילגרל
 לש םיפסכטה תא תונשל וטילחה הבקסומב | הצעומה .ירחאו
 םימח רתויה  םימואנהו . םירבהב --- םידוהיה לע .ןגהלו הקיתש
 תלאש ךא = . בוקוילימו םי'צירור לש םנמא ויה םירוהיה תבוטל
 םידוהיה ,תבוטל ור בר ד"קה יריצ .המוקממ הזז אל םידוהיה
 רעב םג םחלהל המודה לא ונאב ונחנא, :וליפא רמא בי'צידורו
 ללכל רבדה עיגהשכ ,תאז לכבו ,"םירוהיה לש םהיתויכז יווש
 פוחת לוטב רבדב העצה םינכהל: ץיבוליסונ הצרשכ ,השעמ
 ןנש-לכמו = , קוחרמ ורמע רייקהו ודעומב ררוב ראשנ --- בשומה
 ,"םיסורל .היפור, םושר ולגר לעש ימואלה-יארבאיטקואה בורהש
 םה השדחה תימשיטנאה היצקרפה ינב םיימואלהש ,בורה :ותוא
 וול הטג אל -- ,טעמכ .תטלחמה הערה:ילעבו םילהנמה וב ושכע
 התל הז בור ןוכנ יכ  ,תוחיכומ םירי הברה ויה ,ךפיהל ,דפח
 הרש = ,תוקעההו תולבגההמ הברהל ותמכסהו ותמיתח תא
 ,איה התלשממ תעשב היטרקרויבה ונילע

 חא ,םדוקכ .םונוא-יפרו םישלח ויה ונלש םיטטופידה ינשו
 ,םיינמיהל בישהל ,ליק עימשהל ופנ םה  םורדל ינשהו ןופצל ךלה
 לש ,םיינמיה רצמ םיפודגהו תופרחה | ךותב אבחנ םלוק ךא
 .הפ חותפל םג םהל ונתנ

 ,םידוהיה םיריצה לש םחכ לדגיש הוקתה הצבצב עגרלו
 סיִרואב | םירוהיה | י"ע .רחבנש יקפרורב ריצה םהילע הוליש
 \ ,שממ שפנ תריסמב

 כ



 רערעו הלאה תווקתה .לכ תא לאל םש בו'צמלוט םלוא
 טניסה םסרפ אל ידקראו ןרהא. תומשב קופקפה ללגבו ,הריחבה !
 עימשהלו הז .ןינעב ןול< המודה הקיפסהש םרטבו ,ותריחב |

 ריצ תו הסידוא 8 - לכ דוע ןיא שש ,וב :ושפנ
 תולובחתה לכב ודוסדיתמו בו'צמלוט זחאש ירחא ,וז .רועמ ירוהו
 רובצה ךותבו .תוריחבב םיריהיה חכ תא שילחהל ירכב ,תוירשפא

 ערואמ ללגב השרח הנומתב םידוהיל הביאו האנש התלגתנ .יסורה |
 הלגתנ -- שא .םולש לש המרדה < תרוקב ללגב ,ךרעְלק]

 םינפ, .וארתהו םיפורה .םילרבילהמ הברה לש יתמאה ףוצרפה
 ,םייתמא םיסור לש "םיימואל |

 דוע ונעדי תאז תא-- יסורה ריבצה ךותב תוימשיטנא שי יכ
 המודמה הוחאהו שבכ םע באז היפורב רג םהבש ,םימיה .םחוא
 התוא ברקב עגנה הארי יכ ךא .יח לכ לע החור תא הכפ
 תונושצרה תורושב הדמעש ,הלועמ רתויה תיפורה היצנג ילוטנואה

 אל | תאזל- -אוש-תברו הלילע .תאז המ תועדויהו ,םימחלנה לש |
 .ונבש .םינקפסה ףא .וללג

 תא הלגו שא םולשו  בוקירי'צ לש ערואמה אב הנהו <
 רוסה תא ולג םה . וירבחו הבורטס רטיפ לש "םיימואלה טינ

 ,םהילע םיאוש רז םואל ינב רותב םידוהיה יכ /ריטטה]
 ,תיסורה תורפסה לע םמתוה תא םה םיעיבטמש םנווע לוד |
 ,"םיסורל היפור,ו "! םיפור  .םכילע םידוהי, : האירקה  התואו |

 העמשנ ,"הימירווחבונ,ה לש היפונכה יפמ קר הלחת תעמשנ הת
 םרואל וממחתה םיידוהיה םירפוסה + ,םירפוסו םימכח .יפמ ושכנע
 .תימואלה םתוימצע תחכש ידכ דע םהירחא יכלהו .ובשמע

 היצנגילטניאה לע הזה ערואמה השע  ללכ םיענ יתלב םשוה
 ךא, -- םימוחנ הל האצמ הרה דע םליא ,ונלש תללובתמה
 .םכרדל םיכלוהו !"אוה .הרקמ

 רתויו רתוי .םילגתמו תיסורה היצקאירה תרבגתמש הדמבו
 תיסורה היצנגיליטניאה | ינב רחבמ םיגוסנ -- "םיימואלה םינפו

 ,םפוקמה גוחה ותוא לא דימת םיאב םה רוחאל .םתכלבו ,ר
 ,הרק ךכ . תוימשיטנאה לא :: לצנהל .לוכי רוהמ יסור וא ונממש
 םיקיבודורמה | יגיהנממ רחא היהש ,טוקול  רוסיפורפהל ,לשמל
 רזחש  ,תינרוביוה האירקה לע םימותחה החאו הנושארה המורב
 לע לכ םדוק זירכה ,וב רזחש ןויכמו  ,הבושתב = המ ןמז נפל
 ,ותוימשיטנא

 םעה תרוגא, ינב יפמ הנשה ףשמב ועמשנ תחא אל םאו
 תוארתה םהינותעבו  םיטסיכרנומה - תודיעוב  םהינימל

 תא 0 הנושארה = תינינסה וז ןח
 .ונילא תיסורה היצניגילטניאה לש .הסוחיב

 לא ונייח לש לערה רדח המכ רע  ,הלגתני וז הנשבו
 תושפנב רחסמ ושעש ,םילודגה םירוטקובורפה לכ .המואה תמשנ
 םהידיב ויה .- םייחה יררס םע ו תונלפמה רשא ,םדא

 השדח הפוקת אוב

 יוארכ הן אל ןיידע הז | ןויזח .םידוהי = ויה

 תצפהל העורי הדמב םרג אוהש קפס לכ ןיא םלוא -

 .ילכלכה ונבצמ לע אלא ,תוימשיטנאה = העיפשה
 ,םורדה ירעב = דוחיב םירוהיה = רגנ  הכרענ  תילכלכ  המחל
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 3 םלועה <>

 תואיצומ ..ןילופו הטילבו
 ידוהיה .יפמ
 ,יתרבחה .החכב קר אל דימת האב תחתפנה תונחהש :ירחא ,וחכ
 ינברוחמ | תונבהל | םידוהיל האנשה .חכב  רוחיב םימעפל אלא
 ,ידוהיה לש

 .םיתעה קוצב רימת . תונעהלו לובסל םיחרכומ ויה םידוהיהו
 ,תי רבה תוצראל  ךוחיב ,םיה תונידמל הדידנה .תרבגתמ  התיה
 םישקה | הסונכההיקוח | הקירמא  יפוחב ודיבכה וז  הנשבו
 םהירע לא יבש םיללמוא םירגהמ \ המכ .וכלהמב .םרזה תא ורצעו
 םינוכנ  ויהש הלאו = ,יאבש תמועלכ = דנליא - םיליא :ףוחמ
 ןיאב ,םמוקמ לע ראשהל םיחרכומ ויה םתדלומ תא בוזעל רבכ
 תוצראלו  ,."הכורבה, ץראב חונמ .אוצמלו תאצל תורשפא לכ
 ברקב הררוע אל היקרוטב הכפהמה .האיציה הלדג אל תורחא
 לודג הריצי .הכש "י"אל תאצל הקושתה התוא היסור ידוהי
 םמוקממ וזז אל וז האב אלשכו ,ץוחה ןמ האירקל וכח .הב ןופצ
 םעפמ ןויצ תביש לש לאידיאהש ,םיריעצה ןיבמ קרו םיטעמ אלא
 ,םבבלב

 ,המדנ .העונת תותוא וארנ , ,םיימינפה םייחב ,תיבבו
 הרובעה ליחתתו טעמ רועו  ,היטפאהו ןורכשה רבוע ליחתמ וליאכ
 יהייח תא ררסלו המואה .תוחכ תא קזחל התרטמש ,תיתוברתה
 ,הול הנושארה הפיחרה תא תתל הכירצ התיה הנבוקב הריעוה
 'תוחבה תא ררועל :,רובצה = תדובעל .תושרחר םיכרדה לע  תוארהל
 הברה  םנמאו ,םירוזפה .תוחכה הא דגאלו ,הלועפל םימדרנה

 ןרפסמ .הברתהש תופתושמה תויונחה

 .הריעוח רודס א .תאזה  הוקתה הבזכנ םלוא .התרטמ יהוזש ונימאה
 הפסא לש הרוצ לבקת וז הדיעוש םרג ותעיסו ריבניוו = י"ע
 <5:תא שארמ ועדנ ,רוכצה בור תא םדגנכ ורהוע םהישעמב ,םהלשמ

 : וילע תבשל וצרש 'ףנעה לש .טטיריטיואה הא הלחתכל ושילחהו
 ,הדיעוה חכ שלחנש םשכו ,הריעוה החכ הלחהכל השלחנ ךכ

 ,וז הדיעוב הרחבנש הכשלה לש
 הקיטילופה תא  להנל
 יאבו .םיריצה הילא  וסנכנשו םידוהיה
 םרטו ,הנבוקב הדסונש וו
 :הלאש םודוהיה חכ יאב לש | ןורתפל הכהמ תולאשה רתי ןיב
 ,בשומה ,םוחה .לוטב ןינעב המורהל העצה תסנכה ר"ע ;ובושח
 תא סונכהלו ומצע תעד לע רברה תא תושעל הצור ץיבוליסינו

 ,םיירובצה | םימרזה חכ

 < " !רותפל לבויש העפשה  לעב" חוק ןיאש לתא ,המודהל העצהה
 .וז הלאש

 ,תונויע קפס ילב זא תישעמ אל מא  ,הבר תובישח
 הלא תוטלחה  .תולהקה רודס תלאשב הנבוקב ולבקתנש תוטלחהל
 ,סרופנניסלהב  ןתעשב ולבקתנש ונא וניתיטלחהל ןבורב תובורק
 ,רנמע לש  תובחרה תוררשה ןינקל רבכ ויה וישכע|

 .,תמררנה .הגלפמה ברקב וז הנשב וארנ העונתו םייח ינמיס
 ..ץראב תררושה היצקאירהמ תונהיל הצורש ,םיסקודותרואה תגלפמ
 .םש הל התשעש ,הנליוב .תיגברה הריעוה הפסאנ הנשה תישארב
 , "לש תיאשראווה 'הדיעיהמ הבוטל תאז לכב הלדבנשו היתומלחהב
 לא תוריחבה תמחלמב םיקוסע םינברה ויה הנשה לכבו ,םינכרה
 היגריניאב .םדי:לע  הלהנתה וז המחלמ .גרוברטפב םינברה דעו
 העול .תוריחכהשכ םויהו  ,הדמע. ירחא הרמע ושבכ םה | .הלודנ

 ..יפל .הניא ןהב .תורחתההו .הנורחאה  ומחל-תפ תא

 : .תוצורה - תוכשל יתש וארבנו
 ' םיריצה רי = לע  המיקתהש וז :תידוהיה

 ..יתוכשלה יתש ןיב המחלמה הרמגנ

%- 

 = םינברהל יכ ,שארמ תוזחל רשפא ,תורמגנו תוכלוה רבכ םינכרה

 .םינברה תריעוב םג עירכמה בורה היהי
 תא ןמסל .רשפאהיִא םאו

 תורישעה תא | בושחנ אל - םא <- ,הרוטלוקו תורפסב הרפמו

 .םינברה דעוב םג

 < הב םינומ ונא םא -- ;יאשראווה קושה לש תקפקופמהו תגלפומה

 ימויה
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 *רקנה, ירבעה | ןותעה .ןדבאכ ,הבושחו הלודג הדבא

 " הירופ הנש רותב 1909 | תנש

. 



 .-= :הנש יצח אלא אצי  אלשו ןמשירפ רוד :ידירלע ךרענש
 תוררועתה  דבלמ | ,תרחוימ = חורדתחנב ןמסל ונאי םילוכי" הנח
 יבר | ;ונתורפס ןקז תשיגפ לש ערואמה תא ,העורי 'תותוברת
 רוככהתכולהת ההיה וז = ,ןילופו הטיל ירעב ,םירפס-רכומ ילדנמ
 וז ..תורפס ונל | תויה  םוימ | ונכותב התמגוד רוע החיה אלש
 ירפוס ךותמ  הלוגסדיריחי אלא הל .וכז אלש ,םינפ"תלבק התיה
 להק | ינכותב דוע שי יכ .חיכוה הז ערואמו ,הפוריאב רודה
 ,םירפוסהמ הלא תא  בבחלו :ריקוהל .ערויה ,םידבכמו .םיארוק
 םתבחמ תוצוצנ ,םשפנו םתמשנמ קלח םהיתוריציל .ופינכהש
 ,םעה תרצ לע םירצימהו עמדבו םדב םיבתוכה םירפוס ,םמעל
 הרישעה אל ,היסורב םידוהיה ייחל םולכ הסינכה אל הרבעש הנשה
 ,םיסרהנו .םיכלוהה םינינבה םוקמב םולכ טעמכ הרצי אלו  םתוא
 ?האבה הנשה לש הביט אהי המ |

6 
 . תונויצב ו

 תרדוסמה הדובעה . סרגנוקה םשור תחת .ינויצה םלועה ןיידע אצמנ
 . םייללכה היוק וליפא ונבלתנו וררבתנ םרט יכ , הליחתה אל ןיידע השדחה
 ,וותואצותו וכרע ,סרגנוקה ךלהט תא םיראבמה םירמאמ הסיפדמו תכלוה תונ ותעה
 האור תחאה :תוצובק יתש ןייצל רשפא ושבע םג ןכ סרגנוקה לע ומכו

 השארבו תינשהו ,אישנה לש ודמעמ תוקזחתהו בורה ןוחצנ סרגנוקה תאצותב >>
 לעו תואישנה לע וניגהש .הנגהה ןפוא תא השיגדמ הניוב "גנוטויצ עשידוו,\

 תוצורמ ןנוא ןהיתשש --- ןהינובש הושה דצהו ,הלהנש תירסומה .הלפמה ,
 .האסח תא ושידגה אטש ,םירהרהמ לוכיבכ םיחצנמה .וליפאו סרגנוקה .תואצותמ \

 .ב ה"ה .יעישתה סרגנוקה תדובעמ ןושארה ח"הודה ארקנ הנליוב
 רבד לע שיא םיתאמ לש להק ינפל רבעה עובשב ורכד םיובנירג יו גרבחלוג
 גרבדלוג .ב רמ .  ןוטלשה דעב המחלטה תנוכת ר"עו הז סרגנוקבש םימהזה
 היצסנסה ירחא הלוהבה תונותעהש ,סרגנוקה תדובעבש יבויחה דצה תא שיגדה
 תולאשב םרגנוקה לבקש תוטלחהה לכ תא ראב ,יוארכ בל הילא המש אל
 ,הטלחהה תחת וק חתמ דוחיבו קרפה לע ודמעש תולאשה רתיבו י"אב הדובעה

 תא תושעלו יררגא קנב דוסו ליבשב ץוחנה לכ תא השעתש הדעוב רחבל '
 ונהנוהש םג הארה אוה ,רמיהנפוא לש ותעצה יפל הבשומ 'דוסיב ןויסנה "3
 תואישנמ סר גנוקה .תואישנ הדרפנש , םיירטנמלרפ םירדס הז םרגנוקב הנושארב .

 דוחיבו העונתה בצממ המלש הנומת הל הנתינ הנושארה םעפבשו , הגלפמה
 תוברה תווקתה רואתב ליחתה םיובנירג .י המ  ..םיינומהה  וניתודסוה בצממ
 קפתסה המרגורפה חולאשב ,ואלטנ אל הלאה תווקתה . יעישתה םרגנוקב ולתש
 אלא , םיחוכול כר .רמוח ןתנ ןושארה וקלחבש  יודרונ לש ומואנב םרגנוקה
 .ןוטלשה רעב השטנש המחלמה ינפמ םיחוכול ןמז עוכקל .היח רשפארואש
 וניא .תמאה דצ\ לע תיאליזבה המרגורפהל יודרונ ןתנש הו שורופש , ןמס אוה
 יושכע דע הררשש המרגורפה לש הנבהה יונש םינפ לכ לעו ,המרגורפה יונש אלא
 ןויערה אוה ןכ ומכ ,הירוטפיהה תלחנ רככ אוה רטר'צה ןויערש ,רפוה ימשר ןפואב
 הרתפנ אל ןיידע המרגורפה תלאש םלוא . הפוריאב תיטסולפידה הדובעה ד'ע
 המוזלמ רותב אל ןיבמ אוה ןוטלשה דעב המחלמה תא . תדמועו היולת איהו =

 םישנא ודמע דחא רצמ . תוידסומה דגנ העונתה תמחלמ רותב אלא תישיא
 םירבדמו ,דסומ רותכ הלהנל םיצורהו דסומ .רותב תונויצה תאי םינובמה :

 , המודכו ."תוירחסמ תועידי, ,"םיירחסמ | תונורשכ, ד"ע םעפב םעפכ ךבופל:
 ןיכרע יונשב םיצורה ,תינידמדתימואל .העוגת חכ-יאב ודמע ונשה דצה ןמו
 יששה סרגנוקה לע רבב -- השרח הניא וז המחלמ .םייחה תורוצ יונשב
 י"א --- הירקיעמ דחאלו העונתהל ןוחצג .ליחנה יעיבשה םרגנוקהו ,הליחתה
 המ תא רומגל יריעה סרגנוקה יירצ ךכו , תונויצה לש דסומ דופי רותב
 וליחתה תואצרהה ירחא ,תוידסומה לע העונתה תא ריבגהל --- יעישתה ליחתהש
 ,קסנימ רועה ריצ ,ןלפק רמ םהב ףתתשהש םיחוכו

 םהמ שרוד אוה ובש ,וורכ היסורמ םיריצה לכל חלש יזברמה דעוה
 ומכ םינינעה בצמ תא ראבלו הדיעוהו סרגנוקה תדובעמ .םהירחובל ח"וד .תתל
 רצה תא וטולביו םוגנוקה תוטלחה תא וראביש םיריצהל עיצמ אוה ,אוהש
 דעב :ימחלמל התיהש .תילאיפיצנירפה הנוכתה תא ,ןכ ומכו ובש יבויחה
 ,העש יגל הנהנה תריחבב הרמגנשו ןוטלשה

, : , 
 .תידוהי ןושלב תרבוח ?המידק, תאצוהב רואל אצת המ ןמז דועב

 .ונתעונחב ומוקמז וכרע ,יעושתה םרגנוקה רבד

 ;ינהש ,הלש םודנרוממהמ םיעטק וארקנ סרגנוקה לעש ,א"קיא הרבחה
 | הלש ןתמו אשמה ד"ע העדוה  םינותעה לכל החלש ,אטשוקב תושרהל
 ו; רסונש ,התדובעב החילצהש ,תרפסמ איה וז העדוהב .תיקרוטה הלשממה
 וטימ ,הילוטנאב םידוהי בשיל התעצהב לפטיש םיקרוט םיטוירטפ לש דעו
 מנ התעצהשו ,(ללכ העיצה אל הינודקמ ד"ע) הניתשלפו הירופ ,הימט
 ."טלעוו יד, ןותעה םסרפמ הו תמועל :תיקרוטה הלשממה יריב רבכ
 גוסל ונתינש ,ייב-לידאו החפ-תאפיר ,ייב:תאלט םירטסיגימה לש םהיתובושת
 וקרוטל םידוהיה תסינכ רכדב קחה.תעצהש ,רמוא ייב.תאלט . "טיוסורה, לש
 | ותעצהל תוכייש םוש הל ןיא םינפה יגינעל םוירטסינימב ושבע תדבועמה
 [ה תעצהל רמוח ללכ השמש אל הנורחאה ווש רמאל ךירצ ןיאו גיסונ ר'ד
 והי בושי ד'ע  ישארה ריזוה תכשלב העצה הלכקתנ םנמאש ראב ייב.לידא
 פונימ ,החפ חאפיר .הז ןינעב הטלחה הלכקתנ םרטו רבדה רהבתנ םרט םלוא
 :רפמ אלו לופוניטנטסנוקל חלש אל ןילרבב היקרוט רוצש ,רמא ץוח ינינעל
 וה תא לאש קר גיפונ ר"דה .העצה סוש לש התוכוב רבד אלו ,העצה םוש
 תיאפוריאה תונותעה לכב הטסרפתנש וז העדוה .,ולש ןינעה בצמ ד"ע
 קיטהו תיגרוברטפה הרוטנגאה י"ע הטסרפתנש המרגלתה התוא ןיממ הארנב

 ,לכו לכמ ןכ ירחא השחכוהש אלא ,לודג שער

 ;יה  ךלהמ לש ימשר רואיב םיארוק ונא | "טלעוו , יד, ןותעב %
 ןיוידתה הדעוהו םרגנוקה ןיבש תוערה יונש ,] " .םרגנוקה לש הנווחאה
 ומה ךפהלו סרגנוקב טעומה לש וחכ אב היה הדעוה בווש ,הוב ראבתמ
 נהל התדועתש תירידתה הדעוה .% .םרגנוקה בור לש וחכ אב היה הדעוב
 ; ףא ,סצמוצמה לעופה דעוה רכחל יקטנה ר"דה תא העיצה תוריחבה תא
 דהלו .ןייצל ךירצ .8 .וז הרשמ לבקל לוכי אוה ןיאש רמאו רוח הוש יפ
 שמח לש דעו לכי אל ,םתריחב לע רלדנפו יקטנה ר"דה ורתוש יוחאש
 וקל הלאכ םיאנתב לוכי אוה ןיאש בונל'צ ר"ד עידוהש ינפמ ,רחבהל םירבח
 וצל .ךירצ .4: .ותריחכ .לע רתול אוה חרכומש .גרוברוו םג עידוה זאו ,הריחבה תא
 גוהש םינודאה תשמחב ןוספלוו ןיידע ריצפה הנווחא העשבש , ףוסבל
 ןזאש ,םראבב ,ונאמ םה םלוא ,הריחבה תא ולבקיש םצמוצמה לעופה דעוהל
 ושב וא קרו .םישורדה תוחכה םהל ורסחי רלדנסו יקטנה ר"רה לש םתאיצי
 וקולש םדוקה םצמוצמה לעופה דעוה ירבח ועודוה ,וחא אצומ םוש היה

 ומ םירבד רואיב בורקב ארקנ יאדוב .אבה סרגנוקה דע הגהנהה תא םדיב

 .הז .ןינעב תירידתה הדעוה

 ה אטשוקב .הלדגתנ  ,תירבע ןושלב םיינויצה םינותעה תחפשמ
 ;אצומ ונא וכו ,אצי רככ ןושארה ןוילגה .."רשבמה שדח ןועובש עיפוהל
 עווהיה תונותעה לע הפקשה ,תינידמ הפקשה  ,יקסניטוב'זו בולוקוס ירמאמ
 ווטמל ול ביצמ ןותעה .הקינורכו םיבתכמ ,תיללכה תונותעה לעו היקרוטב
 \א  םהיניב ץיפהל ,תימואלו - תירובצ הדובעל םידרפסה | וניחא תא ררועל
 שחלוש וננה .הפוריא ידוהי םע םתוא רשקלו תורפס תעדו תירבעה ןושלה
 ,תחלצומו היר ןפ ותרובע אהתש ,שדחה וגרבחל בלו ברקמ וגתכרב תא

 ה שרחה ןינמל הז שדחל 80 םויבש העדומ םסרפ גרוברוו רמ
 "ה (1  :םויה.רדס .תיו יצע עשמל הדוגאה לש הנושארה תיללכה הפסאה
 ואצות .(8 - (1908 תנשל ןואמה .רושא (2  ןתולגבו י"אב .הדוגאה תלועפמ
 לאש (5  ;הגהנהה לש תוריחכ (4/ ;1909 תנשב ףסכ ץובק לש הדובעה
 ְ ,תונוש (6 ;הדנגפורפהו הדובעה

 ווטתושמ תודונא, ד"ע ןישנבל .ד ,ז לש חינשה ותרבחמ ונידיל העיגה
 ;הולמָה תופק ישרומ תפסאב הארקנש ותאצרה האב הבש ,"ונמלועבו םלועב
 \הפסא דע טרופמ רמאמ איבנ םיבורקה תונוילגה רחאב .ע"רת ולסכב התיהש
 .תופוקה בצמ לעו

 ויומרטה .הכשלה לש ישאר :ריכזמ 'רותב יתרמשמ תא ה בווע ינירה,
 ץיבט יננה הזבו ,"טלוו ,ה" לש תכרעמהמ אצויו תינויצה תורדתסהה לש
 : ,"יתדובעב יל ורזעש ירבחל יתכובו הקומעה יתדות

 .1910 'ש ראוני 11  ,ןילרב



 : ב
 .(ףוס)

 ירבחמ תדחוימ הדעו רחבי סרגנוקהש ל י"א יריצ םשב עיצמ ןהכ יבצ 4

 שיש ,תוקרוצה .תונולתה הנרפמת הלש ,םיריצ השלשמו םצמוצמה לַעְופה

 = -יק"פאה .תלהנה דגנכ י"א

 יהעצהה התחדנ םירחאו ןוספלוו לש םירברחירזאב ירחא | 7
2 

 עיבמ סהגנוקה, :תרמוא העצהה .ןומוס םוילוי לש ותעצה תא םיאירקמ
 :נואה ל ץיחמ םיאצמנ הפוריאב ונלש קנבה לש רחפמה יקסעש ,ןתע

 ויקפע תא טאל טאל רמגו .קנכהש ,שרוד סרגנוקה .תונויצה העוגתה לש |

 יי"אל קנבה יפסכ תא וריבעישו /

 םגש .פ"עא ,וז העצה דגנכ רבדמ ל ב ג .ר"ד ירטסואה .טרסכיירה רבח = 0

 :נבה םע ירחסמ חוב דומעל .ךירצ קנכה .הפוריאב קנבה יקסע תא רקב) 7

 ,הבושח רתויה העצהה איה ןומיס לש ותעצה :ןיק שי וא

 הז רבה .קנבה לש .םוירוטקרידה ירבחיםתעה תא יארוב ועיבי וז העצה דג
 וז העצה לכקל .ונא םיכירצ ,וז העצה לבקל ונא םובירצ יכ .,חיבומ רבב

 ,םירותוו תורשפ םוש ילב  ,םואנת םוש \

 תא רובעהל ךירצש ,רבד לש ורקיעב ינא םיכסמ : ]מ דיר פ/ ר'ד /

 לבקל ךירצ המ ינפמ ,ןיקשיסוא ןתנש םעטה :םלואו ,י"אל קני לאינולוקה ופמ ,
 םוטולחמ--םיטולחמ ונאש המ .הטושפ  הוגוגמיר אזה  ,ןומוס לש ותעצה

 םימעט י?ע ,דגנכ וא דעב אוה םוירוטקרידהש | ינפמ אלו. תימינפ הרכו

 תוקדוצ תועצהל תודגנתה קר יתוכאלמ ןפואב  םיארוב

 חגנב היהי םוירוטקרידהש ,ורמאב קדצ ןיקשיסוא גו ןופ ל נצק ריד

 ןהב שוש ,תועצה אלו המ רבד תרצויה העצה לכ לבקמ םוירוטקרידה וז
 .ןינב אלו הרותס

 התואש ,ןיקשיסוא תא דוחיב רקבמו העצהה דגנכ כ"ג רבדמ ןוסמלונ :
 .ונורג ךוהמ הרבה , תורדתפהה תא סורהל הלולעה ,העמשו

 יתצפח אל  ,יוארכ יתוא ןיבה אל ןוספלו רמ :ןיק ש יסוא
 םוורוטקרודהש ינפמ קרו ךא ןומיס לש | ותעצה תא לבקל ונא םיכורצש רמא

 העצה דגנכ אוה םוירוטקרידה םאש ,רמאל קר יתצפח---וז העצה דג
 לבקל אפוא .ךירצ סרגנוקהו ו"אל קגבה יפסכ תא דמצעמ ריבעי אל זז

 תרובע לש דבוכה זכרמש ,אוה הצור םא ,הז ןודנב .תמיופמו הרורכ ,הטלח
 ---ו"אב ה

 - -;ןומיס תעצה דגנכ רבדמ ר ל פק

 .(השרו) יקפס בשי ל דו פ רמ םג רבדמ וז העצה דגנכ

 הרקמב = \ק"פאהל - רותב שמשל ךירצ  ןודנולבש קנה |

 .(ןודגול) .ש יו ש ג ב .רמ רברמ העצהה ךעב

 :שיסוא תא וניבה אל רשא לע ינא רעטצמ :ןומיפ פוילוי
 ורובעיו הפוריאב קנבה תא םואתפ עתפל ולטביש ,יתשרה אל ינא---]נל
 אלו יתעגנ אל רבדבש ירחפמה רצהב | ,י"אל היהיש ןפוא הזיאב ףסכה

 ךירצ ףפכ המכו היצריבקילה תא תושעל ךירצ  הדמ הזיאב ,תזרמסמ :
 סרגנוקהש ,קר ותצפח .םוירוטקרידה לש ירחסמה שוחב ינא חטוב ,ו"אל

 םניא םא | ,הפוריאב םופסכ קיזחהל רכדל םעט םוש ןואש ,ותעד
 תא חסנמ ינגה ירבדב ועטו .אלש ידכב-- ,שממ םהב שיש םוקסעל | 2 םי

 קנבה יקפע תא רשפאה לככ טאל טאל ומצמציש ,שרוד סרגנוקה,
 1 "ו"אל הזכ ןפואב םוררחתשמה םיפסכה תא וריבעיש

 םתער תא םיעובמ 106 .העצהה לש ןושארה קלחה תא ןיגמל םירימעמ

 .ןינמל תינש הז .קלח םירומעמו רפסמה קויהב 'קפס .םילוטמ---.דגנכ- -111 ,רעב

 .(תוקירשו כ*חמ) ,שיא 191 דגנכ 188 לש בורב תינש התחדנ העצהה

 עיבמ  םרגנוקה, .ךכ העצהה לש ינשה קלחה תא חסנל עיצמ ןוספלוו
 %,ייאל טאל טאל ורבעי קנב:לאינולוקה יעצמאש ,וצפח תא

 םותניב .ןלכוו. םיעיצמהש ידכב :,ןינמל הרמעהה
 -גרוברוז רוספורפהל רובדה-תושר תנתינ םיתנוב .הסונה רבדב תחא העדל אבל
 = א'קיאה לש םודנרממה רבדב הערומ תריפמל

 תא העש יפל םיחוה

 םידחא תומוקמ הפ ואירקהשכ לומתאש ,עידומ גרוב רוו .רפ
 לש תחא הבושיב ארקנש םודנרוממה והזש ,רבדב שיגרה אל םודנרוממה לש
 בזע \ ןמדירפ ר"רהש רועב ,הב ופתתשה . ןמיה ר"דהו אוה םגש ,א"קיאה דעו
 םיעטק אלו ,ררסה לע םודנרוממה תא םיארוק םא -- .הז ינפל הבישיה תא
 םוקמב קר --- ,ונולע לומתא הפ השעש ,םשורה ,תא ללכ השוע ונניא ,םיעטק
 ---,םיגנוצ .םניא םודנרוממה לע ומשרש םירבחהש ןאוהו תונויצה וכ תרכזנ דחא
 ;היקרוטב = תיפורטנליפ  הדובע לבל ּהכוחל וגל | ונא  םיאור
 0 זא ,ו"אב אל םא םידוהי \ בישוהל התרטמש ,היסאבש היקרוטב דוחיב
 --,הל תובומפה תוצראב

 עויסל

 הלאשל דוע .םירבדמ

 ---יןיגעה .רמגנ
 הזבו  .ןמידירפ .ר"דו  רמיהנידוב ר"ד היה וז

 < ;נתחפונ לע דמוע עיצמה---,ןומיס תעצה לש ינשה קלחל םירבוע
 ---.לבקתמ העצהה לש הו  קלח

 :יול רידה לש | ותעצה תא םיאירק
 *לאלצב, לש. הלודגה תומדקתהה

 תא .ןוצרב .ןמסמ סרגגוקה,
 וגלש םיפסבה-רפומש  ,ונוחטב תא עיבמו

 =" ,"םיאתמ טוררק ול .ועיצקהב ,ס"הב לש ירמחה ומויק ןוחטבל עויסו י"אב
 ,ילאלצכ, תוחתפתהב | םיצפח לכהש ,ריעמ ןופס פלו

 ,טידרק < .ינינעל עגונב .סרגנוקה לע תוטלחה לבקל רשפא
 ---ילאלצב , תבוטל רשפאה לכ תא ושעוש ,אוה  חיטבמ

 םוירוטקרידה םשב

 דגנכ ותורמרמתה תא עיבמ סרגנוקה, + ס כ יי ד ר"דה תעצהל םירבוע
 "ןווהכש ,ינארל אצומו  ,גרובווו רוספורפתל ןווהכ ףסוי רמ בתבש ,םיבתכמה
 .'קנבה .רוטקריד רוחב ותרשממ רטפתי

 רמלמ (גאאה) ןה כ
 ,.ובתכמ

 תרוצל םיכסמ וניאש פ"עא ,ןווהכ לע תוכז

 .םויה .רהפל גרוברוו:ןווהכ ןינע לע רובעל עיצמ רק ב ר'ד

 " ולב .גרוברווהןווהכ ןינע תא רופמל עיצמ (טשפרוב) ם יי ה לם ב .ש
 תרחא העצה .סרגנוקה לש ר"יבהל םיחוכו
 ןווהכ לש .תרזקבה ןפואל .םוכפמ

 אוה ןיאש ,עיהומ סרגנוקה :!תרמוא

 : / ,גרוברוו רגנב

 תופילח םופרפ לע ורעצ תא עיכמ סרגנוקה :עצמ ןה כ ל ארש י
 : ,להקב :גרוכרוו  ןווהכ ןיבש םוכתבמה

 . תעבה תא בל לא םישב, :עיצממ תילוגרמ רודיויא ריד
 לע םרגנוקה רבוע ,דחא הפ סרגנוקה ילע  לכקתנש ,גרוברוו רוספורפל ןומאה
 ,"םויה רדסל ןווהכ לש ותולפנתה

 ,גרוברוו ןווהכ ה*הל רוע הנותנ רובדה תושרש ,עידומ ר"ויה
 ,רוגדה תוכז לע.רתומ ןווה כ

 םובושח רתוי םינינע שי סרגנוקלש ,ינא כשוח : ג ר ר ב ר ו 1 ,פורפ
 ' המודמכ .םיקסע-שיאל .ימצע תא " בשוח ינגיאש = ,תובר םימעפ יתערוה רככ
 ,-- "אב .הדובעה רבדב השורהה הכבהה ושכנע ול < ןיא ונלש קנבהש ,קר יל
 המכ דעש ,ינא .עידומ םא ,םלואו .תירחפמה הנבהה ד"ע רבדמ ינגיא = ,ןבומכ
 .היתעהל עגונב םיחוכול דוסי םוש דוע ןיא---רחפמ:יקסעב קופעא אל רשפאש
 ,(תושעור ב"חמ) .,םויה רדפל הז ןינע לע רובעל ונילע יתעדל

 ירחא הפ תלבקתמ וז העצה

 יתר ריש עץ :ה בג ש ו

 ,םירהצה ירחא תועש 4 'ה םוי

 ,בוניל'צ ריד .-- ריןיה
 רצק ןמזהש יגפמ יהיצוינגרואה תונקת יונש ד"ע רבדמ רמיהנורוב ריד

 0 ל 0 /

: . 4 ₪ / / 0 , , , ָ : 0% " 
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 הטרופמה ותאצרה תא אירקהל .לוכי םאוגה ןיא הבודק םרגנוקה תליענ תעשו

 םיפסאנה ןיב הספדנ םוציפמ האצרהה תא ,םיחוכול התוא דימעהל ןיבהש

 ,תגרוח תב לאב היצזינגרואהל ופחיתהש ,תוב ואטח םימדוקה םיפרגנוקה .לב

 התיה אלש ,הלאכ םיאנתבו הנורחאה העשב קרפה לע וז הלאש הדמעה דימת

 לע---,ושבע םג השענ ךכ ,שממ וב שיש  רבד הויא אורבל תורשפא בוש

 רבד קר ףיסוהל הצרמהל ול שי ,סרגנוקה יריצ ןיב הצופנש , תספדגה ותאצרה

 תאו תירידתה הדעוה תא קספה ילב םומוי הז תקסעמה ,הלאשל עגונב דחא

 ,העצההל דגנתמ םאונה .תיזכרמה הגהנההל עגונב :םינושה *םיטפשנמסדנל,ה .

 הקזח תויהל הכירצ הגהנהה .םירכח רפסמ לש םויגלוק אבי דחא ר"וו םוקמבש :

 ,םינוש תומוקמב רוגי אל םירבח רפפמש ,רבדה רשפא יא םויגלוקב .תזכורמו

 /תשרוד ונתעונת לש התבוט ,הרובעל לגופמ ונניא הזכ םויגלוקש ,הרוה .ןויסנה

 ,הגהנהה לש התרוצ תא .תונשל וברי .אלש

 ידי תא אלמל םרגנוקה טילחמ ףוסבל ,םויה  רדפל .םיחוכו םיררועתמ |
 ונפל ןתוא .עיצהלו. תוררתפהה לש תושדח תונקת ןיכהל לודגה .לעופה דעוה
 סרגנוקה לש הדובעה רדפב ןושארה ףיעסה היהת וז העצה ,אבה סרגנוקה

 רשקבו הגהנההל עגונב תומיוסמ תועצה תירידתה הדעוה .עיצת ושבע ,ירישעה

 --,רבדג ךרוצ אצמתשכ ,תיצזינגרואה תונקתב םיעורי םייונש םג עיצה הז םע

 :דפה רבדב םיחוכו םיררועתמ ,תורחא תולאשל םיתניב רבוע סרגנוקה

 סחיה ד"עו ,הנורחאה הנשב ורשאתנש ,הקירמאבו הילגנאב תושדחה תווצר

 ןהרואה ןיבו דחא רצמ תיאקירמאה היצרדפהל "ןויצ. יריבא" ןדרזאה  ןיבש

 רוריב תא רופמל טילחמ סרגנוקה ,ינשה דצמ תולגנאה היצרדפהו "םובכמה+

 --לודגה לעופה דעול ולאה םיבוסכפה

 המשב עיצמו יררגאה טיררקל הרעוה תבישי .ד"ע הצרמ בונול'צ ר"ד

 םידעצה תא השעתש |,הדחוימ הדעוב רחוב סרגנוקה, :תאזה העצהה תא

 הולא  ףרצל תושרה תנתינ וז הדעול .יעקרק .טידרקל רסומ תריציל םישנרדה

 ,"לעופה דעוה םע המאתהב תושעל הכירצ איה התרובע תא .םירבח רפסמ רוע

 ול .,י ;הסידוא ,שכהב ,ש ה"ה םירחבנ .הדעוה ירבחל---.תלבקתמ וז העצה

 ,ןוסלגצק = ריד = ; גאה .,ןהכ םוכקעי ";ןילרב :,גרובמה דנרטרב "ןהנליז גרבר

 ןהסידוא  ,ןיקשיסוא ,מ ןהבקפומ = ,בוניל'צ ר"ד ןהניו  ,וקצנמרק רנ'גנוא ןיוביל

 --יןלק ,ןוספלוו רוד ןןילרב ,גרוברוו  ,פורפ

 יש

 היצוינגרואה לש םיפפבה ינינע רורפ .תלאשל כ"חא רבוע סרגנוקה
 הצרמ ,תירידתה הדעוה תבישיב דורטה ,י קטנה ר"דה םוקמב .תינויצה

 םייגוממה תורפומה לכש 'טילחמ םרגנוקה, :וז העצה עיצמו ן ו םפ ל ו רמ

 תבוטל ופינכי ,ללכב תימזאלה הפוקה םגו תינויצה היצוינגרואה י"ע וארבנש

 םיררועתמ וז העצה ר"ע--- ,"םתיתופנכהמ האמל םיזוחא הרשע לש סמ הגלפמה =

 הפוקה לע פמ םישל ץפחה דגנכ ףקוה לכב םוחומ םיבה  ,םובהלנ םיחופו
 אוה ובושב ,תירידתה הדעוה תבישיב ףתתשהל םיתניב אצוי ןוספלוו ,תומואלה

 דעוה ירכח רותב םתוא עיצהל תרמוא תירידתה הדעוהש םירבחה יכ ,עורומ +
 ינפמו ,תימואלה הפוקה לע פמ תמיש רגנכ םתעד תא ועיבה ,םצמוצמה לעופה

 ,תרחאה העצהה תא םג תוחרל סרגנוקה תא שקבמו הז העצהמ ךזוח אוה הז

 ה הפוקה דבלמ ,םירחאה םיינויצה תודסומה לע פמ םושל העצוהש

 אל וללה םינורחאה תודסומה ינש תא ללכה ןמ ואיצוי םא ,תיז:יצע תמורתו +

 , תודפומה רהי לע סמ תלטה ליעות
 .היצוינגרואה

 לש יסנניפה בצמה תא ןקתל ידכב

 ,לודג תועד .בורב התחדנ םיינויצה תודפומה לע פט תלטה ד"ע העצהה

 .תועש רשע דע הבישיה תקספנ תועש הנומשב

 .הנורתאה הבישיה

 ,תירידתה הדעוה שאר .תועש רשעב תחתפנ הבישיה
 לש 9% ףיעפה תא תונשל הדעוה םשב עיצמ ןמצייו םייח ר"דה <

 ןב ,פ'הכל ,היהי - לודגה לעופה דעוה .היצזינגרואה תונקת /
 ירבח םה וללה םירבחהמ העבש דע השלשמ ,רבח דחאו םירשע ,

 לעופה דעוה ירבחמ השלש תוחפה לכלו ,םצמוצמה לעופה דעוה

 ע ל 4%

 \ ןיפ לעש ,ףיעסה  .רחא .םוקמב תבשל  םיכירצ םצמוצמה
 קחמי < סרגנוקהמ = רחבנ  םצמוצמה לעופה | דעוה שאר

 י : , תונקתהמ =

 ודגה בורה םשב העצהו העדומ רסומ יול ךירנייה .ר"ד :
 הירגנואמ ,הקירפא-בגנמ םיריצה םשב ,םיזנכשאה םיריצה לש +

 שכ ,"יחרומ,  היצרידפה םשב ,היקֶרוטמו הילטיאמ ,הירגלובמ
 ןיחו תילגנאהו תינימורה היצרידפהמ קלח ,"ןויצ .יריבא, ןדרואה
 ופה דעוה שארב רחוב םרגנוקה, : תופורה-ןילופמ םיריצהמ
 ןוצמוצמה לעופה רעוה שאר תויהל ךירצ ןוספלוו דוד .םצמוצמה
 ('לעופה רעוה שאר תבישי םוקמב תויהל ךירצ הגהנהה לש דרשמה

 ףקות .לכב | שקבמו הדירפה . םואנ םאונ ןוספלוו דוד
 ול ורחביש ,םישדחה םירבחהל תתל ךירצ .וז העצהמ ובושיש
 קמב םא .םנוצר יפכ רובעל תורשפאה תא םצמוצמה לעופה
 ויהי -- ודיקפת תא אלמ אל שדחה לעופה רעוהש ,ררבתי ןמוה

 אלש ,םאונה שרוד : ושכע - - ,םישדחה
 .תירידתה הדעוה תועצה דגנכ

 םיבכמה, ןדרואה םשב ,הקירימאמ ,היסורמ םיריצה םשב
 ןעצה חורב .הערומ תרפמנ תיברעמה הירטסוא יריצ םשב
 =. ,ןילרבל , ןלקמ .זוכרמה תא ריבעהל השירדו תירירתה הדעוה
 ןה םיצפח יכ ,ךייר 4 ןואיל ר"רה עירומ היצילנמ םיריצה םשב
 ,ןילרבל ןלקמ רובעל ךירצ זכרמה לבא  ,ר"וי .רותב .ןופפלווב

 .העדומ. יקסנלפק-ןלפפ רמ  רסומ "ןויצ ילעופ, םשב
 הלודג ריעב וזה הבושחה תירוטפיהה העשב עבקהל ךירצ זכרמה
 וה שאר בשוי , בושח | ירוטלוקו ינידמ זכרמ הנהש
 עלואו .םרגנוקה :י'ע אלו ,וירבח ייע רחבנ תויהל - ךירצ לעופה
 !ארב םידמועהל תורשפאה ןתנתש | ,םישרוד םה ןפוא לכב
 ,ונתעונתל םהיתוחכ הא, דיהעב םג ושירקיש ,התע העונתה

 ש העדומה .תריפמ .ירחאש- ;עידומ יו ל ךי רנה .ר"ד
 ןא עיבהל םנמא םילוכי רבד  םמשבש םיריצה ןיא ןוספלוו
 ג םילוכי םה ןיא לבא ,תירידתה הדעוה תועצה דעב םתעד

 , םתעד תֶא .תווחלמ ירמגל וענמי הז ינפמו ,םתער לע דומעל
 ,יול ר"רה תעצה תא הלעמו בש ןמידירפ .א ר"ד
 / קלח לכ  ,תירידתה הדעוה תעצה תא ןינמל םידימעמ

 וצזינגרואה תונקת לש השלשו םירשעה ףיעסה .ומצע ינפב
 וץרוד ןממ.ד ל ו ר"ד -- . תירירתה הדעוה העיצהש חסונב לבקתמ
 טקתה הא קוחמל שי םא ,ןינמל ש וריפב רוע ודימעיש
 פינהב) סרגנוקה רחוב לעופה דעוה שאר תא היפ לעש ,הנשיה
 ;נקתנשו תירידתה הדעוה תאמ עצוהש ,ג"כ ףיעס לש שרחה
 ;וריפב ורימעה אלש אלא ,וז הנקת הטמשנ סרגנוקה י'ע
 / .(הלאה םירבדה תא קחמל השיררה תא ןינמל

 ץגטבש  םיזנכשאה םיריצה םשב עידומ ןמ דיר פ ר"ד
 .ןינמלד-הרמעהב ףתתשהל םינוכנ םה הז ףיעסל

 ויצזינגרואה תונקתמ הז ףיעס קחמל תירידתה הדעוה תעצה
 + תועד 188 דגנכ 148 לש בורב תיחדנ

 תגנוקהש ,העצהה תא "יחרומ,ה- לש היצרדפה הפינכמ זא
 ו .לעופה רעוה שאר רותב ןופפלוו תא רחבי

 התע הז הלבקתנש ,המלחהה ירחאש ,עירומ ןמציווו ר"ד
 ןוופיבש ,תירידתה הדעוה לש תורחאה תועצהל םוקמ רע ןיא
 ו'רירתה הדעוה ירבח .סרגנוקה  י"ע התחדנש העצהה החנוה
 ןועב הלילה תוצחב תקספנ סרגנוקה תבישיו ,הבישיל בוש םיסנכנ

 ןוס פ לו ו , הבישיה בוש תחתפנ לוט תועש יתשל בורק
 וטלחהה ילגרל ארבנש ,ךכופמה בצמהמ יריחיה .אצומהש ,עירומ
 ןנשיש --- אוה לעופה רעיה לש ר"יויה תריחב רבדב הלבקתנש

 עצה תא לבקיש ,סרגניקהמ שרוד אוה .וו הטלחהמ סרגנוקה
 הוורפתהו = תיבירמ לש הזחמה תא .ינוצחה םלועהל הארי אלו
 / , ינויצה הנחמב

 ןווחא תועצו  ועיצי

. / 



 םעפהש ,םורה לש תויצרדפה :יריצ םשב עידומ יו ל ר"ד
 ,וז הלאשב םתעד תא .תווחלמ וענמו <

 רבדב הנשיה הנקתה תא קוחמל תירידתה הדעוה תעצה

 ,ושכע תלבקתמ ר"ויה תרוחב
 ,בורה לש תויצררפה יריצ םשב עידומ ןמדירפ ריח

 דחי םלואו ,םצמוצמה לעופה רעוה ירבח תריחבב ופתתשי אלש =
 רוסיפורפהל עגונב םהלש ןומאה ד"ע העדומ םירסומ םה הז םע

 .'גרוברוו
 תריחבל .תירידהה הרעוה תעצה תא אירקמ ןמצייוו ריד :
 בוניל'צ ,בולוקפ ,גרוברוו :םצמוצמה לעופה רעוה
 .רלרנס .דנטש ,יקטנה (דחאכ כ"חמו תואחמ) ןיקשיסוא
 העצהה .תחא תבב וז המישר לבקל העיצמ תירידתה הדעוה |

 ףתתשהלמ | ענמנ סרגנוקהמ לודג קלחש רועב | ,תלבקתמ -
 == . תוריחבב

 לבקל לוכי אוה ןיא הלאכ םיאנתבש ,עירומ יקטנה ר"ד 2
 רוסיפורפוה רלדנפ םיעידומ  הזב אצויכ ',הריחבה תא וולע
 ,(הבר העונת םלואב) .גדוברוו
 תא םיבזוע םינושה "םיטפשנמדנל,הו תירירתה הדעוה %
 --,בצמה רבד לע :ץעיתהל \םהיתובישיל םיסנכנו סרגנוקה םלוא <

 =- .יצתו העשמ רתוי .תכשמנ הקספהז

 ,יצחו תועש שלש ירחא בוש תחתפנ הבישיה

 אצומ ןיאש | ,םיעידמ ןוספלוו ,רמיהנירוב ריד 8%

 ,ושכע לש | הגהנהה .העש .יפל הגהנה אלא ,הז בצממ רחא -

 . יונש םוש ילב תוראשנ תונושה תודעוה לכו לודגה לעופה דעוה
 דע ,ןלקב ;ועש יפל ראשנ הגהנהה לש תיזכרמה הכשלה .םוקמ 'ם
 ו העצה | .דימת רשאמ אבל | םידקיש ,אבה  םרגנוקה

 ,(דגנכ םיריצ השלש---םינש קר) דחא הפ טעמב תלבקתמ |
 םוידיזירפהל .הדות  עיבמ < (טרופקנרפ)  לייוו רוסיפורפ = =
 ןמוה לכ ךשמב השקה םתדובע לע סרנגוקה 5ש ררשמהלו

 ---.םיפרגנוקה לשו ונתעונת לש םכרע לע "יחרזמ,ה חורב רבדמו
 לכל. ארוקו הליענה םואנ תא אשונ רמיהנידוב ריד

 העשה יצחב ךנסנ סרגנוקה ,הירופו תרחואמ הדיבעל םיפסאנה |
 -- + רקבב תושמחה =

 ."היקתה, .ריש לצלצמ המותי .הרישכ" ְ

 יזכרמה דעוה לש האצוההו הפנכהה ןובשח

 (םישדח השמחו םינש ינש לש הפוקתל) /
 ! ה פנ כה 2

 ב"יה תגש לש םילקשה ףסכמ 40 "/)) םילקשה ןובשח
 .רר 909 (תומדוקה םינשהו

 + יתגלפמ ממ
 ,- 05 הסנכהה לכ לש 1: תימצע הבועה

 ,, 86 (םינוש םישנאו םירעמ) הלומעתו תורדתסהל ןרק

 , 4660,35  (תויתורפס תואצוהמ ,םיגוש םידסוממ הסנכה) .תונוש תוסנכה

 8 ןוערגה תא אלמל הכרעה

 70 000077 "ספ |

 :האצוה
 :יזכרמה דעוה תקוחה ,

 1109 ם"הוהב םידבועה רכש
 10 "ובו הריד
 יור 1 הכשלה תואצוה

 ,.םילקשה תורבוש) םופדה .תואצוה

00.9 

 7 (תועדומ ., יתגלפמה פמה
 4 הפ לַעְב הלומעת
 11 סופדב הלומעת

 \ 1607625 | | 10408,-- תוגויצה תונותעל תוכימת =
 ו-2 ב 0 1

 < 2 ו צ

 4 ףרגלטהו ראודה תואצוה
 1 תועיסנ
 8 םיילילגו םייכלפ םידעו
 "19 שארמ וארנ אלש תואצוה
 1.8 תיאניתשלפה הדעוה
 הדיעוה , ינימשה סרגנוקה

 100 . הסידואבו ןלקב
 מ 8.50  יעישתה סרגגוקהל תומדקומ תואולה

 יל ו

 2.77 ל"נב הסנכהה
 8 ןוערגה

 יש 29
 פ

 ןאמרייז .פ מ

 .+ןיְְִבְּב תיִרְבַעָה הֶרּוטְלּוקְלו הָפשְל הָריִעְוה
 . ("םלועה, ליבשב דחוימ ח"וד)

 (ףופ)
 ,הבי ב פה השוע הברה הלאכ םונינעב יכ ,חיכומ ןו זני פו מ ריד

 יכ ,עיצמ אוה לבא : .'ירבע סרגנוק ליבשב הרשכומ רתויה איה י"אב וז
 רשפאל ואצמי הלא םא קרו ,י"אבו .אטשוקב םונקפעה םע הלחת וצעיתי
 ..המש היהת זא ,י"אב היסנכה תא אורקל

 ,ורמגל המה םורתוימ ןכתה א"ע םיחוכיוה יכ ,הארמ ,ןאמדייז
 , דועָו תורפפ םג: ,ךונח םג הכותב תללוכ ת ו ב ר ת תלמהש .ינפמ

 הרבח אוה וז ץראב ונתפש ןוחצנ . היסנכהל הקוקז הגיא לארשי:ץרא
 : + ירותסיה

 , הירטסוא ידוהיל דוחיבו , הלוגה תוצראל הבורמ תלעות איבת היסנכה
 'היסנכה תא ארקל יהי בוטו ,תו ימ ו א ל ה םהיתויכו דעב וניחא םימחלנ םשש
 , היצילגב אלו , הירטסוא ירעמ | וזיאב

 ,ו"אב ךא היהת היסנכה יכ ,שרוד טכאנ "דה
 לש  ןכתה תא םצמצל ךירצ יכ ,הערהל דגנתמ רודגיב א :ןב

 : < היפנכה

 היפגכה איבת םשש ינפמ  ,ל"וחל הטונ ותעד םוקמ ה רבדב

 + הבורמ חלעות
 , 'היפנבל רשפא יא 'היצילגב יכ , ריעמ (היצילג , ןיטהור) -- ןמר פוס

 . "אב היהתש אקוד הצור אוה ינויצ רותבו , תויטילופ תובס ינפמ
 היסנכה לש .ןכתה א"ע הלחת טילחהל ךירצש ,בשוח -- רצנוג

 ה'ע םג הרורב הטלחה טילחהל היהי רעפא זאו -- התמגמו | האבה
 / , + םוקמה

 המיבה לע הלוע כ"חאו , ןיקצאילק ר"דו ןאמליה ר"ד דוע םירברמ
 , ויתועצה לע ןגהל .ןיקשיסוא

 ותעבה יכנא ,ןכתה תא םצמצלו ליבגהל , םאונה רמוא ,יתצפח אל,

 יא = . הריתעה הדובעה לכל ירקיעה  סיסבה היהת הפשה יכ ,יתעד" תא קר
 + ונידיב הלא לכ ולעי םא , עדי ימ לבא , תורחא תודובעל דגנתמ יכנא

 ףוסב ךא היהת זא ,  הלוגב היפנכה היהת םא אלה --- ן מז ה רבדב
 ! םילצע םילעופה ןיא , רצק ןמזה םא לכא ,רצק ןמזהש ,םירמוא . ןייקז

 תונעמו תונעטה לכ ירחא יכ ,םכל ריגהל ילע םוק מה רבדבו
 !ליבשב | רשכומו בוט רתויה םוקמה יכ , הרורב הרכה ידיל יתאב ,יתעמשש
 לבא ,יאדמ רתוי הבוט לארשי:ץרא יכ םירמוא , לארשי:ץרא אוה היסנכה
 9 + "ןורסח הז ןיא --- יארמ רתוי האנ הלכה םא, רבד אמע

 וגיחא יריעצל | ךא ןנשי תוירוטלוק תומילבורפו תולאש יכ , םינעוט
 רותפל לכות אל היסנכה אלה לבא .היסנכל ןאכ ארקל ךירצ ךכיפלו , הלוגב
 ,ןורתפ ןהל ןיא הלוגב יכ , תומילבורפה תא

 "יתדובע לע התא גלגלמ, :רמואו םעה דרחא לא הנופ םאונה
 ילעו , הקיטילופב .תקסועה .תורדתפה  ךותב יתדובע לע  וגויה , תיטילופה
 < אל דחא  רבד לבא | ךממ יתדמל , םילועומו םיבוט םירבד הברה : ךל רמאל
 םי לופה תוהר תה פ ה ה התואב םש אקוד א"כ ,ךמ מ יתדמל



 , ןימאמ ינא ןכלו

 האבה | היסנכה

 חכ אוה בר המ ,ןוצרה חַכ אוה הפ המ :אוה
 תאשמ תא גישנו חילצנ --- ץופחנ ךא םא -
 .(כ"חמ) !י"אב אקוד .הוהת

 רבדה אנ רפמי וא == רבדה חיהי רשפא-יא תוינוצח .תובסמ םא לבא
 , הזה "רעו ,הל םישנא ורחב לבא ,רבד טילחי אוהו , ורחבתש "ןיבמההדעוה,ל ,

 . "וננוצרב ושעי יכ ,םהב םתא םיחוטבש

 םילכקמ כ'חאו ,העש יצחל הקספה םישוע

 הגומאה

 יב :ונשפנ

 הטלחהה תא תועד ורב

 תיחתל, היפנכה ליבשב יוצר רתויה םוקמה יכ / הטילחמ הריעוה : תאזה

 ארקת -- היהי רשפאכיא םא לבא . לאהשי:ץרא אוה "תוברתהו .הפשה
 ,ע'רת לולאב --- ל"וחב םאו .א"ערת ןושח ףוסב .היהת --- י"אב םא ,ןילרב

 ךשמב ולבקתנש ,הכרב:ימרגלת לש המלש הרוש םעפה רוע םיארוק

 ןותעה לש המרגלתהו "ומ ילדנמ 'ר ןקזה תאמ הרחוימה היולגה .םוי ה

 . תורעוס םיפכ:תואיחמב תולבקתמ .אטשוקב ."רשבמה,

 אוה ,תורדתסהה א"ע האצרה ןיעמ ארוק ןיקצומ רמ
 יכ ובשחש  ינפמ ,תישאר .הנונה האצרה ןיכה אלש .לע .לצנתמ
 ינפמ ,תינשו  ,תוינויע תולאשב קיסעת אלו תישעמ יהת וז הריעו
 רשפאדואו = ,הז .ןדינב  תונוש תועצה לבק .םינורחאה םימיב קרש
 ..ןרדפלו .ןכרעל ול היה

 תולאש ןנשי , תורדתסהה תוציחנ לע םירבד םאונה הברמו
 איצותש תורדתפה ןיא יכ :ןעי  ,תוירואית ךא ע"על ןנהש תובר
 לש המרגורפה ,ךונחה :ןה ולא תולאש ןיעמ  ,תולועפל :ןתוא
 .המודכו םילמ תריצי ,ירבעה "ויבדב .אטבמה ,פ"היב

 וריביש .רחאל הירטסואב הברה רובעל הריתע תורדתפהה /
 םיהדס ואבישכ ,היקרותבו ,ירבעה ם ו א ל ה לש הוכזה תא םש
 , תירבעה הפשה תא הבוח רותב וגיהניו הלטממה לש רפסההיתבב

 -ץראב םירבעה-םירומה לש תודיעוה תא ללכשת תורדתפהה 2
 םיצרמ חולשל היהי ץוחנש רשפאו  .הירטסואו .היפור  ,לארשי
 , וללה \ תודיעול םירחוימ

 תואצוהל תוינמדתרבח דסיל ,תירוטלוק-ןרק רסיל עיצמ אוה
 תורדתפהה לש רעיה תחנשה תחה רימעתש ,םירכע םירפס
 ָ 0. השדחה

 ורחבש ירחא ,הינשה הפסאה הרמגנ ףאוה .האצרהה םע
 תא הדיעוה .ינפל עיצתו רמוחה לכב ןייעהש ,הדחוימ היסימוקב
 ,תוררתסהה דופי רבחב .היתוטלחה

 תישלשה הבישה"

 אוה ר"ויה ,רקבב ישילשה םויב החתפנ הישילשה הבישיה
 ,.ןיקצומ רמ

 הרחבנש היסימוקה :יכ ןעי --- תונוש תואצרהב איה  תלחתמ
 םירבעה .םירסומה .תודא -- התדובע תא הרמג אל רוע .לומתא
 : םינושה

 רבד לע -- י1 נ כ שא ר"דה לש .איה הנושארה האצרהה
 ,ראבמ אוה ,מכשאב רשא תדה-דומלל רפפה-יתב
 םידימלתהש ,הלאה רפסה-יתב תא .ללכשלו ןקתל היה רשפא דציכ
 םירעב םג .ןכהירחאו .,ןילרבב דסיל רבדה ץיחנ , תירבע םנ .ורמל
 עודי רפסמ אצמנ .הלודג .הדע לכב * .תפומל רפס .יתב : ,תורחא
 , ןוגה .ירבע ךונח םהינבל תתל וחמשיש  ,םירבע םןימואל :לש
 חכהש הלא יכ ,הוקת שי -- וללה רפסהדיתב וחתפתיש ירחאו
 ,ונתרזעל םה םג ואבי -- םסיכב הלהקה-רצוא .תוחתפמו םריב

 ,"בל"תמושת,ל .ןיכמה"רעול ורסמנ. ויתועצה
 הרסונש ."הירבע,ה בצמ א"ע הצרמ רנוולק ףסוי ר"ד

 יתונוש תוצראב תודוגא 1877כ ןנשי התע ,גאהב סרננוקה ימיב
 ראשהו .,יזכרמה דעוה תא ידימה אשמו-עגמב .תואב ןהמ 85דכ
 ימב ,םידחא / תומוקמב .םינש ,יא .רחא שיא וע .ךא תומיקתמ
 תובוט רתויה תודונאה תג תואצמנ --- רתסשנמו ו ו

 0 6 םלועה < 8 | : 4

 ןואצרה םש תואירקמו תיבורק םיתעל תופסאל ןה תוארוק , תוזירוו
 ןוחחא תודוגא ןנשי הינמורו .היצילגב םג .ןינע  תואלמו  תובר
 קשדחה תירבעה תורפפה ירפס ץיפהל תולדתשמהו ץרמב תורבועה

 א -- השטשמתהו- המצמטצה "הירבע, לש הדיבעה םא
 הכרר לע השגפש םיינוצחה םילושכמהו ןמזה יאנת ינפמ אלא הז
 נבוח, תוריגא םע רבחתהל םיבר  תומוקמב החרכומ .התיה ךכיפלו
 ש לכב .רובעל תושר ןהל שיש ,מייהעטמ תורשואמה "רבע תפש
 [א ץיפהל איה "הירבע, לש תירקיעה הרטמהש י'פעא ,היסור

 ונעב .םיקסוע "רבע תפש יבבוח,ש דועב ,ירבע ה רו ברה
 , תורפסהו ךונחה

 ,'הירכע , לש תוישחומ תולועפ הברה לע תוארהל .השק םא

 ניעב שודה תויהלירבעה רובה לדח הל תורוה הנה
 פסא לבב ירימת חרואל טעמכ היה ירבעה רובדה .תוירבה
 . תימואלו תינויצ

 עלשו ףלאל התלע "הירבע, לש םילקשה ןמ הסנכהה
 : ; . לבור .תואמ

 היצילגב רפסהדיתב בצמ א"ע הצרמ ןמ ר פוס רמ
 ."םלועה, יארוקל רבכ םיעודיה .םירבד

 :םירימה תורדתסה א"ע רפסמ יסאימ ט כ אג, בקע י ר"דה
 ןםירומ 0 ינפמ ,החילצה אלו םיתנש ינפל הינמורב הדסונש
 ,הינמורב הז םשל םיואר

 ודרפס = ידוהי ,ייטנרולפ רמ המבה לע / הלוע
 [תכרב התיה וז .הורעוס כ"חמב וינפ תא לבקמ להקה ., יקינולסמ
 | ,וקחרתנש וניחא חכ-אבל הרדהנ םולש

 שיגרמו .,רנרהומו .חצ ןונגפב , תיהרפס הרבהב רבדמ אוה
 עב דחא םעל ונתוא תושעל ונתפשב חכ שי המכ דע ונא

 -- !ונמע .תיחתל תחא הפיאש
 ווע .היקרותב ירבעה רובדה הוחתפתה ר"ע רפסמ אוה

 וה .ןיתעהב םיבתכמ בתכש | ,"ריניבא  ליא, ןותעה לש רחא
 וא הצלמנו הפי הפשב ויבתכממ רחאב ראת ,םילשורימ
 יא יכ ריכזה ויהבד רתי ךותבו , לארשי-ץראב תירבעה הפשה תיחת
 "ב לכש הדוהי-ןב הז :רבדב ליחתמה היה רחוימו דחא
 ןירבע .תרבדמ והיבבש תיברעה החפשה םג ,תירבע םירברמ
 ןוחא ריעצ דועו םאונה .לודג םשור השע הזה בתכמה . .,ןנוהכ
 ןשמב ,.תירבע ירבוד  תדוגא דוםיב םה םג .ליחתהל . וטילחה
 |ורובעה התיה השק הנושארב .רבח ו"ט ,םהל ויה םימי עובש
 ,הירבעב ןכ רברל וערי אלו םכרצ יד .םיחתופמ ויה אל םורבחה
 ןנש ,ירבע .רקע-תיב ודסי  ,וחתפההו ולגרתה מאל טאל לבא
 ןווחתפתהל ועיס הז ןפואבו * ,"הישות,ו "ףסאיחא, ירפס לכ ויה
 וטשה תא וגיהני יכ ,לדתשהל וליחתה .ם יי רו מ הו םירבחה
 כ ,טעמ השק רברה היה הלחתב לבא ,ת"תב "הירבעב תירבע,
 --ןוחצנה אב ףוסבל לבא ..תונשונב םיקיזחמ םעבטב םה םיררפסה
 עחאמו ףלא זא ויה הזה תיבהב .וזלה הטשה תא וגיהנה ת"תבו
 גג בוטל עיפשה הזה ןוחצנה ,.םירומ רשע-העבש םהלו רימקה

 ןגהנוה רוע בויקסואב ,ריטסנומב .הביבסה ירע לע
 ווגאה םש ךכ)---"המידק, הדוגאה תולרתשהל תודוח תאוה הטשה
 .(יקינולפב הרסונש ,הנושארה "הירבע ירבוד,

 ;הוללב תורדתסה ארבתש רחאל יכ ,ותוקת עיבמ אוה
 ןוחתל םיפאושה לכ םע דחא םכש ל םידרפסה םג ואבי

 -- .תוצראה  לכב רבע תפש
 רומה = תדוגא תוחתפתה א"ע הצרמ ןוזניפומ ,ב ריד

 ;יצקמב תורבועה תונושה .תורבחה ראש תודא לעו ,לארשי"ץראב
 ומל :.ךונח .ירפסב ןורפה שגרומ :י'אב :,,לארשי"ץראב ךינחה
 זףויח הא ונש י"אב ו ,םוקמה יאנתל םימיאתמה ,האירקו

- / 



 העשב .יירבעה רובדהל םג םשפנ לכב םירופמ םהו יונש תילכת =

 הלע ,תירבע .רבדל ודמל אל ילאבש םיירובצה םינקסעהמ. םיברש |
 ארבל ךירצ םליבשב םגו .,םילעופה לכ ידיב .טעמב הזה רברה
 תירבעה .הריציה .המודכו הביבסה  ייחו עבטה רבר לע .תורפפ
 לע עיפשת םשמו לארשי"ץראב קר איה תירשפא  תירוקמה

 .הז- ךרוצל םיירמוחה .תוהכה הא איצמהל הכירצ תולגה ,הלונה
 !הל תנתונ :תולגה .רשאמ רתוי הברה תולגהל .הנתונ לארשיד/רא

 םערב לבקתמה ,ןייט שנרב-ןהכ ר"'דה םלואה לא 'אב
 םשב םולש תכרב :רסומ ,המבה לע הלוע אוה .םיפכ"תאיחמ ל
 היצנרפנוקה תא ךרבמו ,םילשוריבו ופיב .תירבעה היצנגילטניו
 םידקמ אוה ,לעופה לא ירוטלוקה סרגנוקה אצי יכו ,הירופ הריבעב |
 ,לארשי-ץראב היהי ןושארה סרגנוקה יכ ,הטלחהה תא הכרבב

 י"אב. הוהתמה -- ,םאונה רמוא -- ,תירוטלוקה .הריציהו +
 יכנא היקמ .הלוגה יכרצ תא קפסל ירכ דע" ,הקוח רוע ./
 הלוכי י"א התיה .התע םג לבא ,וז השירד .אלמי .אבה רודה וב

 תורפסה-ירפל השירדה הלודג התיה וליא  ,רתוי הברה .תתל\
 8 ,תוינמ לש הרבח  רסיל .ךירצ וז .תילכתלו * ,י*אב
 רמוע הז רבר = , הלוגה .תוצראב םתצפהו י"אב .םירפט- תאצוהנ
 םישנא 0 םתופתתשהב ,ץראב םיטנגילטניאה י"ע התע תושעהל |

 האירקו דומלדירפס איצוהל :יהת התרובע תישאר .םידחא םידימו
 רסיל םג םיבשוח ,םילודנה ליבשב םגו רפסה-יתב ידלי ליבש
 היהיש ירחא ,הרובעה לא תשגל ומילחה לבא , ןוגהו  בושח ןות
 --הזה םוכסה יצח ,לבור םיפלא תשמח לש םוכס הדוגאה ידי
 תוצראב ףוסאל ךירצ ינשה יצחהו ץראב הרוגאה :ילעב ּונתו
 ירבחל האירקב הנופ אוה ,קנרפ האמ הינמ לכ ריחמ = >חלונה

 ,וז .הדוגאל ורזעי יכ  ,הריע

 .ןיקשיסוא .רמ ידיל תואישנה תרבוע הרצק הקספה .ירחא
 הריעוה יב ,אישנה עיצמ לומתא הרחבנש היסימוקה םשב

 ,היפימוקה הלבקש תוטלחהה תא םיחיכו ילב לבקו

 םנמא --- "וכו היסנכל אורקל הטילחמ  הדיעוה,, --- ןושארה ףועסה

 םופתתשמה .א"ע ינשה ףיעסה םימוצע םיחוכו לרוע \ הז דגנכ לבא ,לבקחנ
 ,האבה היסנכהב |

 םגיאש םישנא ללכה ןמ איצוהל רופאש ,בשוח רב קוט רט ר"ד
 םיעדוי םניאש פ"עא ,הדובעב ףתתשהל ולכויש םיבר םנשי ,תורבע םועד
 .הפשה תא דו

 ורחבי האבה היסנכה לא יכ ,היפימוקה תעצה לע ןיגמ ם ע ה : ד ח א +
 אבל "בבוח, לכל תושר ןתנתו םילובגה ובחרתי םא  ,תירבע יערוי 'ז

 .תווקמה תואצותה תא היפנכה איבת אל זא ,רחבהלו תורדתפז
 תירבע יעדוי קר יב ,היסימוקח תעצהש עמ ןווקו ליג וס רח

 האבה היסנכהש ,הגימ עמש - "ןושלה,, גשומב < הללכנ 2 'תדחוימ הכו ה |
 קיחרהל םעט ןיאו , ןושלה דבלמ םירחא םינינעב םג קטעה .
 ,תירבע .םיעדוו םנואש 7 הלא

 תומשב םיארוק ,וקלחתנ תועדהש ינפמ = ,ןונמל הלאשה תא םידימעמ
 תווחלמ םיענמנ 'םידחא) .תעד = 20 דגנב 22 לש 'בורב  ,םיפתתשמה \ לכ
 + היפימוקה חפונ לבקתנ .(דמעמ ןתואב םניא 'םיבר הע

 םודוהי םנשי יכ ,ןיר ל רמ רבדמ "תימואלה הפשה, חמזנה רגנ
 הפש, חסנל אופא עיצמ אוהו ,חימואלל תידוהיה הפשה תא םג םיבשוחה |
 ,תאזה העצההל ףקות לבב  דגנתמ :ןוטנרולפ רט .,העודוה א'ה ילב *תימואל |

 ,היפומוקה לש חסונה לבקתנ תועה יתש דגנכ ' םיעברא לש ב1
 תועד בורב .היסנכה ת פיש תוחא םירבד:לובלבו םיחוכו םיליחתמ |

 ,תורבע היהת היסנכה תפשש ,םעה:רחא תעצה תלבקת

 לכ תא ערפמל

 3 םלועה <

 .וז הלאשב םעפה דוע ונורי יכ ,םישרודו"

 " האבה היסנכה תפש תודא לע  תמדוקה הבישיה ףוסב הלבקתנש הטלחהה

 < = ןיאו הטלחה ונלבק :םירמוא ,"םיחומה, ופלב םיחומ םנשי ,םלואב שער
 םירבח ךא יכ ,חיכומ----ןוזניפומ - ר"דה---"םיחומה, לש  םאונה לבא !התונשל

 " \הברה .ריפפנ הפקתב התוא ריאשנ םאו ,ןז המלחהב ופתתשה 'ראמ םיטעמ
 יןאר ךכיפלו ,תירכע רבדל םילוכי םניאש ,םיצורח םידבועו םיליעומ םירבח

 : ע ,תאזה העצהה רבדב ןודל בושנ יכ ,רבדה

 תמדוקה .הטלחהה תא לטבל םיטילחמ (3 רגנכ 92) לודג תוער בורב
 : ,םעפה דוע םע ה דה א  תעצה לע ןורלו בושלו

 ו ,ה"א לש ותעצה תוכזב ה ל פ נר ב "ד רברש ירחא לבא
 .התוא ראבמו בוש התוא עיצמ ןמגיילק רמ .ותעצהמ .רזחו ומצע  עיצמה

 תוימואתפה תופילחה לע ירעצ תא עיבהל ינא ךירצ :ןמניילק

 :דחא תעצה רעב לודגה בורה היה הלחתב .ונתפסא | לש בורה חורב תואבה
 קרו תחגנב לודגה בורה ושכע ,הרגנכ ויה שיא הנומש וא העבשכ קרו םעה

 ונלש בורה לע עיפשהש ,אב יונש וזיא ,םיתניב היהנ המ ,הדעב םושנא השלש

 :ילוא דבלמ  ,רבד םיתניב הרקנ אל עדוו ינאש המב לכ ?ותעד תא ףילחהל
 םבשחב ,,תאזה המלחהה ירו:לע םיבלענ םמצע .תא ואצמ םועורי םירבחש המ
 " םובוטמ םגואש ליבשב ,ללכה ןמ- םתוא איצוהל ןווכתמב האב איהש , תועטב
 ' תא בילעהל וגתאט שיא תעדב היה אל | :הרומג האיגש יהוז .תירבע רברל
 תאו תישיאה םתובישח תא ךורעל םיעדוי = נא הפ םופסאנה* לבכו ,היהיש ימ

 ,ךכ:לכ םתוא םירפכמ ונאש ינפמ אקוד םלואו ,םירבחה םתוא לש  םהיתולועפ

 רותב וליפא ,םתל ונָא 'םיריתמ םא יכ ,וגיביש םהמ שורדל ונדיב תושרה אלה
 ' ם ה ל | םישוע ונא לודג הרוכב אלה ;הרז הפשב ונילא רבדל ,ללכה ןמ אצוו

 " "אלו  ,הדות ונל ריכהל טיכירצ םה וליבשכש ,םהל  םישוע ונא לודג רותיז
 .ונלש ירקיעה רוסיהב ונלכ ונא רוגבנ ,תיטרפח םתשלוח לובשב יכ | ,ושרדיש

 הוהת תוירבעה וניתויסנכב םינפ לב לעש ,לודגו פיצנירפ הזו
 םיעדוי םתא ,יאנק תויהל ךירצש םינמז שי .תירבעה הפשה תימשרה הפשה

 ' תאוה .העשהו ."ינאפמר אתקרע לע וליפא םוריח תעשב,, :דומלתה רמאמ תא
 , . = םידמוע .זנאש דוסיה לכ תא רותפל םיצרפתמה תוחכה .ונתפשל איה םוריח תעש

 תחא תבב  םיצרפתמ םהש ינפמ | ,ונל  םונבוסמ ךכילכו םיבר  ךכ-לכ ,וולע

 ןמכ תושק תורזג רוזגל תמאבכ םיכירצ ןנאש דע ,ץוחמו תיבמ םיננש םירבעמ

 \ םיזירכמ םינלופה ךיא ,ואר 4 ,ינאסמד אתקרע לע וליפא דיפקהלו םוריח תעשב
 רחסמ"תיבשכ ןא ,הלרה לע יגלופ:יתלב טלש אצמנ םא ,תימואל הריגב לע
 % = םג תושעל אנ דומלנ ,םואלה תפשב אל ויתורוחס תמושה םוסרמ ונלופ
 % !פהכ שםינקותמהב

 , .4רתעצה הלחתב \הלכקתנ םעה-רחאל .דובכ תושעל ליבשבש ,הפ רמאנ
 ' םכמ  ינא שקבמ לבא ,ול םג רובכ תושעל ץופחיש ימ אצמי יכ ,בשוח ינניא
 -הולכקת ,ותעצהמ אוה רזחש יפ:לע:ףאו ,םעזו:רחאל םג רובכ וקלחת אל .םעפהש
 .(םיטעמ המכסה תותוא) ינא ידימ

 ירקיע

2 

 -.בור = ,םעהידחא:ןמגיולק תעצה דגנ תובהלתהב - רבדמ .ןוקצאילק ר"דה
 " םימכח וגל שי. םדננכו ,טעמ ןנשו וארקש םיריעצ המה תיובע םירברמה

 םידבועה יבוממ המה ,תירבע רברל םיעדוי םגיא םג םאש ,עדמדושנא ,םימסרופמ

 \ הזוא < ינפמ הלא לכ תא תוחדל : תוכזה ונל שי םנמואה ,ונתוברת הרשב
 , +הפשה אלו ןכתה אוה רקיעה ?חפשהל האנק

 ה הגג םורבדמ ה ידידי רמו ןוזק יל ג ר"דה םג

 * "המ .?היסנכל .םיארוק ונא "םינטפטפ, .הניא ליבשב םאה :לאוש ןורחאה הז

 לכ יפמ הצע שקבל ןנילע ?ונל רינהל .המה םילוכי המ ?ונל הלא .וליעוי
 ' הזיא וגל .ןתיש דבלבו- -הירכ> הפשב םג רבדה יהי ,דיגהל המ ול שיש שיא

 פ --!ןויער

 העצהה תוכזב רבדמה -- ן י ק ג י י ש . רמ אוהו---דחא םאונ ךא אצמנ
 ""םוגמגה, חתפתה כ'חאו הלחת ?ומגמג,---תירבע .התע םירבדמה לכ ,תאזה
 יירבעה רובדב ליחתהל  םיאריו םידחפמה .הלאכ םנשי .ץרמנו חצ רובדל
 "טופטפה,  ,םאונהל  ,רתוי ול םיענ ללכבו .,,םתוגרחפ תא גיפת וז .הטלחה

 4 / .תורחא תופשב הצה .רובדה רשאמ ירבעה

 תועד בורכו ,תאזה העצהה דגנ ןוזניפדמ ידה  דוע רבדמ
 1 , התחדנ ,איה

 2 ל קרו קי היהה .תואצרהה הפש | יכ = ,עוצמ ןוקצאילק ר"דה
 . ב הרוגשה הפשב רברל רבח לכ יאשר



\ 

 רותב ןימזהל .ןיבמה דעול תושרה היהח יכ ,ןוזקילג ר'רה .עיצמ התע

 ,םימסרופמ .םינקסעו םורפוס םג  היסנכהל םירבח

 םיש גא מל שי רחא דצמ .תונוש תופכשה יתש תומחלנ הפ

 תורדתפהה לשו האבה היסנכה לש 'היתולועפ גוח תא ב י ח ר ה ל  םוצורה

 ןגראלו ררפל העשה העיגה רבכש  ,םובשוח וז הער ילעב ,ארכהל תדמועה

 תא ופיקיש ,םינגרואה לכ תא .אורבל ,תירבעה תורפסהו ןושלה ינינע לכ תא

 תא ם צ מ צ ל םיצפחה םיבר םנשי ינשה רצמ ,תירבעה הרוציה תועצקמ לכ

 תורפסהו ןושלה ינינעב קר האבה | תורדתפההו היסנכה לש היתולועפ גוח

 התוער תא השא תורתוסֶה תוטלחה הפ תולכקתמש ,הדבועה .תיובעה

 העשבש ,הזב תראבתמ אלא ,הדיעוה ירכת רצמ הרכחה רפוח לע אל הרועמ +

 ו

, 

 דחאה הנחמה ןמ םעפ םלואב בורה אצמנ ןינמל תולאשה תא  םורימעמש

 אוה וללה תוטשה יתשמ תחא לכב  םיקיזחמה רפסמ .ינשה הנחמה ןמ םעפ

 ןנבר לש ויתוערל---ןוכמה דעוה  ירבח וטג ונרעצל ,הושב הוש טעמכ הלוע

 תא תוטעממה תועצה ונל ועיצהו םע ה ד ה א רמי םוצמצה רדופב לודגה

 ןגראל העשה העיגהש םוכשוחה לכ .האבה היסנכהו תורדתפהה לש .התומר

 םיכרע םיארובה הלא לכ תא ונהרובעל .ברקל ,ונבש םירצויה תוחכה לכ תא

 םיכירצ ,אוהש עוצקמ לבב םיטנחורה - רצוא תא םירושעמה ,םיימואל

 "אלה .תונגרואמה תורבחה יריצ לר ופתתשי האבה היפנכבש  ,העצהל דגנתהל

 ר"ש יבכוח,בו "הירבע,ב ופתתשהש ,םירבחה םתוא קר בוש ואבי ךכ ,םא

 המו ,גאהבו | לזבב "הירבע, לש תוריעוה לש ךשמה קר אופא יחת .היסנכהו

 לא פל ןיכמה:רעול תושר ןתנת יכ = ,עיצמ ינא  ןכלו . ?ונתדובעב \ .שדחנ

 תל עו ת איב ת םתופ תתש ה ש םישנאה הלא לכ תא היסנבה

 דעוב .אוהש רצ היאמ תירבעה תוברתהו ןושלה ינינעל

 לכונ ,הדיתעה היסנכהו תורדתסהה לש הלרוג תא םירסומ ונא ודיבש ,ןיכמה

 אובהל תמאב םירשכומה הלא תא אלא קליבו קליח תא = ןימזי אלש ,חוטבל =

 ,םוירובצה םונקפעה .יבוט תא ,ונתדובעל תלעוה

 ןוקצלק ר"רהו .תאזה העצתה ד ג ג .רברמ ןיקצומ רמ

 יכנא .רומג .רגנתמ יב .,רינהל ךיהצ .ינניא :םעה ךדח א

 םירפסמה םירבדה תא עומשל יכנא חמש ז"כבו ,תאזה העצההל

 ,יתמאה בצמה ,ירקיעה רברה ונל הלגתנ םרי לעש ינפמ ,החבשב
 :,.תערמ אלש יכ םא ,וריתסהל ושכע דע ולהתשהש

 םישנא שיש ,ובישה "+ העשה העיגהה, : תירקיעה יתלאש לע

 הזש ,תובהלתהב ופיסוה םידחא ,.,וגתא אוה םע ה םג ,םיבר

 הכ רע ונישע אלש ,םימשאה ונחנא ךאו ,העשה העינה רב ב

 םיאב "+ םיכלוהה ימו ימ, הלאשב םינדשכ ,התע .הנהו ,המואמ

 תורדתסה וזיא ךא הנשי יכ ,ירמגל רחא רבד ןנל םיעידומו

 .ה ד עב

 לכ .ולשב אלש םירענ ךא םנשי  ,"הירבע,כ הדבכנ יתלבו  הנטק =

 ימצע תא יתבשח וליאו .,תירבע םימגמגמהו םיטפטפמה ,םכרצ

 םישנאה ןה ...םתרבחב אבל שיבתהל ךירצ יתויה לודג .םדאל
 תורבחב הריחבה לע רומעל וצפחי .אל ,םיעיצמה .תערל  ,םילודגה
 דומעל וצפחי אלו םה םילודג יכ -- +וצפחי אל .עודמ .,. ,ולאב
 ליבשבש ,רמא יז .העצההל .דגנתמה ןיקצומ םג .םינטק םוקמב
 יכנא רג  ...םיטדנמ וגישי יכ  ,ןיכמה .דעוה .לדתשי "םילוָדג,ה
 ךא ,יתיאר יניעבו ,תוריחבה אבל תובורק וז .ץראב  ,הילגנאב
 ,םהב .ורחבי .יכ ,שקבל .םירפכה לא םג םיכלוה םהילודגש

 ,הלומעת .תושעל םיחלוש םהישנ תא םג
 םמע תא םידבבמ םה יכ ןעי. ,םישובתמ םניא המש

 לע ,םתרמא רשאכ ,רובצ ונל שי םאו .םהילע .רובצה-תמואו

 ןיכמההדעוה םג .ךירצ אל  ,יתערלו .ותוא דבכל הלאה םולודגה
 .טדנמ לבקיש היהיש ימ רעב לדתשהל

 ,םילודנה ונילא ואבי אל אמש .,דחפמ ינניאו ארי ינניא
 .םה ונל אל הלאה םילודגה יכ תוא הז ,ואבי אל םא "

 ךחא רפכהינבב רופסה | תא .םירכוז .יאדוב תיסור םיארוקה
 יאצמנ .אלשכו ,"לרנג, הגותחדהתשמ לכ .לא ןימזהל םינהונ ויהש

 האתמהה) .ןומטסויקמ וה 6 1'גס66קה 801008 ץה 6 25

 !פהל "לֶרנג,ל היהי :וכ  אוהר-ןאמ הזיא םישקבמ ויה --- לרנג
 ןש לרגגה, אוה הוש ,וטילחהו לרגג"ושובלמב ותוא . ושבל
 .-תעה אובתשכ ,הלאכ םילרנגב ךרוצ .ןיא ונל לבא , "הנותחה
 םוצמצה ערוי יכ ,יכנא ץפח .,םמצעב הלאה םילודגה ואבי
 ןןולודגל םג ףאשנ תמ א ה תא עדנ םא קר יכ ,ונלוכל םישנאב
 מצע הא המרנ דימת ,אוש ןוימד ךא ונל היהי רחא ןפואבו
 ןלאה "םילודג,ה ושעי אל--תמאבו ,םיכר תוחכ ונל שיו שי יב
 ןרענ,ה םע שרחמ ליחתהל םעפה הוע היהי ונילעו ,המואמ

 ןלעש ,רופיה המה םה הלאה םיר ענה קר יכ ןעי ,"םיטפטפמה
 ו ! ונתווקת תא םינוב ונא

 !רה תעצה התחרנ לודג אל תועד בורבו ןינמל םידמוע
 | .ןוסקילג

 הש הלא רבלמ ורחבנ ה דעוה תוריחב לא םישגנ
 | ,בולוקופ נ ,םעה-רה א :"ןיכמה דעוה,ב התע רע
 ןהכקסומ) שטידיינ ,רנזיולק ריד ,ןיקשיפוא ,(בובל רליש
 וטשוק) ןוסבקעי ר"ד ,(קרוידוינ) םונגמ ר"ד ,ןלפק ,א ,רודגיבא-ןב
 ןד = ,ןהכה ללה  ןב יכדרמ = ,(יקינולפ). ריאמ בקעי 'ר ברה
 .(י"א) .אירול ר"ד ,ןילי  ,ןוזניסומ

 ןדוה י<ןב תא ורחבי יכ ,עיצמ ןיקנייש רמ
 צהל וחכש .הרקמב יכ ,םידיעמ םעה-דחאו ןיקשיסוא
 וחבנ דחא הפו ,ונתפש תיחת דעב הזה בושחה םחולה תא םג

 וה . ראמ ץרמנו הפי םואנב הדיעוה תא רגוס ןיקשיסוא
 קהובע רעב "ןיכמה | רעוה, ירבחל הדיעוה .תדוה תא עיבמ
 ₪ יכ םא ,םדי לע השענ לארשי תודלותב לודג רבר ,הירופה
 < =!וחילצהו ושע ,ומק ז"כב ,םימסרופמו םיעודי ויה םלוכ

 ורמא ,העשה העיגה רבכ םא הלאשה הוב וררוע,
 נילע  הלבקנ איה  הלודג םג םא ,בומ --- הלודג  תוירחאהש

 טכסהב --- י"אב .הגושארה היסנכה תא תושעל ונטלחה
 !םעה דח א -- תינחורה ונתיחתל םרגש שיאה ותוא

 וי הוו ןקפסכ ותטשל ךלה ,ולש תא השע םעה-רחא
 א רוע ארי יארובו ,ם יז י רז היהנו - - ונתמשב ךלנ ונחנא
 ! ידימלת ינוחצנ ,ירבח ינוחצנ :החמשב םע ה

 והיתעו ונרבע לש הנירמה חכ:יאב תא הזב האור יננה
 חוברת תא םיחתפמה הלא ,לארשי"ץיראב םירבעה םירומה חכ-יאב
 ןוומה ,"ןדיס תא שככ הרומה, (תושעור כ"חמ) ונתרמח ץראב
 ה תמשנ תא שבכ אוה ,ונחור תיחת תא ונל איבה ונלש
 ,(תושעור כ"חמ) .םעה ליבשב

 ! םהבש ,םיריעצה. הלא .,ונמע-יריעצ הוב םיבשויו
 ןהופי כ'כ םילמב הזמול יריעצ ועיבה הזה ןויערה תא , וניתווקת
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 ןוקמ כ"כש  ,םידוהיה הלאמ םינש -- הוב ונא םיאורו
 לש 'רו ו הדוהי 'ר תא ונל ונתנש הלאמ ,דיתעב םהמ ונא
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 ןנהלנו  תושעוה  כ"חמ) ! הארתנ המשו םתטלחהש םוקמב
 | =- :(םידחא םיענר ךשמב

 + ןילרב
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 .ןעבעל
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 ,ןעבעל רעיושראוו ןעשידוי ןופ עטבישענ עלענאיצאזנעס יד ןוא<

 המקנ עבילקערש יד
 :עטיל .עסיורג ןעמנענאבא ענייז עלא ןא :טבינ טאלבגאט סאד
 :ארד ,דלעפנעואר םירראמ ןופ ןעטפירש עימערפ עשיראר

 פיליפ ןופ עטכישענ-רוטלוק ןוא ןידראנ בקעי ןופ ןעמ
 .ץנארק
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 < קחו מ משב הכא /9הלשה ף ,על" ג לתטכב ףמ  ,ע.26-ש םב לו 457 הש ירא דפ"

 : ופפ לש טריפשו שדיה ןעטסקאטשענ סעד
 (טירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 תענו 50 2086 סחטקדס
 ע 80ם48 ס6טוה. ו םםסההסה סיוט סדאמ,

 א םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ
 ייב ןעלעטשעב ןאמ .ןעק

 5 5, הסככמ, 001.
 ב ש*ומ הער ;ננולהנ גאהעב עטסעב ,ןעויירפ עטסיונענ

 ה
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 מ-66 1:15 1 מז

 קאמשענ [עטוג ןיימ שיש שסואוועב ויא שריפשי

 .טלאטשעג לאטטירק יי שיש ,היר  ,טס;נעג;א

 .ח"ערת 1866 רתעי [ "יקל ויו רץר 6

  ףיוא טנעמענאבא סאד ןעמו נעגנא טרעוו סע

 [ןיצ רעכילנעמ רעסיורג רעד ףיוא 1910 רהאי
 ,אשראו ןיא "טלעוו עיונ ידו

 ןעטשנא ןנו : ןעבאגפייא ווווצ טלעטשַעג ךוו שאה "טלעוו עיינ יד.
 וָאד וד .דנָעהְוצנַא

 והאי ןעטש 6 ם'נָוא טרהופע גברוד

 ג וא - םלעוו :עייב יד,
 ן עט ב ו ש-ע ל א

 יטלעוו עייניד,

 ;ווצ ץשורוי ץטבעול
 .םּוקְיַלּבּופ-רַעוְעל 8 םינג

 עני עגלא ן
 ןפורג יד וא ןָע

 | ץפיורג יד ןוא  ךיוא
 ;ההיא ה ,"טלעוו עיינ יד,

 יוו ,אפאריוא-ברקמ ןופ ןָערב

 ,"םגהת, ם'נּופ

 עמגנ ןָעדְעי .ןוא סאו רָעפיוא יומלעוו ץיינ ידע
 | וז טיג .,ןעלקוטרא .עשיהשרעטיל

 פָעְרְק ץטסעב יד * לווטנַא לַעוו ןנא
 וו רעמנ רע, ןיא ךנז ןעקי מול רָעשודני רעד

 א םולש 0 + "רעדליב עוייר

 0 רעמא ןופ ןוא געוו ןּופ רָעַדלְיב

 "טלעוו עיינ יד,

 ָאְטָעילָעְפ ךוז .טנפָעג

 ,עגַאלמּב עשור

 צנווא יד, ןוא
 עגידנָעטשָעב
 טכירָאסּוה ןוא

 "םכילע"םולש, 0 4י= 8%
 ְי גודנעטש ןמז טימ  גנּולווטבָא-ןֶאטעילָעְּפ רָעְוא טרעוצָעּב רעְבלָעוו

 וע עטצעל יד . טסמג ןעשיטסור גמּוה ןָעדגָעקיזוקרַע גודנעטש , ןַעננּוי גודנעטש
 /סיורג רָעטג פ'טכילע םולש "טלעוו רֶעַמְ רָעְד, ןוא ןָעקּורד ןעּביוהָעגְנָא וז

 פולש , ָאוו ,קרעוונעוער א ווא -- ךערעטש עדנעזנאלב,
 פע ןָעבלָעוו ןנא ,ןאמָאר א ; ןָערהַאי רעגולדנהָעצ טונברַאְענ םָעַד ףיוא טָאה
 וג ןוא ןָעְּבְעל סֶאְד טס ןעסיורג .רָעזנוא ןופ ןָעּפ רעד שימ טרָעדלָישָעג
 [ק ןוא טוירב םורא טמהָענ םֶמוו , ךוב 8 ; ןערֶאיטקַא ץשודוי וד ןופ ןטז
 יט :וו ,תוגידמ ךס א ןוא ךס א ןָא ןָעְּבָעְל-תולג רָענּוא ןּופ לייט ןָעסיורג

 . אקירָעמַא ןוא דנאלנָע ,ןָעינָעמּור , ןעיצילַשג
  רֶעְונּוא ןופ קרָעוורְעטסנמ א "א - "ןערע םש עדנעזנאלב,

 2 בולע- םול ש, רָעטפְַידסְקלֶאּפ
 פילגָעמ יור .טאהָעג וג ןָעּבְאה םֶאוו ,רָעועל וד רַא5 -- ,בנוקרעמ:א
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 נ יד ,םָעְרַכָאנ

 וו רָעַד

 ע
 א

 ב פ ןיא ןָעבַש

 .סעיצארטסוליא ןוא סעופארגאטאפ עלענ
 טגנורב *גנוטייצ ץטרירטפוליא ע שידוי, יד

 עטסעב יד ןופ ןעלעוואנ ןוא ןעציקס .עטנאסערעטניאבאה רעמונ  ןעדעי -ןיא
 :ןענאטעילעפ עשיטסיראמוה ,ןענאמאר עשיראטסוה עדנענאפש ,רעבוירש עשירוי
 וו .ז .א תועירי עשיניצידעמ ,ןעבאגפיוא:ךאש ,לעזהטער ,ןעציוו

 < רעד ןופ רעועל יד ןעמוקעב עגאלייּב עגיד'םנחב םלא
 -=-.טאלב עשיטסיראמוה םאד "ננוטייצ ןעטרירטסוליא ןעשידוי,

 +ער ,עריטאס ןוא ראמוה ץיוו "ראפ טפירש:סטאנאמ

 ןעטסנרעדאמ ץפיוא טעטאטשעגסווא ןוא טריגיד הלרבה יד

 .ןערוטאקיראק טימ לעקיטרא עלעניגירא טימ ןפוא

 .םעימערפ עלופיהטרעוו ןעמוקעּב ןעטנענאבא עגירהעי.בלאה

 'גנוטייצ עטרירטסוליא רעשידוי, רעד ןופ זיירפ-סטנעמענאבא

 א ראפ ,ןענארק 10 רהאי ץנאג א ראפ :ןראגנוא-ךיירטסע ןיא
 .ןענארק 2.75 רחאי לעטרעיפ א ראפ ,ןענארק 5 רהאי בלאה
 ;רעדנעל ערערנא ןיא ,לבור 1.50 --- 2,50-- 5 :דנאלפור ןוא

 2 . קנארפ 4 --- 7,590 - 5
 ,סמיטנאס 80 .-- ,ק 10 --- .רעלעה 50 רעמונ ענלעצנייא

 יב ךיוא  ,רעסיילשרעפ:גנוטייצ ןוא .ןעקיפארט עלא  ייב ןעמוקעב וצ
 - ;עיצארטפיניטרא 1 לול

 0 1 201(טמ8, .זה](הט, 0700288840 2.

 אשראוו ,יקצערעמ ,י :דנאלסור ראפ רעטערטרעפדטפיוה
 ,16 'ונ דרזאיעשפ :ודאל ןיא עיליפ 49 אנלעימכ

 טיוצ עש פ רָענעש
 עו סע ָאמניק

 הנתמ אזא ולפפרעפ ןעג
 ול םרָאּפ

 -הרירחרהאאו
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[ 
\ 
 \ ג

 מ
 יה, ,ןפי\א ןָעטנָעְנָאְּבַא ילטפַאשנָעפיוו 50 ןג

 ה א ןעקנירמ ןוא

 7 וו םֶא

 ץעמָאה עטסָעב יר ,סַאלק עמ=ל ףיש :ןעט

 הוג רעד .ןיא .(םּוטָטד
 ל 1

 הפוז טע

 8 עטבנָעְב
 ןּופ ףיולרע
 אי

 ןָערַעְוו "טנ

 ירא רֶעד ןּו ,סמ400ת8 3.

 0 רָאנ גידנָעְלהַאצָעב , 1905 רה
 41 .ןָעַרֶעְי ןופ ןע מּונעגפיוא

 5 רעה פא "טניה,
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 רובצה תא םיבר םימי הז המתה .- רה תלאש
 ..תיסורה הלשממה תוריפסב קרפה לע תולעל םעפה התכו  ,ידוהיה

 ינינע לכב ן ידל התרטמש ,הדעו גרוברטפל רעוה הלאה םימ

 תוינאה ו ךומתל וצפחב רחפמל םוירטסינימה | ,.הרנהה
 תושעל רמוא ";ל"יח תורחתה ינפב רומעל תולוכי ןניאש ,תויסורה <

 תוינאבו היסור .יפוח" ךרַה ועסיש ,םירגהמהל תולקהו = תוחנה
 םלוא .תורזה תורבחה תוינא .תא ןהילע ורכבי אלו. ,היתורבח =
 ,םיטרפה לא םג םיסנכנש חרכהב ,ןינעב םיקסוע םיליחתמש ןויכמ
 תונורחאה םינשב התיהש ,הלאשה לש הקמוע לא םירדוחש
 האיציל הרגהה התיהש ירחא .,דאמ הבושח | הכלממדתלאשל |
 .הנירמה ןמ  תינומה"
 היסורמ םירגהמה בורש ,הרכה .יריל אב רבכ םוירטסינימה |

 לש ןחכדיאב תא הדעוה תובישיל .ןימוה ךכיפלו | ,םה םידוה
 תטריפמ האצרה םג ארקת הדעיה תובישיב ,א"טיו א"קי\ תורבחה |
 ירפסמ רמוח אבי וז האצרהבו ,םידוהיה לש האיציה תעונת לע
 . תונורחאה םינשב היסור תא ובזעש םידוהיה .ר"ע רישע =

 ,הקירמא הולשממ :יריצ םג ופתתשי .תאזה הדעוה תדובעב
 ינפל .ראתי תירבה תוצרא לש הלשממה חכדאב .הילטואו זנכשא =
 .הקירמאל הסינכה תא םיליבגמה ,םיקוחה תא היסימוקה |

 תרובעב ם'דוהיה תרגה תלאש תספותש בושחה םוקמה
 ינפל ללוגל הב םיפתתשמה םידוהיה חכ-ואבל תלוכי ןתונ--הדעוה
 תא ררבל > ,םידרונה םידוהיה לש ארונה בצמה תא 'הלשממה =

 .הז ןינעב .תושעל יוארש ,תולקהה ןתוא תאו הרגהה תובס

 יריבעמ ,םינכוסה תשרב םירדונה םידוהיה םילפונ ,עודיכ
 ,אוהש לכ ששח וילע ןיאש ,םירשכבש רשכה םג .,יאשחב לוב

 וילע לבקמה  ,ןכופה תרועל הנופו עסמ-תרועת | ול חקול וניא
 ,הבשלל הכשלמ הכילהה |. *קרוידוינ דע .ותיבמ,  ותוא .איבהל
 ידוהיהו ,תונלבפה תאו חכה תא ,ןוממה תא הלכמ דיקפל ריקפמ
 ישוקמ ותוא ררחשמה = ,ןכוסה לצב "תוסח, אוצמל רחוב

 ,הוה לועה |
 םחלהל ןהל ,רשפא-יא הרגהה רוךפל = תוידוהיה תורבחה =

 םיבוחרמש .אלא 0 אלו . ןדצב | םימיקתמ = םינכו

 תיעיבר הנש

 .ע"רת , טבש ז"י ,הנליו ====><

 ,הפינכה  תוצראב* םג -:גוהנ :ךכ ..םהי* ירוסחמ

 ויה ,םידוחיהל
 ילעב לבא .םהל .ןיבלע .תאזכ הרומריקנקב 0

 וה 1, 14-ע0 1080, 1910 1.

 הלשממה דצמ .םינכופה | תופידר םג ,םתרובע גוח תא
 לקחל ךיהצ ,הרגהה יקח .תא תונשל ךירצ . םולכ תוליעומ ןניא
 טמשי זא קרו , ל"וח לש עסמ תדוקת תגשה תא רגהמה לע
 ; .הלשממה קר תושעל הלוכי תאוו , םינכופה ילגר החתמ עקרקה
 ' .לובשב  'םידחוימ .םירסומ רפיהל םיכירצש ,הדעוה טילחת םאו
 תורבחה חכדיאב םלוא .דאמ בצמה כטוי יאדוב וא ,םירגהמה
 ארבהל םידיתעה םירסומהב ופתתשיש ,שורדל םיכירצ תוידוהיה
 תא םיערויהו םירדונה םהיחא | ןושל תא םיניבמח  ,םידוהי ,םג

 םידוהיה  םידיקפהו
 'אפיא רשפא ,ץראל םגו  םירדונל םג הבר הלעות םש םיאיכמ
 ,הז ןינעב םודוהיה תשקב תא הלשממה החרת אל יכ ו
 : .םויגהמה לש םלרוג תא לקהל איה התרטמ ירהש

 ,חזב .עפמה תורועת  ןינע אוה רבכנ רתויה רברה 7
 ' .הרגהה רודס רבדב הלאשה ןמ לורג קלח ןורתפ יולת

 רשפאה ,הוה ןינעה .רורס תא הדיל הלשממה חקתשכו
 .הדמ התואב ןתרובע תא .תוידוהיה תורבחה הנכשמתש היהי
 ,ירוהיה רובצה תא הדעוה קיחרה אל =אה %ושכע םירבוע םהש
 0 ] ? םידדונה ינינע לע החגשהמ

 - תוידוהיה תורבחה חכ-יאבו .,םישמ ילבמ, ררועתמ הז ששח
 ' ,.תורבחה לש ןהיתויכז. רהויב .הנלבגות אלש ,לדתשהל ויהי םיכירצ

 \ םירדונהל הכורמ תלעות איבהל | הלוכי .הדעוה תרובע
 א לקהל | םיברה םילושכמה תא םכרד 'לעמ ,ריסהל ,םיללמאה
 8 ךררח ייונע

 + איבתה

 ו הגג ימה

 *ילה : תמכסומ ,החנהל רבכ רבדה היה ברעמה תוצראב
 תויכזה לע .םינגמ םה ;לארשיל םיבהוא םה םילרב
 ,.םקחד תעשב רימה םהל םירמוע ללכבו .םידוהיה לש .תויחרזאה
 "תא .רובעל הפוריא בְרעמב םידוהיה ורכמתה הז םעט ינפמ
 ,םתורהי לע רתול םג םימעפל -- םשפנו םבל לכב םילרבילה
 = / וכ .,הירטסואבו "'הינמרנב . עריא :רבב ,ךכל .הכירצ העשהשכ
 םה  םהב בושח קלח תוחפה-לכל וא  וירחיב בורש ,זוחמב
 ! ,תוימשיטנאה לע רושח היהש ,טדידנק הריחבל ודימעה  ,םידיהי
 ?" ו ת אב ש ב ,הלילח .,אלי ו דו ג.נ ב .םסרופמ היהש וליפא וא

 6 ארל ינפמ | ,הז לע  ומערתהש םידוהי תצק

 \ ."םיסכטה,



 הרזג. תילרבילה .הגלפמה לש הנוילעה .הגהנהה
 הנלפמה יגיהנמ וארשכו  ,הלוקב עומשלו התרזג לבקל ונילעו : ,ןכ
 ! תעמשמ :: וקעצ

 גהנתהל רשפא ךיא  ,ףכית רניבה ,הזה ,רברה תא | תילרבילה
 והז -, הגלפמה תדובעב םכחכ . תא םתא םיפתשמ, | ,םידוהי םע
 --הגלפמה תפוק לא ףסכ .איבהל םתא םיכרמ ןדאמ יוצר 'רבר
 םיאב ;ןוממה ןמ תוינידמה .תוגלפמה סומלופב רתוי .ץוחנ רבר :ןוא
 = -ילרביל. טרידנקב רוחבל םכירחא .םירחא םיכשומו רוחבל םתא
 דימעהל וצפחת םא ,לבא",תושעל םכל הפי ךכו ,םכתבוח יהוז

 רוריב תעשבש ,ושררת םא 20% ןא ,הריחבה לע י ר ד הי טרידנק 9
 ם כ ל ה ק ל הצורמ ונניאש .שיאב ורחבי אלו םיגפ םכל ואשיםיטרידנקה |

 לא !תועינצו הונע טעמ !םינודא .ץרא ךרדו םומינ טעמ --
 ."םכבצמ תא. וחכשת

 .םיבורמ םימי ויה , תונורחאה םינשב .הינמרגב ערוא הזכ
 םהויחב ויה ,היסורפ תכלממב טרפבו ,הינמרגב םידוהיה .רשא "

 ורמא זא.,לעופה סהיב אל לבא ,לנעפה םהיב םיינידמה
 םה אלא ,םיימשימנא ,הלילח  ,םניאש  ,םילרבילה לע

 ,יימשא, .ןיבו  "יימשיטנא,+ ןיב לודנ .לדבה ש" ."םיי מ שא, <
 : לידבהלו דירפהלו קלחל םיעדויו םה םיפירח םעבטמ םינמרגהו .

 הרוקנה .רע ךוהחלו רוזחלו ךותחל : םיערויו .דאמ  םינקייד .םה
 לבא ;םתוא םיפרורו לארשל םיאנוש םיומשיטנאה  ,הנורחאה
 עגמב םהמע אובל םיצפח םניאו םהמ םיקחרתמ םי
 ירימ ףסכ םיחקול .םיימשיטנאה םג + ףסכה -- המ אלאו ,גאשמו |
 ער חיר ןיא, :ףסכה לע רמוא הוה רסיק .םונייספסא .םירוהיה \

 ."ונממ .ףרונ
 תונורחאה םינשב תוחפה"לכל ,םידוהיה םי פי קת הינמרגב

 אלא .לאגנ םע .ןיא .םהילע .החו םתערו םתמוק תא .ףוקול ולחה =
 תא .עומשל שממ האנה .םימעפל תפיקזבו ומצע-תרכהב ,

 יתלב, תויתמא םיעימשמ םה ךיא ,תויבמופ תופפאב םידוהוה ירבד
 םה םיריכמו' םיעדוי ...םרסח:ישנאו םהיביטמ םילרבילהל ."תומוענ =
 הממ רזי = םהל ןתני אל יכ  ,ןכ םג- םהל רורבו. ,םחכ-תא .
 הפב םיעבות םה הזו -- םהל תתל םיח רכומ "םתבוט:ילעב,ש "
 ,הירטסואב וניחא ועיגה אל .רוע :תאזכ .הגררמל | ,אלמ-

 .םבלמ השוב שגר לכ םילרבילה ורקע תאזה הכלממב
 םה סג וקברו .וכלה ,תרבגתמו :תכליה :תוימשיטנאה .וכ = ,ואר
 ודמע ,תוילרבילב בוט קסע ןיא .תמאב יב  ,ואר  ,תוימשיטנאב |
 ,רבלב םשה אלא הנממ םהל רייתשנ אלו ,םתוילרביל לע .ולחמו =

 ,ילרבילה ןויערהל םינמאנ וראשנ הירטסואב םי דו ה יה קה .תמאב
 יהוז .האנה תבוט רעב  ותוא ורכמו וב .ודגב םינמרגה לבא <
 תנשב .הירטוקה ןמ הכרה םג. הב ברועמש | ,תינידמ הידגרט <

 םעפב .,הירטסואב ינידמה: דעול .תוריחבה  ,עדונכ ויה 0%
 הניוו ריעב ויה ,םישדחה הריחבה>יקיח יפ לע והחב הנושארה |

 ובש  ,רחא  זוחטו . ,םידוהי םה ל בורש | ,תוזוחמ ינש
 : תילרבילה הגהנהה תא ולאשו םידוהיה וכלה ..םיעירכמ םידוהיה +

 תוזוחמה השלשב .םיטדידנק םהל .הדימעה וז הגהנהו ' רחבי" ימב
 ילרבולה .ידוהיה. דגנ .יטרקומיד ידוהי .רחבנ דחא .זוחמב ,הלאה

 תא ועירכה (םירצונו םירוהי) םיטסילאיצוסהש ינפמ = ,"ןמשרה,
 ,ימשרה ילרבילה  ירוהיה  רחכנ ינשה זוחמב :יתבוטל הריחבה

 םיעירכמ .םידוהיה .םירחובהש ,זוחמה ותואב .ןכו ,הנהנהה תוצמכ =.
 רשאכ ,השעמ רחאל ,הנהנהה ןוצרכ ירצונ טרקומיד רחכנ ,וב

 ; הערב םמצע תא "םילרבילה, םינמרנה ואר ,תוריחבה םומלופ 'םת =
 תוזוחמה .ראשבו ,םילרבילה תכמ הלא השלש קר והחבנ :הגיווב

 םיכירצ וכ ,ורמא הז םעטמ ,םילקירלק וא םיטסילאיצוס וא ורחבנ
 ,רפסמ ןוא .תודונאל ,סכרדב ל גויה .םילרבילה . דחאתהל םה
 . אלא < ,רדחאתהו וכלה ,םימוטאל -

 ,ותמוק

% 

 נפלו .הלשממה ינפל עיצהל .,ךכדלכ לי בה מ אוה |

 ןיפב רחבנש ,ירצונה טרקומידה תאו םידוהיה ינש תא "םידגואמה
 הירחוכל .םינפ תאשל ךירצ :ולצנתה םילרבילה ,.םידיהיה
 : ,םידוהיב .רקיע , לכ םיצור םנואש

 יפיקתה םהו .םיבורמ .םיימשיטנאה הניוו .ריעה ןוטלשבו
 וכש םיימשיטנאה ףורגא .רבגש ןמזמו . םינש המכ הז םיטילשהו
 םה .םג וחפסנו .םידוהיהל םתבהא תא .םילרבילה ןמ םיכר
 אהב ."ומחלנ, כר ןמז רשא ,"םילרביל, ויה ,םיימשיטנאה לגד
 חשמ העשה וכ ,ףוס"ףוס וארשכו .זועו ףקות :לכב םיימשיט
 הל וחלטיש ,םיימשיטנאה ילגרל וחטתשהו וכלה ,םדננכש ולאל
 אה ונענ :בורלו  ,םימחרב .םהינחמ לא םתוא ולבקיו .לודגה םנוע
 הבושת-ילעבו םירג לבקל  םיברפמ םתצק ויה .םהל םיימשיט
 םושת-ילעבו .םירג\ םיחוד ןיא יכ  ,הרוה רגיאול לרק םבר לבא
 וריעה ןוטלשה - יפיקת םיימשיטנאה הגחמב ,לכקתהל םיאבה
 .דקתשאמ "םילרביל, המכ םיאצמנ הניווב

 שלשה תא רחבל | הניווב .תוריחבה ימי ואב  התעו
 ומ ,םירמוא = ,רועב . םיטילשה םילרבילה ויה רבעשל ,ינוריעה
 לו . ידוהי = םוש תונמל אלש ,דאמ: "םירהזנ, ויה םהה םימיב
 ןוחתפ ןתיל אלש ידכ ,הגהנהה .תוכשלב = ידוהי :דיקפהל
 גיאול רכג םרט ,המחלמה ימיב יכ ,ןכ םג םירפסמ ,םינרטקמל
 םיו ?ריעה שאר התא היהת יתמ :ידוהי והלאש ,טלחהב
 ןכ -- *העשה \ תא קחו התא  ךכ-לבה :ןוהמתב .רגיאול וב
 העכ---,הניווב תונמתה וזיאל הכזאש רשפא זא יכ ,ידוהיה בישה
 חו לע םירזענ םה םהבש ,םיטעמ תוזוחמ , אלא םילרבילהל ןוא
 תצק םג הריחבה לע דימעהל ורמא ,םהוא סייפל ידכו .םידוהיה
 עודיו .םלהא .רתסב םתורהי תא וריתסיש יאנתב אלא ,םידיהי
 ןםידוהיה תסנר פל םג הברה ענונ'ריעה ןוטלש ןינע .יכ- ,אוה
 תעפשה תשגרומ םיימונוקיאה םהייח לש םיבושח םיטרפ המכב
 םיונעה םילכורה תלאש ,לשמל :,הנה .ינוריעה ןוטלשה
 ממ םייולת וז הסנרפבו ,היצילגמ םידוהי םה םלכ טעמבש
 םיימשיטנאה רשא  ,םינש  המכ הו ,םתתפשמ ינב ייחו םהייח
 ו הלאשב ורבדיש םויב . םהיפמ םמחל לוזגל םהל םילכנתמ
 םירבר/ ורבדיו םידוהיה :ומוקיש ךירצ  ;ריעה | תצעומ | תיבב
 םניא םילרבילה לבא  .םתיבב םתודהי תא וחכשי אלו  םירורב
 םיצפח םה .ירמ רתוי םתוההי תא וטילביש ,םיטדידנקב .םיצפח
 | ,םידוהי "םג, םהש ,םילרביל ,םיטדידנקב אקוד

 יכ. ,םבבל לא םימש םניאו םיעדוי םניא םירוהיה יניחאו
 ולרבילל .הוקת שיש םוקמב .םולכ םהל .ןתני אל הנינח .ךרדב
 םוקמבו .ידוהי טארידנק הריחבה לע ודימעי אל ,רחבהל ירצונ
 ןמ אל המכסה שקבל םיכירצ םניא בורה  ,םידוהיהל ,םהלש
 שיאב ,ידוהיב ורחבי אלא, ,םיטרקומירה ןמ .אלו םילרבילה
 "הלחת, םהש םוקמב ,ויחא תבוט .שוררי רשא  ,חור-ןמאנו  רשי
 ףוסו הלחת  תויהל .םהל בטימ ,םידוהי ."ןכ ירחאו, םילרביל
 קכולהה ;תיתולגה .תולפשהו תודבעה לבא  ,םידוהי קרו םידוהי
 ,הלאה תורקיה תונתמה ןמ רטפהל השק המכ---הליחזה ,ןוחנ לע
 [ תולגה ןהב ונתוא התכוש

 ש

\ 

 / ג הַופ0 וא ב

 אאצי "סמוטנערוי םעד גנוטייצ עניימעגללא, עודיה .ןותעב
 ונינגפב .םגו ונכתב םנש ,רמאמב רגיג גיוודול רופיפורפה

 םורוהיה
 םיחירכמ = ןיאש. ,םייללכה  רפסה-יתבב וגהנש גהנמה ןמ תונשל
 ףויתר םיגחב ףתתשהל לארשי ינבמ תוךימלתו םידימלת

 ה .תדלוה | גה ;,ןוגב ,רפסה יתבב ,םיברענה <



 דוריפ, ,םידוהיה ןובלע הוב אצמ רגינ. ,ןויצמרופירה

 תוחמ ל םידוהיה םיכירצ דחא דצמ ,"ךרוצל אלש םיחרוא ו

 הכירצ | ינשה \ דצמו ,תויחרזאה םהיתויכז .ןובלע עובתלו רב רב

 ןיב .לדבה ןיא רפסה"יתבבש ,רובעי אלו קוח עובקל הלשממה
 םיפתושמ רפסה תיב ןוטלש םעטמ םיכרענה ,םיגח . םידוהיו .םורצונ
 ,הלאה םירבדה -- .ללכה ןמ אצוי  ןיאב  ,םידימלתה לכל ם

 ובו תמהוזמה הדיגבה .ןיב לובגה ןכיה ,םהב םועדוי ונא = ןוא

 לכ ,םידוהיה .ברקב ןיאש וריעה  ,ךוחג  ידיל .האיבמה תושפמה
 ריעבו ,רגיג דננ רח א ה פ התחמ הינמרגב תידוהיה תונותעה
 םירבדמו .ריעה .ירורפ לש תונוש  תונפב  םידוהיה .םיפסאנ .ןולב
 הלהקה .ןוטלשב רתוי דועו ,תאוה המכוחמה העצהה לעבב השק]

 איצוה אל דועש ,היסנרפמ דחא אוה רגיג גיוודולש ,תינול

 .ןילרב תדעל .ךונחה:יתב לש הגהנהה דעומ הזה = "יאנקה,
 ברקב .תרבוגו  תכלוה  וירבחו  רגיג  רגנ | תורמרמתהה | 1]

 יכ .,הינמרגב  לאהשי תיסנכל אוה הפי ןמיס . ןילרבב םירוהוה

 .הקיתשב הז לע הרבע אל

 ו כ

 .יעישתה .סֶרְְנוקַח יִרַחַ
 וו

 ךגנ המחלמה .התיה יעישתה םרגנוקה לש דבוכה | תחוקנ <

 ,הגהע
 הוע המחלמ סרננוקה לע החקלתהש הנושארה םעפה וז

 קלחנש הנושארה םעפה וז  ,היתודסומו .העונתה לע ןומלשה רע
 םעפה וזו ,םיווש טעמכ ויה םהיתוחכש ,תונחמ ינשל  םרגנוקה]

 ,םולכ אלב המחלמה הרמגנש הנושארה

 תונבומו .תורורב ויה וז המחלמ תובפש רינהל רשפאדוא =

 .םיטושפה םייברעמה םירוצהל דוחיבו ,הגהנהה לע ןיגהש בורהל

 וברעתנ .אישנה לש לודגה+ומואנ ינפל ועמשנש תרוקבה | ימואנב

 אל ,המחלמל המרגש ,תירוסיה ,תירקיעה וזו ,תונוש .תולאש

 :המחלמה תא יוארכ הררס אל היציזופואה ,הכרצ יד המלבוה

 תא ףוס ףוס ועיבטה םהו םיליחתמה ויהש ,םינושארה םומאונה

 . מצע תער לע ורבד :,הגהנהה תולועפ רבדב םיחוכוה לע םמ

 לש הנינע .הכ רע התיה השרח הגהנה  תריחב .תלאש

 ,ובשח ,ךכו םיסרגנוקה לכב | גהונ היה ךכ | .תירידתה חד

 הדעוהב זכרתת המחלמה ,יעישתה .סרגנוקהב םג גהונ היהישל

 יטרפב סנכת ,רצ לכמ התוא ררבה ,הלאשהב ןודת וזו ,תירידחה |

 תא רתפת המלש הנומהה היהתש ירהאו ,הנגההו תרו

 קר .אפיא םיכירצ ויה הגהגהה  תולועפ ד"ע  םוחוכוה - . הלאשה

 ,וללח תולועפה לא סרגנוקה לש וסוחי תא םייללכ םיוקב :ןמסל[

 . המחלמה זכרתהל הכירצ התיה םהב אל םלוא ,אבהל ויתושירד תא

 היציזופואה התשעש  ,הלודג -תויה האינשה .התיה וזש רשפא = = 1

 לכ לע .לצ .ליטהל הגהנההל  תלוכיה תא הנתנ יב ,התמחלמב |

 תובלב דשח ררועלו = ,דוגרפה .ירוחאמ םישענ םהש | ,הישעמ

 תא הריבעה הגהנהה ,ןינעה לש וקמועל ךכ לכ רדח .אלש  ,בורה

 םעפבש דע ,ךכ .לכ החילצה הז הסיסרמבו' ,םרגנוקה לא המחלמז

 . םרננוקה לש .וחכדתאבו ותאובב

 מל :הנוכנ = חתיה אל היציוופו
 ב -

 .תמחלמ

 דובכ גוהנלו .יעיבשה .סרגנוקה לש בורה .יכרדמ קחרתהל םעפה

 יתא .ליפהלו ,רתויב .םישקה םירבדה \ לע .ליפאהל = ,םידגנתמב

 וז תופינטסיא , תינויצה  הגלפמה .תגהנהל יוארה  דובכב הנהנהה

 ןפואב וילהנמ רוחיבו בורה ןיבה תאו ,השלוח אלא התיה אל

 ןומאה * תחסונ = תא היציזופואה ילהנמ ורימעהש העשב  רורב
 ,החטבב רמאל רשפאו . םויה רדסמ התוא וריסהו ורזחו םהלש
 ודימעה אל היציזופואה תחסונ תא ,זא ךתחנ רבכ המחלמה לרוגש

 ,לבגומ :יתלבה .ןומאה תעבה דגנ ומרוהש .םידיה תא ,ןינמל

 יתלב .ןומא סרגנוקה עיבהש אציו --- ,ונמ אל בורה תחסונ דגנ
 רשפאו ,ללכב "גיהנמהל, אלא ,רבעה לע הנהנהל קר אל לבגומ

 ,.לצרהל ןתעשב וכרענש ,ןתואכ תורדהנ תויצבוא ול ךורעל היה

 ,םויה רהסל הז לכ לע הרבעש = ,תירידתה הדעוה

 אשמהש פ"עאו ,.תוועמה תא התרובעב ןקתל הלוכי התיה אל בוש
 םג םיכסה היתועצהלו ,הדעוה בור לש ונוצרכ ךשמנו ךלה ןתמו

 תא לטבל תורשפא ול שיש הדעובש טעומה שיגרה --- .אישנה
 התיחש ,וז השגרה ,סרגנוקה לא הלאשה תא ריבעהלו היתוטלחה

 ,הרעובש  טעומה תובלב הקוחתהו הכלה ,הקזח אל הנושארב
 "לע הז .טעומל ול היהש ,התארה סרגנוקה לש הנורחאה הבישיהו

 ,ךומסל המ
 רבכ םרגנוקה לש תונורחאה תובישיב המחלמה יטרפ תא

 "ללכבו . םהב לפטלו  בושל .ךרוצ ןיאש דע וראתו ורזחו .וראת

 לע תוארהל ,הלכ 'הנומתה תא טילכהל .העשה העיגה אל .ןיירע

 ויריצו  סרגנוקהב וקחשש קוחשה לכ לע ,הנגהה תולובחת :לכ <

 ינפא תא אל, ררבל \אוה ושכע דבכנ רתויה רבדה , בוהה ילהנמ

 ,הדוסיו התנוכת תא אלא ,ןיגמה בורה לש ופיסכט תאו .המתלמה

 +ןוטלשה .ךעב וז המחלמ לש הבימ התיה המ
 . תונויצח דגנ תישעמה תונויצה תמחלמ התיה וזש ,םירמוא שי

 !הב האורה ,י"אב תילאיר הרובעב הצורה ,היציזופואה , תינידמה

 הממוקתה ,ןזכרמו תולועפה .לכ דוסי תא ,העונתה לש התמשנ תא

 תסחיתמהו תינירמה תונויצה םיסב לט תדמועה ,הגהנהה דננ
 ' םיגוח יב הטשפתנ וז הפקשה ,וז הדובע לא הרתי  תוריהזב

 " ,לכו לכמ איה תעטומ תאז לכבו ,םינויצ יתלבו םינויצ לש .םיבחר

 !:,תוירקיע תולאש תויהל רבכ ולרח י"אב הדובעה .תולאש

 יד הזל ,הגהנה םיליפמ ןיא ירה הרובעה לש ופמיטה לובשבו

 .. סרגנוקה היה ןהבש ,תוישעמ תוטלחה ,תוחחא תוטלחה תלבקב היה

 < ףוס .ויה סרגנוקה .תוטלחה תאו ,ךככו ךכב הצור .אוהש ,עיבמ

 ,תילאירה החובעהל .תדגנתמ הגהנהה ןיא ..לעופה לא םיאיצומ ףוס

 ! .דומעל .ךירצ ,  תורקיע .תודגנתה רבד .הזיאל  דגנתהל ליבשב יכ

 :המלש הטיש וזיאב קיזחהל ךירצ .,תידוסי העד וזיא םיסב לע

 . תו ןינעב התוא הלידבמה הטיש  ,הגהנהה לש התטיש יהמו

 ! תלחנ  רטר'צה תמישש ,רוהב ןפואב העירוהש ירחא + בורהמ

 " םישעמל ,תורדוב תועצהל קר דגנתהל איה הלוכי ירה ,איה רבעה

 ' דימת איה  ,תירקיע היהתש רשפאדיא וז תודננתה ,םידרוב

 רהוי תועידי ךותמ ,הרתי .תוריהז ךותמ האבה תודגנתה ,הישעמ

 : ,המודכו ןטק רתוי וא .לודג רתוו .ןויסנ ךותמ .תוטעמ וא. תובר
 <  ,ךכ לכ הוע המהלמל דוסי ושמשיש רשפאדיא הלא לכו

 .הנירטניא וווא ,תישיא המחלמ התיה אל וזש ,וילאמ ןבומו +

 ךות לא :רֶרוח  וניא ךכ רמואה לכ ..תרחא וא וז הצובק דצמ

 תא םיניבמו  םיראכמ ךכ , ינומהו = םג ןפואב םניבמו םינינעה

 ,םיחקפה םינרגתה םתואו קושה ישנ הירוטסיההו .םייחה תוערואמ

 | = .המודבו  .ןיע תורצ : ,הגירטניא ,תומכחתה .לכב .םיאורה

 . (התוא תלָכואה ,תוידסומה .רגנ .העונתה תמחלמ התיה ו

 0 7 ש תונלבקח-רגנ :ןווע

 ל



 -< םלועה =< 4

 י"א ,היצילג ,היסור ירוצ ורמע רחא רצמש ללכ הרקמ הז ןיא

 היצנגילטניאהש ללב הרקמ הז ןיא ,ברעמה תוצרא יריצ ינשה רצה ןמו

 תא םיניבמה ,םישנאה הלא ,ברעמבש םיילאוטקלטניאה ,תינויצה

 היציזופואה םע םלוכ טעמכ .ורבחתה ,היחתה תעונת רותב תונויצה

 ןברוחב שיגרמה םע תעונת ,העונת איה תונויצהש תומוקמה םתואב

 לע הבושת רותב האב תונויצהש ,שרח םלוע ןינבב קסועו ומלוע
 לש התונונתה השגרנ תומוקמה םתואב-- טרפהו- ללכה ייח .תולאש

 ותרטמש ,תונלבק לש הפומל התוכפהתה ,התניכש תוקלתפה ,תונויצה

 הכפהמה ירחא דוחיב הרבגתנ וז השגרה ,םיפדרנ םידוהיל עישוהל
 ,אב ירוטסיה עגר ,בושח עגרש ,לכה וארש העשב ,היקרוטב
 ותוא תא תונויצהל ריזחהל ,םעה תא ררועלו בושל רשפאו

 ,םינושארה הימיב הל  ויהש ,השורקהו העפיה ,ריבכה ףועמה
 איבהל .השיררה הקוח ,ןוצרדיאה לדג  תומוקמה  םתוא  לכבו

 תונויצהש ,םיניבמה םישנא .העונתה שארב דימעהל ,הגהנהב יונש -
 ףסכה הב רקיעהש ,תירנויצקא הרבה אלו םע תעונת איה
 .םיקסעב תוניבמהו ןורשכהו ותרימשו

 ,היציזופואה אל הטילבה הזה ירקיעה רצה תא ;רבדה .אלפכ
 לע ודמע היציזופואה  ינרבדו | ,ומצע-ו  ודובכב אישנה אלא
 ,הרורב : רתוי החכוה ךל ןיאו * .אוה ומואנ ירחא קר הז ןינע
 לכ .ומצע  אישנה ימואנמ היציזופואה תושירד וקדצ המכ דע
 ,תונויצבש ,"תונקסעה, ךוסי לש ,תוירסומה לש המעטהה  התוא.
 לע ,םיפסכה תרימש לע ,תונובשחה ךרע לע הרזחהה התוא לכ
 העונתה זץארבש חרכההו ךרוצה לע ,קסעו ןוממ :ינינעב .תוניבמה
 ונלש םָיברה םידסומה תא להנל ועריש ,םיסונמ םירחוס ודמעו
 הזיא אל ,רחסמבו קסעב םיניבמ םניאש םירוסיפורפ הזיא אלו =

 התוא לכ =- ,קנב ינינעב םיסונמ םניאש  ,"םירפוס,ו "םירבחמ,
 תונובשחהו םירפסה ירדסב ,םיניוצמה הכשלה .יררסב  תוללהתהה
 שאר ,תינידמ הגלפמ שאר יפי אל אצי הז לכש ,םשור ושעש שי
 הצורה  ,תירנויצקא  הרכח וזיא שאר לש ויפמ אלא ,םע תעונח
 לש יתטיש יהוו ,תושעל .לידגה המ ,תוינמה ילעבל תוארהל
 םימעפל .הונובשחהו קסעה ,הירטלהכובה -=- איה רקיעה : אישנה
 םושמ ,ןויערהו לאידיאה םשב רברל םנ .ךירצש ,רכזנ אוהש שי
 םשכו ..םנואמ השעמ אלא הז ןיא לבא ,לצרה | גהנ ךכש
 םוינוממה םירסומה רתיו םיקנבה תא רבעשמ | היה .לצרהש
 םירחופה, לש תרוקבה .ינפמ ארי היה אל. ךרוצה תעשבו ,העונתל |
 םישורדה םיפסכה תא  םידסימה תורצואמ חקול 'היהו ."םיסונמה -
 םהיקסעלו. םירפומהל העונתה תא ןיספלו דבעשמ ךכ ,ויתולועפל

 הניגה הגהנההש ,םירמואה הלא םהל םישוע קוחצ ,םיירחסמה
 ,תוירפומו .תיינירמ - ,םיישעמה דגנ העונתבש ינידמה רוסיה לע

 םדא + םילודג | רתוי םיכפה שיח -- ,תונלבק לש קסעו תוינידמ =

 האורה ,ויתופקפשה לכ לש ןזכרמב תונובשחה רפס תא דימעמה <
 ,תינירמ הנבה .הזכ םדאל ול היהתש רשפאה ,לכה תואר וב
 םיתמה תונויערה ,םיווהתמהו םילעופה תוחכה .תנבה אלא הניאש

 -+ םידלונהו
 וליפא םלוא ,וכרצ לכ הזה רבדה | ררבתנ אל ןיירע ּ

 ישרק לולה ןיעכ הז לכ היה חרזמה תוצראמ םיסונמ םירחוסל <
 ..םנויער

 .העונתה לש התמשנ תא תעבוקה הטיש. ,המלש המיש :יהוז
 ,הוב קפקפל רבכ רשפא-יאש המודמכ יעושתה סרננוקה ירחא
 םיעדוי .אלב וא םיערויב- הצור  ,הזב שינרמו האור וניאש .ימ
 היהת רתויה לכלו  םינוש םידפומ לש.  תירבל תונויצה .ךפחתש
 יכ ,רתויב .הנוילע התגררמ וז םנש אלא "הרוע, תרבח ןימל
 ,ללב טלוש תונקסע לש רוסיה ,ירחסמה רצה ,ןיא הז ןיממ תורכחב

/ 

 .הנכסב העינתה האצמנ התע םג ןכ וא ומבו"

 ,ןמליפל םוקמה הפ  אלש ,תונוש  תוכס ל תונויצב /

 וש רוסיה םע העונת לש רוסיה --- תורוסי ינש רימת ושגנתה
 הונונתהל םרגו ןושארה לע ןורחאה רבג לצרה תומ ירחא ,תונלבק
 "החיה וילע החקלתהש המחלמהו יעישתה סרגנוקה .העונהה
 .העונתה תוררועתה לש האצות

 הרצוש םידפומה תא הל רבעשלו בושל הצור העונתה

 ,החוהמ תא םיניבמה םישנא השארב ודמעיש תשרוד העונתה
 ונעו םידפומהל החוא םידבעשמה םישנא אלו הביטב םישיגרמה

 ןוטלשה רעב המחלמה --- הנושארה 'המחלמה התיה וז ,םיפסכה
 דע ךשמתו ךלת איה םלוא ,םולכ אלב ושכע הרמגנ איה םנמא
 ןהתניבש רעב ,תונויצה לש התמשנ דעב המחלמ איה וזש לכה וניביש

 , העונתה רבגת זא

 וץ

 "| ,היסור ינויצל תישימחה הדיעוה תליענ העשב היה הז
 .!וופהב ..היציזופואה ירבח ,היסור  יריצ .ופסאתנ םיעגיו םיפיע
 הליענה ימואנל | דע ועיגהו היסורב .תורדתסהה תולאשב ונד
 ץמאונה הובל לע,יששה סרגניקה רכז הלע םישמ ילבמו
 ונע לש בצמה תא ולישמה םימאונה לכ טעמכ .םיעמושהו
 תע םג ןכ זא ומכ ,יששה סרגניקה ירחא היהש בצמה ותואל
 א םלש ןוחצנב ,היסור ינויצ ולהנש ,הזעה המחלמה הרמגנ
 .ותע םג ןכ זא ומכ ,םהידננתמ לש -- איה תחא --- םלש| יתלב
 :(םיחצונמה דצ לע היה ירסומה ןוחצנהש , הריחי המחנ  התיה

 :ןננסה ןיאש רשפאו ,הנכסב ושכע איה העונתה ,רברה ןכ
 ₪ .יששה םרננוקה ירחא ,זא  התיהש | וזמ הנמק ושכע
 תורדתסהה ' תאו ןיבתש דע ,ררבלו בושלו ררבל ךירצ הז

 ןורו לארשי-ץראב | ,התרטמב ,העונתה : רוסוב ועננ .זא
 ן:שנ תא םיעבוק ושכע ,טשפמ גשומל ץראה תא תושעל
 א םיטילשמו הניכשה תא ןויערה תא הברקמ םישרגמ ,העונתה
 עונת לש הכררמ עגרל תונויצה :ותטנ .זא , תונובשחה רפס
 ציתה רבכו ,תויחצנה ,תוישממה ,ויתווקתמו םעה ייחמ הנוזינה
 "ןננמ םוקמ ,טלפמ םוקמ אוצמל הצורה ,דפומ לש .הכרר לע
 ופומ לש וז .ךרד לע ונילגר תודמוע רבכ ירה .ושכעו ,םידוהיל
 .ןוקמהש ,רסומ . לש ,םיטועפו  םינטק  תונלבק יקסעב קסועה
 1 ,רקיעו דופי ול םה תונובשחה רפסו

 :ןקיעה-- החצנ העונתה .יעיבשה אב יששה םרננוקה ירחא
 "ןוחדנ הז ןודינב , תורדתכהה ךיתב טלוש השענ ילארשידיצראה
 "ומ לע ונא םידמועש טעמכ ושכע =. העונתה ינפמ "תוידסומה,
 .ן-יעיבשה סרגנוקה איבהש המ הז ונל איביה-- ,ירישעה סרגנוקה
 \ ; ? העונתה ןוחצנ תא

 "ןוובתנ  ,תונויצה ירקיע זא ורקבתנ ,תועדה תמחלמל ,תרוקבל
 וא  העונתה החצנ םלוא .אב ןוחצנהו -- היתועד וגבלתנו
 טל םשפנב זוע יד המחלמה ילהנמ ואצמ אל יכ ,רחא ףיעסב
 העונתה הא טילשהל ,ולחה רשא תא רומגל ,םכרדב האלה
 .ךכל .העשה העינה ושכע , היתודסומו תונויצה

 \אצמנה + אוש תומחנ ונל שקב | ילבלו םירבדה לש םקמועל
 ,תינויצה העונתה, :ול 7 םעה לא אבל ונשפנב > זוע

 - לונתה , ברחנו .ךלוהה ותוא ב שדח לע / תונבל ,ךייח
 מנ וז העונת--, .לארשי םעל ל הלה לע התרחש .תוגויצה



 .התולכל .הָילע םק רחסמה ,תונלבקה ,קסעה חור ,הנכסב ושבע"
 וררועתה ,ססוגו ךלוהה לודגה .ינידמה ןויערה תא .וליצהו וררועתה
 "! הלואגהו היחתה ןויער תא :וליצהו |

3 
 .ןאמדייז \פ.

 .תההיהןןוהה
 (.טרבמוז רנריוו 'פורפה פ"ע)

 םהבש ,ןילרבב .טרבמוז רופפורפה ארק םירועש העברא
 ו יכ = ,תויעדמו = תוירוטסיה  תויארב  חיכוהל .לדתשה |

 הילע אצמנ .אוהש ,ההובגה הגרדמה ידיל עיגהו חתפתנ ינרדומה
 חור ו לש. תימינוקיאה .םתלועפל תודוה קרו ךא ,ושכע |

 רותב םידוהיה לש םגזמו םעבט ,תו ד ה יה חור םג אוה .םזילטיפקה |
 / . הז ימונוקיא רדסב .שגרומ םע

 םלועהב דאמ בושח ערואמ קפס ילב המה הלאה םירועשה -
 .טרפב ידוהיה ונמלועבו ללכב יעדמה
 תורפמנו התע תורבועה  ,"תועומש, יתש רפסל ךא "יד .
 ,םירועשה ושעש םשורה לדונב ריכהל ידכ -- ןילרבב .הפל- .הפמ-

 קסועה ..םסרופמ הלכלכ-םכת לע םירפסמ םידמולמה יגוחב י
 ,םזילטיפקה תודלות רבר לע לודג רפס רובחכ תודחא םינש ה

 ,רמאש
 ,שמתשה םהבש םירוקמהב ןייעל זא היהי רשפאו ,םופדב טרבמוז
 תודלותב הכפהמ הושעל םילולעה ,וירבה םינוכנ המכ רע תוארל
 םיריצ וחלש הלכשההו םיפסכה ירשש .,,דוע  םירפסמו . .."הלבלבה

 ,םירועשה לא םידחוומ

 ןה לבא ,וללה "תועומש,ב תמאה ןמ המכ תעדל השק
 וללה םירועשה לש הלודגה םתובישח תא רורב ןפואב .ונל תוארמ <

 ,םהיעמוש לע ושעש ריבכה םשורה תאו
 ,ונידגנתמו יניאנוש יגוחב םג: רכינ םירועשה לש םמושירו
 ,ןושארה רועשה לא ןמק אל רפסמב ואבש ,םיימשוטנאה

 אל םהינותעב םגו םירועשה .רתי לע "רתול, ןוכנו .בוטל ואצמ |
 שארב םידמועה םיללובתמה םגו ... תחא הלמב ףא םתוא וריכוה =
 םירועשה ןכות תא ואיבה םנמא םייטרקומידהו םיילרבילה םינותעה <
 תא ופיז םג ,םינוש תומוקמב םתוא ורצקש אלא ,םינושארה
 םידגנתמה ,םינשומהו םיאטבמה לכ תא םהמ םריסהב םירבדה |
 --כ"'חאו ,(."תיזנכש אה םתרוי טוא ל ל,ו םיללובתמה תרותל |
 רופמל היה. רשפא-יאש ,תאזכ הנרדמ ידיל "הירורעשה, העיגהשב |

 -ןידה תא םיפדהל יירמגל וקספ ,םירועשהמ םיעטק ,םיעטק .ולופא =
 .םתודוא .ןובשחה

4% 
 שררמה ירבד תא טרבמוז 'פורפח איבמ וירבד תלחתב

 קר אל לארשי םע ."םיק רימת לארשי"םעו ,אב םע  ;רבוע םע,
 םימעה תאנש תורמל ,תופידרה לכ תורמל .םיקתהל ודיב הלעש

 קר אלו .םירחאה םימעה לע עיפשה רועש אלא --- רג םכותבש =
 0 ררסה -- .ץראה תא םג אלא ,םהל ןתנ םימשה תא |
 ,אוה םידוהיה ידימ ושפע לש

 ב ירועש ועיפויש דע ותדובע תא התע קיספהל וולע יב,

= 

 5 3- םלועה =

 תודלותב ויתוריקח ילגרל .טרבמוז אב הזה  ןויערה .לא
 לע: .וננמז לש  םיילכלכה  םייחה  תולשלתשהו  .ןוהה תוחתפתה
 .םיפדב םמסרפל רמוא אוהש ,םינוש םי3וקמ דוסי

 ירבד .םייטילופ תונויערו הגלפמ ינינע - לכמ ' אוה קוחר
 ,קוחצל אלו תוכבל אל ,ךרבל אלו ללקל א, : לודגה  ידוהיה
 ,וילגרל רנ םה (הזוניפש) "ןיבהל אלא

 ..? םינפוא ינשב תילכלכה תוחתפתהה לע ועיפשה םירוהיה
 ּונל םירסח ןושארה .ןיממ העפשהה ר'ע . תוכיאב (בו תומכב (א
 , םיחרכומ .זא .התיה אל תיעדמה הקיטסיטטסה :, םיקיורמ םירפסמ
 םייחה לע לארשי םע לש ותעפשה תוכיא לע ךא רבדל אופא ונא
 | ,ושבע לש םיילכלכה

 : אוה .תינהרומה הלכלכה תורלותב בושח רתווה * ןויזחה
 דםורד ימעמו םורדה .ימעמ "יהו "טה תואמהב רבע רחסמה זכרמ
 \ .םרעמהדןופצ  ימעל (םילגוטרופהו םיררפסה ,םיקלטיאה) .ברעמה
 תא  םידוהיה םיקיתעמ ןמצע ןמזה ותואבו .(םילגנאהו םידנלוהה)
 םיבשיתמו ,םשמ ושרגנש ,לגוטרופו ררפס ,הילטיאמ םהיזכרמ
 תובשיתהל .תודוה ךא וחתפתנ תונורחאה תוצראה .הילגנאו דנלוהב
 היצפהב ורחסש םיריחיה זא ויה םירוחיה יכ .ןהב  םידוהיה
 ואיבהש םירבדבו רכוסו קכט * ,תוילאינולוקה - תורוחסב ,תורתומ
 ! ויה .םהידיב  .(ןפנ-רמצ | ומכ) .םיילכלכה םיוחחב המלש הכפהמ
 2 ,הקירמא לש ףסכה-ירכמ םג

 הקירמא .תולגתה  :ומרג ינרדומה . םזילטיפקה  תוחתפתהל
 ןחופתתשהו = וללה .תושרחה תוצראה בושי ,ודוהל .םיה ךררו
 וא .םלוכ ושענ וללה םירבדה לכ | :הפוריא לש יללכה רחסמהב
 . חקיטילופה לש םייתמאה" םידפימה המה םה .םידוהי .י'ע  םבור
 \ : ,תינרדומה  תיבושיה

 < םילחנמה ןיב .םיאצומ  ונא םידוהי לש .לו דג ר פס מ
 -ץרא תמאב איה הקירמא  .ודוה בושיב וקסעש תורבחה חכ"-יאבו
 4 .םתרזעבו םרי לע השבכנו התלגנ איה ,םידוהיה

 - ,םידוהיה ףסכב התשענ סובמולוק לש היצידפטכאה
 " לע | וכרד  וילגרש ןושארה יאפוריאה .םידוהי ויה הירבהמ לודג
 -ןכדירחא  ,סמרומ יד םיאול ידוהי היה הקירמא תמדא
 'דחי ואב םה וז ץרא לש הבושיב לודג רפסמב םידוהי ופתתשה
 /.וחתפו  תונח-ילעבו .םירחוס  רותב םינושארה םיבשיתמה םע
 . ,םיירחפמהו \ םויעקרקה םיקנכה .תא---רברב ךרוצ היהשכ כ"חא
 < ךא  הימוררה  הקירמאמ ףסכ | ולבק תינופצה הקירמא יבשות
 ./ םיבשו תמהל היה רשפא-יא .תאזה הרזעה אלמלא ,םידוהיה תרזעב
 ,םיקתהל הלאה

 שרחה הפוקתה תלחתב רועש ,ונל תוחיכומ תונוש תודועת
 .וצפת רשאכ | .הלבלכהו רחסמה ליבשב םירוהיה ךרע .תא וריכה
 יכ ,םיימוקמה םורחוסה ודחפ -- היציניומ םידוהיה תא שרגל
 ,גרובמה יבשות ושרר ז"יה האטה ףוסב | ,ריעב רחסמה לטבי
 .יגרובמהה :טניסה: הנע זאו ,ריעה ןמ םידוהיה תא ושרני יכ
 "לש הגררטל תררל ונריע הדיתע זא ,הזה רבדה תא השענ םא,
 :םיעידומ ,םשמ םידוהיה ושרגש רחא , ודרוב ירחוס "!רפכ
 ירבר המה :םינמאנ ."ונמוקמב רחסמה קספ יכ ונחֶנא םישיגרמ,
 \ם ש פ תג .ןאבש םוקמ לכב םידוהיה י"ע יִכ - ,וללה  תודועתה
 :האמה  ימָיב = ,תוקיחרה|  תוצראה לא  עיגהו םוקמה ותוא רחס
 :,הגוטרופו דרפס םע- -גרובמה-רחסמ לש ישימחה קלחה היה :ז"יה

 < תילכלכה הטשה .תומלתשה לע םג םידוהיה ועיפשה םאה

 י םתרועל | תודוה ךא  הדסונ .תינרדומה הנידמה -- +ושבע לש
 ;םידיהיה יִאצאצמ ויה אל םילודג הגידמה-ימכחו םיאקיטילופ םנמא <
 ינת תינרדומה .הנירמהל | יפה סיסכה תא הצי םֶה לבא
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 וחיכוהו תדר ח תה ל שי 'ר קי ע ה. תא אופיא

 ,םירחא םימע לצא רשאמ החתופמ' רתוי

 ,לארשידץראב םרפסממ בר |

+%% 7 5% 

 3 םלועה =< : : 6

 םינלבקה לכ ,ינררומה אבצה הא רדסל תימונוקיאה .תורשפאה תא
 םה . םידוהיה ינבמ וא  םידוהי המה חייו .זיי .,ו"ט תואמה לש
 האולה לש ינרדומה ןפואה תא :וארבו הנידמהל ףסכ וולה
 תא ןתונ הולמהש ,ונייה ,תישיאדיתלבה האולהה : רמולכ ,תינידמ
 תא לבקמ ןורחאה הזו ,ומצע הולה :ידיל אלו בוח-רמשב ופסכ
 סצורפהב בושח יכה ךרעה היה דלישטור תיבל .הזריבה י"ע ףסכה
 תינרדומה הנידמה | הלוכי התיה אל הלאה םיאנתה .ילב = ,הזה
 . חתפתהלו 'ארבהל

 הלכלכה לש ייפיאה ןויזחה ותוא . ,יאזריבה-ךחפמה תא םג
 תא ,הפקהב רחסמה תא ןכ ומכו ,םידוהיה ואיצמה ,תינרדומה
 קפסחילב היהש ,אטניפ יד .הרוה יאזריבה רחסמה לש הכלהה
 ,(יול) ירוהי כ"ג הארנכ ,היהש ,ויל ןושד- -השעמה תאו  ,ידוהי

 ךרע םידוהיהל : כ"ג היה יטסילטיפקה  הנבומב הישעתהב
 תישעת ,ט"יה האמב בושח רתויה הישעתה ףנעב .ראמ בושח
 וסינכהש ,הוב םכרע לודג רוחיבו ,בר קלח םידוהיה יחקל ,גלאה
 .רחפמה לש וחוה תא הישעתה לא

 םינפל ,אוה םידוהיה ירימ ינרדומה סומזילטיפקה חור םג
 תונחה-לעב ;םיעובק םילובג  םנשי תורוחפהי תריכמל .יכ ,ובשח

 חוירה תדמ תא עובקל םג ךירצ ךכופלו ,העובק הסנרפל ךירצ |
 ,חוירה תדמ תא םיעבוקו אינונק םישוע ויה םונונחה ..הרוחפה ןמ

 הריכמהל ביצהל ןיא יכ ,ורמאש םינושארה ויה םידוהיה
 וכלה םה ,רכומה ןוה שמ יולת לכה ,םיעובק םילובג
 :היה םהחפמ | דוסי .וילע עיפשהל ולדתשה ,הנוקה תא ושקבו =

 הכפהמ ןיעמ .היה הוה ירחפמה רוסיה .ןטק חוירב הברה רוכמל
 וארב םירוהיה .,םיניבה ימוב וררשש תופקשהה :תמועל .המלש

 וילעש ,דוסיה המה הלאה םירברה ינש ,הש ע מ ה - יור שכ ב
 ,'ושבע לש: תילכלכה הטשה .לכ התנבנ
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 םירוהיהל יכ  ,ומרגש  תויאשונהו תויאושנה תובסה ןה המ
 םימעה לש הלכלכה תוחתפתה תורלותב בושח הָכ דיקפת היהי
 + םהמ םיברהו םילודגה

 םידיחיה םיאשונהו םישרויה .הפוריא תוצראב זא ויה םידוהיה
 רחוימהו דיחיה םעה םהה םימיב ויה םה ;הקיתעה הרוטלוקה לש
 םלצא התיה הקינכטה םג | ,אורקו ביתב ועְרְי וינב לכ יטעמבש

 הלאה םירבדה לכו --
 הלחתב ,םיכלמה תורצחב  תלעות םיאיבמו םיצוחנל םתוא ושע |

 .ןוממ יקסעב םיצעוי .רותב כ"'חאו  םונמנרותמו .םירחופ .רותב
 ןא סנואב) ויהש הזל תורוה .םהל היה דחא ןורתי .דועו

 תורדתסהה התוא םהל התיה ,הפוריא תוצרא לכב םירזופמ (ןוצרב <

 תונברקבו. לודג למעב םירחא םימע י"ע הגשוהש ,הילנויצנרטניאה
 ,הבורמ ןמז ירחא םיבר

 רתוי הלוגב םידוהיה רפסמ היה :ינש-תיב ןברוח ינפל רוע =
 ורזפתה ,םתנידמ הברחנש ירחאו

 ,אשמו עגמ היה רימת ,רחסמה יזכרמב ובשיתהו .תוצראה .לכב
 תודועת . תונוש תוצרא  ידוהי .ןיב .םיירחסמו םייתחפשמ םיסוחי
 אפיא היה לקנ .הזה רכרה תא ונל תוחיכומ תונמאנ תוירוטסיה
 םהל היה רשפא דימתש ינפמ ,הכלממה ינלבק תויהל  םידוהיל
 ילוסנוק לש רסומה . תונוש תוצראב רחסמה רעש תא  תערל |

 .רחואמ .ןמזב ארבנ.. תוכלממה +
 לכ :יכ' דיגהל .יצפחב ןיא  ,םירישע - דימה ויה םידוהיה ;
 :;יכנא .ערוי ,  םירישע רימת ויה םידוהיה
 2 יראמ םורישש ,םירישע 1 לבא , ל לש לורג רפסמ

 "ףרוצה "תא

 : םכותב אצמנ רימה יכ

 .לכב םיגלפומ םירישע םידוהי תודוא תונמאנ תועידי ונל שי
 .םירחא םימעמ ךרעב םירישע םנה םויה םנ .תוצראהו םינמוה
 :ויכבו ,םירוהי ףלא העבהאו םירשעכ .ךא םיבשוי  ,לשמל ,ןדבב
 / ,ץראה ןוה לכמ דחא שילש םריב

 פה ,4,8%, ךא אוה םידוהיה רפסמש םוקמב ,ןילרכבו
 !םיזוחא םישלש ךרעב הלשממה"סמ םימלשמ

 +הזה ברה ףסכה תא םידוהיה וחקל אופיא
 :,תובר ויה םהיתופנכה ,האולהב וקסע םיניבה ימי לכב

 .היה רשפא-יא םירישע רתויה םודוהיהל םג .  תונטק םהיתואצוהו
 לש | םיליצאה | ומכ * ,םיכירצ ויה אל םה | ,הברה איצוהל
 :המחלמל .םכלמ םע דחיב תאצלו אבצ-ישגא לכלכל ,ןמזה ותוא
 : . המודכו

 .הז יכ ,ףסכה תא דבכלו רומשל םיחרכומ םנמא ויה םהו
 -.ולצנו "תופחה-יבחכמ, תא ולבק ותרזעבש ,דיחיה יעצמאה היה
 ,םיחרכומ םג ויה דחוימה םבצמ פ*עו .תוארונ תופידרו .תורזגמ
 "ןמ םואתפ םתוא ושרגי אמש ,ךר דל םינכומ  דימ  תויהל
 =-- ידיינ אלד יסכנב םפסכ תא עיקשהל אופא ולכי אל ,ץראה
 ] .הזה רבדה םהל רתוהש ,תומוקמב וליפא

 -ורזע תויאשונ תובס םג לבא ,תויאושנ תובס ןה הלא לכ
 ,םומזילטיפקתל דחוימה םנורשכ רקיעהו .הזה םצורפהל הברה

 - ב לש םיקהבומה םינמסה המה המ
 .בל םש | וניאו המידק דימה ףלוהה שיא אוה יטסילטיפק-ןלבק
 ' ,םידי-תולועפל וצפח הא איצוהל לרתשמ אוה ,םיטועפ םינינעל
 -םהיתואצמה לעופה לא איצוהל עדויה ךא אוה ,איצממה ונניא אוה
 - ירחסמ-ןלבק :אבו  ,ריואהדתניפפ תא איצמה ןילפצ. ,םירחא לש
 -ןהמ איצוהלו תוניפפה תא תונכל ידכ ,תוינמ לש הרבח דפיו
 'הריכמ ינפוא איצממ תויהל םנ חרכומ אוה לבא .תלעות
 " ,הלאה םיקושה תא ש בו כ ,םישרח הריכמ-יקוש ה ל גמ ,םיירשפא
 .ערוה ,ןובשח-לעב םגו םנאלוקיפפ ,ןוצמ ןרדפ
 גהנתהל .ךיא ,תע דל םנ ךירצ אוה ..רקויב רוכמלו לוזב תונקל
 ,תירשפאה תלעותה לכ תא םהמ קיפהל יהכב ,םישנא סע

 ,הזכ ןפואב םירחא םע רבדל ךירצ :יטסילטיפקה"ןלבקה
 איצוהל .ותנוכ תמאבו  ,שרוד .אוה .םתבוט יכ ,ובשחי הלאש
 +, תלעוה םהמ

 "רברל ללכב .רשפאהו ?וללה ז ונורשכה לארשי םעל שיה
 ? םע לש תינורשכ תודוא

 :,םינוש םיגוחו תונוש .תונלפמ ןנשי םעו םע לכב םנמא
 םג שי ז"כבו ,הבשחמהו םייחה ינפאב והערמ שיא םילדבנה
 תוגלפמה ינב לכל הלוגס והנהש ,רחוימ "רבר, הזיא םעו םע .לכל
 .םינושה םיגוחהו

 .רחוימה "רבדה, תא ןיצלו ריכהל םנמא השק םידוהיה לצא
 .םירחאה םימעה ןמ 5 ולגסו םינוש םימע ןיב ויח םה יכ ,הזה
 ,תודמו םוגהנמ ,תונושל

 ,תודחוימ תולוגפ לארשי םעל שי הלא לכ .תורמלו
 איה רמולכ ,הלש תויגולולואיטהב תניטצמ תידוהיה המשנה

 'האור םלועה לכ הא .תילכתה תא ,הרטמה תא רימת תשקבמ
 |. *.תוילכה לש .םוכס רותב ידוהיה

 " תא דבכ) השמ-תרותב טרבמוו אצומ הזה ירוסיה-ןויערה תא
 . ,בויא : םידוהיה םיפופיליפה תרותב ,('וכו ןעמ ל ךמא תאו ךיבא
 ; .וילשמו ןומהה ימגתפב םגו ,ןופלדנמו \ הזוניפש

 :אוה ,יבלפהו ינמרגה ומכ תומולחו ןויטר-לעב :ירוהיה ,ןוא

 / ! | ,הלולצ הפקשה ול .שיו ילנויצר  ,חכפ דימת
 איה הרממה לוב ,ותוושיא חא ל ערי ה ו
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 לודנ רפסמ םידוהיה לצא םיאצומ ונא" ךכיפלו = .יתוישיאב רגוב ּ

 תוקחל םג עדוי אוה  ,ןיע תיארמל -"םירצונ,ו -"םידמחמ, לש בו |

 ,רחסמה-ינינעב דאמ דבכנה רבד ,םהילא לג תסהל ו םירחא תא

 , ויתושירדו .הנוקה יצפח תא רימת ןיבהלו תערל ץוחנ ומ
 .הבשחמה-תוריהמ לש ןורשכו הבר היגרנא םג ירוהיל ,ול שי

 תוירשפאה לכ תאו ןינע לכ לש יתמאה ובצמ תא דימת ריכמ אוה

 ,רינפל .ןוכנו .בוטהב רוחבל .אוה עדויו .תונושה
 המה המבה לע םיקחשמה יבוט יכ ,םיאור ונא ךכיפלו ,
 (םהילא לגתסהלו םירחא ישעמ תוקחל המה םיעדוי יכ)  ,םידוהו -

 ,שארב םוקמ םידוהיה םיחקול יטמחשה-קוחשב םגו <
 -ןלבקהל םיצוחנ הלאה תונורשכהו תולעמה לכ ירהו

 ו - 1
 + םידוהיה םתוא ושכר יתמ %+וללה תונורשכה וחתפתנ ךוא

 -- +םתמדא לע םתכשב דוע וא םתולג ימי ךשמב םא =
 (אבי ףוס)

 ל
 + ("תורכאהו .הישעתה,, רבד לע)

 .ןושאר רמאמ

 כר תיתיפהו הטועפה הושעתה
 .(ךשמה) .

 אצומכ הלאה םירפסמה לע חמש היה ן:ל 'ה יב ,רעשל לקנ =
 הישעתְב םיקוסעה םילעופה .תומכש ,הזב קפהסמ היהו בר לל

 היה\דוחיבו ,םילעופה ראש רפסמ תא העירכמ הינמרגבש
 םישל ךירצ לבא ; הברתה הריעז הישעתב םיקיסעה רפממש ,חמש

 ןוירע תיטסילמיפק קה תשרחה יכ--םרוק ונמעטהש המ---בל ל
 וטשפתהש ,הריעזה תונמואהו הנטקה הישעתל ךרעב דאמ :הרועצ
 הישעתה הלדגתנ ל"נה םינשה גיי ךשמבש רועב .תוינומדק םינשמ דוע

 ,םיזוחא 66,6-ב תינוניבה .תשרחה הנה ,םיזוחא 94,8-ב הנטק
 הישעתב םיקוסעה םילעופה רפסמ ! םיזוחא 91,8-ב הלודגה .תשרחהו
 לכמ םיזוחא 84,8:ל טינומשה תונשב עיגה הינמרגבש  הלודגה
 ! םיווחא 88-ל רבכ םיעשתה תונשבו ,הישעתב םיקופעה

 הכאלמ 'יהב םימייקתמ הילגנאבש המש ,בשוח רבחמה

 תבחרה ר"ע העדה תא רתוס .םילעופ הנומשמ תוחפ  םוקיסעמה
 יתבל םג ךרע ןתונ וניא הז דוסי לע הארנכו ,הלודגה תשרחה

 אכמס רב יכ ,הלעמל וניאר . םילעופ הרשע םיקיסעמש הכאלמ
 השמחמ תוחפ םיקיסעמש ,הכאלמה יתב תא קר בשוח ןיטשנרבכ
 ךותב הנומ אוה השמחמ רתוי םיקיסעמה תאו םינטקל םילעופ

 רנריוו 'פורפה םסרופמה טפימונוקאה , םיינוניבה הישעתה | יתב
 הכאלמ תיבל ארוק ("םידבועהו הדובעה לש היצוינגרואה) טרבמוז
 ךרע לטבמ ן:ל 'הו ,הקירבפ םשב םילעופ הרשעמ דחוי קיסעמש
 הקירבפ : רומאל םיטש .םשב איבמ ןושארה .,הלאכ .תשרח יתב
 תרועב רחא ןינבב תדבועה ןוגה רפסמב םילעופ = תצובק איה
 לש עורי עוצקמב .קסועו .והערל .רזוע דחא לכ  ,םיעינמו .תונוכמ
 לש ןינמ .םיקיסעמש ,הכאלמ .יתב יכ ,אצמנ .,"הרוחפה תישע

 םינמנ םניא ,םונקותמ םילכו עינמב םישמתשמש טרפבו םיל

 תשרח יתב םויק יכ ,ןיבהל לכונ הזמו ,המועפה .הישעתה "
 ו

 .ןתיא = ןיידע .הנטקה .הישעתה .בצמש = ,ללכ .חיכומ

 3= םלועה <

 איהש ,הנטקה הישעתה ד"ע טפשמה תא רשאמ וניא דוחיבו אוה
 .."תרבוגו תכלוה. ללכב,

 הישעתהו םינמואה לש הריעוה הישעתה יכ ,בשוח רכחמה

 תונמואה יכ :בתוכ .אוה הז ינפמו ,ךה ונייה םירכאה לש תיתיבה
 גוחב ,ותיבב תושעל םדאה לכוו רשא לכ ,די תכאלמ לכ איה
 לע ,םיטושפ םירישכמ ילכב קר וא תוטושפ תונוכמב ,ותחפשמ
 ."הב הדובעה קולח ילב טעמכו םילעופ תופתתשה .ילב :בור יפ
 ' םירזוע ןיא וא םירזוע שי םא ,איה תחא וירבר יפלש אצמנ
 רבדב תוריקחל בר למעו ןמו שידקהש ,בוזורגופ 'ה . םיריכש
 ,רכאה .ותוא קר ארקי יתיב שרח. : בתוכ . תיתיבה  הישעתה
 םיללוש תרזע ילבו םיטושפ םילכ ידי לע הטושפ הרוחס ןיכמה
 םינקותמ הדובע ירישכמו םיעינמב םישמתשמה ,םישרחה ,םיריכש
 <- .םייתיב םישרח אל לבא םיריעז םישרח םה ,םיריכש םילעופבו
 הרובעה התוא קר ארקת תיתיב הישעת -- ףיסומ אוה האלה
 ,הזה לדבהה תא השענ אל םאו ,ינומדק םתוח הילע תאשונה
 תמקורו התיכשמ הדחב תכשויה ,אתינורטמה  תדובע םג זא ירה
 ךא .תיתיב הישעת םשב ארקת היברג וא הילענ הא 'בהוב
 ןוכנה הנבומב וז תיב תישעת .יב ,חבונ זא ,הזכ לרבה לירבנשב
 ןוילג) .  האלה רבדמ ן-ל 'הו . המועז  הדמב תעכ הראשנ
 בשוחו :'וכו הירטקלא חכ תלבקו | .ינכיכ חכב שומש ד"ע (ג"ל
 שמתשהל. הברמ אוה  ללכבו הירכא .הישעתל ןכ םג תאזכ הישעת
 , ןד אוה הישעת וזיאב םיעדוי ונא ןיאו "הישעה, תימהסה הלמב

 שי תיטסילטפקה הילג:אבש ,הדבועב .קר קפתסמ - רבחמה

 לבא ,(ללכ ריכומ וניא םייתיב םישרח)  םיריעו םישרח דוע

 לא ,אמנורל . ,הנפנשכ , םרמעמו םבצמל לל כ ובל תא םש וניא
 תורחתהל השק דיה 'לונב גרואל .יכ :;וגל ררבתי .הניראה .תישעה
 םויב \ ןיכמ י:כימ לונב .דחא לעופ יכ = ,ונכימ  לוגב  גרואה םע
 םאו ! דיה ילונב םיגרוא םיעברא םיניכמש ,תומכה | התוא החא
 ,םייתיב םיגרוא םש ריעז ,םש ריעז רוע םנשי
 י םינומדקה .תורודה .ידירש אלא םנָיא ,ריה ילונב שמתשהל ושכע
 ןנובתהו הילננא הא םיעשתה תונשב רקבש ץיינרוג-הצלוש  פורפה

 םישלש  ינפל .ואצמנ .ןומלוב זוחמב יכ | (* איבמ * ,הילעופ בצמל
 ואצמנ םהיתודוגאמ תחאב, יכ דע ,בר רפסמב םייתיב םיגרוא הנש
 .קר תאזה .הדונאב .ורךאשנ תעפ .םיגרוא םורבח תואמ  הנומש זא
 ;ןוכנלו .הנש םישמח ןב אוה םהיניב ריעצ רתייהו םירבח םישמח
 םיגְרואה  םתוא ידכנ .ירמגל הדוגאה לטבתו רובעת ותומ ירחא
 םיחיורמו תואקירבפב תעכ םידבוע . ,הרוגאה לע ונמנש ,םייתיבה
 ,םיגרואה  ,ןכ םנמא | ,"דיב םיגרואה רכשל ךרעב השלש יפ
 וזאב לבא ,הרישעה הילגנאב 'םג ומה אל ןיידע | םייתיבה

 ללכְבּו  ,םילכוא .םה .םיעוֶרג תונוזמ וזיאו םירג םה םיער תונועמ
 רבחמה .אקירבפה ינרואל ךרעב ירמחה םבצמ אוה ער המכ דע
 לעש ןימאמו וכו לורב תישעתב  םיריעזה םינמואה תא טרפמו ךלוה
 תשרחה העירכה. םרט רוע .הילגנאב םג יכ ,חיכוהל חילצה הז ידי

 לע טעמ עדנ קה םא לבא ,הריעוה הישעתה תא תימסילטיפקה

 רוע .ךשמיש רשפא-יא הזב םויק  יכ :,ןיבנ ,ורמחה םבצמ רבד

 ,תוארשרש = םוניכמה  ,םייתיבה 4 לזרבה ישרח הנה בר . ןמז
 .,לודג דעו ןטקמ ,תיבה ינב לכ תא םידיבעמ םה ,'וכו םירמסמ

 תובקנה תא םג האר ,םינש הרשע שמח ינפל םרקבש ,ורינ רפוסהו
 ,תורבועמ םישג  םגו וז השק הרובעב תופתתשמ תואושנה

 לודג שיטפב תוכמו תודמוע ןהינש ןיב ןםיהכש

 יתיבה שרחה לש ריהומה בצמה לע דיעמ הז ןיאה ... רבכו
 4 2 = + הילגננאבש
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 הלוע תויטסילטפקה תוצראב טנ יכ ,םיעטהל הברמ ן--ל 'ה
 הזב יב ,אוה חוטבו ,תובברלו .םיפלאל םיריעוה םישרחה .רפסמ
 שיא .ןיא ."תולכו תכליה תונמאהו הישעתהש, הטלחהה הא לטב
 םהמ עודי קלחש ,קפס ןיאו ,םינמואה ודחכנ אל .ןיירעש ,שיחכמ
 תא תעדל רבכנ רתוי ונל לבא ,אבהל םג םיקתהל/ופיסוי
 םינמואה םיקוחתמ ןורחאה ןמזב םא ,תוארלו שוכרה תוחתפתה
 הלודנה תשרחה יכ ,הלעמל וניאר רבכו ..םיתחופו םֶה .םיכלוה וא
 םתוא החירכמו הגטק הישעתב םיקסועה תא ארונ ןפואב .תקחוד
 -םיפקה,) טרבמוז רופפורפה לש .ורפסב .םתסנרפ- תא בוזעל :וליפא
 תודבוע הברה םיאצומ ונא ('ב רפס 'א ךרכ "ושכע--לש םומזיל
 םג רדחש ,יטסילטפקה קשמה :,םתדיריו םינמואה :תונונתה : ד''ע
 םינפל ומפרפתנש ,אנזופ ירגנ יכ ,םרג ,ץע ילכו םיטיהר תשרחל
 -יפס תועוצקמל םהדובע תא קלחל ויה .םיחרבומ ,םתרוחס ביטב
 תונחלש קר רחא .קלח ,הואסכ קר השוע םהמ  קלח ., םיילאיצ

 ,םינטק רתוי 0 רוע הדרפתה תאזה תויחמומהש :שיו ,'וכו = + =
 ץעמ קר הלא ,םיפופכ תואסכ ישוע ,םירשי תואסכ ישוע ומכ
 הלחנ גרובירפו ןדב ,ןילרבב | ,'וכו ןורהמ ,ץעמ קר הלאו 'זונא
 םיבר יכ דע ,םיטיהר לש עוצקמב תואקירבפה  תורחהה | בכ

 ךשמב םתדובע ירפ תא ריחמ .לכ רעב םירכומה ,םירגנה תעכ םש =
 ןושארה םויבו ,םלש עובש םירגנה םידבוע יולסרבבו ןלקב .עובשה =

 ןסחממ םתוא םיליבומו .דידתלגע לע םיטיהרה תא ופימעי ינשהו =
 תואקירבפד .תורחתה. ילגרל .,ךומנ רוחמב םתוא .םירבומו  ןפחמל =

 50 לע םירגנה רפסמ תחפנ הקירמא-ןיפצבש  תירבה :.תויסנכב
 התיה ,םינתבח ןומה תסנרפמ םינפל התיהש תויבח תישע םג !םיזוחא =

 .ואלפ הדרי. דיב .תונתבחהו תולודגה תואקירבפה טקודורפל תעכ

 לוזגת .הנושארב |. היטסילטיפקה תשרחה לש הכרה .ךכ
 רבבש | ,ירחאו  תונמואהו .הריעזה .הישעתה לש תועוצקמה .דחא
 תחת רותחל הגרדהב ףיסוה ,םיקומע םישרש וב .תוכהל. החילצה
 תועוצקמ .רתי .תא םתושרמ  איצוהלו םיריעוה םישרחה  .תחמע
 .תואושמל הריעזה תשרחה תא ליפת יכ ,אוה רכד .ףוסו ,הרובעה
 ןינעב קר .ןאכ םיקסוע ונא יכ  ,ריעהל .ילע) תורלדנסל ענונב  םג

 םתוא לע םיבסומ ונירבד ןיא .לבא ,קושה .דעב .תורוח תישעת =
 'הש> (םיימוקמה םיגימזמה תשירדל הריחפ םיקיפסמה םישרחה =
 ,םיותיבה םירלדנפל הקיזה אל אקירבפה יכ , תיכותל לדהשמ ו
 קר תואקירבפה ויה בר ןמז 6 תרחא טרבמוז יפ לע .הארנ

 אקירבפב ןיכהל 'וליחתה .כ"חא - ,םירלדנסה יכרצל רוע, תוכתוח |
 הילופה .תא קר השוע היה רלדנפהו ,םילענה לש  ןוילעה קלחה תא \
 . תאזה רול תא םג הנוכמה השבכ המ ןמו רובעב .,לדנסה לש

 :םהו םתוא שוככל הלכי אל הנוכמהש ,םיסצורפ ינש וראשנ דוע = =
 ןורחאה .ןמזב .לענה תופכ .לא הדלנה תרָיפתו םירמסמה תעיקת ו
 םתוא : םירפוה הקירמאבו  םילוס. תריפתל  תונוכמ רבכ  וטשפתה 0

 לע הלוע הנורחאה הריפההו .תפזכ םיחושמ .לוְרַב יטוחב

 תעיקת? הנוכמה רובעל .תעכ הביטמ ןכו ;םירלדנ פה תריפת
 הפירתוי אצוי לענה הארמו 2100 11]50ם01) םירמסמ = >>>

 תריפתל תואקירבפ רפיל .וליחתה הינמרגב ,רלדנפה לענמ =
 םיעשתה תונשבו .תפלוחה האמה לש םינומשה תונשב .קר םילענ |

 םילענ גוז .דאמ הלז .הרוחס ןה :תוניכמו (* תואמל ןרפסמ הלע

 תואקירבפה תורחתה ילגרל יכ ,ררבתה תירבה תוצראב

 םיעשת .םיעשתה תונשב ןדבע .הרבל (ץלאפפ) סוונימריפ ו %

 מח ה .וכו .םומא ושהחל |

 ,. קרמ .השמהב -- השא .לשו .קרמ העבשב םירכמנ \ רבג .לש

 < ,תדחוומ אקורבפ ., םוקסרוב .יתג = 14 , םיבקעל - שש ,םילענל תואקירבפ

 ןונשה < !םיזוחא 80 לע םירלרנפה רפממ החפנ
 תורחא תודובעל ונפ .ב"הנכ .ירלרנסש ,ךכ ידיל .ואיבה הלאה
 ןופצב רשאמ תוחפ הירמסודניאה החתפתה םשש ,הינמרגב לבא
 כי אקירבפה י"ע ריקה לא וצחלנש ,םינמואה לכ אל ,הקירמא
 ןלדנ ם יכ ,הארנ הז ינפמו ,םהדובעל .ירמגל ףרע .תונפל
 ןוםיפנרפתמ 'וכ ליק ,הנוטלא ,יולפרב ,גיצ פיל
 הנשיה תורלרנסה תססוג תולורגה םירעה לכב .םילענ ןוקתמ
 ןרכמנ היתואצותש ,תינכימה הישעתה תעכ תשרוי  המוקמו
 , םימוהה תובוחרבש םילודגה םינפחמב

 (אבו ךשמה)

6% 
 ,יקפלוגשאר .א .ה

 .תָמָמְרְדליִלְּב
 םיִלָחְכּו םיקמט הָלִיִל-יִמְש םיִמָ
 :ּהָמָמְדְּב ולשה מולה םימלוח

 םתְנָשְּב םיִננאש םיִבְכוכ םיִבְבוד

 ,הָמְָדִא תונפצּו עיקר תורוס

 ,רותה רהפה ףקשנ הכ הֶנּונְ

 ,ויִדָצְמַב וטאְל דַדוּבַה אוה טש

 הלל ןּב דֶקְפֶהְש רַמושָכ המוד

 .ויִרָחְסַמיִליִבשּו עיקר יג לט
 תועּונצה :ּופְסַּכ רואייִנְרְק תודעור
 ו תּומּונָעו תורוח ה תוּכפְמ
 ,הָמַמְדַּב תועְלְבִנְ אינּב תופלוו

 . תומּולעַת יאְְּפ םש םיִלְלִ ןיּב  תומקור

 -- יִבָבְל אוה רֶע ְךַא ,סֶלעָה .לָּכ ם
 ;ויִבָחְרַמְבּו אינכ יִריִחְי אוח שש
 ,ץֶרָאְה תודוס לָכ זוגו גפוס

 ...יפנּב םֶרצואְו = הד יִנּפֶצ ל
 ,םֶלאָה רָהְפְה ףקָשְנ הכ הנ
 :הָטִמ הפ יִנמָכ יִדיִחָי אוה שש
 :רמאל יב הָעְנו ןֶרְק טא הָדְרוי
 . .1הָתָעַמ םיִחַאְו ּונְחְנ ליל-ירמוש

 .הנליו
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 :.רָפּומ
 (הנומת)

 עיפוה אל םלועמש ,םינפ לעב ידוהי אוה דמלמה לאוי 'ר :

 לש הז דילי טולכל ללכ םילגוסמ ויה אל וליאכ  ;םהילע קוחו

 החמשה רעש ךיתמ קוחצ-תב םימעפל המלמנ םא  ,תוצילעה

 רק יכ ,ףכית השיגרה ירה ,לאוי 'ר לש  וינפ לע עגר התרשו
 . רימ המלענו הל רצו הל

 חצמה ,םיננועמו םירדוק הלאה םינפה תא ואר  דימת

 עגר לכב תנכומ החנאו ,הגארו רעצ תועיבמ  םיניעה ,טמוקמ

 .הילעב בלבש תובצעה לע זירבהלו ץרפתהל <
 תבס תא םהב ראבל םיקומנ לאוי 'רל ול ורפח אל םנמא

 תרגיב הב ,תינשה ותשא םע תוטטק ,הסנרפ תגאד  :ותובצע |

 .דועו רועו םילגר הכנ דלי ,הקרפל העוגהש =

 היהש | ,ןוגיה תא וקימעה קר הלא .לכש ,היה המוד ךא =

 ,וללה םיענפה וילע ואבש םרטב רוע *אוי 'ר שפנב עובק

 .תיבצע םיליטמה םירברב חור-תריק ןימ אצימ היה 4 ,רבדה רקיעב

 ינוגינש דועב ,דחוימ גונעה ול םימרוג םיארונ-םימי ינוגינ |

 .יבל תא םיחקול םניא .הרותהתחמש <

 םירופס הפ לעב עומשל וא םירפסב ארקל לאוי 'ר בהוא

 ושפנ .ןדעתמו ךכרתמ ובל זאו > ,ןירוסי  ,תורזג - ,תורצ רע"

 רירוהלו = תיוז ןרקל .שורפל  ןיכנ אוהו , םיענ רעצ  האלמתמ |

 . םלועה .לרוג לע לבאתהל  ,תועמר |

 בשיח ,םהיפ קוחצ  םיאלממה םדאדינב לע  אוה אלפתמ :

 םלועה לכ : רררהמו םהילע ושארב ענענמ  ;תעד-ילקל :םתוא אה

 ,םיקחוצו םידמוע וללהו ,הרצ לש םיב עבוט ולונ |

 דמלמ תויהל וילע לטנ יכ ,םרג לאוי 'ו לש ולזמ ךא

 םיחמשה םירלי לש תנאוסה תוזילעה םוקמב  ,הרית"דומלתב

 תא ררמל תצמאתמה ,תולרה לש התמחה לעו הפא לע םהורלוב
 . םיננערה .םהווח-

 ינב וידימלת םע ,הנש םישלשכ הז ,לאוי 'רל םלוע-ביר
 . םיינעה <

 לכ תא הימודב אוה לבוס ,םתובבוש םהל לוחמל אוה ,ןוכנ

 וויבעמו ובל תא זיגרמ םהלש קוחצה קרו ,םהלש םדנוק-ישעמ |

 , ותער לע |
 רמע םשש ,ש ררמה-תיבמ בירעמ-תלפת רחא בש אוה הנה

 תודא לע םינותעב םיארוקה .יפמ עמשו םידוהי לש איפונכ ךוחב =

 האור אוה ינוימדב |. תיבר תונידמב לארשי לע תושדח .תורזג

 לכ לע אלמ ובלו ,רעצב םיורש םידוהי ,םיכוב םידלי  ,בער =

 . ןוגי .ויתודג |

 תלדה ירוחאמ עמוש אוה ,ת"תה רדח לא ותשנב ךא

 -החנמ-ןיב תעש לכ םישפח ויקש ,םידימלתה .קיחצו תולוק

 "תוריקה, לכ תא הלומהו ןואשב יהערל שיא םירפסמ ,בורעמל

 ,תוהח ל> העשה ימשר תא ,םתוא
 קיחצ קרו ,תולוקה םיקתתשמ ,חתפב "יבר,ה הארנש ןויב

 , תמרוקה תוזילעה דה ןיעכ ,םיבר תויפמ עמשנ

 : םהילא הנפו וביר-ישנא לא .ןוע לאוי 'ר ףיעה

 . + הזה קוחצה המ --
 אוה אוה יכ ,וינפב ריכהו םותיה י ל צי א הא האר םאתפ

 5 + וקוחצב איטחמו אטוחה
 :+החמש:רב אווה התאה --

 רוצע

 תיאקירמאה
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 שגפהל אלש :ירכ  ,וינפל חנומה רפסה ךיתב ויניע ץענ ולה
 ."יברה, יטבמ םע

 !רמאו הנע עגר רחאו ,וב לכתפהל ףיסיה לאוי 'ר
 ,,אוה ...ךא .הבוט בורמ החמש אלמ אוה רענש שי --

 ...םאו בא ןיאב .,.םותי
 + םיינוצר וינפ ושענו "םוהי, הלמה תא י ל צ יא  עמש

 ,..םותי ותויהב ול ער המב ,ולצא ךורב אל ,ומצעל אוהשב
 ותוא תללקמ התיה | ,(רכוז וניא ויבא תא) םייחב ומא .התיהשכ
 ער ...ןירוח ןב אוה התע .., ,"אבופודללוו, םשב תפדגמו דימת
 תא .רימשל, חרכומ אוהשכ ,הנושארה הנשב קר "םותי,ל ול
 םאיצוהב ,םיחנאתמ ,ול םידנ לכה םלואו . ,+ ישכע לבא . . ,"שידקה
 דימעמו חור-תחנ םהל השוע אוהו ,, ,"םותי, םשה תא םהיפמ
 : ,,,גאוד לש םינפ

 +ףיסומו וירבד ושעש לק םשורב קפתסמ יניא לאוי 'ר
 ,תיבחס אוה שובל ,וילע חינשיש ימ" ןיא ,אוה םותי --

 ,,.קחצ ,בבותשהל ואלמי ובלו ,וילגרב חואלוטמ םילענ
 עדוי .,,וילע םיחיגשמ ןיאש ,ללכ גאוד וניא ילציא

 םידגכה ,.,יב םיאנקמ ,םירישע ינב  וליפא ,וירבחש ,אוה
 אוה לפש ,,,םיגחבו תיתבשב קר וילע םיקיעמ ולש .םיעורקה
 : ,..ול הפכיא אל לוחה תומיב לבא ,.,ימצע יניעב זא

 ,ללכ ובצעתנ אלש  ,םותיה ינפב האור לאוי 'ר אוהו
 :רוע וחכ תא הסנמ אוה ךא ,סעכ ןיעב ובלב שיגרמ

 ,+ול גאדי ימ ..+ופיסב יהי המ ,הזכ בולע רענ --
 הלחי ,ררקהי םולשודסת םא ,אהי המ ...התע השק ףרח הנה

 עוגי ,םותי . ,הזכ רענ אלה  ..+וילא ןנובהי ימ ,בכשמל לפי

 ...עדי אל שיאו ,תומיו
 ופוסל ..וחומב םיסמ ,ילציא ינזאב םימזמזמ םירברה

 עיגהשכ ךא ."הלגע-לעב, תויהל ובלב רמנ-רבכ ,גאוד אוה ןיא
 .אריתמ אוה ןיא .ילצי א עזעדונ ,תומה ןורכז לא וירברב יברה
 תא וחינהשכ ,האר אוה ...תומה ינפמ רבלמ ,רבד םוש ינפמ
 ..ר ר ר ב ,,,המהאב ומא תפוג

 ודנב לש  םהוזמה לוורשבו ,וינפ לעמ תפליח תוזילעה

 ...ויניע לע םאתפ התלעש העמד החומ אוה
 ול שיש התואכ ,תחנ לבקמו העמרה תא האור לאוי 'ר

 ..,ונורשכ חכב האציש ,הריציה לא וננובתה ירחא ןמאל

 : םידימלתה לא .הנופ .אוה חור-תרוק ךותמו
 ,; + תורליה םע תושעל המ :!תודליה ;יוה --

8 

 . הָקיִרְמַאְּב תידּוהיה תּונוהָעָה

 םיעמיש וא םיארוק ונא הקירמאב תידוהיה תוניתעה רבד לע

 התיהש אלא רוע אלו ,התונגב םירפסמה םיעטוקמ םירבד םימעפל

 ',םיבוהצה םינותעה רובכב לולול םיצורה הלא יפב "לש מ ל,

 וובב םיטיבמ םירוהיה םירפוסה ,ונצראב םג םיארבנו םיכלוהה

 תינרגת לאכ הילא םיסחיתמו םיל .רבעמש איהה תונותעה לע

 לע הפוריא ינב .תופקשהב שי ללכבש ומכ  ,בל-תרסה .הרישע

 : ,םינרגת לא םיליצא לש סחי ןימ .הקירמא

 .תונוחעה תא .םיטפושה .לכ ברקב שי םא ,ינא המת םלואו

 <  .םוריכמו םיערויה רפסמ יתמ ,השק ןיד הילע םיחתומה ,



--- 

 םיאנתה תא  ,תלעפנו תלעופ איה הבש הביבסה תא דיחיבו ,התוא
 .תדמוע :איה וילעש םיסבה תא ,תחתפתמ איה םהבש

 המלש הפקשה תתל ,יל רשפאש המכ דע ,אפיא .לדתשא
 התיהש ,ןמוה .ךשמב יתלכקש םימשרה יפ לע  ,הזה ןינעה לע
 םוקמב תיאקירמאה תונותעה לא בורקמ ןנובתהל תורשפאה יל
 -- + הלודיג

1 
 ,םיללוכ םיוק

 הערה תא תובלמ איצוהל רבדב ךרוצ ינא האור לכ םרוק-
 ה לוכ איה הקירמאב תידוהיה תונותעה יכ ,השרתשנש תשבושמה
 החוא ףרצל רשפא ןללגבש ,תויכז םוש הל ןיאש> ,ונייה ביי ח
 ,ונלש םיירוטלוקה .ןיכרעה לא

 תיבבר לש "בה .ןימה .הארב וז 'תונותעש .,רבלב הו רבה
 בויחמ ,ןית>  תאירקב יחרכה ךרוצ התע :םישיגרמה ,םיארוק
 ברקב תדבוע איה הבר .הרובע יכ ,ןיבהלו המע בשחתהל .ונתוא
 ,ידוהוה םעה

 ,בשחל 'איה תועט ,רועהל :ינא הצור רחא רבד לע .דועו
 הבוהצה .תונותעה ןמ איה העורג הקירמאב תידוהיה .תונותעה :יּב
 םירבדה תרוצ םנ ,ןוטה םג ,םינינעה םג ,הבררא , תילגנא ןושלב

 ןובהההינותעבש הלאמ םיבושחו םייניצר :רתוי םה ידוהי ןותעבש =
 . תילגנאב

 קר אל ףצק הילע תררועמ .םש תידוהיה תונותעה םא "6
 ,ץראה יגהנמ לא לגרתהל וקיפסה אל ןיידעש ,"םיקוריה, ןיב |

 י:ש הנה ,םוקמה ינהנמ תא ודמל רבבש הלא ברקב םנ שלא
 תינחור השורי .ןיעב ,ידוהי לכ בלב עובק ,תישאר ,רבדב םימעט
 אוהו  ,תספרנה הלמה לא . רובב"לש שגר ,םימדוקה תורודמ
 ול רשפאדיא-. .טע-לובנבו םיסג םירבדב שריקה:לולח ןיעמ האור
 ,ןויקיק ןימ אלא וניא ןותע יכ ,ןויערה םע לגרתהל הז .ידוחיל
 תועיבתו ,רפס ןיעמ ווניעב אוה ןותעה .לבונ רחמו ץצ ..אוה םויהש
 ,.ונטמ, עבוה .אוה .תולודגו תובר

 תידוהיה .תונותעה לע .םיבר ןיררוע ואציש ,הזל ינשה םעטה
 ןיעה תא רקור אוה הלש ייבוהצה, עבצהש ינפמ אוה  ,הקירמאבש
 ,חינרגתה חורה התוא ,טעההלוכנ ותוא ,יאבה-ירבד םתוא , רתוי
 םניאו ךכ לכ .םיטלוב .םניא ,םילגנאה = קושהחינותעב אצומ התאש-
 פשמה יפל --- רדניליצ"עבובל המור הז ירח ,ךנזא תא םימרוצ

 ,םיערק שובל ינע לש ושארב - - דחא ידוהי 'רפוס לש <
 תא תפקותה "סנזיבה, חור לע .ללכב רמאהל ךירצ הו רבר

 הרלמ "םנזיב, לעב אוה יאקירמאה ,הקירמאָל םיאבה םידוחיה
 אוה .ידוהיה םלואו ;הבחרהו חורדתרוק ךותמ םהב ק ם ו ע אוהו |

 . להבנו ףררנ .אוה ולואכ ,'םנויב.ב דו רט
 איה .הקירמאב תירוהיה תונותעה יכ .,בל לא :םישנ םאו

 םנוזמ תא םידוהיה םינומהה םילטונ ונממש ,י ד י חייה רוקמה <
 לכ תא ונלש חורה-ישנא םיכפוש המ ינפמ :ןיבנ .זא = ,ינחויה =

 ,ותוא םיליערמו .הזה ןיעמה הא םיריכעמה הלא לע םתמח =

 ,ןושארה דומעה תא ,ןותעבש בושח :רתווה .םיקכח תא
 היצפנוי םינותעה ילעבל .ןימזמ ה"בקה םא ,םויה .תוערואמ םי םפות |

 םיבצעה תא זיגרהלו תובבלה תא שיערהל ידכ הב שיש ,הבושח
 םימיזגמו םולידגמ ,"ןינע,  םירצויו םילטונ  ,ואל םאו ;במומ ירה -
 ' ,םיברה תושרל ותוא םיאיצימו ,ותוא =

 תואילפמה, - תושדחה תא ליכמ ןוחעה .לש ןושארה דומעה =
 םינותעבש ..םירבהה םתוא - .ןוסא ירקמ ,תוליזג = ,תוחיצר .ד'ע
 : ודל קרפב הנ ו ו תויחואב < ל םה םיסורה |

 9% םלועה <
 - ה : וו

 ,הקירמאב ,םירכנה :ןיבו :וניניב ."ץילמ,ה .איהש םוקמב ,היסורב '

/ 

9% 

 אלו ארוקה שפנל ארזל ויהי אל הלאה םינינעה לבש ירכו ,"םוי
 היצקדיר לכב שי ירה ,הרתיה םתופיכתב םומעש = וָילע ולימי

 יזכ דע םינממס םרב םינתונו םירבדה תא םילבתמה ,"םיחמומ,
 ,םיקרפה ישאר ,ןונגפה ,םירבדה תאצרה .םוי לכב "םישדח, ויהיש
 תא שפתל םיכירצ הלא לכ -- םישנאה תוחיש ,םוקמה ירואית
 : , ונוימר תא .ביהלהלו ארוקה בל

 ללכב  םיאצמנ הלאכ "תושדח ישוע, העברא וא השלש

 'אוה אוהו ,םבג לע דמועו םהילע הנוממ לודג דחאו ,היצקריר
 .,תושדחה ת ר ו צ אוה רקיעה .יינויצמרופניאה קלחה לש ךרועה
 םינוהעבש ינויצמרופניאה קלחה ןיא כלו ,לפט קר אוה ןכ תה
 .וחמ םירוהיה ייחל םיעגונה םינינעב דוחיב. ,שודגו אלמ הלא
 :הופורב םירוהיה ייחמ - תובושח רתויה תועידיה םג ,  הקירמאל
 'רבעמ םינותעה .םש םילכקתמש רחאל קר קרוידוינ ינותעב תואב
 םינותעל . העירי וזיא תרפומ תיפרגלמה הרוטנגאהש אל םא ,םיל
 .,רישעה םנחלוש תחת  םיטקלמ םיידוהיה םהירבחש ,םיילגנאה
 ראמ ןטק םוקמ ללכב םיעיצקמ | םיאקירמאה םינותעהש ינפמו
 "הולוקש םצראבו םריעב "טרופס,ה תוכרעממ  תועיריהו ,ץוח ינינעל
 םיידוהיה םינותעה ןיא ןכל ,הפוריאבש הקיטילופה לכ דגנכ םהיניעב
 וה קלחהו ,ל"וחמ תושרחל עגו.ש המב חוירב .םהמ .םיסנרפתמ
 .קרוידוינב  ידוהי ןוהעב םישנופ ינא .םיטעפלו . יוקלו םוגפ .אוה
 וקתעגש הז י"ע קר :ונל .םיראכתמש ,ינלש :םינינעב "םיזוירוק,
 :.,,תודהיהו .םירוהיה- יקפעב םיחמומ םניא .עודיכש  ,םיוגה ינותעמ

 .ןותעה ךלהמ לע 0 אוהש ,ל"ומה דמיע ,ותעה שארב
 ,אלא . ,תויושר יתש םניא ל"ומהו ךריעה ,ךרדה תא ול הותמו
 אלא .וניא ךרועה .יתעמשמ לא .רסו ינשה לא רבעושמ ןושארה

 ,ר ח א .ש-י-א :אוה,הזש-ןיב = ונורא ןוצר תושעל ביוחמה ,רבע
 ךירצו .לודג .ק ם ע .אוה .ירה ןותעה, | ..,ל"ומ ומצע אוהש ןיב
 .העד ,"ןתיא .םוקמ ול .רצבל לכויש ידכ ,קושה תשירד יפל ולהנל

 .םישיגרמ םה  םימעפלש * ,וירזוע בלב עובקל ל ומה לרתשמ וז
 / ן ,םתרובעב שפג-לעוג תצק

 ,בעתש ינותע .תא ארוק היה אלש ,רחא ידוהי  ל"ומ .יתערי
 אושה רבד םירחאל עיצמ אוה דציכ :רבדב ,לאשנשכ :ותוא
 לש תונח ,יל שי ,לשמל  ,ירה :תוטישפב הנע -- %ומצע וילע
 +הז לכאמ בוהאל יכנא ביוחמ .םנמאה , טיחולמדםיגד

 וופמ .עמש ,ידוהי ל"ומ לא י"כ .איבהש ,דחא ריעצ רפוס

 נחה .ינזאב ךרמאמ תא ארקתש בוט :הוכ .בלחיולגב .הנעמ
 .,וילע וגנעתי םה םא -- ךלש תיקדנופה ,ךלש "רלרפ,ה ,ךלש
 רטאמה אצמי םא יל המ +המ יכנאו ,בר ןוצרב ךדימ ולבקא .זא
 (ימצע תאנהל ןותע ינא איצומ םולכ ץאל וא ינועב ןח

 הצלה ךרדב קר רמאנה ,יערא םזיניצ םניא הלאה םירברה
 .הטיש ,הקירמאב םידוהיה םיניתעה תכירעב המלש הטיש אלא
 ."תוחיש,ה דע "םייניצרה, ןמ ,ןותעה ירמאמ .לכ ךותמ תצבצבמה
 \ + "ןילגח

 והש ימ, קר ולא  תויצקדירב אצומ יהתא הז םעטמו
 םישנאה ,םהב ןיא הרתי המשנש םינבחכו םירלבל וא "םירפוס
 'ןיב "רצויה ךיכ רמוחכ, םהו ,תורמ לבקק  םה םיחונ הלאה
 . ,םהב הדויה ל"ומה

 ינונעב דוחיב ,םה "םיצרא-ימע, םבורב הלאה םירזועה לבא
 לאש  ,"רמולמ  ירבע, .ןיעמ \ היצקריר ,לכב אצמנ ןכלו \ ,תודהו
 םוארוקהל עודי "רמולמ יהבע, לש סופטה ."תוידוהי תולאש,ב םינופ

 'ומולמה ירבעה, .ךלוח ,םידוהיה .ןמ םיבהל הי ר כג .םש תורהיהש
 יםידוהיה מ םיקפועה ,תודסומה לכב :יחרכה ךרוצ השענו

 מאמה תא ךרוע וא .בתוכ .ןותעה .לש "דמולמה ירבעה,



 "היגילירל, = םיעגונה  םינינעב  תולאש  קסופ ,"בומדםוי = רובל
 ,ןותעבש "לארשי תמכח, קלחה לע הנוממ אוה ,ללכבו  ,תוימואל

 רוקהש ינפמ" ,בחר םוקמ ןיתעב תספית .הפיה-תורפסה
 םירבדה ירחאו :,ול שורדה ינחורה ןוזמה ל כ תא םש שקבמ :

 יעיברה דומעבש "םיקומעה,, םינינעהו ןושארה רומעבש "םיאולפמה.
 ינימ, ול איצמהל ץוחנ ירה  ,(םידומע הנומש ןב .אוה .ןוולג ל

 ,גונעח ול םורגלו ויבצע תא עינרהל "אמינתת
 הפיה תורפסה קלחב םיאקירמאה םינותעה יכ ,רבכ עורי 2

 רע היה םהבש ,היסורמ םינותעה ןובשח לע .םיסנרפתמו םָו
 םיאקירמאהל םהל שי םלואו . ר ק י ע הזה קלחה םיגורחאה םומוה "

 העיבטו אוהה להקה םעט יפל היושעה ,םהלשמ הפי תורפס םע
 , הנידמה .םתוח

 ןותעב .סוי םוי םיאבה םינטקה םירויצהו םירופסה םא ךא
 ,םהילע רתוול רשפא קחרה יפ לעש ,"תוארפרפ, ןיעמ אלא םניא"
 ר ב ד איה (תחא תבב .םינמור .ינש ,בורה .יפ  לעו) .ןמורה הנה |

 תולוק-ילוקב וילע זויוכמו  רמיע ליומהו .ןותע לכב יח ר בה
 תשרפ תא רפסמו ,וחבשב גילפמו יתריצי םרוק .םוי  םישל
 ,םירגתה גהנמכ -- תומלוע יייש םיארוקל .חימבמו ותלודנ

 ,םיאשרויה םינותעב םינורחאה םימיב .םיאור םתאש המ לכ =
 .קרו'דוינ ינותע לש האובב אלא וניא ,*ןמורה, תלחמב םיעגונמה

 ,הקירמאב ידוהיה ןותעה לש תינוציחה . הרוצה איה וז
 לוחיבו . םירבדה ןכתב .ם לוכ ל םיפתושמה םיוקה םה הלא

 לכו .,םהיניב בר .לדבה ." ,אצומ התא םכלהמו םהיתויטנב =

 .לֶאָרָשיץְרַאְמ םיִבָּתְכַמ
 : ,םילשּורי ;
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 הבירחה תונורחאה םינשה עבראבש ,הרוראה הלאשה וז. ,תונברה לאש
 תינש הררועתנ ,םידרפפה וניחא ברקב דוחיב תומש התשעו םילשורי תא טע

 .שדחמ וליחתה םיררצה ינשמ םיפודגהו םיפורחהו ,הפקח
 ןקחה יפל ישב:םכתה  םוקמ אלמסה אוהש ,וט יט ב ירחא םיטונה

 ,ליזינ 5 ברהל הצאנו זוב םיאלמ םיסג םיבתכמ "תורחה, ןותעב מו

 םסרפתו הצאנו זוב ירבדב הל בר הרו םג יכ  ,הארתו הינשה העיפה ףלה
 . ותעיסו .וטיטכ ברה רגנ  םיטובו םישק .םירבד "יבצהל , תדחוימ האצוה

 ,היקושב ,םילשורו תוצוחב ףודגו  ףוהח בושו= ,המהלמה .הליחתה-בּושו
 התע קופע  םולשוריב ידהפסה םלועה לכ  .היתובישי- יתבבְג .היתווסנכ  ותנ
 "םבחה אסכ לע כשי ימ :תונרקפב םילאוש לכהו ."ישב:םכחה, תלאשב שר

 ?וטיט ב ןא ליזינפ

 תוקזח .תועוס שי םהינשל יכ | ,וז הלאש רותפל = ראמ השק ,השק
 ךלוה הככו .ףורגא ילעבו ץרמ ילעב  ,ףסכ ילעב םושנא ביכמות  םהונשב

 איבתש תוערה תואצותהל גאוד שיא ןיאו תידרפסה תודעה ןיב רוריפה לדגו

 .תומרוקה תקולחמה תוגש ךשמב זארנ רככ ןתצקמשו וז תקולחמ
 תא אלמי ימ :הלאשה םינורחאה .םימיב הררועתנ םיזנכשאה לצא .םגו <
 ?םידחא םישדח ינפל רטפנש ,₪ ג לם. ברח םוק

 ןאצכ םולשוריב תיזנכשאה הדעה הראשנ ם"שרגה לש ותריטפ .יהחא וכ

 םכטל תאזה הדע יש םינברה ישאר ופפאתנ ותומ ירחא דימו ,העוה

 ןיה :םחיתועדב ל ,הפסאה ירבח ,םינכרה :ןורחא ברל  רחבל ימב הצ
 םרמאב . ;תוימלשוריה .תובישיה ינבמ; םיכרכאה רחאב רחבל אקור .וצרש 'םה

 םלוכ .םה תובושוה יכרבאש ,תוליק יילוקב .םיזורכמש הועב וכ .ןהפרו הוז

 סואי ב מ ברל הֶפורֶצ .,הארוחל יכמסו
 2 שב

 לכל "יתל תכמ, המצע ון הדבוע ןאה [רהא םוקממ ותוא
 אקוד םתעה לע .ודמע ,הררשל םופאושה םינברה. םתוא ,םהמ| םירחאו ?תובושיה
 העיבהש תושילש העיס חתיהו .היסרור-יר עמ ת ח אמי בר איבהל

 סנשי ,םהורבד יפל ,תולאש קוספל םונברש ינפמ ,בר םושב רחב יתלבל התעד
 ערויש בר ,ימשג בר. אוה.תעב וגל .שורדש המ ןונרועב רתוהו יד "םשה ךורב,
 סעהל ותבוח .איה המו ונממ שרוד םעה המ ,ןיבש בר ,ב,תכו אורק
 רעוב ,"ריעה רעו,:ב רחבל ועוצה ךכיפל ,התע תעל ןיא הזכ ברו ןותרשמלו
 \םהזב כ ש א ה ט קר ןבומכ) הגלפמו הדע 'לדבה  ילב  ,ריעה ינב .לכש

 איבמהו איצומה | היהי אוהו ,שאר וברקמ רחבי הז דעוו , ותריחבב ופתתשי
 9 , .םילשוריב תיזנכשאה הדעה לב לש

 םידמוע השארבו ,סומלשוריה ם י ל י כ ש מ ה בור םה וז העיס ילעב

 ינכ, תכשלו , 5 נ +5  לכומ לאיחי רפוסהו ןומ ו ל ס השמ לאוי ברה
 / חב .תכמות *תירב

 ופסא .הרומג תונוצרכ וז הלאשב  םימלשוריה לכ ןנד םודחא תועוכש

 = ,'ריעה דעו, תריחבל ןשגנ רככו  ,תוטלחה וטלחוהו תועצה ועצוה ,תופסא
 : םימלשוריה לש םחמ תא, הלבלבו תיללכה אבצה הרוכע תלאש ה יב םאתפ הנהו
 -< תלאש -- הלרחה הלאשל םלוכ | ונפיו תונכרה תלאש תא  לולכ וחינזיו
 פ . .הינמותוע אבצב הדובעה

 .,אכצה תרובע תלאש םג הפלח רחי םתאו םישדח ינש דוע ורבע זאמ

 הובעל המ ןמז רועב וכלי םלרוג אציש םורוע צהו  ,הרמגנ (תרקבה) "הניעומה,
 בוש .הררועתה םא :,אופיא אלפיה .ותחונמל טעמ טעמ בש להקהו ,אבצב
 תוערומ וקברוהו ורזפתנ םימוה  דחאבו ?םיזכשאה ברקכ םג תונכרה תלאש
 0 ערה בצמה תא .תועדומה 'ילעב  םיראבמ ןהבש .םולשורו תוצוחכ תולודנ

 םישל להקה תעד תא םה םיררועמו ,תוינחורב ןהו תוימשגב .ןה םילשורי

 ."ריעה .דעו,ב .ףוס .ףופ החבלו תונכרה תלאשל
 לנכ, תבשל ירבח םבורש ,תושילשה העיסה ירכח ,תאזה העדומה ילעב

 לכב לרתשהל---איה רעוה תרטמ ,"ינכפהמ דעו, םשב דעו םכותמ .ונמ ,"תורב
 הדעה שאר םַג היהי דעְוה שארשו ,ריעה דעו רחביש ,םיירשפאה םיעצַמאְה

 7 , < .ותימלשוריה. תיזנבשאה
 < = חוזי --- (םלוקל םעה עמשיה .?םתרוכעב הלאה םישנאה :וחילציה לבא

 ,םילשוריב התע תרסנמה הלאשה

 םידחא פה םיקוסע ,תונברל תויויחבה ינינעב םיקופע- ולאש תעב הב

 .ה דוהי:ןב רזע יל א ןוהאה - םשארבו םילשורי יבוטמ
 ל ,(רועה תגהנה-דטו) היריעהל תוריחבה תלאשב

 < = ופה. םוצורו ,חימלשוריה הירועהל = םירכח .תרוחב ימי ,םה ולאה םימיה

 3 .בורש ,ונל היריעה .איבהל הלוכי הבוט המכ םיניבמה ,םידהא הלוגס ידיחי
 שוש ,םידוהיה םתוא לע עיפשהל טה םילרתשמ  ןכלו = . םירוהי | ויהי הירבח
 תדוגא, רעוש ,םישנאה םתואב והחבוש ,ןטק אל םרפסמשו הריחבה :תוכז םהל
 -- .הריהבל םתוא רימעמ "םינמותועה  םירוהיה

 'לש המלש הרוש "יכצה,>ב םסרפמו ךלוה הרוה י-ןב  ןודאהו
 = .אצתש הלודגה תלעותה לעו ָהז רבדכ תוציחנה לע חארמ אוה םהבש ,םירמאמ

 .ןיק םהמ ה ש ל ש .םיכג ש תוחפלו .הירועה ירבח בור םא םירוהיה 'ונל
 = ,תצק ררועתה םינמותועה םידוהיה להק :עודי :םשור שע 'ןירמאמו .םידנהי

 / ,ה לו כ אל םא ,היהת היריעהש ךירצ ןכ ,ףוס ףוס תוארל םהיניע וחקפנ

 = /ופכו  ,תוריחבב ולוחתי םודחא םימו דיעב = ,תידוהי ה ת צ ק מ  תוחפל זא
 ה תאהש םומלוח רככ שו ,הירועהל םידחא םידוהי רחבי שארמ רעשל רשפאש
 ,שארב ןוירבח = לע = ןתוצורחכו ותלכשהב הלועה ,םהמ

 ו ,יוהלוכ םילשורי
 .םירבח הרשע תב איה היריעה וכ ,לעופב םשגתהל היה לוכי .הז םולח

 .תואמ ץלשו םימלשומ .ת ו א מ שש \ ,םידוהי ת א מ ש ש םה םירחובה
 " םישנא תומש לע םימשרנ םירוהיה לש תָואלחנה בורש קר איה הרצה .םירצונ
 : ,רחכל םיאשר םידוהי תואמ שלש קר יכ ,קחה יפל אצוי) ,רפסמ

 הוחכה /תוכז תא  תונקהל םינמותועה םידוהיה יריב הלעי םא ילואו

 ' העבהא /ם יידו הי ה ש מ ח חוייעהל ורחכי דא .םירתוכה תואמ שש לכל

 , תולוקס וא םומלשומה | תולוקמ קלחש ינפמ ., ד ח-א .ירצונו מ ימ לש ו מ
 לע ךושמל ופאשי - סגו, הלא .םגש

 7 תא | גיחנוו בשי

 , ינפמ ,םורזהיהל וארוב .רבעי םירצונה

 % , ,םירוהיה םורחובה תא םרצ

 "םינומדקה ובכמה, תרוגא 5 פה "םיק 2 .העשב הבו
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 םלוןאב תוהכשב תויממע תואירק רדסמ "םינומדקה םיבכמה, תדונא דעו

 םג ןונריעבש םימאינהו םירפוסה יבוט םיפתתשמ םהבש ,"ימואלה:םורפסה:תיב,

 .םייממע םירועשו תוןאורק רדסמ "םעה חיב, דעו

 תא עומשל דימת אב בר ןומה ..תומלתשמו תוכלוה תואירקהו

 םלואב סם תויא ןודאה ארק ,תבט בב .תומוקמה ינשב -- תואירקה

 קה תא עומשלו אובל היה יארכו ."םיחלפה ייח, א"ע "ימואלה"םירפסה

 -תוכ,

 האי

 היסנמגה להנמ , ן ה כ ן מ ט מ ליי ר"דה הצרה ברעב הז םויבז ,תאזה הפיה |
 ךונחה, תודא לע ןינע האלמ האצרה "םעה | תיכ, םלואב ,ופיב תירכעה

 םימלשורי תוריעצו  םיריעצ ,םישנו םושנא אלמ | היה םלואה | ,"רפסה יתכו

 ןוכו רכעמהבו המכה לצאו ,םיסופת ויה תואפכה לכ .תוגלפמהו תוררשה לכמ
 ורמע ,חתפה לצא רצחהב םגו ,םיקוחדו םיפופצ םישנא ורמע תואסכה תורוש

 ךונחה . א"ע רכד ןמטמ רוטקוד .ןהכ ןמטמ לש ותאצרה תא עוכשל םיבו

 ,ךונחב תוקפועה תורבחה לש ה רז ה העפשהה ינפמ םימלשוריה תא ריהזיו

 ."ןויפימה, לש טרפבו

 להק היה תזמיק ה ינשבו ,דחא םויב תיאירק .יתש וכוענ הנה

 ,םיאירקמה יפמ האצוש הגה לכל ,הלמ לכל עמשו בושקהש ,להק ,לודג

 2 ?תחמשמ וז הרבוע ןיאה

 .ףידרה ,א

6% 
 +תיקרוטמ םיִבָּתְכַמ

 יקינולפ
 *היר:ש לע תטקיש, יקינולסב .תידוהיה הלהקה התיה םיבר  םימי

 םנמא ,הכ ואנק היקרוטבש תולהקה רתי יכ רע ,םש וררש תודחאהו םולשהו
 לבא .תוגלפמ בירו תקולחמל ומרגש םירבד ןמזל ןמזמ ורק יקינולפב םג =

 םיננןלתמ ויה וכ ףאו ,הפיקת התיַה הגרנהה ,םלש 'ףוג הלהקה חתיה ללכב
 ,יולגב .תדגנכ תאצל זיעה אל שיא ךא , ר תח ם ב הילע

 ונתלהקב םג םיריעצה וררועתנ ןנצראב שפחה תעפוה םע םלוא

 ,סהיר:חמ .םורחא הגהנהה דעו לא םינכהל ידכ ,הבר הלומעת םישוע וליחתהו
 וחילצה םנמאו ,םיבר  םינוקת םישרודה ,ךונחה תורפומב םייח חור ואובוש
 ז ונולת םדגנ .וררוע יכ ףא ,םינוקתה תדוכע לא ושגנ םגו ,תונורחאה תוריחכב
 תא  עיגרהל הלע ריאמ בקעו  יבר ישב םכחה יריב קרו ,םירמשמה דצמ
 :הלהקה לא ונש החונמהו םולשהו ,םירעסנה תובבלה

 וא ,שדחה דעוה דגנכ תונולתה בוש ושדחתנ הנורהאה תעב םלוא 5

 :כתכ לע תומיתח םיפסאמ םיננולתמהו .ו:ש םיריעצה םירבחה דגנכ ,ןוכנ .רתוי

 סוקמה ינותע .ברה ודיל רסמנ הזה | בתכה ,תושרַמ תוריחב תושעל השירדה

 םינקז םושנא לעב רעו רצ לע דמוע ?הקופיאה, .הז ןינעב .םהיתועדב -

 .םיליבשמהו םיריעצה רצל .הטוג "לאייסרפמיא,הו ,םינפ יאושנ
 .יקינולסב םירועצ וא םונקז לש רעו ןיכ בר לדבה ןוא רברה רקיעב

 ירוהיה ךינתה דעב הכ דע הברה וגאד אל םינורחאה םגו  םינושארה םג
 ליחתה .יהכונה דעוה םא ,םעה ברקב תיובעה ןושלה תצפה דעב  ,ימואלה

 םיעגונה םיינוצח םווונש אלא ולא ןוא  ,ת"תב דומלה-יררפב  םינוקת אובמ"

 ,סנכתל אלו םידומלה תרוצל

 ,(ריעה תגהנה דעו) היריעל תוריחבה לא תשגל םיכירצ .יקינולס יבשוי

 תובכהלתהה התואב אל ךא ,ולא תוריחבל םמצע תא םיניכמ . םידוהיה םגו
 ,תומרוקה םונשב םג ולאה תויללכה תוריחבה לא תורירקב ופחותה ךכ  ,היוארה

 םהלשמ םירכח השלש קר ריעה:דעו לא הרכעש הנשב םידוהיה ופונכה ךכופלו

 ,שוכרל ולכי ריעב סרפסמ .יפ לעש דועב ,(רעוה ירבחמ רשע  םונש ןוב)

 ,םהלשמ אישנ םגו םירבח השש ,תוחפל
 םיתבהדילעב לכ יכ  ,לדתשהל -תוציחנה לע "ריניבאה, .ריעמ .התע

 יוז ותוכזב שמתשי הרוחכה:תוכז ול שוש ירוהו לבו ;תומישרב ואבי םידוהיה

 ידוהי יב ,הוקה שי זא ,שדחה דעוה תזשעל ךירצש המ ,םירחוכה ודחאתי םאו =
 ---וסחל יואהה ,הירועב בושחה םוקמה תא  ופפתי יקינולס

 ינויצה סרגנוקה .ר"ע .םירמאמ .שורקה .."קינולס יר = לאגרו'ו, = ןותעה

 א ה  ןוטילופה ובר ,ועושתה

 ,ם ןוילנ

 ןןיה רשפא יא םויה דעש ,םיינויצה דצמ תעד+יולג האור אוח םהב .הז סרגנוקב
 ןהיתורטמו .תונויצה תופיאש תא ןגוהכ ררבל  "תונויארה ו *תוחושה,, יפ לע
 ןזהוהי לכ לוכו ,בתוכה רמוא ,ןוספלוו דוד אושנה לש החיתפה םואנל עגונ",
 ובלב דה יארוב ואצמי .הלאה םירברהו ,סהילע םותחל ועזגל ןמאנה ינמותוע
 ןןורונ ,מ ר"רה לש םואנה םלואו  ,םיינויצ:יא ןיכו םיינווצ ןיב ,םירוהיה לכ
 ןניא (ראמ תושכושמו תופרופמ ורפמנ ןה :בגא) סרגנוקה לש תוטלחההו

 ן;ושיל םלועל םיכסת אל היקרוט יכ ,ותעד תא עיבמ בתוכהו "ןוצר םיעיבשמ

 ,םינויצה תופיאש פ'ע י"אב םירוהי לש
 וירה לא הנפ ,יול לאומש 'ה ,"קינולס יד לנרו'זה, שש ישארה ךרועה

 ןיע ותעד 'תא ןיפמ עומשל ,"המדקו תודחא, דעוה ירבחמ דחא ,ייב םיזנ
 ןוועה ינפל ובל לכ תא הלג לאשנה . ןיתוטלחהו יעישתה  ינויצה סרגנוקה

 כ םישובכ םירבד רבדמו יודרונ לש ומואנ לע דאמ זגרתמ אוה ,ל"נה

 .םינכהל םיצפח ונא םא, ,תודחוימ תויכז היקרוטב לכקל םיפאושה םיינויצה

 ;בושיל םוקמה תא רחכנ ונאש ,יאנתב תאז השענ זא .ונצראל םידוהיה
 ןאז:לכבו ,תרזמה ידוהיל בוט השועה ,ח"יכ'ח לש החבשב רפפמו ךלוה אוהו

 ןותב .םישרוד םיגויצהש רבד היקרוט  תאמ םדעב שקבל התעד לע הלע אל
 ןינטלשומ - תסינכב קפעתמה ,דעוה תעדב שי יכ איב םיזנ ר*ךה רפיס וירבד רתי
 אוה ץראה תולילגכ בישוהל ,הינודקמל 'וכו היברס ,הירגלוב ,הינפובמ
 ןוכש .הינמורמ םירוהי םיפלא תשמחכ | ,םירוהי ףלא םיתאמו םונמלשומ ןוילימב

 א ונפ רקכ  ,קנופ םיפלא תשמחמ תוחפ אל שוכר לעב :אוה םהמ דחא

 ןטקרוטה  ונחנא,, .היתונירמב טלקמ םהל  תתל השקבב תינמותועה הלט ממה
 ןוכיש הלא לכ תא ןכו הינמורמ םירוהי םירכא לש לודג רפסמ ונצרא לא .לכקנ
 ןטי;ררנו םילבוסל הרזע טישוהל ונל הוצמה ינמוהה שגרה והז ןה . םהומכ ונילא

 ."םוינויצה תושיררל םיכסנ אל םלועמ
 ןשח ררועל תונויצה ירגנתמ וחילצה המכ דע ,םיחיכומ הלאה םירבדה

 ופהל ונונפל התע הבר הדוכעו .םהיתופיאשו םינויצה דגנכ. םיקרוטה .תובלב
 ,תינויצה העונתה תרטמ לע רוא

 לנא

 .ץגנכ "ופמיט,ה = לש תונישלמ  םיאלמה םירמאמה יכ זיעדוי םיארוקה

 ,ונתעונת ירחא םיטונה םיגיחב קר אל לודג סעכ וררוע תונויצהו םיגויצה

 שנשהל םילולע םהה םירטאמהש ינפמ ,ונל םידגנתמה הלא כרקב םג םא

 ...םידוהיה לכ תא אלא ,דבלב םינויצה תא אל םינמיתועה לע

 שב  ךרעש ,הנרימסב  ילוינפסיה ןותע לש ךרוע אצמנ | תאז לכבו

 ןוו רמ לא יולג כתכמ "הנרימסב םידוהיה םילעופה תוודתסה לש בולקה,
 וא ל ע:במו והוא כשמו ללהמ אוה הזה כתכמבו ,"ופמיטה,, ךרוע ,וקסירפ

 ."תונויצה דגנכ השודקה ותמחלמ, דעב ותחרות
 מיטה" ,ל ול אצמנש לע אלפתהל ןיא םא יכ , "רינוכא,ה ריעמ קדצב

 |יל ע ופ לש תוררד תפ ה ירב חיי כ ,ןימאהל השק הנה ,העדב:רנח

 קא ועוכי)  ,םילמעהו םיל:ןסה רעצב םישיגרמו םיערויה ה"א ,םירדוה י
 עללמאל תוטב טלקמ איצמהל האבש ,העונתה לע לפנתמה שיאל "םתרות
 ,םיפדרנו

 יא םא םג ,םי"עופה  תורדתסה יכ ,ותוקת תא עיכמ "ריניבא,הו

 ..ומצע תעח לע *ותדות, תא ךרע הנרימסמ ךרועה יכ ,יולגב עידות ,תינויצ

 ריצה = ,!רינובא,ה ךרוע  ,ןוטנרולפ רוד 4 ,ה רפמ הלאה םימיב

 !תיטלחהו סרגנוקה לש הדובעה ךלהמ ד'ע ןובשחייןיד ,ינויצה א סרגנוקה
 ,ץוגדה לכ תא דבכנה םאונה הצרה ובש ,לודגה םלואה לא ףסאנ בר ןומה
 ונרו ,הלהקה יבושחמ םיבר ואצמנ םיפסאנה ןיב .,גרובמהב ושענו. ןעמשנש

 --.תובשוממו תורעופ םיפכ:תואיחמב ולבקתנ םאונה

 ןיללכ  ,םינוש םינינע ד"ע םימואנה ונריעב | םי:רו םיכלוה הז ףרוהב

 יםיידוהיה םינומהזו תוחתפתהל הבר תלעות םיאיבמה ,םיורוהיו

 < יב בילג לנולוק:טנגיטוילה  ,םינוילעה םיקרוטה אבצההירוקפמ דחא לש

 ראבו תידופסה הפשב רבד םאוגה ,םינמלשזמ:יתלבה לש אכצה:תרובע

 ןואב ,ץראבש םינישה םימזאלה תורחאל וז הדובע איבתש הבורמה תלעותה

 ןועה יבושחמ םובר דועו ילגנאה לוסנוקה ,םיהוכגה םידיקפה לכ ואצמנ

 : / .תונושה
 ןייטרל ר"ָמיבב ו יב  םהדא ך"ד יקרוטה .אשנ רחא םלואבו

 6 +.ןוצקה ריק יִעַדָמ סואנ (אטשיקב



 18 = םלועה -<- 6

 ותודהיו םידוהי ינונעב .םימואנ תבש .לככ םיכרוע "ןויצ ינכ, לש בולקבו :

 בולקב | .דאמ ;תוניוצמ שו ןהבש :,תושרדה תא עומשל דימה :םואב םירבחהו |

 היצוויכקנואה, = ,"ירויפטנמ השמ,  ,"וזורבמול = ורזיצ, ד"ע םימואנ דעמשנ :הזה )ו

 .רועו "לארשיב דוחיה תגומא ,"דרפסב

% 
 ,הָיַמּורְּב -

 .ץיבורוטנק 'עשוהי

 .(עובשה)

 ףוסאלו שפנהל ואצו םיטטופירה .הכלממההתמוהל  התע החונמ ימו 5

 תופרחל רוהט יפור שדח ןולמ יאדוב ול ןוכמ ץיביקשורופ ,םישרח תוחמ 5

 םתגלפמ לש שדחה םיסכמה רברב םיצעיִתמו םוכלמנ םיארבאיטקואהו םיפורגלו <

 ,"םילעפה:תבר, המור

 הרובע שו םש--,תויבזה תולעב תויטרקורויבה תובשלל החונמ ןוא םלוא = =

 תנש שאר דע :הנשיה-השדחה הרושה הל יחתהו השדחה הנשה הליחתה -

 ראשהל םידוהי .וזיאל אכיא ,תדחוימ תולדתשה יפ:לע ,םינתונש שו ,םוחרז

 ,שוריגה תוצגמ תא םויקל םידוקפה םיליחתמ הנשה אוגבו ,םהיתובשומ תומוקמו

 םווב  תולגהל תוידוהי תוהפשמ 280 לש ןנמז .עוגה ,בויק רורפ ,הקבוי

 אכרא םהל תתל  םיללמואה םידוהיה וננחתהו ושקב אושל .1910  ראוניב

 לש םלרוג םג .אוה ךכו  .ו"יעוה אל םהינונחת-  -.םילורגה רוקה ימי רובע 'ד

 תא וןחדַו הני.ח םהל זנתנ םימעפ המכ הזש ,הרכובמ םידוהיה תוחפשמ 0 00

 :רטפל ,ותדוקפ לעופה לא אצתש םוירטסינימה טילהה תחא ושכעו ,םשורג ןמ

 שקכמו ,םורשה יחתפ לע קפודו ךלוה אוהו הרכוכמ ישארה ברה אב גוו

 הראשנ רוע תחא הזקת קרו ,תובושק םונזא ול אצמ אל ההע תעלו ---"ךסח,

 בור יב ,:רה םפָסכ לע ,תוהפל וסוחי .םידוהיה לע וסוהי אל םא :ןונפ

 ,ןבומב ,םתא וחקי ץראה ןמ .םשרגהבו ,ןוהילעב ןה .םישרוגמה .הרכוב יד

 םוככרתמש שי---ןוממ רפפהל רבדה עיגמשכו ,ו"אל  ןכליו םפסב רורצ תא ם

 ,תובבלה
 ,הכקסוממ [וח יפ-לע שרגהל ורמע םירישע םירוהי .םירחוס תואמ יתש ==

 -םוירטפינימו םיפסכה"םוורטסינימש ךוהמ | ,דחוימ דפח םהל השענש אל

 הנשב הנש ידמ הבקסומל איכת  תאזה םידוהיה תולגש ,ואצמו וקדב רחסמ

 וניא .רכדה רמגנ רבכש ,בשוחש ימ לכ םלוא ,םינוילימ לש םוצע .םוכסב קז

 ןחבש ,הבישיה תוכול םיעגוגה ,םינונעה םורמגנ הרהמב ךכ-לכ אל ,העוט אלו

 וריכזה אלו ,םינב ילעב םה םיהחוסה םירוהיהש  ,רמחה:ילעבו הרוקפה ינחו

 םירחוסה:ינבל תושעל המ :הבושח הלאש קרפה לע התלע ושבע .הרוקפהב םחו

 ךירצ קוחה יפ:לע ?םיכפורטופאל = םיקוקזל םזוא בושחל רשפא:יאש ,םורגובה

 דיתב יקפע לכ תא טעמכ םולהנמ ולא םינבו ,תושעל המ לבא ,םשרגל היה

 הקפלו קודבל הדעו בוש הדעונו ?בר קזנ "קסעה,  לוכסי םשרגהבו תובאה

 ,הלא ומכב הברה םיקרוב ןיא וכ ,יוארה רתיהה אצמי יארובו ריקחלו

 אל םיכ:ןורסח תמרוגה ,תחא הרזג ללגכ הלאה םימיב המוהמה הבר \

 םיקתוש לכהו = רפסה:יתב לכב/םידוהי םידימלתל םוטגצוהפ שי ,דבלב טירות |
 ירסימ הלחתכל וליחתהש ךכ ידיל רבדה עוגהש אלא ,דוע .אלו .,םיחומ םנואז

 הרק הנהו .םוירטפינימה לש ורושאל תוכזל ידכב ,תורמוח גיהנהל רפסהיות]

 רפסה:יתב לכ לע הבוח ליטהו "ילריבילה, רחפמל:םוירטסינימה םג אבש הרקמ

 לכב * תוהרועתהה הלדג .המו .,םיזוחא ו"ט תסכמב קר םידוהי לכקל .םיירחסו
 םידוהיה תאצבו ,םידוהיה ז וכזב קר טעמכ םימיק הלא רפס:יתב ירהש !הנפו רבע

 םירצונה יגוה לכ ברקב .תורמרמתהו  זגור  רבדה ררוע ,לופנל םילולע םה םהמ"

 ורזח םלוא ,םיירחסמה רפסה:ותב תא רוגסל ורמא טעמב סעב ללבל ואבשכו
 היסור םוור לכב הזוובה ידעו לכ ,תולדתשהה ךרד :תרחא ךודב ורהב] םהפ

 ,םיאזריכהו םירחיסה הדיעו תצעומ תויצטופיד החלש = ןםוריצו תויצטופיד וחלש

 ירכח ןיבש םיכושח .רתויה ויה .םיריצה .ןובז
 ןמלו ןוממהרספהו "רחסמ, ןאכ טיש אלא  ,תודהול הכחב הלילח םירנשח םנואש =

 תדמ רכגתת הזב םג יכ ,שאהמ ת/זהל רשפאש טעמכו ,םשפנ רע רבחה עגג

 1 רתפמל: םוירטפונומ אָוה הז .סוירטסונומ. ירחש ,ןירה .תדמ לע םומתהה

 תלוחשמ היצטופיר לפ .ןיאו ןררסב תובלוה רפסהלותבב תולכגהה 0

 !םירשכ .םישנא ,הכלממה :תצעומ

 תלעמל םודוהי לכק ילכל הוטצנ בוי ב םושכוחל רפסה:תיב | .ןלוטב רבדב

 יומגל לכקל ולדחי -- הרשע לע רפסמה הלע רבכש יפלו ,םיזוחא הרשעמ

 :קרוצ ו היהיש ירככ ,האכה הנשה תישארמ םידוהי
 ;םידוהיל הלכשהה םוירטסינימ לש .ותוסחיתה הז עובשב בוש הטלבוהו

 םיטררירנק רותב הטיפרוכונואה די:לע רואשהל הכקסומב םירוספורפה
 ?ירפה הזל ומיכסה ,סהידומלב = ונייטצהש ,םידוהי םיטגורוטפ השלש םירוספורפל
 רטסונימה אבו = ,םידומלה-לולג לע חקפמה ,הטיפריבינואה תגהנה : ,םירוספ

 ,לכה תא לטבו

 וצר

 םילהנמ םינברה ,הרמגנ םרט | תינברה הרועוה .לא תוריחבה .תמחלמ
 ובש ,זורכ .ומסרפ ןילופ ינכר .םהלש םיטדידנקה תריחב תבוטל הצרמנ הלומעת
 ולכקש ,לוח ינינעב  תוטלחהה יכ ,הרוהט תינכר אוה היסימוקה יכ ,םיחיכומ 'םה
 !ךרע שי ןהיתוטלחהלו תויתדה תולאשל קרו ,אמיק תונב ויה אל ,םינברה

 ,והרוקה יבועב סנכנ .ץיוואבוילמ ר"ומראהו : . םינכרב קר רוחבל ךירצ ךכיפלו
 ,"םיסריקפאה,, תא חיכוהו ,ןהב הלדג וחעפשהש ,םירע דועלו בוגינרי'צל אב
 תכוטל 'ןלש טטירוטיואב עיפשהו ,לארשי ינב םשכ ארקהל םייואר | םניא יכ
 .םונברה

 תרובע לש  המרגורפה ."םילרבולה, םתא .ומחלנ 'אושל --- ףופ"ףיסו

 לע רפאנ שוריפב .שדיק הלוכ איה ,התע הז  המסרפתנש ,תינכרה הרועוה

 לש תווכזה:רסוח תלאשב םג הז ללכבו ,תויטילופ תולאשב .עוגנל הרועוה

 ןללגב ואובי אמש ,קרפה לעמ ורפוה הלהקה רבדב תולאשה םג  ,םירוהיה

 לש העובשה ךרע* רבדב :הלא תולאש קר וראשנ ,"םירוהרה, יריל םינברה

 = תסונב+ םויונש רכרב | ןשרח םוקמל ידוהי תורבק"תיב תרבעה רבדב ןםירוהיה
 .תחקולה  ,"אשירק:הרכח, = דגג םיעצמאה .רבדב ןםירוהיה םילייחה לש העובשה

 .םורוהי .לש ןןוטג .תנותנ ןינעל אפורה | תקירב = רבדב  ןודמ רתוי= הרובקחימד
 ורפס תגהנה  רברבו *שרוקדולכ, = לש תורשמה רכדב :ןחורה .תולחמב םויוקל

 ,התימהו .הדילה
 ופיסוה = , םוירטסונימה יניעב תובושחה תולאשה לש המושרח לכ יהוז

 הנומאה .תרוח יפ: :לע םידוהיל רשפא םא :תושרחבש השדח הלאש רוע ןהילע "

 ו םירצונ לש תומשב ארקהל תילארשיה

 השררמ:תוככ ושכע קר השדחתנ וז הנורחא הלאש יכ ,ןיבהל רשפא
 רבכ יקסדורבש .יפ:לע:ףא" ,רמגנ םרטש .ןינע  ,יקסדורב ל-גב  ,היטרקרויבה לש

 5 יקסרורב ירבטה לכיהב אסכ רבד:לע דוע בשוח וניאו החו:מב הסירואב כשוו

 ..תקלתהל התע קר ליחתמ .םיידוהיה תומשה רבדב ךוסכסהו ,למס קר ושכע אּוה
 . .םתאמ ללשתש .,םירכנ לש תומש ילעב ,םידוהיה לע ורזג הסירואב  ,ופקת לכב

 = בו'צמלוט ' רמוא ושכע .(םוינמיה רצמ  טרידנק תריחבל הלוגס) הרי

 :ודיקפ םג ,םירז תומשב וארקנ רשא לע ,הלאה םידוהיה לכ תא ןידל רוסמל םג

 * תוגחנה יתב לככו ,תומשה לע םידיפקמ וליחתה תורייעבו םירעב .הטסופה

 < :היסורב חמצת בורקכו ,םידוהיה תומש רבדב הלאשה .הררועתה םינוש.\ תודיקפה

 ,תדחוימ היפימוק םג ובושויש יארובו םידוהיה תומש לש "המילבורפ, = יאדוב

 ,טילשה טניסהל הבה הדובע היהת ןפוא לכבו ,וז הלאשה תא ררכתש

 !תאזה האיצמה לע הנושאר לפנש ,בו'צמלוט לש ותוכז5 לכהו

 "יללח, ,יקסכוקסרק:ץיביקסויו בוינבולופ ,החמשו ןוש ש םיקינזויוסה הנחמב

 יםופכ לע םיאשנ---זויוסה לש "תוכא תוכז,ב המר ריב תורחל ואציש ,הידנלניפ

 , " .םירוהיה יפלכ ,ןבומכ ,םימויאו םימואנ םיעמשנ חז הרקמ ללגבו

 6 םולהנמ םה .דבלב םימואנב םיקפתסמ םניא תאזה | "הירבחה,, ינב ךא

 "ליה םישוע םה רוחיב .םוירשפאה םיעצמאה לכב םירוהיב המחלמ ףקות לכב
 םידוה ב םירחתמ םה  .םידוהיב תילכלכה המחלמב הילודופו היב:סב יכלפב

 " יםידוהיה תורוחפ לע טיקיוכ םיזירכמו חותפל םיברמ םהש תלוכמה:תווונחב

 .קושה םוי לע קר ןהיבשות וכנרפתהו ויחש | ,תובר 4 תוריעב :ישע הרתי דועו

 ,"זויוסה, ירבח תולרתשה יפ:לע.- ,קושה ימי ורבעה --- ,עובשב םעפ ,ידיחיה

 ָ ,הגורחאה םהלה:תסורפ תא םירוהיה יפמ םיאיצימ ךכ ,חכשה םויל

 " תער, = תרוצי .דו:לע םידיהיל קיצהלו ערהל םילוכי םהש םוקמ לכבו

 " ,ץולוו רועב רשא תונוריעה הלהקהש הינשה םעפה וז .תֶאז םישוע .םה---*להקח

 ורימעה  םעפהו .תאזה ריעהמי םירוהיה שורג רבה: :לע תלדתשמ ,היסזר םינפב

 ,הוטנרבוגה  ינפל לדחשהל :וטילחהו הלאשה תא ץיולייב "םיקונזויופה, בוש

 :דוע לק ולבלו םיףוה\ לש  ךפסמ .הוחפשמ הלהקח ןמ  איצוהל םהל השריש

 : 0 ,ריעהל- שדח .ודוחי :םוש
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 וו תימשיטנא | הלומעתו
 , םש הפיקת

 :ונל שי תחא "המחנ, קרו
 ןשיה "דוחסאוו,ה היחתל םק

 ?וזכ המחנב יד ןיאה + תוימשיטנאב

 "םיקינזויסה, = דיש \ םוקמ .לכב  תלהנתמ

 םחלהל הנמאנ החטבהב אציו

 / בלפונירטקיב בוט-ןבא לכונה לש היצקוכורפה ילגרל .ררועתנש ןינעה ְ
 = .,תונוש םירעב הדעההינבר דוחיבו , םייקנ םישנא תואמ "ותשרב- ובשמנש
 לש תואסירדאו םישדח םיבתכמ ואצטנ בוט-ןבא לש ויבתכב ,רמגנ םרט
 תדובעמ זנב תא ררחשל השקבב לכונה םרילא הנפש ,הלשממה םעטמ .םינבר
 םיבישומ ,.תולילש הכושת םג ול , אוהש רבד הזוא ול ונע קר םאו ,אבצה
 ו בלסונוחטקי ךלפב הלשממה םעטמ םינבר השמח דוע ורפאנ .רפאמב םתוא
 רמ םינכוה תא םתרמשממ רוטפל יקסביטיווה רוטנרבוגה םעטמ האצי הדוקפו
 םינשהש יפהלע-ףא ,זיבעשמ בודיוד רמו הצוזרמ קאילופ רמ ,קסניווהמ רנטאר
 ןיידע ישילשהו ,ןוע לכ םהב אצמנ אלש ינפמ ,ישפחל ףכת ואצי םינושארה

 . לכל יולגהו עודיה רבד  ,המשא לכ ןב ןיאש אלא ,אולב ָ

 / עירוהל היפור ידוהי ןיב המדאה תדובע תצפהל הרבחה תאמ ונשקבתנ
 רוספורפה | ,םילעפה בו ןקסעה ,הרבחה ידסיממ דחא לש ונורכול

 בצמ תא  ביטהל התרטמש ,חונמה לש ומש לע הפוק הדסונ ,טסקאב
 תא ודבכו וריקוהש ,הלא לכל הנופ הרבחח .םידוהיה םידנועהו םילעופה
 םהיתומורת תא חולשל ,ומשל ןורכו תבצמ תדמעהב ףתתשהל םוצורו חונמה
 : הסירראה יפ לע הפוקהל

 סע [הקוסמאצק 1'גה56קוזש ה 00. 1192006705
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 ויה  *היסורב  הלכשה:יצופמ, תרבח לש  תויתנשה תויללכה תופסאה

 ויה םירבחה ןיבו דעוה ןיבש םידוגינה .תוררועתהב תונורחאה םינשב תונייטצמ
 .הרומג-חתונמב .הפפאה הרבע וז הנשב םלוא .םירבר:תמחלמל רומח םיאיבמ

 ,םועצמאו הרזע רסוחמ דובעל לוכי -אלש ינפמ ,הברה לעפ אל יכ ,הדוה 'העוה
 לש ירמחה הכצמב ןודל םיפינסה ירבח :לכ לש תיללכ .הפסא - ארקת ..בורקב *

 ץוחמש הלכשהה תצפה ךרוצל םישדח םימוכס ובצקנ .טטומתמו ךלוהה ,ההבחה

 תוריחכה תעב .םייטרפ םירומ תנכהל םירועשה ךרוצלו םילודגה..ןיב רפסה:יתבל %

 לש רבח ,ןיניורק ,מ רחכנ ומוקמבו רכניוו רחבנ אל םישדחה דעוה :ירָבח לש

 .רבגיוו לש ותעיסל תרגנתמה .הגלפמה

 הארנ םעפהו .,םימה ינפ לע בוש הפצ  יקפדורב ואיל לש  .ערואמה 0
 !תופחיתה ד"ע יקסדורבל .הלאשה תא ךרעש איה ירוהי .ןוהע אל :!רחא הנחמב ב

 םודוה'ה יכ ,בתוכה חיכוה .ובש ,המאמ .ספדנ םש ,"ןינלבויק,ה ךא .,םירוהול
 "קפרורבש ,רברל .היארו ,םהיחא תויכז תלבגהלו בשומהיםוחתל םימוכסמ 'םמצע =

 אצמ ושכע .קרו .ויקסעל . קזנ םיאיבמ םהש ינפמ = ,םירוהיה  וילעופ תא רטפ <

 םיידוהיה םילעופה ירוטפ  יכ ,עודוהלו תאזה הבדה הא שיחכהל ץוחנל יקסרורב
 ותופחיתה א"ע םינותעב רפוסמה לכו ,העש תארוה ןיעכ  ,הרקמב ושענ ןלש
 ינפמ ,םידוהיב ךימת רחוב ,ךפיחל ,ומצע .אוהו ,םזוגמ אוה םיידוהיה םילעופתל
 ,ךכל יללכה בשומה םוחת  םרוג ,ורעצלש לא ,רתוי הדובעהל םירוסמ םהש

 םידמועה ולש תשורחה:ותבב בר רפפמב אצמהל ולכוא אל םירוהיה םילעופהש

 ,הבישי תוכז סהל  ןוא .םשש .ןםירפכב |
 תאמ םורבר:רורב  לכקל תולארשיה  תונותעה ץיופתחשכ ,אבהלו =, =

 ..!םעלב הזיא םהל רוכשל םא יתלב .,תרחא הצע הל ןיא---"ונולודגמ,

 \ ₪%- ו
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 דחא

 , תונטקו תולודנ תופסא תוכרענו תוכלוה ל"וחבו היסורב תובר םירעב
 תופסא וכרענ היסורב . םהירחובל ח"וד . יעושתה םרגנוקה יריצ םינתונ ןהבשי
 ,ובורג = ,קסנווד , השרו  ,הסירוא , קסניפב ,  ונל שיש תועידיה יפל , הלא
 ,םיבהלג .םיחוכו  ח"הודה םיררועמ םוקמ לכ .טעטכ ...ינאקפיל ,הצילסובונ
 .תונמסמ ןה .ןיאו .תוטלחה םוש תולכקמ תופסאה ןיאש רקטצהל קר ךירצו

 : ולהְנש הטחלמה תובסש  ,ריגהל רשפאדיא ..פרגנוקהל ןסוחי תא רורכ ןפןאכ =
 ו

 3- םלועה <

 ו בי ףוס ו 8 יכ .,תוכחל ארי יה ןוא . ץראב תינויצה

 עלכקתמ תומוקמה לכב טעמכו הלאשה תא ראבל םיריצה םילדתשמ םוקמ
 + ןוצרב ח"הודה

 ןונרענש הלאכ תופסא ד"ע תועידי .איבמ "טלו,ה לש ןורחאה ןוילגה
 |ונוילעה היולש תודוגא קרו ,הגהנההלו ןהיריצל ןומא ועיבה ןבור . הינמרגב
 ולגט הלאה תו פסאה . היציזופואה ךותב ודמעש , ןהיריצ ישעמ תא ורשא
 ו + םייברעמהל תונבומ המחלמה תובס ןיא המכ דע

 טאלבנעילימאפ רעטרופקנרפ,ב שידקה וניתושירד רוריב לש הו ןינעל
 / ריהזמ אוה ., דחוימ רמאמ ,היציוופואה ירבחמ דחא , ןומיס םוולוי רמ

 ןנהנש ,היסור חכ-יאב תא עורוב הקחרהח .התוא תואצות ינפמ םייברעמה
 |וכ תוגהנתה י"ע :וחרכוי היסור ינויצש ,ששהל שי ,  ןורחאה םרגנוקב הב
 [| הנוחחא הרהוה . םויק לכ תיברעמה תונויצל ןיא ירה זאו  ,םכרדב תכלל
 |איה החוטב , תורחוימ םיכרדב  י לת אל היסורב תונויצה . אוה  רתומל ךא
 + תונויצה יברד ןה הלאש ,  םייברעמה םג וניבי וס ףוסש

 ,סרגנוקה תולאש רורובל לודג רמאמ ןורחאה ןוילגב שידקמ "טלו,ה םג
 ו'אב הדובעה ןינעב הגהנהה לע תונולתה וקדצ אל הטכ דע , חיכומ רמאמז
 ןא םלוא . הלהנל רשפא-יא לבא , הב ךומתל קר רשפאש , היחתה תעונתו
 תווה ןוטלשבו העונתה תונונתהב -- ןינעה לש ירקיעה דצהב עגונ .אוה
 ןמלשה תא לבקל הננוכתה אלש , היציוופואה . תונלבקה חור , ירחפמה
 ןהנהנה ילב ראשת הזכ עגרבש , הלודג הנכסב העונתה תא הדיטעה ,הידיל
 ,תוטב רמאמה כתוכ ,חמדוקה הנהנהה העונתה תא הליצה הו בצממו
 ושנ דוע . הדובעמ ולדחי אל ,דדחי היציוופואהו םינמאנה , הלב תורדתפההש
 ,אבה ןוילגב אבי --דיתעל הפקשהה -- ינשה קלחה יכ ,הז רמאמל יאדוב

 תודוגאה לש תופסא תוכרעגו תוכלוה .. ללכ שלחנ אל הדובעהל ןוצרה
 הלוטעתה תלרגהל ,םירופב םיפשנ תכירעל ןה תוננוכתמ ,.םישדח םידעו תרוחבל
 ולשל יזכרמה רעוה טילחהש אלא ,.םהישרוד לכל םילקשה וחלשיו .טעמ הוע
 הנשה לש תונובשחה לכ תא ורמנש ל תודונאהל .קר םילקשה תא" ה
 ולכויש ידכ  ,ףסכה תא הנחלשתו תודוגאה הנורדותש אפיא  ךורצ .הרבעה
 .תוריהמבו לּודג רתויה רפסמב 2 דעומ רועב וז הנשל םילקשה תא ל
 . . + חירשפא  רתויה

 ואל הדובעל ןוצרהש העשב , ללכ לפנ אל םינויצה חורש העשבו
 ויתואצותבו סרגנוקהב קופעל תיטויה .תידוהיה תונותעה' הברמ  ,ללכ שלחנ
 יומאמ .."טניוה ה = הזב ןיוטצמ דוחיב  :דאמ תוביצעמ תונקסמ "ירול אבו
 טע5ה םלוא ,תוינומהל דע העיגמה םתונטשפכ םיניוצמ דימת םה ןילטייצ
 כ איה היתובסו המחלמה תא , ןינעה תא ותנבה .םימדוקה לע ורמאמ הלוע
 הע , ןינעה לש וקמועל רודחל הצור וניא ךכ לכ אוה * ,תינומהו הסג ךכ
 |שקכמה ,הז םדא ,רברה אלפנ ,ארוקה בלב דשח הז רבד ררועמ םימעפלש
 |קסוע אוהשכ הו םדא  ,ללכב םישקבמה תובלל רודחל ביטימה = ,ויהלא תא
 נכב ןדו טפוש אוהו ,הפיה ומעט ,הלאה תונורשכה דימ ול םידכוא ,תונויצב
 .קושה ינרגתמ ןרגתכ הלאשו הלאש

 תונותעה השירקה , תישימחה הדיעוה לע הררועתנש ,תונושלה תלאשל
 |תא תרכבמו ימואלה סיסבה לע תדמוע הלובש ןבומ .  םיברה םירמאמ ונלש
 .רוסי לעו רבדב חקיידמ איה ןיא םלוא ,  םירזה תונושלה לע ונמע תונושל
 | לשו הנלפמה לכ לש הסוחי לע. הנד איה םידיחי לש תואירקו תירקב הטלחה
 :התיה .איהו , ללב .תירקיע התיה אל הריעוב הלבקתנש וז הטלחה | . התגהנה
 ;רוהיב אב וז הטלחה ירחאו /, םויה רד = תולאשמ תחא  ןורתפמ | רתוי אל
 | ,תונושלה תלאשל הגלפמה סחיב . בוש ורחבנ הירבחש ,הגהנהה דצמ םירבד
 : ,יונש לכ אב אל ,סרופגניסלהב רכב .ןמסגש הו סחיב

 | -םיקרוט לש תובלב ןוצרהיא ררוע יודרונ לש ומואנ דוחיבו סרגנוקה
 ירכד תא  יקינולסמ  בהבמב  םיארוקה ואצמי הז ןוילגב . םידחא םירועצ
 , ןפואב היקרוטל םתסינכלו םידיהיהל וסוחי הא" ןמסמ אוה ..הז ןינעב | ייבפסיונ
 | המחלמ-ילכ רותב םידוהיב שמתשהל אוה הצור .ונמיה הלעמל ןיאש רורב
 ןחומוקמה םתואל םלוא , היקרוטל ואביש אוה הצור ךכיפלו ,םירחא םימע דגנ
 ,סתעפשהו םחכ תא ולידגיש הוב םיקרוטל תלעות ואיכי ןהבש ,תונידמה ןתואל
 ,תא  ןיבמ | ייב-םיונ ןיאו .  םירחאה -םימעה םע תמהלמב םדצ לע םהמעב
 פושי לש תורשפאה תא םידי יתשב תוחדל ובל ואלמ ךיא ,  יודרונ ירבד
 ,םיקרוטה ידיב שימשת-ילב תויהל בושחה דיקפתה תא ,.הילוטנא וא הינודקמ

 ",אגו ןוגש רמאמב הלא וירבד לע בישה ,אטשוקב עופומה ,"רורוא, וננותל
 תודיתע :לעו היקרוטב תומואלה הלאשה 0 תירקיעח ותפקשה תא ךאב ובש
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 םתוא אכד/  רשפא:יאש ,םימואל לש הבלממ אוה םתכלממש  םיועצה
 הברי אל . תוקדוצה םהיתושירד תא אלמל ךירצש אלא , םיקרוטל םתושעל|

 ;םימואלה-תוכלפמ לכ תוכלוהו הב וכלהש וו (ךרד לע בציתת היקרוטו , ןמוה
 ,תוימואלה תויכוה .תרכה לש ו

 ! םיאבה םירבדה תא תמסרפמ הסידווובש ןיעידומה תבשל
 הינאה לע , "אציראצ, הינאה הסידואמ גילפת וז הגש ראוני 80 םויב *

 אוב ל ונתי .םיעסונה תא .תוקלחמה 'ג לב רעב ושב לב א מ ךורע הוהו
 :תבשה תא ללחל וכוטצי אלש ידבב 'ו םויב היגאהב

 ,חיסורה הרבחה לש תוינאה ךלהמ תמישר התנתשנ 1910: תנש .תישארמ 0
 תוגולפמ הינאל הינאמ הרבעה ילב אירוסו לארשי-ץרא יפחל תובלוהה תויגאהו
 םעפו םירהצה ירחא 4 העשב םעפ ('ד םויב הרבעה הנשב) תבשה םווב החע

 1% ךרדב םיהוש רמולכ ,'ה םויב ופיל םיאב ןושארה ןפואב . רקבב 0 העשב

 .נפכלאה תוינאה . םוי 13 ךרדב םיהושו 'ו םויב ופיל םיאב ינשה ןפואבו םוו
 םויב הרבעה הנשב) ,- 10 העשב 'ה םויב ההע תוגילפמ | תורשיה תוירד

 16 ,2 ,ראוני 19 ,5 'ג םויב םיעובשב םעפ הפידואמ תאצוי הלא דבלמ ,(/
 התאיב . לופוניטנטסנוקל הינא םירהצה ירחא 4 העשב ,האלה ,ןכו ראורבפ
 םויכ .תיתפרצה הינאה תגלפרל תנוובמ רקבכ 9 העשב 'ה םויב לופוניטנמסנוקל
 םיהוש רמולכ רקבב 'ג םויב ופיל םיאב הו ןפואב , םירהצה ירחא 4 העשב "ה
 +םימי 7 ךודב

 !:ומסרפל השקבב הוה כתכמה תא ונלבק "הרדג) הבשומה דעו תאמ
 הנמאנה ותדות תא עיבמ הכשומה ינב לכ םשב הרדג המשומה דעו,

 ובבחמו יבבוח לבלו ל"וחבו ןץיראב םידבכנה וניתודסומ לכל--בלה  יקמעמ
 תישארב םשפנ תונעו םתולבסב םהיחאלו בורקמו קוחרט וגידידול ,  בושוה
 םינש לבוי  יצחל תובבלגהו תומחה םהיתוברב דעב -- ק"האל .םאוב
 וצ דחיו ונברקב רעונ ייח והיפה וניחא תוכרב ,הרדג וניתובשומ ךסוהל
 ונכוד לע םילושכמה לבל לבונ םגו השענ יכ ,זאמ ונשפנ תאשמו ונתווקת
 לכ וחרפו ובשו יחי אבס לארשי חור יכ  ,הקוח ונתנומא התע ןכ .ןאטמו
 " .השודקה ונצראב םיבגשנה וגיתונויזח

 :אבה בתכמה הא ונלבק בוניל'צ י ר"ד תאמ

 !הרבכנ תכרעמ

 דימעהל התרטמש ,תימשר הערוה המסרפתנ "טלו,ה לש ינשה ןוילגהב
 העדוה ל ישולשה ףיעסה .סרגנוקה לש הנורחאה העשה ירואתב תמאה תא
 די מ עמ ללב אוה ץאש / ,עודוהל .ינא חרכומ לודגה ירעצלו ,ילא עגונ וז

 .תמ אה תו

 יתערוה רלדנסו יקטנה לש םרותו יוחאש א וה תמ א איל 1
 ינוקהל המבה לעמ אל הז םג -- קר יתעבה .,ירותו א"ע ינא םג
 :רבה לש םנואמ ולגרלש ---,ודו לע = םיטדידנקהלו םירבחהל אלא ןסרג

 ףתתשהל (ןילרבל וגשונ קיתעהל היה ךירצ אוה םג רלדנפ ר'ד) ל

 םינש קר םהמש ,םיראשנה השמחה ונל רשפא םא ,ץעיתהל וגל ןיוחנ ,הגחנהב

 הקל ,וגבשחש חובשל ןיא ,הגהנהה תא וגילע לבקל ,ןילרבב תבשל לכו
 ר'ד .,הגהנהה ירבח העברא וא השלשמ תוחפ אל /אצמהל | םוכורצ ןכומה

 .םיראשנה םוטרידנקה תשמח תרוחב לא תשגל ףכית ךירצש ,ותעד לע רמע רמיהנרזב |

 המבה .לע .גרוברוו .רפה םואתפ עתפל עופוה מ"ומה תא רומגל ונקפסה .םרטו |

 0 ,ותריחב לע רתומ אוה םגש ,עידוהו <

 םלוא .קוידב ערוי יניא ותריחב לע = גרוברוו .פורפה רתו עודמ .9 :
 רדחב .יתעבהש ירבדל .תוכימס םוש ןיא ורותולש ,רעשל רוסוה יל שי
 אוה לבא ,ותעדוהמ רווחיש גרוברוו' ,רפהב ונרצפה םשל ונפש הצעומה'
 םהיניבש | ,סרגנוקה ירבחמ יצחה תטלחה ,ונתשקב תא אלמל טלחהב ןאמ

 ועופשה ,תוריחבב ףתתשה ילבל ,ולש תיצראה תורדתסהה ירבח ואצמנ
 ,פורפה עיבה אל ןפוא לבב +הו ונואמ לע  ,ןיבהל יתלביש יפב ו
 ,יתעדוהב יולת היה ונואמש ,תחא הלמב ףא גרובוו
 תימשרה העדוהה תא ופיפדהש םיגותעה תא תמאה םשב שקבמ יננה - ,

 ,הלא ירבד תא םג םיפדהל  "טלו,ה לש

 , ,1910 .ש ראוגי 10 הבקסומ | =
 ,בונול'צ

. 

 ר"ד .רוטקרידה י"ע תימואלה הפוקה לא םנכנש םיפסכה ןובשח
 דע 1909 רבאקיר שדוחל ₪4 .םוימ .הבקסומב בוניל'צ לאיחי

 ,1910 ראוי שדיחל 4
 ם"ור 5 תויללכ תובדנ
 "8 ימצע"סמ
 4 תורבוש -יסקנפ
 8 תואספוק
 , ,0 808 (םימלש םימולשת)

 9 ןירועשל | , ויהפס

 85 תיז-יצע
 ,, 9 םוכסב ק"הק יות | ורכמנ

 ,- 0 המרגלת תונוילג =
 ,- 8 תורעק

 כור 5 ה"ס

6% 
 .תויפרגויִלַּביִּב תומישר

 ,איִל יפלכ

 ,גרבנויטש .םקעי תאמ םיריש -- .תוריט פה רפפס

 48 'ןנ -- "תררפפ / לש הקיתויל:יב

 ,הזה רפסה הא יתלבק הבר החמשב :ררומ ינא
 םידומע 64 'אוה ליכמ לכה ךסב ,ךרעב אוה ןטק םנמא "

 ,הבורמה תא קיזחמה טעומ :היהיש ,יהיוק ,יתבשח-לבא-- םינוניב
 ץבוקב .וארנ .ירוקמ .ןורשכ לש ,בושח .ןורשכ .לש תוצוצינ

 ,םינש שלש ינפל "הנבי, ידי לע רואל אציש גרבנייטש .י לש "םירישה,
 םיספדנו םיכלוהש ,"ויתולוחמב, התלגתנ ןונגפה תומשפ לש תונמא
 הל התיה ינפלש רפסב הריש לש רשוע אוצמל יתוקת .,"םיפשר,ב
 תובשחמ בשוח רתוי אוה םנמא גרבנייטש  ,ךומסל המ לע. אופא
 ""דימת טעמכ ויתובשחמ תא אוה עיבמ לבא ,תוריצי רצוי אוהשמ
 אוה ןחימה לא אלו בלה לא ןה תורדוח ןכ לעו ,יטויפ ןפיאב
 לכב ןהמכח אלו תונמא איה ותופסלפתה לבא .,רתויב ףסלפתמ
 ,הנורחאלמ הנושארה :לא רתוי איה הבירק ןפוא

 ,הזה "תוריטסה, רפס אוה םיענ יתלב הרקמ םלוא
 - רתויב םיענ יתלבו ארוקל םיענ יתלב ,תורפסל םיענ יתלב

 | ,ומצע ריעצה ררישמהל
 ?תוריטסה ובחכנ המ לעו ימ לע
 לע ןבתכל .ררושמה ינפל היה הבשחמבש -- יל המורמכ

 ירה ,ונינפל ןהש יפכ ,םלוא --- ןהב אצויכו הבהאה לעו השאה
 ןפוא לכבש ,ונורשכ לע , ומצעב רבחמה ינפ לע תוחפטמ ןה
 .קפסב תלטומ הניא ותואיצמ

 ""המו .,רואל איצוהלו םיפדהל ,בותכל ונימיב שיא לוכי ךיא
 םיסנו , םעט :ירסוחמ ,םיילנב םירוהרה רהרהל .,רתויב דבכנש
 %?הו רפסב םיאצומ ונאש ,הלאכ

 "ונושלב--השאה תצבצבמ רפסבש הרושו הרוש לכמ טעמכ
 = -,"הבהא, תפדונ .הרושו הרוש לכמו , "הרוחב,ה רבחמה לש

 הריטפה רוסיש גרבנייטש .אוה ערוי---."המז, רבחמה לש ותבשחמב
 , תזה .ןימה .ןמ םולכ .ולשמ :ול ןיא  ,הארנכ ., לבא , ןוצל .אוה
 לצא וא םירו'זיוו:ימוקה לצא הפקהב ולטונ אוהו  ,ןוצלה ןמ רמולכ

 0 ,,י"הגניז, .יטנגא

 םייוגה תונב תא בהא ךל
 % - : תוקישנ לבקל תנמ לע = >>

 7 ה



 35%- םלועה + , 1 16

 תונונעה לארשי :תינב
 .תיקיצמ -- תובהואש .םשכ

 הפרה .תועבותו טעמ :תונחונ
 ;.;תויפהפיה לארשי תונב
 קחרתה הז םותי רודב
 ןתחבושמה הבהאה ןמ
 םייוגה .תונב---תפיעתנ
 ".:תחא-תבב לכה .תונתונ

 רפסא אל .רחא ריש לא הוה רישה ןמ יתרבע שפנ לעגב
 קיתעאו ינפ תא הפכא ,ינשה הז תא יארקב יתשגרהש המ םכל
 : םכינפל ותוא

 הרוחבה .םירהצ
 ;תברקמו תקחרמ
 ,הסכתמו .הלגתמ איה
 .תברוצ יפ תקישנ ךא

 ,הרצק הקישנו וג לא וג
 ;ןיחצנ לש הקישנה איה
 :יתעבטנ ..שיא .רעיב :ןיא
 ."ןוכנ ירשאו .טעמ רוע

 ,הקישנה הקספנ םאתפ
 :הארמל ודמצנ יניע
 ולחז םינטק םישמר .ינש
 : .הרענה לש הרש בג לע

 ודמע .ןבלה .רשה לע
 ןםישמרה ינש וגורזיו
 יתיער ךא .,לכתסאו
 ,םישנ .ךרר--השיבתנ תצק

 לש וחומבו ובלב לוונ המכ ,רועיכ המכ-- םלוע לש ונובר
 !הלאכ .םירוט-בהוכ שיא

 ןיא ., הנומת םוש ןיא , תוילכב םש  ,םזיניצ ןיאש םוקמבו
 לש וקוחצמ הארבנ הבהאה, ,תירוקמ הלמ םוש ןיא ,טפשמ םש
 ;"המר .הברמ -- המז הברמ ,המז הברמ -- הבהא הברמ ,רצויה
 לע םיערתשמ חיר ילב , םעט ילב םימזירופא רועו . רועו, דועו
 -- ..!םידומע העבראו  .םישש

 יכ  ,יתצפח אל ,הפירשב ףכיה  יתנד תוריטסה ךפס תא
 ותוא ןנח תמאב אלה . ריעצה ררושמה ןיבו ינוב ןמשל היהי
 --,ןימאהל .ינא .הצור --- תוריטסה רפסו . הלענ .ןורשכב .םיהלא
 .הרקמ אלא .וניא

 ! רתויב םיענהיתלב הרקמ םרב

 =-הדה.5798 רעו ₪ --5,27--

 .ןֶאפלעגרעב .ד תאמ רופס--- .(תוביתגה-תיבל ביבסמ) לֶאוקָאוו םּורא

 .ע"רת ,אשראוו ,"סערגארפ, גאלרעפ

 "םירחופה, ןמ דחא אוה ,ןייטשניבור שונייב ,הזה רופסה רובג
 םה םיבר ;תונרגתל :היטנ ילב רכממודחקמב קסועה םידוהיה
 זא ,םינפ הריאמ "החלצה,הש העשב אלא ,רחסמה קושב והומכ
 ארוקה .,שפנבש ימינפה לוקהו ,תוקזחתמ םידיה ,ררועתמ בלה
 םלואו ,םלאנש דע קתתשמו ךלוה ,רתוי יליצא ,רחא .םלועל
 םירכומו םינוק םירחאש העשב ,"הלצומדיא, אוה הז שוניב
 ללמוא  ומצע תא האור אוה ,ןוממ דיספמ אוה ,םירכתשמו

 7 אתו ממ דיפק60ק8, 0התההפ ה קה

 ןורטמה תנחוחו האונשו הרעוכמ השא -ול שישכ ,םיללמואבש
 ןחלצה:יא .תואצות אלא םניא הלאה תושגרה לכ ךא , וייח תא
 ןו -- םימיה .לכ .רורט ,םיקסע לעב ,ןוגה רחופ .,, רחסמב
 םילודג םירישעל וא ןינע םהש ,הלאכ םירוהרהל ללכ יאנפ ול
 ,,םהל ןיא םולכש ,םידורמ םיינעל וא ,םהל "סח אל םולכש

 שצע תא האור ,לשמל ,ןאמפיוק קיצ'מהרבא ןיא הזב אצויכ
 הבדה לכ .תומלוח םיניע תלעב הפי השא ול שישכ ,"רשואמ,
 ןשעמה-ילעב לש םמלועב םיקמ .םהל ןיא הלאה "םייטנמורה,

 ןוכג, תויהל רשכומ ןייטשניבור שוניב ןיא ןכ .יכ הנה
 ןאור םתא וישעמבו וירברב ,ויתובשהמבש יפ:לעָיףא ,ןמור לש
 שא ךופהי "לומ,הש רהאל יכ .חתא םישינרמ ךא .תויטנמור
 ו .ולש תימולחה לכ ופלחי "זא ,ורחסמב םינפ

 ןוובג, ארבל ,הארנכ ,ללכ הצר אל ןוסלנרב רמ םלואו
 ןקכה תא! אוה םפיה יכ ףא ,ןייטשניבור .שוניב לש ותומדב
 ןע תוביתנה-תויב :הביבסה איה --- רקיעה .ריפסב  בושח רתויה
 נחמה ןיא .חורמ םיספנרפתמו סנב םייחה ,"םירחיס,ה  תויפונכ
 ןנמקה םישנאה לע גלנקמ אוה ןיא ףא ,הלאה םייחה תא הככמ
 ןושמ איצוהל ותעד ןיאש ןכש לכ אלו ,םתורישעב םילרה ,הלאה
 : .םכרע לעו םהילע

 ןיחה לע רוצע-יכב םג הז רופסב ,אצומ התא תאז לכבו
 ןוופש הלאה םירחופה לע רימט גולגל םג ,המ"ילב לע םיולתה
 קהלרמה תאזה הביבסה לע .ץורח'טפשמ םג ,םיחתפה לע רוזחל

 ןש ,לפש םראה תא השועה ,הבשחמ לכ הניטקמה ,שגר לכ
 ב , דאמ

 עמ רתוי הברה םימעפל רצויש ,ןורשכ לש וחכ והז
 ,ותערב חלעש

 !םאו , ונתורפסב הנושאר םושגיפ ונא רבחמה םש תא
 .הזמ הפי ךל ןיא זא ,ולש יתורפסה טויבדה אוה

 וו רפסה ןונגסבש תומיגפה לע ןאכ .ריעהל | יתערב ןיא
 ץורה תא רופמל קר יתיצר ,םירחא םירואיתבש תומלשה-ןורסח
 : -- ,הזה ריפפה ילע השעש יללכה

. 
 תה ,גרוברטפב תודחא םינש רואל אציש ,'רניירפ; ידוהיה ןותעה

 ן ופסונ ול ויהש םיעוכקה וירזוע דבלמ ,השרוב עיפוהל וז הנש תישארמ

 , .םימסרופמה םיודוהיה םירפוסה ןמ םודחא

 ןועיק סאד, םשב ירוהי ןותע .עיפומ ראוני ח"רמ ליחתה .בויקב --

 .בוט םשור םישוע םינושארה תונוילגה ,"טראוו
 ₪, םשב ריוצס ידוהי ןועובש .איצוהל דיירפ רמ ליחתה השרוב --

 1 ("טלעוו ןעיורפ יד,)  םישנה ליבשב | תורחוימ תופסוה םע "להארטש

 .("טלעוו דנעגוי יד,) םורוענה

 ומ םיאנ םירמאמ םיאצומ ונא םויה דע ואציש תונוילגה תשלשב

 ןוש ןיירע  ללכבו ,הבר תונמאב םויושע םגיֶא םירויצה .,םומסרופמ םירפוס
 ו --יהז .ןועובשבש יתונמאהו יתורפפה רמוחב היבןברע וזיא

 . :הזה בתכמה תא םםרפל ונשקבתנ

 5 .איצוהל הטילחה  ,ןור נ"ע בוטסורב "רבע תפש יבבוח, תדוגא
 טאנה הירבחמ דחא היהש ,יקפוו ש רש ןהכה יב צ חונמה יבתכ רחבמ

 !ותכ, ןא םיבתכמ וזיא םדי" תחת שיש ןנירפוסמ הלא לכ תא ינא שקבמ
 הנ ונשוו םהמ הקתעה השעתש ירחאו ולא םאוצמהל וליאויש ,הונמהמ

 ,םהילעבל
 -- הדוגאה םשב

 יטראטשנעוייא רזעלא השמ ר"ד

 = ,גרְּבדלוג ,ל 2 > + ל"ומה-ךרועה

 הגאי 113תה6ה 11. 7. 160
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 .טאלבגאט עשידוי סאד ןערעינאבא לאז דוי רע עד 1
 .גנוטייצ:םענאט עשירוי עט םע ב :יר טזיא
 ןעשידוי  םער ןופ. םעיצאמראפניאשע ט סע ב יד טאה

 .ןעבעל
 :םקלאפ יד ראפ רוסי ןעמשרע םער טגעלעג טאה סע
 .ןעסאמ ןעשיריי רעד גנודליב
 ---- ןופ .ןאמאר ןעטסעיינ םעד : טקורד טָאלבגַאט סאד

 ןערעטש עדנעזנאלב -- םכילע םולש
 .ןעבעל .רעיושראוו ןעשירוי ןופ עטבישעג עלענאיצאזנעס

 המקנ .עכילקערש 2
 :עטיל .עסיורג ןעטנענאבא ענייז עלא ןא :טביג טאלבגאט ו[
 :ארד ,דלעפנעזאר םירר אמ ןופ ןעטפירש עימערפ עשידא
 פיליפ ןופ עטכישעג-רוטלוק ןוא ןידראג .בקעי ןופ |[

 ,ץנארק 2
 ,אקנארפ .ןוא םיטארג .רעמונעבארפ ןוא עטקעפסארפ

 460801. 78181, 1600זש 08]ו0מ
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 רו 4

 .ה"לרַת 1866 רתאי ןופ 'קצ ראוואו רקר 0) /
 ירוקה יב /

 6 חספ לש מריפשו שייי ןעטסקאמשלנ פעד
 5 (םירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 2 תעיצו 50620805 סחחקד <
 ם א םסבא3 ס6פוצה. ₪ תפסה הסה סיוט סדאמ,

 ₪ םיקידצה םינואנה םינברהמ םירשכה טימ
 2 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק

 5 כ 5. 55, [ 2014. ==
 ש"יי רער ןגנולרנאהעב עטסעב .ןעויירפ עטסיונענ
 ,קאטשענ ןעטונ ןייז פיס טסואוועב זיא טריפשו
 טלאפשענ לאטטירק ןייו טיס ,היר  ןץסענעננא

 אט רגש 88 5 0-1 סת

 הא קרה ה חה רה ה יי <

 םער ףיזא םנעמענאבא םאר ןעמימענא רעו םע
 עוטייצ רעכילנעט רעסיורנ רעד ףיוא 19/0 רהאי

 - ,אשדאו ןיא 'טלעוו עיינ יד
 "מלעוו טיי . ןוא עדְגָעמשנַ ןמו : ןָעבַאגפיוא ייווצ הלל ריו שאה

 "םלעוו עיינ יד, טָמה ןעבָאגפויא ויווצ עגְוזאד יד .דנָעהְצנַא 5 7

 +6 ,שסנרָע ןוא גנערטש ץנָעטסוזקָע רחנא 5 רהָאי ןָעטשרָע ם'נוא טרהופָעגפרוד

 לג גנוטמצ עשורוי ץטבעולעב ץכיצנויא וד ןערַאוועג וא 'טלעוו עיינ יד, וש

 , .םּוקולבופ-רעזְעל ןָעשודוי ם'נּופ ן ע ש כ ו ש=ע ל א

 ,סָעשורפ יד ,ץיצאמרָאּפנוא עטסכינר יד רָעועל ערהנא גידנעטש טיג "טלעוו עייניד.

 ,ןָעְבָעְל ָעְגְִמיָעְלְש ןּופ ייס  ,ןעשודּי ןופ וטפ ,םָעְמִנ-גָאט עמ

 יגָעצ עסיורג יד ןנא ןָעטנָעדנָטפסָערֶאק עגְודנעמש ערהוא טָאה ,"טלעוו עיינ יד,

 | שדעמש ץמיורג וד ןוא ךיוא ווו ,אפָארּווא-ברָעמ ןופ ןערש

 ."םוחת, ם'נופ

 ןוא ןָעְנָאטָעְילְעְּפ ךוז טנפָעג רָעַּונ ןָעדָעִי .ןיא סֶאּוו רעפיוא "מלעוו עיינ ידע

 פאר עמול א תבש ןָעדָעְי וו טיג , ןעלקיטרַא ץשירארָעטיל

 ןּופ ןָעטפָעְרְק ָעטסָעב יה  לווטנַא ןָעמהָענ םָע רָעּבִלָעוו ןוא ,עגַאְלְב עשור

 "טלָעוו רע רָעְרְ, ןוא ךיז ןעקורד טוצ ץטצעל וד .רוטארָעטול רָעשודגי רָעַד

 ,שא םוש ןופ "רעדליב עזייר,
 -ץויר מו טצָעו טבאמ: רעלטסנוק רעד ואו 'אקנרעמא ןּופ ןוא כעוו ן5ּ רערלוב == --

 וד .ןֶעְּואווָעב שאה םֶאוו \ , גנוטטצ עשידוי ץגוצנווא וד זיא "טלעוו עיינ יד,
 רָעטבירפקלַא5 ןעפיירג רָעְזנְוא ןופ גנוטייברַאטמ ָעגְידנָעטשָעב

 * טסורָאמּוה ןוא

 "םכילעדםולש,
 ,ןָעשורפ גידנעטש ןמו טומ  גנּולויטבָא-ןָטטעילְעפ ָעְונוא טרעוצעב רעפלָעוו

 טָאה שמצ עטצעל וד . טסטנ ןָעשוטסורָאמּוה ןָעדְגְעקווקרע כידנעטש , ןָעְגנוי גורנעמש

 שמר רַעְסיורְג רָעְטג ם'טכילע םולש "טלָעְוו רע רָעַד ןוא ןעקּורד ןָעביוהָעגְנָא דה

 ."ןערעמש ערנעזנאלב, =
 . . רוי 0 . .. :.

 "םכילע-םולש, סאו ,קרֶעוונעועור א ויא -- "(ערעטש עדנעזנאלב, \

 טרָעוו סע ןָעכלעוו ןוא ,ןאמָאר 8 ; ןָערהְאי רעגנלדנהָעצ טויבראָענ םַעַד ףיוא טָאה

 -דנו-ענ ןוא ןעבעל פא טסורָאמּוה ןעסיורג רָעונּוא ןופ ןעפ רעד טומ טרעדלְושַעג

 - יא רטלק ןוא טוורב םורא טמהָעג סאו ,ךוב 8 ;  ןָערָאיטקא .ץשודוי יד ןופ ןוז

 , רנאלסור : וזו .,תוגירמ ךס 8 ןוא ךס 8 ןוא ןָעְבְעְל-תולג רֶעזנּוא ןופ לייט ןעסיורג

 . אקירָעְמַא ןוא דנַאלגנָע ,ןָעינָעמּור , ןָעיִצָילַאג

 <> .ןעפיוהנ רָעונּוא ןּופ קרעוורעטסממ ₪ ןוא -- "ןערעמש עדנעזנאלב,

 2 , 0 ' ."ם'ב י ל ע - ם ל ש, רָעטפִיִדסְְלֶאפ

 נצ טפקפולנעמ .ור טאהעג טונ ןָעבָאה םפֶאוו ,רָעוְעל יד ראפ - , גנוקרעמ:א
 רָומ ןָעְבְיג , ןאמָאר םיםבילעיסולש ןופ ביוהנָא 5 ןָעועל ו

 ,.ענאלייב עגיטםיזמּוא םלא ךעלטיפאק ָעשרַע יד

 רהָאי '/, ,לבּור 12 רהָאי 4 ,לבּור (5 רהֶא א :דגא פור : זיירפ

 0 .פֶאַק ₪69 טָאנָאמ 8 , לבור 7

 ל : ךולגָעט .ןעקיש וצ :דנ א לסי +א

 .לבּור 8, שרוח 8 ,לבור 12 .רהֶאי '/, ,לבור

 ,/'ר 41/5609 רהֶאי 4 לבור 4) רהָאי א :ךֶאווא לָאמ 3 1

 לכור 1 טָאְנֶאמ א ,15/228  רהֶמי |
 .ראטקעפס מ ר דעה

 0 ,גנוטלטוורעפיטסטפ רעד ךרוד ןעבטרשפיוא ךיוא ןטמ ןאק דנאלסווא ןיא

 הסתה ו(דוה 11 גת 375", 30קוזההה, תאמה . 0

 האס כ זמ א < רק : סע

 .ישארה "*םלועה,, כוס

 5 טרפב ורעוונַא .ריעלו ללכב הינלב תנידמל

 , ה 8 אמה, \תצסמ  (ת806]0) וס וו "םתת6המ, 8.

 ;רדא



 יד. .ףיוא  טנעמאנאבא סאד .ןעמונעגנא . טרעוו סע |
 גנוטויצ .עשודוו עבילגעט עטסעמוירפשרעמ :

 "ךעבעל רעזנוא .
 ,1010 ראונאי 1 ןיפ

 .(גנאגרהאו כ

 ;לבור ₪ רהאי .בלאה א ;לבור 6 י האו א ךאפ :;זוירפ
 .פאק 50 שדוחא ןלבור 1 50 רהאי לעטרעיפ א

 ץנעטסיזקע רהיא ןופ רהאי 8 יד ןיא זיא "ןעבעל רעזנוא,, נוטיוצ יד 2

 ךיז טגיטיגנ יז .זא ,םוקילבופ ןעדנעועל םיייב -ןעראוועג טסואוועב :יוזא .ןווש
 וצ  ףיוא- ןעלטיט .עטלעצנוקעג  ןוא ןעטאלקער - עדנעוירש עגייק ןיא .טשונ- 5

 +רעועל : ןעסוקעב
 רעזנוא, טיג ,גנוניישרע רהיא ןופ .רהאי ןעטרעופ :ןיא בידנעהעננויוא

 לאירעטאמיעועל ןעטנאסערעטניא םעד רעפיוא ,ןעטנענָאבא עלא "ןעבעל
 ד ,עימערפ סלא טפיומוא ץנאג  ,ןעגאלויב יד ןו+ גנוטייצ רעד ןופ

 ןעטלאהטנע עבלעוו ,רעדנעב עםיורג ייווצ ןיא ןעזייר םהרכא .ןופ קרעוו

 ,לבוה .2,50. גנולדנאהכוב ןיא טסאק פאוו -. ,טקורדעג לאפטבארפ .,ןעטויז 0

 ענאבא םעד ןייא.ןעלהאצ סאוו ,ןעטנענאבא יד. :גנוקרעמנא
 עפיורנ ייווצ יד ןעטוקעב ,לאמ ןייא ףיוא רהאי א ךאפ ויירפיסטנעמ

 . טפיזמוא ץנאנ ,דלאב קרעוו :פנעויור ןופ רעדנעב

 ןוא  ,ד ל א ב דנאב ןיוא .ןעמוקעב ןעטנענאבא .עבילרהעו.בלאה .וד

 ,רהאי. ןעבלאה ןעטייווצ ן'ראפ .ןעלהאצנייא םייב דנאב ןעויווצ םעב
 | דגאב .ןעדעו ראפ אטראפ 10 .גידבעלהאצוצ

 רנאב ןעדעי .ןעפוקעב ןקטנענאבא  עבילרהעי-לעטרעיפ יד :ךיוא
 :אנאבא רעייו ןופ רהאי .לעטרעיפ ןעטויווצ - םעד ראפ ןעלהאצנויא! םייב
 + דנאב ןערעי .ראפ אטראפ ,פאק 0 גידנעלהאצוצ  ,טנעמ

 :מוא ןעמוקעב .ןעטנענאבא עכילטאגאמ :יד- ךיוא 6
 ,רנאב  ןערעי .:ץימערפ רעד .ןופ ךעדנעב .ייווצ -וד .טסיז

 :אבא ןעוועג .ןענעו :ייז זא ,ןעגנוטיויק יד .וצ:ןעלעמש ייז-ןעוו
 ,דנאב ןעדעי ראפ .פאק 10 וצ אטראפ גודנעלהאצוצ ,םישדח 6 טרינ

 פיוא ענהא ,"ןעבעל .רעונוא, ןופ ןעטנענאבא ע ל-א ןעמוקעב אלא

 . טסיזמוא ץנאג עימערפ עסוורג יד" ,םהאנ

 80 טימ לבור 3-רונ .גידנעלהאצ ,טנענאבא רעדעי ןאק םעד רעפווא ּ
 ("רוטארעטיל .עשיאעפארייא,) רעביב 5 ןעמוקעב .(זייוו םקטאר) פאק

 .ןעועל םוצ לאורעטאמ ןעטנעבייצענסיוא א ןעטלאהטנע ,עבלעוו = >>
 : סער דוא '

 קס ההזנה כ 805 1066: 5, 3 קנה 20 8.
 רווה ו ו

 טנעמענאבא םאד .ןעמו)עננא טרעוו םע'

 .עשימאנאקע-ךילמפאשלעועג  ,עשיטילאפ :עיינ א  ףיוא
 גנוטייצ .עשירארעמיל :ןוא

 "טראוו רעוועיקנ
 ,1910 ראונאי ןעמ:1 ןופ וועיק ןיא ןעניישרע ןא טםיוה עבלעוו |

 ןאהטעג טרעוו םאוו םעלא ןעלגיפשבא .ךיז טעוו "טראוו רעוועיק, יא
 . .ןעבעל ןעבילטפאשלעועג-לאנַאיצאנ ןעשידוי .ןיא ןעפאשענ וא

 ןופ .ןעבעל סאד ןעמהענרעפ גנוטיוצ רעד ןוא טעוו 'טרא רעדנוזעב א ;
 ,טנאק .ןעגיר ברעמיםורד ןיא יגנולעקלעפעב רעשודוו רעד
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 5ע המיתהה יד = ףיוא  טנעמאנאבַא .םאד קס טרעוו סע
 0 ןעבעל רעזנואו הקיתואילביבה, ימויח .ןותעה ב טיי ודוו עבולגעט עטוי
 פוזה ריח ןמוה רת ,1910 ראונאי 1 ןופ

 ,(גנאגרהאי רעטרעיפ)

 המ תלבקתמ 110 תנשל ןלבור 8 ל םלאה א ;לבור 6 "האו א ראפ : יירש
 - א 5 5 .פאק 50 שדוחא ;לבור 1.50 רהאי לעטרעיפ א
 1 ₪ : ץנעטסיזקע רהיא ןופ רהאי 8 יד ןיא זיא "ןעבעל רעזנוא , נוטיוצ יד

 ךיז טגיטוונ יז זא ,םוקילבופ ןעדנעועל ם'ויב ןעראוועג טסואוועב יוזא ןיוש

 ןצ .ףיוא ןעלטימ .עטלעצגיקעג ןוא ןעמאלקער עדנעיירש ענייק ןיא  טשוג 5
 : חולשמה םע .המיתחה יאנה .רעועל ןעמוקעב >>

 =: ("ןסוה רה לש הקיתואילביב,ה ילב) .רבלב "ןמוה דה, ןותעה לע (א רעזנּוא, טיג ,גנוניישרע רהיא ןופ רהאי ןעטרעיפ ןיא גידנעהענניירא
 0 :ל"וחב :ל"וחב :היסווב לאירעטאמ,עועל ןעטנאסערעטניא םעד רעסיוא ,ןעטנענַאבא עלא .*ןעבעל <

 |  (.ימוי תולשמב) (,עובשב :פ"ג) יד-,עימערפ סלא םפיומוא ץנאג ,ןעגאלויב יד ןוצ כנוטווצ רעד ןופ
 ,לבוה .18,-- ,לבור -.10.- ,לבור 8.-- = הנשל ןעטלאהטנע עכלעוו ,רעדנעב עסיורג ייווצ ןיא ןעזייר םהרבא ןופ קרע
 : 2 0 5 , 4 ,--הנש יצחל ילבור 9,50 גנולדנאהבוב ןיא טסאק סאוז ,טקורדעג לאפטבארפ העטויו 0

 ,-- 58 ,- 0 / 9 ,--הנש עברל :ענאבא םעד ןייא-ןעלהאצ םאוו ,ןעטנענאבא יד :גנוקרעמנא ל
 , 10 כ 85 / 7-66 דחא 'חל עפיורנ ייווצ יד ןעמוקעב  ,לאמ ןייא ףיוא רהאי א ראפ זיירפ.סטנעמ
 :"ןמוה דה לש הקיתואילביבה , םע דחיב "ןמזה דה, ןותעה לע (ב , טפיומוא ץנאג ,דלאב קרעוו סנעוייר ןופ רעדנעב

 :ל"ותב :ל"וחב :היסווב ןוא .,ד ל א ב דנאב ןויא  ןעמוקעב- ןעטנענאבא  עבולרהעי-בלאה יד
 (:ימוי חולשמב) (.עובשב פ'ג) ,רהאי ןעבלאה ןעטייווצ ן'ראפ ןעלחאצנייא םויב דנאב ןעמייווצ םעד
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 ו ,- 0 ,- 8 , 9.50 הנש עברל | יאנאבא רעיוז ןופ רהאי\ לעמרעיפ ןעטויווצ םעד ראפ ןעלהאצנויא םויב
 | 2-0 ל ,  --י88 רחא שדחל + דנאב ןערעי ראפ אטראפ ,פאק 10 גידנעלהאצוצ :,טנעמ ><

 | םושרחה ישארמ קר תלבקתמ  ,"הקיתואילביב,ה לע וא ,ןותעה לע המיתהה :מו א  ןעמוקעב ןעטנענאבא עכילטאנאמ יד .ךיוא
 ! הו א ל אקוד תלבקתמ ל"נה החנהה ריחמ י"פע "הקיתואילביב ,ה לע המיתחה ןערעי +: עימע עד ן] ,דנאב ןערעי :  עימערפ רעד .ןופ  רעדנעב .ייווצ יד טסו ,.יסורה חולה י"פע
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 ' <, תוקפוק 95--סירדאה ףולח רוחמ = | , םסיזמוא ץנאג עימערפ עפיורג יד ,םהאנ
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 ו ,[ 00 5-[ 3 0
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 תיעיבר הנש

 /1[,א ג, 3-66 60908, ,0-

 וע ₪ | ה לַע
" 4 

/ , -/ . 
 דחא לש ותריטפל הנש שמחו םירשע ואלמ טבש ז"ט םויב =

 ימואלה ןויערה יאיבנמ דחאו השדחה תירבעה תורפסה | ירצוימ
 .ןיקסנלומס השמ  ןב ץרפ רפוסה --- ידוהוה =

 וליפאו ,רבלב ןורשכ לעב רפופ קר ןיקסנלומס היה וליא
 תינחורה .ותעפשה = רבכ .התיה וא .יכ- ,לודג רתוי  ונורשב היה <
 . ונמלועב תטעמתמ =

 ןונגסה םג ,תונמאה לע תופקשהה ,יתורפסה םעטה
 ריתב קרש דע ,ןורחאה לבויה יצח ךשמב ךכ לכ ונתשנ ירבעה =
 שו .- תפוקתב םהיתופיאשו םידוהיה ייח לש  אירלקפסא = ,
 ן ,בר ךרע .ןיקסגלומס לש  וירופסל םהְל

 ונורשכ ללגב ידוהיה  ונמלועב םוטרפל הכז אל ןיק סנלימס
 ץיפהל ירכ קר וב שמתשה ומצע .אוהש אלא דוע .אלו  .יתונמאה = .
 הז רבד -- "תונמא ליבשב תונמא, | .:ויתועדו  ויתונויער = תא"

 תורפסב תומדלא דע םלח םא , ןיקסנלומס בלמ דאמ קוחר הוה
 וירופס אלו ,"םלוע םע, ורפס ויניע דגנל היהש יאדוב ,תירבעה
 .וינמורו =
 ימי לכ שפנ תוריפמב ןיקפנלומס םהל ףיטהש ,תונויערהו ל
 ונימיבש ,תונויערה הלא ,ןושלהו םעה ,ץראה תיחת םה ,וייח *
 , ידוהיה םלועב םינובהו . םיפרהמה לכ תלחנל רבכ ווה =
 ונימיב .הברה וקמעתנ הלאה תונויערה יכ  ,קפס - לכ וא ,
 ירמאמב רשאמ בחר רתויו הפי  רתוי יומב םהל ואצמו -
 הלרלדתנ יכ ,הילע םיננוקמש ,תידוהיה הבשחמה טל

 רודחלו תובבלה תא ררועל םינשה ןתוא לכב הקספ אל ,ונרורב
 תאזה הבשחמה למע ירפ תא . תולגב ונמויק תולאש יקמעמ לא
 תישארב ינויצהו. ימואלה ןויערה תא ונכירעהב ,תוארל םילוכי ונא =
 חתפתנש ומצע ןויערה ותוא לומ / ,ןיקסנלומס ימי" ,ותחימע =
 . : .רונימוב =
 םישיגרמש םושמ קר אל ונל שודקו רקי .ןיקסנלומס רכז 0
 לש םונושארה םיערוזה ןמ היהש ,שיאה< ותוא לא דובכ ונא =
 ולצא ונא .םיאצומש ינפמ םג אלא ,ונתורפסב ימואלה ןויערה =
 ,ונל רפחש רברה ותוא הבורמ הדמב ,

 המימתה הנומאה השלחנ ונימיב
 מעה | םע דחו :

 יאשונ ג תובלב .הבהלנתו |
 וננויער לא הר

 11, 21-20 ?188808ה 1910

 ול הרבא ונויער לש ותובתרתה ידי לע ;תונקפסה
 רשאמ לכשבש רברל רתוי היה ונלצא ימואלה ןויערה ;ותמות
 . בלבש שנרל

 תא ארוק ונימיב ימואל ידוהישכ
 לעב לא שרוק שגר םישמ ילב
 .םעה תיחתב תאוה

 הברה ותבהא ךותמ ןיקסנלומס עיגה תאזה .הנומאה לא
 .ידוהיה .םעל

 יהלא תא םיצאנמשב,
 * ,"ימע תא םיפדגמשכ

 .ירבע רפופ לא ויבתכממ דחאב ןיקסנלומס בתוכ ךכ
 ,לארשי-ץרא-בושי לש ןויערה ידיל ותוא האיבה וז הנומאו

 < "ץרא ול הצוחנ הזלו ,תויחל חר כומ אלה ידוהיה םעה יכ ןעי
 , תדלומ
 / הוחתל | םוקי ירוהיח םעה יכ | ,ול היה ירבש ןטכו |!
 :לע אוהש לכ רותיו ףא רתוול ול היה רשפא-יא ,ויתובא תמדא
 : ,ריהעה:תפשו רבעה-תפש ,תירבעה ןושלה

 < .ויבתכמב : . תירבעה = וננושלל קודא  יאנק ,היה ןיקסנלומס
 .:הבדמ ,תירבע .ביתכל ותוא .ררועמ | אוה .ר. ,פורפה לא
 " תא .שיגרהל תונמרזה םוש ודימ חינמ וניאו ,תושקו תוכר וילא
 .ריתעבו הוהב ונמע רעב תירבעה ןושלה תובישח

 .םח הלא .ךא :,ונימיב םג ונל שו תירבעה ןושלל םיאנק
 < ,המחלמ .םחירהב ,העשל םיבהלתמה ןמ ונייה  ,"םימהולה, ןמ
 לכ תא שידקהש שיא ,"םידבועה, ןמ היה ןיקסנלומסש דועב
 ,וחור ייח ויה הבש ,תירבעה תורפסה רעכ הדובעל וייח

 ,ונממ רומלל דוע ונל שי הברהו הברה הז ןינעבו

 < אוה אלמתמ  ,ןיקסנלומס
 הבהלנהו הלודגה הנומאה

 ןכ אל ,ךכ לכ רעטצמ ינא .ןיא

 ,ףוינ0ניהבה ב הוריה בפ

 הלודגה הינטירב תכלממב םעה-חכ-יאב .תיבל תוריחבה ומת
 "םינורחאה םימיב תואושנ ויה ןהיתואצותל רשא ,דנלריא תנידמו
 = .טנמלרפב :לודג בור היה תילרבילה הלשממהל ,םלוע יאב לכ יניע
 רשאכ יהיו . תרחא הנלפמ םוש תעהב היולת .התיה אלו ,םרוקה
 ,שדחה סמה קוחל םיכסהל ובא אלו םבל תא םיליצאה ושקה
 הריתהו וז הדמע ,טנמלרפה תיבב לבקתנו הלשממה העיצה רשא
 = ,םוברסמה םיליצאה ןיבו הניב םעה ו ןעמ?--טנמלרפה תא

 לודג



 התוקת , םידרולה תיבב המחלמה תא רוסאל הדי תא קזחי הזו
 לודג רתוי .בור אל .תילרבילה הלשממהל היהי אל האב אל תאז

 תגלפמ תעדב היהת היולת ,שרחה טנמלרפב ןטק בור אל םגו +
 עייתפהל היהי הילע :הזמ הברה עורג אוהש המו --- םילעופה

 םיריאה הגלפמב ושכע
 ברפ ,שרחה השוריה -םמ תא הלשממה העיצה רשאכ

 ררול רמע םיברפמה שארב .יכ .,ורמא  ,ולבקל  םיליצאהרתיב
 םהש .רשפאש --- םיינידמ םיקומנו םימעט ינפמ ,דלי ש םָּו
 ןפוא לכב לבא .םישבושמו םיעטומ םהש רשפאו ,םינוכנו .םיקדוצ
 םומלופ :וליפא רמאנ וא ,ינירמ םומלופ אלא הז ןיא
 ,'גרו'ג  דיולל ,תילרבילה .הלשממב םיפסכה-רש לבא ,ישיא
 הסינכהו תישיאה וא תינידמה תקולחמה רדגמ ןינעה תא איצוה

 דרול .תימואלה וא תיתרה היטפיטנאה נשומ לא
 םיניידמ םילרבילה ויה רשאכו .ידוהי ,עדונכ ,אוה - דלישטוה
 "םירז, .ותודהי תא םיעטהל וחכש אל ,םיינירמ םינינעב ומע
 הלקת לכב ןלכב רלישטור "ידוהיה, ידי : הילגנאב : םילשומ
 רלישטור דרולב םשאה -- םינורחאה םימיב .הילגנאל .העריאש
 ררולה יפלכ הארתהו םויא "תומיענב, .עילבה 'גרו'ג דיולל ,הז
 ,דלישטור לע םימערתמ םינרחפה וניחאמ תצק ויה רבכו , ידוהיה
 םיררו? ילגנאה םעה רסחה %וז הרגתב אוה אקוד םנכנ המל
 ? ותלוז םיביטברסנוק

 -- ותיצמת דע הזה ערואמה .יטרפ תא ררבל ונאב וליא = 6%
 םיחרזא תצק לש םתורהי :.לודג .ךרכב וליפא םיקיפסמ ונא' ןוא <
 ,תולקת המכל הקודב הפורח יהוז .םיאקיטילופה ןורגב םצעכ איה "|

 .ותפקשהו והנבה יפכ םיינירמ םינינעב קסוע ידוהיה ירובצה ןקסעה
 ! ןויגהו םעט ירבדב וחצנל השק-םימעפלו .וב .םימחלנ ודגנכש ולא
 שילחנו ותדלומ "תפרח, תא ול ריכזנו ואוב -- "ידוהי, אוה הנה
 םירבדב תוחפה לכל ןימאמ ןומהה .םעה לע ותעפשה תא
 אל ;םירוהיה .םעל ימינפ"דוגנ  הזיא שיגרמ :אוה .ובלכ ןהלאה

 המכמ השוריב לבק ןכ אלא ,ודוננל הנוכנ הבס שיש ינפמ
 ,הלש תא השוע רימתמה יממעה ךונחה תעפשהו ,ורבעש תורוד
 .הריבםהל רשפא לבא ,תאוה הדבועה תא קי דצ ה ל ונתנוכ ןיא
 םיעובק םיטפשממ םה םישפה םיעבשומה .םיאקיטילופה םלואו

 .םהיניעב יוצרו .בומ םעויס --םהל םיעייפמ םידוהיה םא ,'הלאכ <
 הזיאל ,םידוהי םע  תינידמ תקולחמב  םימצעתמ םהש העשב אלא
 + תואיצמהו ןוינהה לע םהירבד תא םסבל ,םמצע תא וחורטי ךרוצ
 לע ומרל -- עובק םומב םדגנכש ולא תא לוספל .םהל יד
 ירחא לצנתהש םגה --- 'גרו'ג דיולל שמתשה הז .זמרב , םתורהי
 לע - דימת  הניגה  תילרבילה הנלפמהש חיבוהו  ,וירבד לע :ןכ

 םינש ובכע  םיבימברסנוקהש דועב ,םתבוט תא השררו םידוהיה =
 םידוהיה םע .ירקב וכלה .ללכבו = ,תויכזה יווש .ןתמ רעב תובה
 , תוקרוצ .רתויח .םהיתושירדב
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 םיאמט רהטל הקיטילופה חכב שי ךיא ,תוארל רבדה אלפנו
 לש ותודהי תא  םיעמהו רמָע 'גרו'ג = דיולל  .םירוהמ  אמטלו <

 תעשב לבא .תימואל תירובצ הדובעל איה "לופפ, ןכלו ,דלישמור
 רשא ,םיריאה יריצ םע אינונק םישועו םילרבילה .םיכלוה .קחדה
 ,ירמל תועודי הינטירב תכלממ םויק רכרב םהיתובשחמו םהיתועד

 תעשב בלה ךיתמ חתולעהל רבדב ןושארה ונניא !גרו'ג .דוולל
 ןומהה תושגר תא ררועל םילוכיש ' ,םירבדה םתוא תא .ךרוצה
 קרמסיב לש וטוחי איה .עורי ,םיימהב רתויחו םייסרא רתויה

 תא רצי אל יאדוב אוה  ,וימיב המקש הימשיטנאה העונתל
 העונת לכל היה אנושש . ינפמ ,טושפ םעטמ ,תאוה העונתה
 אובת  םינמזה ןמ ןמזב אמש ,הב רשוח ,היהו תינומהו תוממע =
 ,תאוה העוגתה המק רשאכ לבא  .דיחיח תלשממ תא ליבגהל -
 יא

1 

 = ותריקסב ףכית ריכה אוה ,קיפפמ שומש ה ב ש מ תש ה ל רהמ
 תימשיטנאה העונתה ירי לע יכ | ,ילאיר .ינידמ רותב הדחה
 הלע םגו ,השעמ השע ףכיתו םילרבילה חכ תא שילחהל רשפא
 ןהו תדב ןה ,םודקדטפשמ לכמ ישפח היה קרמסיב .ודיב וצפח
 ימשיטנאל היה. ותגשה-רצוק ינפמו ובל עור ינפמ אלו .,תוימואלב
 קה .ךירצש ,ימואל וא יתד רובכ-שגר יב ,ןיבהש ינפמ אלא
 הב שמתשהל ערויה םהא לכ דיב הרח ברח אוה ,ורועהל
 תמעמהכ ,עירכמ אוה ךכ-לכש ,םלועב קומיגו םעמ ןיא .וכרצל
 םיפלאל | בורק הז  ונמלוע דמוע וילעש ,ימואלהו יתדה .לדבהה
 המו .וידימ וזכ הדח ברח חוני אל "השעמ לעב, ינירמ .הנש
 העונתל ברסל אלש ,הלילשב ויצח ,ותעשב קרמסיב השעש
 חכל רבכ התיה רשאכ הב שמתשהל ,בויחב ויצחו ,הימשיטנאה
 שאר ,יפאט ףארגה המזמו המכהחהב וירחא השע ,עינמ
 יאדוב הז יפאטל ,היצקאירה תורבגתה ימָיב הירטסיואב הלשממה
 , ..תוימואלו תה ונינעב תועובק תועדו םימודק םיטפשמ ויה אל
 תוחידב וזיא ,הפי  דודח הזיא * ,תונציל ינימ ויניעב היה לכה
 .לעש . ,תוחידב אלא ויניעב התיה אל תוימשיטנאה םג .. הפירח
 , ,ויניעב קחשמכ היה .אוה ,םילרבילה תא עירכהל חילצה הדי
 .,ושעש המ תושעל םיימשיטנאה ירובגל זמרש העשב

 םידוהיה םיגלפנ וז הנירמב .הילגנאב תוריחבה ימי ורבע
 הלשממב םג ,םירוהי םיאצמנ הגלפמ לכבו ,תויטילופה םהיתוערב
 חלצת אלש ,רשפא ,הז םעטמ ,םידוהי שי תיחכונה תילרבילה
 , הירטסואב ,הינמרגב ךכ:לכ .הרבגש תיסראה  הקיטילופה םש
 ,עובק קוח ןיא הלאכ םינינעבו ,הרעשה יהוו לבא .הירגנואבו
 . הרעצמ התישאר :תוצראה לכב הכרד היה ךכ תוימשיטנאה ןיארו
 םיאבה םימיב םג דומעי .יאדוב רלישטור , דאמ התגש הָתיִרְחאו
 "בורס םיבר םיבשוח הילגנאב ,השוריה סמל םיכסי אלו ובורסב
 הינמרגב םג םיניידמ ןמזב וכו .רברב םשא ידוהיהו ,ןוהעל הז
 | רפסמ םישדח ינפל םרהנ | וילעו ,השוריה:סמ רבד לע
 םה  םירשכה םייראה הינמרגב ,בוליב דסיש "קולבה,
 הא בירחהל אוה לולע םתעד יפלש ינפמ ,הזה סמה ידגנתמ
 םה הפיו .יהלאה רפומה תאו תיגידמה הרבחה תאו ,החפשמה
 :.דלישטור | היה = וליא ,ףסכה לע דמוע םה םמ לוע :םירמוא
 םירצונה ,םירשכה םייראה ויה ןודנולב אלו ןילרבב ושכע
 ,יהלאה רפומהו - תישונאה הרבחהו .החפשמה יניגמ ,םיקודאה
 .רשנה, רובכה:תואב :ותוא םיכזמ ויהו ,ושארל םירתכ םירשוק
 ,הגרדמ וזיאמ םיעדוי ונא ןיא--"םודאה

 הריטפה ןמ המכ ,תועדוי תוירבה ןיא
 ,,,םיינידמה םייחב

 . אצמנ ךוחגה ןמו
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 ,טנמלרפה חתפנשמ .הינמורב עבטל היה רבפ לגרהה
 .םינווכמה  ,"םירזה, רגנכ םיקוחה םירחבנה ינפל הנושאר םיאב
 | גהנמ .םייחה ונינע ראשב ןהו הלכלכב :ה םידוהיה . ידעצ רצהל
 ליבשב .קרב"דירומ ןימ אוה ירה .תישאר :םימרוג ינש ול שי הז
 תלאש .לע םיריצה יניע תא בסהל ידכ וב תשמתשמה ,הלשממה
 לעופה לא םיתניב איצוהל תלוכיה הל  התיהו ,הלאה םיקוחה
 פהל הקוקז איהש םיקוחה תא עובקל ,תוימילופה היתובשחמ תא
 םיקוח תנכהב דאמ דורט יהיש ,טנמלרפה רצמ בר בוכע ילב
 ,םירחא \ םינינעב \ קדקדי אלו ןייעי .אלש רע \ ,"םואלה תבומל,
 "| "םידוהיה יררוצ לש = תיקסופ-אלה תושירדה ןה -- .ינשה םרוגה
 1 ,ץראה ןמ | םתוא שרגל תולובחת םישקבמה

 .ףלשממה תוריפסב םינורחאה םימיב התיהש הכיבמה לכב



 ,הידוהי תאו הגהנמ תא םעפה םג הלשממה החכש אל ,תינמורה <
 תועצה וינפל םישל הרהמ ,טנמלרפה לש ףרוחהדתנוע הלחה .ךאו
 םיררגנ הלאה םיקוחה .תיבקעב ,םירזה דגנכ םישרח םיקוח לש
 הלשממה-ילעופ לש םתוכז ,םילעופה תודגאתה דגנכ םיקוח רוע

 הישעתהו רחסמה בצמ תא םירהל ידכ . המודכו = התיבש תושעל =
 םאיצוהל ונייה--לכל םיריבסמ ךכ-- םתוא "םיאלהל, ךירצ ,הינמורב =

 רמוא רחא קוח ,םיחרזא םינמור יריל םסינכהלו םירזה ידימ

 רחסמהתיב לכ לש םירזה םידיקפהו םילעופה רפסמ .תא ליבגהל <

 קוח ;הזמ םג תיחפהל ןכ ירחאו .559/;: דע ע"על \ ,תשורחהתובו =
 ןוהה ןמ 85; קלח הישעת וא רחסמ לש קסע לכב יכ ,רמוא .ינש
 ןוהה .ןמ */:הל לבגומ היהי טיררקה | ,"ימואל ףסכ, .תויהל רצ

 תויהל ולכוי  רחסמההיתבו תואקירבפה ילהנמ ; םיקסעה לש -ודופוה

 םהיפיעס ןומה םע הלאה םיקוחה ואיבי םא ,םירז אלו םינמור קר
 והז = .הינמור לש תילכלכה התוחתפתהל .הלעות םהיפיעסדיפיעסו

 תדמוע :הנידמל  הינמור התיה זאמ :ירהש ,קפסב .לטומ רבה
 ,"חישעתהו רחסמה תמרהל, םיקוח קספה ילב וקקוח ,המצע תושרב |
 ךא  ;דאמ ןטק ןיידע םינמורה  םיקפעה-ילעב רפסמ תאז .לכבו <
 בצמה תא סורהל הלאה םינוקררה םיקוחה םידיתע יכ  ,אוה :ירב =
 תאנקל תודוה יכ ,םידוהי לש תוחפשמ פלאו הואמ לש ירמחה =
 תעכ םידוהיה ידיב וראשנ אל ,ץראהו םעה תבוטל .הלשממה <
 םיקוחב םיאב התעו ,הדובעהו רחפמה םא יכ הסנרפה יפנע לכמ =
 הלאה םיקוחהשמ רתוי ךא .םרימ הזה ףנעה תא םנ .לוזגל .הלאב
 רשא רחסמה תוחפתהב יכ ,תוטש לש םיקוח םה ,םירוכא םה

 -יפקה תא םיאיצממה םה ,שארב םוקמ םידוהיה םילטונ הינמורב
 ,ץראב םתצפהב םילדתשמו םינוש הישעת יפנע םיגיהנמ םה ,םילט <

 ירחא .,הזל .הליל ןב | ולגתסי אל םינמורהש ,רבדה רורב :אלהו
 הנשה םישלש ךשמב השעמה וורשכ תא םהל  לגסל :ולביאלש
 ימונוקיאה בצמל בר קזנ ומרגי .הלאה םיקוחהו ,ינידמ שפוח לש
 ,הזב םיחיגשמ הינטורב םיימשיטנאה ןיא םלואו .הינמור ץרא לש
 לע ןגהל תומוקמה לכב תושרד םישרודו תופסא םיליהקמ םהו
 וניועו אל םיריצה בורש ,רעשל רשפאו .הלאה םיקוהה תעצה
 ינפל בורקב דומענ אל םא ,עדוי .ימו ,םהל ומיכסיו הברה

 םחכ תא םינשב תורשע הז םינתונה םישנא יכ ,ביצעמה .הוחמה
 ,לכ .רסוחבו םוריעב וראשי ,ץראה תבוטל םתנובתו

 . ירטינפה  קוחה -- ,דחא קוח דוע ףסונ הלא לכ לעו
 לודג אוה םידוהיה ןמ םיאפורה רפסמש ,הלשממה האצמו השקב
 והוש ירחא .וילאמ .ןבומ | רבדהו -- םינמורה םהירבחל :ךרעב
 הצע םכטל רהמהו --- ץראב םהל ראשנש ידיחיה. ערמה"ףנע
 ויפ לעש ,קח התע םיניכמ וז תילכתל ."הערה, תא ןקתל הוב
 תואטיסרבינואב | תוניחבה לע דומעל "רז, דימלתל .תושרה ןיא

 תוכוה םהל יהת אל ץראל ץוחב םידמולש הלאו ,הינמור לש
 -דימלת תויהל תוכזה תא .םג ,הינמור ץראב םתמכחב שמחשהל
 -יתב חתפל .תוכזה תא) ,םידוהיה דימ התע לוטיל םיצור חקו
 קוחה יעיצמ םישקבמ ,ןבימכ (רככ הז א םיללושמ- םה תחקרמ
 תורחא הוצראב םגש ,תוארהלו םימעט ן"קב ץרשְה תא רהטל
 םיבשחנ יכ ,איה הינמורב םידוהיה תרצ ךא . םירזה םע ךכ םינהונ

 םייח ,אבצב םידבוע . ,םידלונ םה הבל ,ץראב םירזכ פה
 ,םייחה .יפנע לכמ םתוא םיקיחרמ הלאכ םיקוח ייפ לעו ,םיתמ
 --,םהל וראשנ דועש

 8 < םלועה <--

 , בולוקוס .נ

 .תומש

 האמה תלחתב ,וניתומש רברב רככמ ונב ויה םיללעתמ
 םידוהיה בור, .םולאב אמ לודג תומשה לובלב היה ט"יה
 ,םקעי  ,קחצי .םהרבא : םהיתומשב םתדיל-תומישרב דוע :םיבותכ
 לכא ,המודכו ףלוו ,רעב ,ביל : םירהוימה-םיזנכשאה תומשב וא
 ,יאול .קאיז .רודיזוא ,ףלודא : תומשב םמצע תא םה םיארוק
 םיסזלאה םידוהיה תורוק .בתוכ רפסמ ןכ ."הלאכו דראנרב
 ,הינ רוב םר ט ש ה ה ל ה ק ה ר"ע ולש <סטטטופת7>48ב רעעבהףריפ
 ,הרבעש האמל. םישלשה תונש לש ןומירד הז ,ינייפ ליט אנא

 יא ,ףויז ינימ לכ םידוהיה םישוע תומשה תיבוברע י"ע, :  בתוכ
 ,תמאב םיארקנ םה ךיא , ,םידוהיה לש םירוב לע דומעל רשפא
 םה :ומינב ,שרקה יבתכמ םיחוקל תומשב םיארקנ םה הרותל
 םהיקסע | לגרל | םיעסונ םהשכ ,(ןוגר'ז) אוטאפ תומשב םיארקנ
 לגרל םיהוש םהשכו .םיזנכשא תומשב םינכתמ םה ,זנכשאל
 םלוצלצש ,םהלש םניאש תומשב םירדגתמ םה .,זירפב םרחסמ
 208 םסמפ 616 6 םייהקריר לש ופרטנוקב) "רומג יתפרצ
 ירמגל --- תאוה המשאהה רוקממ ,(1845 זירפ -- 1816110"
 תודוקפ | ואצי -- התיה אל ריואהמ הטולק
 -תומישרב םימושר םהש יפכ םהיתומשב ארקהל םיביוח םידוהיהש
 קול ב לש ורפסב -- 00008608 608 00 ווטהה616) .םהדיל
 םג  םיאצומ ונא ול הוש הרזג .(תפרצב  םידוהיה תורוק ר"ע
 אל םש ,ןירייאב ב הרבעש האמל םישלשהו םירשעה תונשב
 הרילה תומישרבש תומשה ןיב לדבהה תאפמ קר אל לובלמה היה
 תאפמ םנ םא יכ ,םהב םישמתשמ םידוהיהש ,םיירצונה תומשה ןיבו
 ,םהיתומישרב םיבותכ םידוהיה .תומש ויה וב רשא רזה ןפואה
 תומש | ר"ע ןיוצמה ורמאמב ץנוצ רפסמ --שריה םשה)
 שיו ,110י80מ םימעפלו 81₪8010| םימעפל בותכ היה --- םידוהיה
 ,םרג הזה לוקלקה ,"החפשמ-םשב ומכ וב םישמתשמ ויהש םג
 יכבתסנ | תורוקפה יתבשו ,תומשה תא ןווכל היה רשפא יאש
 תולהקה תאמ הרוקפ וא האצי ךכיפל .תויסומנ תולאשב םימעפל
 אלש | ,הדילה  תימישרב םידוהיה תומש תביתכב בטוה קרקרל
 אטבמה י"פע םא יכ ,שבושמה אטבמה י"פע םתוא בותכל
 2 .ןקותמה ידרפסה

 ןיאש , בשוח---לותה לש הפטב ץנוצ ףיסומ---ולהקה-שמש,
 שיא לש םש. אוה הוש ינפמ ,זואצשם : קונית לש םש םושרל
 הז יכ ,אוה חכושו | .11ַפ6ְַ6| ותוא םשור אוה ןכ לע ,לדוגמ
 . ."היהי .לודג ןטקה

 \:השמ תא הדילה-תומישרב ןילופב םימשורש ומכ הז ירה
 ,קונפה וא ,הנטקה תויתוא ןה 6 \ תויתואה . ,,1ז00*

 ,תוללובתהל היטנה הרכגתנש יירחא דיחיבו ,םילובלבה לגרל
 .םירצונ תומש םתדיל-תומישרב .םושרל םידוהיה וליחתה
 ,זנכשא תונירממ הברהב הלאש זא הלאשנ הזה יונשה. לגרל
 הלאשל .םירצונ לש תומשב ארקהל | םידוהיל תושר התל שי םא
 יבתכו. .תועצה הברה ובתכ םידוהיה ,המ לש תורפס שיוו
 ,תוניהמה לש דעוה ייתב לאו תודוקפה יתב לא ושיגהש ,ןורכז

 םדקמו ואמ םידוהיהש ,היכוהל ידכ ,סופדב םג ומסרפתנש םהמ שיו
 " ג אוהו ,וחיכוה אל רקיעה תא .םירז תומשב ארקהל םיגהונ ויה
 ןיממ תוללובתהה לגרל קר ושבתשנ םישבושמה תומשה יכ
 / .םימדוקה תורורב התיהש ,עורי

 . ינכשאה .תסונה  ילעב, םידוהיהש ,הרבועה .תא ןויצל ךירצ
 רבכמ םירבעה \ תומשה תא םישבשמ ויה |

0% 

 + ,תונוש תורהזאו



 860001 ;ימכשא יונש אוה -- םהר בא ןמ (ילימרבא ,לימרבא

 ,רבכמ | םידוהיה לצא גהונ היהש ,רד נס כ לא ינויה םשה ןמ
 אוה ואולמבו ,יזנכשא אוה לא לצ ב ןמ ?] ןילגנא  יונש אוה

 ;רזעלא  ןמ  ופעתפה ]ו ,10367 1, פ6ז 328110 בותכ
 ןקהצי ןמ 1שנש ;והיעשי ןמ ₪066 ןבק עי ןמ 8

 :םישגה תומש וא .לאפר ןמ 010 ןיכדרמ ןמ ןזגזצ

 ןמ תורצוקמ תוילגנא תוינבת 1 268806 ,הניד ןמ 1

 הנטקהה הנח ןמ אפשהש ,6]88080 ,ם1אהנס|ג --עבשילא
 ,16186 , 10166 ,(נכשא לש המורדב הגוהנה אסרגה איה [ ₪ םע

 ןםירמ ןמ ן[געוגמ ,ו₪6 ,1₪ש0| :ןה וה ןמ [גזא6) ,6]ה

 ןלתר ןמ תפשס .ת0600 ,תונפמס| ,תסושסה .10מוסת 600
 + ₪001 8016 , 8002 ,8010ם 26716 ;ה ק ב ר ןמ 1166 .1

 ,?וע6 :016)28 : םישובשה ואצי הרופצ םשה ןמ .הרש ןמי 80ע
 *8ו00ז0 יתפרצה אטבמה י"פע םהילע ףסונו ו 6

 זנכשאב םידוהיה לש | ()10006006002) תואסקנפה .תימישרב

 ןמ 0080 :00₪6] :רזומ  ןפאב םינושמ תומש םיאצומ ונא

 /(60₪ ל ונשו ,006  םשה תא | תוגהל וצר אל -- 8
 ,תוריח .6]ג6000ע ןמ) 6]63(0 /(00קע00ג( ןמ) מק
 ,םישנה תומשב רתוי דוע הלודג התיה וז היבוברע ןוכנ רחויו
 11816868 ,118180מ םישובשה ואצי ונממו ,ןמרגתנ הכ למ םשה
 .(1זמה]ג ןמ) 1ואמןי םשב תילגנאה הרבהה י"פע םהמ ףעתסנו
 םשה אב | ,,ש0ם(1%  תיתפרצה הלמל תצק-ןוימדב 06018 ןמ

 : + 6006266] ונממו ,(060001 |
 ןפואב םידוהיה תומש לע תיזנכשאה הפשה העיפשה ,ללכב

 םע סחי םוש ילב םיזנכשא םישרשמ וארבנ תומש הברה ,זרפנ
 הז גוסל ,םיזנכשאה םידוהיה  ןיב ז"כב וטשפתנו ,תירבעה הפשה
 ןאמהעל ,ןאמטאק  ,ןאמייה : "ןאמ,ב  םימייסמה תומשה םיבשחנ
 ,החפשמ תומש רותב אל) ןאמגילעז  ,ןאמפילו ןאמרעביל ,ןעמיולו
 םיאבה .תומשה ןמ אוה הול המור ,(םישנא תומש רותב םא יכ
 ,וועל  ,ילביל ,לביל | ; שריה  ,לצריה ,לשריה. :  י"חעב .תומשמ
 -קינארק) לעננארק ,(הליא-ןידניה) לדניה ,ידניה : םישנה תומש\
 -ןעבבייט) .עגיבייר ,עבאר | .ביור .. 6 ןעבפאש)  ןעייעש ,(תפוכוד
 .לגסה חרפ-ןעבלייפ ןמ לייפ ,עלייפ ,לעגאפ ,(הנוי

 תיתרומ הנוכ ת םיאצומ ונא םישנא הומש תריחבב
 לעראמ : הקושתו הדמח .לש תומש םישנל אורקל ,איהו ,תחא
 ,(רנומ ןמג לעדנימ = ; ןילעטטע ,לעמטע | ,לערע = ; (ןעבדאמ)
 ושוריפש ₪8 ןמ) ןעלייק ,('טוג, ןמ) | ילדיג = ,לעטיג = ,לעטונ
 ,(הטקש .הנמאנ:טיורט ןמ) לעדיירט ,(המיענ ,הפי:הנייש תיזנכשאב
 ןמ) לידארפ | ,ליריירפ  ,(לחר םגו "ךייר, ןמ) = לעייר = ,לעכייר
 ,לימילב = ,(הנשוש,ןעכזאר ןמ) וייר = ,יליזייר  ,ליזייר * ,(עדיירפ
 . ("עמולב, ןמ) םולב רכז םש םג ,ילימילב

 ךשמב קרו ,תיזנכשאב םאצומו םרוקמ הלאה תומשה לכ :
 וליחתהש דע ,םיזנכשאה םירוהיה ןיב ולבקתנו  ושרתשנ ןמוה
 בושחל וליחתה םיוגה םגו ,םידוהיה לש תומשל םתוא בושחל
 תאמ םישדח תומש לבקל םירוהיה וליחתהשכו ..הככ םתוא
 שדקה תומש ,םינשיה םהיתומש לע םתוא ודסיו וכמס םירצונה

 ךירדירפ : םיבשחנ .הז ןימל  ..המואב ולבקתנש  לוח"תומש וא
 דראפניאיל ,(םייק | ,לעססוק) דארנוק ,(יליזייפ) לעריפ ,(טסייפ)
 טסעבאב = ,(רזייל) גיברול = ,(לביל) - ץנירול | ,(ןאמהעל = ,יול)
 אנילוראק ,(לידנרב ,יליםיפ ,ילייב ,לימילב) אראבראב ,(עלעסעפ)
 ,עגיבייד) = אטירוד = ,(לענארק = ,לעדנעה = ,ןעללינ = ,ןילייק)
 אנאילוי ,(לידיירפ ,לייפ) אקסיצנארפ ,(טטעזנאר ,ןעייט ,עבאד
 תומשה לא םימוד 'םישדח תומשב ורחב: םג ןכ . (טאנאי ,תידוי)
 .םג שיו ;(המלש) ימולאס ;(ה ח) אננאהויו אננא : םינשיה םירבעה

 | כ ןוילג 1 ְ -< םלועה <

 = ןואיל ,(שריה) ףרעס : לשמל | ,תיתפרצל תומשה הא ומגרתש
 ' םיעמוש ונא תיתפרצה הלודנה הפכהמה תפוקת דה תא ,(ביל)
 האמה תלחתנ םזלאב דאמ טשפתהש ,עניבאקאי םשה לוצלצב
 ְּּ . הרבעש

 " םידיהיה ןיב  םיגוהנ ויה = םידהוימה-םיזנכשאה  תומשה
 ונא לידנוגו ליטינ תומשה תא .תורוד הברה ךשמב םיזנכשאה
 ןעטכישעג .עשירוי  גנולמאז-ךירלוא)  ליזאבב 1890 'שב םיאצומ
 ,לעדאמ ,ילייב .: תומשה תא , (1768 ליזאב ,ץייווש רער םיוא
 ערוי רעד עטכישעג : ןעדייו) 1886 'שב ןל?קב-טעחאיו עלייק
 =; לעפריוו) גרבנרינב--עללע :םשה תא ,(186? ןלָאק , ןלָאק ןיא
 ---גרעבנערינ ןיא עדניימעגנעדוי רעד ןופ ןעטכירכאנ עשיראטסיה
 םידוהיהש י"פעא יכ ,עובקש שי ללכ רותב ,(1755 גרעבנערינ
 עגונב ,תיזנכשאה הפשהמ תומש םמצעל םישוע וא םילבקמ ויה
 ,םירבעה תומשל המגודו ךמפ הזיא פ"כע םישקבמ ויה םירכז:תומשל
 ' םיניבה תורודב םיאצומ ונא . רתוי םישפח ויה םישנ תומשב ךא
 ,אזור  ,אקירידירפ = ,היזירית ,דורטרעג |: םישנה תומש תא
 + אננא-איראמו  איראמהאננא ,אנילדנמ

 "| ןוילופנ רסיקה האמ הרוקפ האצי 1808 תנשב יכ ,עודי
 | החפשמ תומש םהל תתל םגו .םידוהיה תומשב רדפ תושעל
 "| םידוהיה ולחה זא .ינמ ,(םיטעמה ימ םיטעמל קר הז ינפל :ויהש)
 "| תא םהירחא םיכרוכ ויה דוע לבא = ,ירמגל .םירז תומש לבקל
 "| תואחפונה יפולחו תואפרגה ייונש ןמז היה הזו ,םינושארה תומשה
 "! ופאנ תינוילופנה הדוקפה לש ישילשה ןמסב ,היסורב התע ומכ
 ,החפשמ תומש רותב--ידמ | רתוי וטשפתנש תומשב שמתשהל
 מש %ושע המ .ההפשמ םש רותב--םעזאמ :רסאנ לשמל ןכ
 ""טלאב םידוהיה תורוק ירקוחמ רחא = .פויזאמל סעזאמ םשה תא
 "ןהדילה .תמישרב אצמ ל"נה םשה יפולח לע ותוקחתהב יכ ,רפסמ
 "!קואהו ,וסעזאמ : ןוילגה רצ לע םיחרזאה לש סקנפבו ,סואעזאמ
 "ותא ףיסוה הארנכו ,ןבל וירב הבותכ התיה הלמה ףוסב "₪,
 ,רופיאה ינפמ קר -- םעזאמ :ןושארה ירקעה םשה לע בתוכה
 . קאמו רעזאמ--םעזאמ םשהמ ופעתסה ןכ ירחא

 וממש לש בברועמה ינושלה רמחה לכ :יכ ,בל םישנ םא
 "'עונכשאה תומשה בובג םע םיקנופמו םינטוקמ ,םיכפוהמ םירבע
 "נשרש וכותל ובברתשנו | ,ןילופל כ"חא אבוה םהירחא םיררגנה
 ויצ .ונל היהי זא ,תויבלפה .תופשהמ הפסוהה תויתואו םיאולמו
 םע לכמ םיגהנמו תודמ לבקמ רדונ םע לש רויצ ,םלש יתולג
 ןונורכזה תלשלש תא קר אל וירחא ךשומ ,םינווגה לכל .ךפהתמ
 שענש דחאה יונשה ,ולשל ויהש םירחא לש םג םא יכ ,ולש

 ויהש ומכ וראשנ םישנהו םישנאה תומש לבא ,הרבעש האמה
 * "'!יומגל הלא ולטב ברעמה תוצראב .גהנמכו ןירכ לוחבו שרקב
 ' .ןטפב םהירלי תומש תא םימשור םידרחבש םיררחה וליפא

 ןקברול הכרה זנכשאב םיקודאה םינברה ןיב םג אצומ התאו
 "מ ,תורז וזיא הזב שיגרהל ולדח רבכו ,םיפ?ודאו םידראכירו
 "שש רטפ ונבר םשב תורז םוש תופפוהה ילעב ושיגרה אלש
 . .םהירבחמ דחא

 ןוב הושפחתההו תוללובתהה .ךותמ ייכ ,רבדה קר ךחוגמ
 להו הנטשה תא תררועמו הנושארה הרוצהו הרטמה הלועו



 תוללובתההש "תומוקמבו | ןורחאה | רודב = . רוריזיא = לע :התע
 וליפא תומשב שמתשהל םידוהיה וקפפ רבכ ,דאמ םהב הרבנתו
 םירחוב םהו ,ידמ .רתוי םידוהיה ןיב .וטשפתנ םא ,ירמגל םירז
 לבא .המודכו אטטא ,6ןהכ םוטיט) םוטימ ומפ ,םיאלפומ תומשב |

 תואיצמה יריקי תומשה יאשונ יכ ,םיימשיטנאה  םיערוי בוש
 ,הקספ אל האנשה .םהילע גלגלל םיפיסומ םנהו .,םידוהי םֶה הלאה
 ןיב ,גהנמה ןיבו הדילה .תדועת | ןיב םיונ להו .היבוברעה לבא
 ,וקספ--יר קה .ןיבוביתכה

 התיה תאוה היביברעה לכ יכ ,רבדה לא בל םישל יוארו
 חפונה ילעב םירוהיה ,יזנכשאה חסונה ילעב םידוהיה :ןיב דוחיב
 סינכהל וכרה אלו ,םירבעה םהיתומש תא ושבש אל יררפסה

 זא םגו ,ץראה תונושלמ תומש םיחקול ויה וא  ,תקיודמה הרבה
 םירבעה תומשה תא םימגרתמ ויה בור י"פע .דאמ םיקיידמ :ויה
 םהינשו | ,יזעול םשבו ירבע םשב םירחוב ויה .וא ,ץראה ןושלל
 תנגר'זמה היטנה רבכמ םהיניב התארנ אל ,םיקיודמ ויה
 רשפא יאש זונושמ ןושל-תוריצי תרצויו .השבשמו = תבברעמה |

 םלועמ םידרפסה םידוהיה ואב אל םג ןכ .ןירוב לע  רומעל
 ,םירבעה תומשה דייע הלאש וזיא םהיניב .שגרתתש ,ךכ ידי
 איהו התיה הז ןיממ תיללובתה ,םלטבל ,םסרסל .,םמילעהל ךוא
 םימעטמ םיללובתמ םהיניב םג שי , הרקיע לכ םהל .הרז התע םג
 אל---ירבעה ומשב שיא שובי יכ לבא ,תוהחא תורטמלו .םורחא
 , םהיניב אצמנ

 תרבודמה ןושלה תנוכתל המוד איה תומשה תנוכת -- .ללכב <
 תומשב ושמתשיש רשפא יא ,תימכשא םירבדמה םירוהיה ,םעב
 תומשב ושמתשיש רשפא יא תיקלטיא םירבדמה  ,םיזנכשאזאל
 תוצראב םידרפסה םידוהיה --- .ללכה .ןמ = םיאצוי ..םיקלטואקאל |
 הרמתשה ךא ,(תיקרוט) ץראה ןושל תא 'ולבק אלש ,םרקהי
 ,םירבע תומש הברה םג המעו ,ואצי הנממש ץראה ןושל .םהונוב
 םירבעה תומשה בור תא .םיאצומ ונא ,ןכ לע
 תיתרה תוקידאה .םדקה ץרא ירוהי ןיב םתרהמבה
 םידוהיה ירהָש ,תומשה תרהט לע ןגהל הקיפסמ הניא החנל |

 ,וניתומוקמב .םיוג לש תימש םה םג םהל םיחקול זנכשאב םיקודאה
 ןיב .רתויב תבחרנה הפשה איה תרבורמה-תירוהיהש ןמז לכ
 ןוגר'זה .ותואכ .תומש לש |ןוגר'ז היהי אלש רשפא יא םידוחיח <
 לש ןוגר'ז שיש ןמז לכו ,1808 'ש ינפל ברעמה תוצראב היהש
 תורבהה ישובש לכב ומשרי "בקעי, ירבעה םשה תאו. ,תומש
 ,יליקאי  ,ליקנעי + ךוחגהו קונפה  ,הנטקהה תויטנ יפולח .לכבו
 םקויר םע ונלש םידיקפה לצאו -- ,ילעקהעי ,ישטנאאי ,בעקהעי

 ויהי אלש רשפא יא ,תיטיטפיאה םתשנרה תגררמו יגולימיטיאה
 ןבומ ,תולתהל המב שיש ךותמו ,תוריתסו .תוקפסו תולאש יפלא
 ינימ לכ :םידוהיל תושעל הזב ושמתשי ןודזהו עשרהש ,רבדה
 .גוהנכ ,םאכרלו םשייבל ,םמינקהל  ,ןובלעו לוע

 תידוהי ןושלב שמתשהל קפופ ידוהיהש עגרב ,רחא דצמו
 ,"בעקהעו,הו * יייליקאי,ה  ,"ליקנעי,ה ומק הב רשא וז תבברועמ
 ,*שיריא, רבדמ אוהש ןמז לכ .הלולטלו .אכותל הלא םישענ ,דימ |
 אצומ ונניאו ,(היעשי) הָיש םשב ורבח תאו ומצע תא ארוק אוה |
 ,תינלופ וא ,תיסור רברל ליחתמ אוהשכ לבא .רבדב .תורז םוש |

 הכותמ רקדו ,ללכב ןושלה תורבה לוצלצ לא הזה םשה םיאהי אל
 הלודג הנימדאקפנ --- .ךחוגמ םשור השעו .,ףוצרמה ךותמ .עצרמכ +
 תוירברכה  תודממ .אוה | הנימדאקפנה-רסוח הז לבא ,ךכב .ןוא <

 תכשוממ תינחור הרובע ירילי  םה :ןונגסו תוברת < ,תיטוטסיאה
 הלא תא .העודי . הרוצ  הארובו םירדגו םיללכ המצעל השועש

 התע םג םירפח .ונא הלא תאו זנכשאב םיניבה ימיב םירסח ו
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 .ימינפ:יתוברת רקפהו העוצרה תרתהו היבוברע שיש םוקמ לכב
 אצומ קה שי ותקזח :לע תומשה קויד תא דימעהל ידכב

 תומשל ,תקיורמה םתרבה י"פע םירבעה תומשה לא  בושל : דחא
 תחיש ךרד םתוא םיריכזמשכ םנ םיענו בוט לוצלצ שי םירבעה
 םירבעה תומשל , ןנוהָּב םתוא םיאטבמ קר םא ,תורחא תופשב
 ּול שיש ' תויועההו םימיקיעה ,תונטקההו תיפרעהה ןתוא לכ ןיא
 ירישעו םיבר םה םירבעה תומשה ."לירעזייל<ראזאל-רעזאל:רעזייל,ל
 -ןוגר'זה ..םקויד יפל םיוג לש תומשב שמתשנ --- וא , הארוהה
 , ירוטלוק םויק םייקתיש רשפא-יא תומש-לש

 :ורמאי ..םידלונה תומש תמישר .רברב הלאשה ןורתפ והז
 םתוא רבדב הלאשה קר השק ,המלוהל השק הניא וז הלאש
 ,םיוג תומשב םמצע תא םיארוקו םידוהי תופשב םימשרנה
 < םיבוצמלוטה דגנכ יכ :,ןבומ + םיבו'צמלוטה דגנכ תושעל המו
 , םולכ תושעל ןיא

 םש וליחתהש םדוק יכ ,יל ורפס הירגנואב :םידוהיה ינקז
 לעופב םתוא ונש ,םידוקפה ירפסב םהיתוחפשמ .תומש תא תונשל
 םשב ארקהל הנפט םש התיה ,ןוחצנה ירחא ,םיששה תונשב ,גהנמבו
 וליחתה זא ,םיזנכשא תומשב וארקנ םידוהיה לכ טעמכו ,יזנכשא
 תומישרב ,תומשה-לפכ תפוקת התיה זאו ,םהיתומש תא רידמל
 וללוחתה וז היבוברע ךותמ .,םירחא תומש --- גהנמבו- ךכ הדילה
 ,רכממו חקמ ינינעב תוקפסו תואכרעב ןתמו אשמו תולאש הברה

 לוטיל הצורה לכ יכ ,קח ןחינ או ,תושוריו תואקיתופאו :םיסכנ ןינקו
 אובי (שיא םש םג ךא ,החפשמ םש קר אל) יראידאמה םשה תא
 םיבֶר ויה קפס ילב התע יכ ,היסורב הזכ .קח ןתינ וליא ,לוטיו
 םהיתומש תא תונשל םהיתושקב תא םישינמ \ תומשדוד  ילעבמ
 ,הנקת ול .ןיאש יימיטפוא תויהל םדא ךירצ לבא .הז .ןפואב
 - לא .המודה פחיו הלשממה תפקשהו םויה חור יפל יכ- ,ןימאהל
 ןמ .אוה קוחר אל ., ךפהל ,הזה רבדה ןכתי היסורב םידוהיה
 עודמו ,םירצונ לש תומשב שמתשהל םידוהיל ורסאיש ,תורשפאה
 --תושעל ונא םיכירצש המו תושעל .וניריבש המ -- + ורסאי אל
 םג: הרילה תומישרב םג םירבע תומשב התעמ שמתשהל קר .אוה
 / ;ּ ,םאוטבו םתרבהב .קיידנש ,יאנתבו ., גהנמב

+. 

 / .תָּהיִהְו ןוהה

 (.טרבמוו רנריוו 'פורפה פ"ע)

 (ףוס)

 וו

 ונא וללה תולאשה לע תמסרופמ רתויה הבושתה תא

 .ןאמדייז .פ .מ

 . אב 'לכה יב חיכוהל םילדתשמ םה .עזגה ירקוח ירבדב םיאצומ
 תועודי  תויאר .שיו .םהל רשא דחוימה עזנה ידימ םידוהיל
 " טעמכ הנתשנ אל םידוהיה עזג .יכ ,רבדה עודי : תאזה הרותהל
 תוירצמה תובצמה .לע ואצמנש םידוהיה לש תורוצה ,םואמב
 םידוהיל ויה ךרעב הנש םיפלא תשלש ינפל םג יכ  ,תוחיכומ
 ודוהי םר ,ונימיב םיניוצמ םה םהבש .םידחוימה םינפההיפוצרפ  םתוא
 הניא תאזה הרותה לבא , ושכע לש םידוהיה יקרועב  לוונ רוהט
 םיינוצחה םינמסה ןיב .טחיה תא :דחא | רבד ראבל תעדוי |

 תויהל לודג שאר לעבל רשפאש ,ונא םיערוי ירה. ,םיימינפהו
 0 : ,ךפיהלו םינטק :תונורשב לעב
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 ואב וללה תונורשכה> לכ .יכ  ,םירמוא םי ללוב תמה
 ,םידוהיה = ,תולגב  םירחוימה םהייח יאנת | ךותמ ךא םידוהיהל
 תא ,המרא-דבוע םע ויה ,םתמדא לע םתבשב ,םה םירמוא
 םיחרכומ = ויה ןכדירחא ךא | ,ועדי אל  ףסכה \ ינינעו רחסמה
 ' = = ,הזב .קוסעל

 + תיתמאדהניא  תמסרופמ איהש הדמב הב  תאוה .הרותה
 םתוא םידוהיל ויה 'לארשידץראב םג יכ  ,םיחיכומ םינמאנ .םיתפומ

 תא ועדי .רבכ םינושארה רומלתההימכח . ליעל ונמנש .,,תונורשבה |
 ינודנולה יאזריבה ותוא עדויש ומכ ףסכ-תואולה :קסע
 ! האולהב ךא קופעל םידוהיה תא וחירכה אל ירהזאו ,וש בע לש
 םתמדא לעמ | לארשידינב .ולג .םרט דוע יכ  ,רבדה עורי םג
 םירושק ויה יכ  ,חיכוהל .םיתפומ יד ןיא .תתונוש תוצראב  ורופתה
 .המהאה-תרובע לא םינמזה ןמ ןמו הזיאב

 קלחה לש םלועההתפקשה ו ינשל תדרפתמ תוישונאה
 תימניד ,ת ינכימ--ינשה לשו .תיטרקניק ,תינגרוא ,העובק איה 'אה
 היה ןושארה קלחה .םהישעמ לדבהב ודוסי הז לדבה ,תטשפמ'
 .תומהב  לודגב -- ישהו המראה-תרובעְב קסוע
 םדאש = ,ןויערה  דופיב תחנומ .רכאה לש תינגרואה \ ותפקשה
 דגנכ ,ותסנרפ תא םש שקבלו דִחַא םוקמב דימה תבשל ךירצ
 רימת אוה ךירצו ,עובק םוקמ םדאל ול ןיא יכ ,העורה בשוח הז
 ,םישרח תומוקמ ול שובכל

 ימת  רבועה ,ררעה ןמ אב הרדידנה-ןויער
 ךא וינפל .האור המדאה דבוע ,הערמ ' שקבל  םוקמל .םוקממ |
 המדאה-ידבוע = ןיב < ותונשל | ןיאש.  דמועו | אצמנה תא

 רכאה ,החפשמ ייח רדפ - - םיעורה ןיבו ,ילדואיפה ררפה .חהפתנ
 לצא , הסחמ-םוקמ דימת שפחל ךירצ העורהו ,תיב-לעב אוה

 העורהש ינפמ ,ןויערה -- נשה לצא שגרה חתפתמ ןושארה =
 םיעירפמה תא ריסהל תולובחת שקבל העש לכב חרכומ
 :תומלוע ינש ונינפל ,ורדע לע ןגהל ,וכרר  לעמ םיברה םילושכמהו
 --ינשה לשו ,ןדובו הטיג והז ןושארה למס ,רבדמהו בושיה

 ! הזוניפש ךורבו .םיהלאה"תורחא
 העורה -- !(םוטנדמונ)  תודידנה --- אוה הז  םומזילטיפקה = =

 . רופסלו תונמל םדאה תא איבה רדעה ,רכאה םע םחלהל ליחתה |
 ןוהדלעב לש תונורשכה בור ,ןושארה ןוממה היה רדעה
 ,ררע-לעב לש .תונורשכה .םתואב םרופי.

 ודרנ הלחתב ,םידרונ-םיעור לש פע ימת ויה םידוהיה
 תחת שיא, תבשל ולכי אל לארשי-ץראל ואב רשאכו ,רברמב
 הע םיברה םהיביוא םע םחלהל םהילע :היח :דימת יכ : ,"ונפג
 !ריעה --- ינררומה רברמהל .ורדנש

 לק רתויה אצומה תא שקבל ,שפחל דימת ךירצ העורה
 לא ףואשל רימת אוה ךירצ .םיכבופמה וייח ידקממ חומו
 ,רברמה תא םרבעב .דיתעה ב קר האור אוהש תילכתו הרטמ
 ...דיתעב -- רשא | "שברו" בלח  תבז  .ץרא,הל ..םידוהיה | ווק
 ןיב .הרלונ" ךכו = .דיתעהל | תווקל  דימת םה םיעדוי .ךכיפלו
 ינפמ -- "הדיתעה תוישונאה תימלשב, הנומאה .ושכע לש םידוהיה
 ירבד .המועהו אצמנה לש ןויערה :עקרקה לש .ןויערה םהל רוש

 ץרא תא אלו ונינב ץרא תא / בוהאל. וגא םיכירצ, :השטונ =
 ,םידוהיל םחור פ'ע | םייוארה םירבד סה ירה *וניתובא <

 תרטמש ,רזומה ןויערה ותואל עינהל לוכי ,תובא-ץרא ול ןיאש
 ( ..הוהה ליבשב אלו דיתעה ליבשב תויחל איה .תוישונאה |

 תחת כ'חאו לה וא ה תעפשה תחה הלחת ואצמנ םידוהיה
 וטיגה ,םיללובתמה לש יאְנגְל ןבומה ותואב אל ו ט י גה .תעפשה
 תודחוימה  :תונוכתה תאו  םידחוימה תונורשכה תא ללכשו חתפ
 < רתוי .דוע .א א = ,םוקמבשהומיגה קר אלו ,רבכמ םידוהיהל ויחש

 \ ומ קר

 ג ןוילג

 .םירחא :יניעב םילפשו םיזבנ ויה םידוהיהש המ ,י-סומה וטיגה
 ,םמצע יניעב םדובכ םג דריו

 .טיררפסה .םמצע תא רבכל ולדח  םידוהיה לכ אל לבא
 'םימעהש ינפמ אל = ,וטיגהב ויה אל יכ ,דובכההשגר  םהל שי
 היה .רשפא-יאש םושמ אלא ,םתוא ובהא ,ובשי םברקב רשא
 רשפא ,םמצע-תרכהב ונייטצה דימת יכ ,דחוימ-וטינב םתוא רוגפל
 אל לבא -- םהל רצהל ,םתוזבל אל לכא ,םתוא ףודרל היה
 ! םליפשהל

 .תופחוימה תוחפשמהמ םאצומ םידרפסה יכ ,רבדה רשפא
 ם .העודי הרמב ררועל דימת ועדי ךכיפלו ,לארשידץראבש
 ,םמצעל רובכ לש שגר .םהיאנוש תובלב

 ןמ הזיאל ,רוריבב טילחהל רשפאדיא ןכ יפ לע ףאו
 ,הביבסה ןמ ואב םהמ הזיאו ,םודק רוקמ םידוהי לש תונורשכה
 תולאשה תא ררבל ידכב ,וטיגה ןמ -- המו להואה ןמ ולבק המ
 ,םירצונ םידלי תואמ שמח תחקל :ןויסנ תושעל היה ייאר ,וללה
 -- םידוהי .םידלי תואמ שמחו םידוהיל םדלוה םוימ םתוא רוסמלו
 .תונוכתו .תונורשכ הזיא ררבל היה רשפא זאו ,םירצונל רופמל
 .הביבסהו ךונחה ןמ -- הזיאו םאצומ םרה ןמ

 ,,חומשל = ונא .םילוכי הזה ןויסנה השעי .רשא דע לבא
 ןורתפ אצמנ אל דועש ,הלאכ תולאש עבשה ונמלועב שי רועש
 ! ןוכנה

 שו ךרע הזיא %הו ןבומב לארשי םע לע תדה םג העיפשהה
 הלכלכה .אשונ- -לארשידםע .ליבשבו ללכב הלכלכה ליבשב תדהל
 -- %טרפב -- תינרדומה

 ו

 ,אלו = ועדי -אל  םינש= תורשע  :ינפל .דוע --"! הלכלכו תד
 התע לבא ,הלאה םינשומה ינש ןיב םחי הזיא שי יכ ,וניבה
 ותמש ןבומב אל .,הז לא הז רא מ םי בו ר ק םהש ונא םיערוי

 ,החע םיטילחמ ונא ,ילכלכה בצמהב היולת תדה יכ ,םכרמ לש

 ידי לע םררבל רשפאש םיילכלכ תוגויזח לש המלש הרוש שיש
 ובכ אל הז חיכוה רביוו םכמ 'פורפה ,תדה ירופיב הריקחה
 טבור תיטסילטיפקה הטשה ירופי  יכ ,"תדהו ןוהה,, ןיוצמה ורפסב
 תדה ידוסי לכ הנהו | ,תינטירפה תדה | ןמ םאצומ
 :סילמיפקה הטשה לעועיפשהש ,וללה תינטירופה
 | .תירבעה תדהב םרוקמ ,תיט

 ,הירבעה תדה ידופי .תא .טורטורפב ראבמו טרבמוז .ךלוהו
 ןןחלושהו רומלתה ישרפמ ,םישרדמה ,דומלתה ,הרותה ךרע תא
 ,תיגרדומה .תיתדהההריקחה פע לכה --- ךורע

 [.-כ-ה ליבשב .תירבעה תדחה ךרע תא תעדל ידכו
 ןאש ,לארשי םע ליבשב לודגה הכרע תא הלחת ררבל ץוחנ
 האב אל. תירבעה תדה ,רחא םע 'םוש לצא ותמגוד םיאצומ ונא
 לארשי ןיב םחיה תא ע'בקל .דבלב םוזיפטמה םיכרצה תא .קפסל
 מכח .,תימואל-תודחאב ךרוצה תא אלמל אלא ,ויהלאו
 תותרה ראשמ  לארשי-תד תלרבנו .םעה יכלמ םג םה לארשו
 |הונוממ  ינינעב .םיטפשמו םיקוח םג לארשיל הנתנש ,הזב םג
 ,םיטפוש םגו ןידו .תד :יערוי םג המה םימכתההידיסלת יכ ,.תושפנו

 המלש הרית אלא ,דרבלב .רסומההוקוח תא תללוכ הגיא וז תדו
 ןרע םידוהיה .ונתנ ךכיפלו ,העש לכבו םוי לכב :ירוהיה ייח לכל

 ונלצא, :רמא םו י ןו א ל פ ףפ וי רוע .הימכחלו םתחל ב"כ לודג
 "מש תא ערוי אוהשמ רתוי םיטפשמהו םיקוחה תא שיא לכ עדוו

 ןפואב  םיינרדומה  םיילכלכה  םייחה .לע .העיפשה וז תדו
 + ימינפו .ינוצח

 הנפשה הל .התיה יכו תאיכ תר התיה וכ = 5 ךצוכ ינוצח
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 ןח .ךכ לכ בושח ימוניקיא דיקפה אלמש  ,םעה ותוא לע הלודנ |
 םע םיקו יח םע רותב לארשי םע ראשנ וז תרל תודוה קו
 .םירחאה םימעה :ןיב ללובתה אלו םיקהבומהו םידחוימה וונמס
 לארשי םעש ,םירמואה םיללובתמה ירבד םה רומנ רקש

 םידוהיה ,,,םיניבה ימיב ךא םירחאה םימעה ןמ  דרפנו לד |
 ,דרפסב םגו ,םינומדקה םימיב רוע םירחא םימעמ םילדבנ ויה
 םיינויצה ויריש תא ארב ,הולשבו םולשב םש יח  לארשיש :ןמזב
 םע רותב הפוריאל ואב םידוהיה .(יולה .הדוהי)  םינווצמ -רתויה
 הב ,םימיה לכ םדיב הראשנש הרחוימ תד לעב ררפנו לרבו
 ולכק לבא ,תורחוימ תותד םע םה םג ואב םירחא םימעש תעב
 ,הז םע הז וברעתהו תוירצונה הא עודי :ןמז ירח

 אלא ,תוללובתהה ןמ םידוהיה תא הענמש קר אל תדה
 ןורשכה .םהיתונורשכו  םידוהיה חור תא הר הכנה םג
 י'ע םהל ואב תינוצקה והנקפמ הא רבד לכב שקבלו לפלפתהל
 . דומלתב הריקחהו .דומלה

 אוה תירבעה ' תרה לש , ישארה ןויערה -- +רצוכ ימינפ
 ,םיהלא תא .הזוח השע לארשי םע ,הזוחהו תירבה-ןויער
 ינפ לע םימיה לכ םכל בוט ןעמל, ותקדצכ קירצל םלשמה אוה
 ,הזה םלועב םלושי בוטה רעב לומגה .,"המדאה
 ההיה אל לבא ,שפנה תראשהבו אבה"םלועב הנומאה םג הלבקחנ
 תאצות אוה םייחב רשואה ,תירבעה תדה לש | ינגרוא קלחל]

 ,םישודקו םירוהמ םייח תויחל בי וחמ קידצה . םיבוטה םישעמה
 בורה לעו הטעמ הדמב תימינפ איה קירצה ייח לש השודקה |

 ושפנב קר אל ,ויהלאל רימת רוסמ קיצה .תינוצח או
 גהנתהלו .וארוב תא ענרו עגר לכב רוכזל וולע ןופוגב  םג אלא
 ידוהיה תא הליגרה וז הפקשה . ויתווצמ פ'ע השעמו השעמ 'לכב
 לעו ןינע לכ לעו השעמ לכ לע תובשחמ בושהל][

 תא םירדספמ תירבעה תרה יקוח .םייחה תונויזח ל
 הדלונ ךכו .ןתוא םיאכדמו ויתושגר תא םירקבמ = , םדאה יח
 תא שבוכה -- .+רוכג והטא, ;ןחורהו רמתה ::תוינשה
 -תוריזנ -- אופא איה תאזכ הנהנה .דומלתה רמוא -- "ורצו
 םייחה ןמ םדאה תא האיצומה ,תורינה התוא אל ,תימינפ|

 םיכירצ םייחה לכ .םמצע םייהה  ךותב תוריזנ אלא ,לבחהו
 תדה לש דוסיה אוה הז -- רסומה יקוח . פ'ע .םירדופמ תויהל
 יקוח תא רימת רוכול ידוהיה ךירצ תושא ינינעב םגו , תילכעה

 :ןה לארשי תדב תולודג רתויה ת/ריבעה ,ורצי תא שובכלו תו
 . םימד:תכיפשו תוירעדיולג ,הרז .הדומ
 .םינטירופהל םג הרבע תאזה הרותה לכו |

 תולודג התשעש הבר הינרניא םחורב ריאשה רציה-שובכ =
 ,סומזילטיפקה הרש ל
 התשע תירבעה תרה יכ == ?הזה הרשה לע אקוד עודמ = ]|

 תוילנויצרח אוה אָלַה יטסילטיפקה חורהו ,וטנויצרל לארשי םע תא
 ןינעה לא אלא ,תושגרו .םיגהנמ לא בל םיש ילבל ;הלכלכה לש

 , תאזה תוילנויצרהל תובלה תא הרישכה תירבעה תדח .ותילכ
 השעמ דרחה ידוהיה יניעב וליפא התיה רשועה לא .הפיאש
 ,תידוהיה תדה יפל ,אוה רשועה יכ .םיחלא יניעב ןח אצומה יו
 הכרב אוה רשועה .ץרענה רבד םג אלא ,רתומה רבד ךא %
 התאר םיניבה ימי לש תוירצונהש תעב הב ,םיהלא תאמ הנתמ
 רשאמ טחמה רוח ךרד רובע למגל לקנה, .הללק .ןיעכ רשועהמ
 'אופא הפיטה תוירצונה ,"ןדעה-ןג חתפ ךרד רובעל .רישעהל
 אל הלאה .םילבכה תא םהמ םירצונה וריסה רשא דעו ,תוינע
 .תינרדומה הלכלכהב .ףתהשהל םג ול

 בטיח םידוהוה ה םוניבה .ימיב 0 םיאור .ונא ךכיפלו

 ,ןכ:ירחא קרו

 ךרע תאו ההובעה| שפח לש רקועה תא וניבה םהה םימיב
 םיניבה-ימי לש םירצונה ימכח לכש םירבד ,הירופה תי ברה
 / םקמועל ודרי אלו םהב .ולפלפתהו םהילע  וחכותה

 ,רימת םמצע תא ושיגרה םידוהיהש -- אוה רבדה רקיע םלוא
 ךומת ולדתשה .ךפיפלו ,םירז ,תדחוימה םתה ל  תודוה
 תירשפאה ת ל ע ות ה תא לכמ ;יפהל ,םליבשב בוטה תא לכב שקבל
 רוסי .םהש * ,םיילנויצרה תונויערה םתואל | ואב  הזכ .ןפואבו
 . תיטפילטיפקה הטשה

 יכ .ןבומ ..טרבמוז רופפורפה ירבד (ץרמנ רוצקב) ןאכ רע
 ילב המה ויתונויערמ םידחא .םהילע רערעל שי הברהו הברה
 ,רקיע לכ דוסי םהל ןיאש רשפא --- םירחאלו ,םיזרפו מ קפס
 םירועשה ועיפוישכ זא קר היהי רשפא םרקבלו םהב ןודל לבא
 .ןורחאה ורועשב .ז חיטבה רשאכ | , םופרב הלאה

 .ןולרב

 .רגינ ,ש

 = 1 ,תוב שח ומו תורעש לח

/\ 

 .טָרְפּו ללּכ
 ינב ראשו , םלועה בל אוה קידצה,
 םינוזנה , ףונה ירבא .ףאש -- םדאה
 .."בלה .תויח ןמ

 י (ןהבה ףסוי בקעי 'ר)

 ו םלועה תא םיאורה  ,םדא  ינפ םהתוא ,.
 ינ א הדתרותל ,תוילאודיבידניאל םיזכ --- "תירטילורפ,

 אוהש המ לכ | ."שעממ ינע, אוה םתער יפל --ינאה
 וולע .ןיפוכ םניא "םיבר,ה .השוע אוה םי בר ה .תושרב השוע
 דבעתשמ | ריחיהו = ,יזונפיה חכ .הזיא םהל שי לבא ,תיגיגכ רה
 : ,, , םיעדוי .אלבו .ןיובתמב אלש ול

 תורצה ןתוא לכב םימשא ,ריחיה אלו ,םיברה ןכלו
 ,ונילע .תואבו תושגרתמה ;תוישיאה םגו תוירובצה ,תוינערופהו
 תורצה לוע תא ונילעס ריפהל .םילוכי םיברה םא .יכ ,דיחיה אל
 + ,.תוינערופהו

 ,יערמה רצהב אל :ושכע .ןד ינא
 ,וז הפקשהבש יגולוכי םפה ,יאשונה

 תבב םרבשל לוכי אמש ,םינק לש הדוגא לטונ םדא םא.
 ..."םרבשל לוכו קונית  וליפא ,תחא תחא לטונ וליאו + תחא
 -הפר אוה ,ררפנ םצע רותכ ,ומצעל אוהשכ ,ירטילורפה םדאה
 וילא קברתמ ,ללכה ירחא ךשמנ אוה .ןכלו ,העפשה-רסוחמו חכ
 ,ותרובגמו : וחכמ :וילע .ללכה ליצאי זא ,ויקלחמ דחאל השענו
 ךכ .,,אוה םג ובצמ םרוי ,ללכה לש ובצמ םרויש הדמבו
 תימצעה ותרכה ,ירטילורפה טרפה לש ותומד .תטעמתמו תכלוה
 תרבעתשמ ולש | תישיאה הקיתאה ,ללכה-תרכהל לפט תישענ
 ... רובצה לש הקיתאהל

 השענ אוה .םלש םצע וניא רבכו ,קלחל השענ טרפה
 ,ומצע דעב .ברע וניא רבכו ללכה רעב ברע

 .וילע \ עופשמ ונניאו ללכה ןמ העפשה לבקמ אוה
 < םישנא . לש םכרד : איה .ךכ |

 , הצהב אלא | ,יאושנה
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 -תשלוח איה םתשלוחש ,םרא ינב לש םכרד םנ איה ןכו
 .םואלה

 אוה ללכה ;ול לפט --.טרפהו רקיע השענ ללכה םלצא םג
 םיעצמאל םנ גואדל שי םנמא , ,.יעצמאה -- טרפהו .זורטמה
 ,טרפהש 9 םוקמבו | ,הזל םיששוח ןיא ןאכ לבא ;םיבוט ויהיש
 וזוביש הז ידי = לע רתוי דוע ותוא םישילחמ ,שלח אוה ריחיה
 ...בל .וילא ומישי אלו ול

 םלועב המוא ךל ןיא .םידוהיה .ונלצא טרפהב םילולזמ דוחיבו
 שמחש תש םלועב המוא ךל ןיא ,ונתמואכ ל ל כ ה ב ךכ לכ לפמתש
 ,תמ ילארשי יבר, ,ונתמואכ םיבר ןוש לב וזכ הבורמ הדמב
 םיללפתמ ונא ,םיהלֶאל םיללפתמ ונאשכ ,"לארשי ללב, קר שו
 םימעפל אצומ התא םישנה לש תונחתהב קר ;לארשי-ללכ דעב
 םהיתולפת ;"ינולפ תב הינולפ, לש התשקב ,תישיא ,תיטרפ השקב
 ןתוא .םירמוא םגו  ,תוירובצ ,תויללב תולפת ןה םירבגה לש
 קר שי ,םלועב יר ב ע ןיא ולאכ ,המוד  .דיחיב אלו ,רובצב
 ...םירבקש

 ,טעומב-תוקפתסה וזיא ונלצא תגהונ יטרפה ירבעהל ענונב
 ,םוי םוי תגאד ,הסנרפה-תדרט ול היד : תינחור  תוריזנ הזיא
 . העשדויח לש םלוע

 ,המשנה-ןוקתל ,םלוע-ייחל גאדיש ונממ םישרוד ונאשכו
 - -ותמשנ . ללכה-תמשנל םא יכ ,אוה .ותמשנל אל ונא םינווכמ
 ,. ,ללכה לש ושפנ-תאשמ איה ושפנ-תאשמו ,ללכה תמשנ איה
 -- ונלש טרפהל ללכה רמוא -- לוחהדייח תא ,ש וכ ר ה תא
 ,.,יל ןה ש פנה תאו ,ךל חק

 קוקו (השלח המוא .לש) .טרפה :  םימסקה"תגוע יהוז לבא
 שר אוה טרפה םאו !טרפבש המ אלא ללכב ןיא לבא ,ללכהל
 + ןינמ רישע ינחור לכ --- ינחורה ןבומב קירו

 םיארוב םה  ,תחא הדוגא םישענ םהשכ ,םידיחיה ,םיטרפה
 עודי ןבומבו..השדח תוכיא םג אלא ,דבלב תומכ קר אל םנמא
 ונאשכ---+ םירוכא םירבד המב לבא ,טרפב וניאש המ ללכב שו
 ,ןובשחל םיפרטצמ םיקלחה םג .זא ,לקשמבשו הרמבש רבדב םינד
 ירפומה וכרעב ןאכ ןד ינא םלוא , םלש השענ םלש-יתלבהו

 ונתנ אל םייטטסאו םיירסומ םיכרעו ,טרפה לש יטטםאה ו "
 המ  ,ללכ אצמנב וניא םלש וניאש המ הפ , םרכחל וא םקלחל
 םניאש םישעמ ןכ ומכו ,5לכ הפי וניא ,לי לכ הפי" וניאש |

 ,ללכ םיירסומ םניא : ,ל יל כ םיירסוט
 רסומה ימש רע  עיגמהו הצרא  בצומה ,םלוסה ,םנמא

 תוחפ תויהל םדאל ול רשפאו ,תונוש תוגררמ לעב .אוה ,יפויהו
 ם ה ש כ רסומהו יפויה לבא ,רסומהו יפויהל בורק :רתוי וא
 ההובג .הגרדמב רפומ ןיא  ,םימלחימו םה :םימלש ם מ צ ע ל
 הגררמבו ההובג הגרדמב יפוי .ןיא ןכ ומכו ,הכומנ הגררמבו
 יפוי קרו ,ם ל ש ה .רסומה .אוה -- רחא רסומ קר שי ,הכומנ
 ,..ם ל ש ה יפויה אוה -- רחא

 םירבד שי ,תונררמ ,תוגרדמ ןאכ שיש ,חיננ םג םא םלוא
 שילשל הצחמל םיקידצ םישנאו ,עיברלו  שילשל הצחמל .םיפי
 רתאלו רבחל רשפאש ,בושחל ןיהי- אל שיא .הנה---,עיברלו
 ,בושחל ןיהי אל שיא ,הלאה רסומהרירורפ תאו יפויהדיאצח תא
 ןכרעב .תומוד תויהל הנלכית "הצחמל תופי, תונומת .יתש לשמלש
 םישנא ינש .לש םכרעש וא ,יפויה-תלילכ תחא הנומת לא
 ....רומג קורצ שיא לש וכרעל המוד *הצחמל םיקודצ,

 אוהש ,דיחי ,טרפ וגל היהי אלש רעש רמוא ינא ךכיפלו =
 יללב, \םג .ונל | תויהל לכוי אל ,היהי אל ,הפו בוט ולו כ
 / 1 : , , הפיו בוט <

 : נא םיצור  םאו

 ..ילארשיה ש י א ה תא .הנושארב .םמורלו .קוחל -
 מצע תא אשונ יח אוה רובצה ,ללכהש חיננ םג ול יכ

 ,ירובצ יפוי :,דחוימ יפויו ,ירובצ רסומ ,דחוימ רסומ ול שיו
 יט ידיל אובל םילוכי .ם יי ר ו ב צ ה יפויה םגו רסומה םג הנה
 ולא ירה .אשונה :והנה אוה קרו אוהש ,טרפה ידי לע ךאו קר
 | ,/ויפיו ללכה-רסומ לש

 כה לש ,םיברה לש היטטסאהו תירסומה .םתומלתשה
 טטסאהו  תירפומה ותומלתשהל גאדנש ונהאמ תשרוד ,ומצע
 ותודיחי תא ריכמ ריחיל ,ט-ר 5 ל ותוא השענש ,טרפה לש
 ןללכה ינאה לש ותרכה יריל האיבמ יטרפה ינאה תרכה קר יכ

 עאה ,תיטרפה הרכהה לש החופטו הקוזחש ,שושחל ןיא
 "'נקמו תללוב ינאה-תורכה : תימואלה הרכההל קיזת ,תילאודיביד
 "צע תא ריכהל הצור ינאשכ ;ךפהל אלו ,םואלה תרכה תא
 ונשמנה ,העפשהההיוק תא ,םיטוחה הא ריכהל ינא ךירצ
 ןו הנממש ,הביבפה תא ריכהל ילע ,רמולכ ,יל או ינממ
 תימואלה הביבסה יהוזו -- ,עיפשמ ינא .הילעו העפשה לבקמ
 "'וקחשמו תטלבהמ הדמב הב ,תיטרפה יתוישיא תטלבתמש הדמבו
 ,0ש מ הברה יל שי םא ,ללכה לש ותוישיא --- וז יתוישיאב
 ,) ינא ןתונ םגו . הביבפה ןמ ,ץוחה ןמ םג הברה לבקמ ינא
 הררה

 ו לע ללכה תא תויחהל ,ינ א ב ליחתהל ךירצ כלו
 , ,טרפה לש ותיחת

 -- :וניתובא ושעש ומכ

 ו; לשכש שיגרמ ,םהבש םילועמהמ ,םהמ דחא היהשכ
 ושארב הנופ היה --,ץקה תא קוחדל וילע רבג ורציו לבסה חכ
 ןל .ליחתמ היה :ומצע לא :םא וכ, ,ומע .ינב .ויחא- לא אל
 משנ .תא .ןקתלו ופוג תא ףגסל ,הרהטבו השודקב ומצע :תא
 זו ןקותה ,טרפה לש ותמשנ ןקותתש ירחאש ושיגרה שגרה
 עי ןכ חישמ ..,חישמה דוס והזו ...ללכה לש ותמשנ םג
 ונכ תוישיא ,המחלמ רובג אוה ,דוד ןב חישמל םידקיש
 גו . ..םלועב וקברש המהוזהו הפילקה דגנ םחלתש ,הקוחו
 וש ול .דומעת ויתובא תוכז אל ומצעבו ורובכב דוד ןב חישמל
 \י רו ס י תוכז -- ומצע-תוכז םא יכ ,הלואגה רתכ ושאר לע

 ; : הלואגה הא ורשביו ורישכי ם י י ש י א תוחכ ינש
 גו (ףסוי ןב חישמ) ערה תא רעביש ,רטונו םקונ ,ר ו ב ג לש
 הוד ןב הישמ) בוטה תא ערויש ,חלופו לחומ ,ש ו ד ק לש

 "או ללכה ךותל  רורחי לודגה "טרפ,ה לש לופכה יפויה הז

 \ ורואל הכזי אלש ימ : תישמהילבח רוס והזו .וילע .ודוהמ
 'והטלו ןקתל לכוי אלו ,הלודגה זווישיאה לש הרואל ,חישמ
 וקרטל .סנכיש ירכ ,ותוא וניקתיו והורהמי םי רוס י ה--ומצע
 והיקירצ י"ע :יאכז השעי רודה . , , יאכז ולובש . רור היהי זאו
 ורוד תמוקו ותמ וק היכנמו ,ומש יקרצ הישמ םירפא,

 שיח ולוכש רוד- -ותמוק ףקוזתש ,ארה רשכא אל םאו
 . ,...דיחיה תוכזב .,קירצה ת ו כ ז ב .לאגי

 קיחצה לא קר - - ןיי ןב ץמוח .,אמתידרוד . ינב .ונאו
 | ..; תויולת .וניניע ד יחי ה

 + . ..ונעושומ .אוה

 = וש העשבו , ללכה ןמ אצוי םג שי ,"ללכ, שיש םוקמב
 "וא ,תולפשו האמוט ירעש ט"מב ובורו ושאר עוקש היה
 מש רוד תיאר םא, :ללכה ןמ אצויה ,טרפה ואוכחממ אצי זא
 | ,לוחו שדק --- ןנוקתכ םינשהשכ יכ ..,,"ול הכח --- ךלוהו
 :,האמוטה חורש העשב לבא ,היבוברעב םישמשמ ךשחו
 /וגיבס לכ לע ותלשממ תא ךפושו ומצעל המב ול הנוב ,ךשחהו



 ,השודקהו .רואה תוצוצנ םג רחאל ורכלתיו ולרבתי חרכהב א

 םיברהשכ ..,ןילוחה רפא תחת םיוונגו םירוזפ ויה החע רעש

 .. . םק .דיחיה == .םילפוצ

 . םירצמ ילב הלשממ איה ותלשממו ,לשומו םק =

 םירבגתמו םיכלוה הדמב הב ,טעמתמו ךלוה רורהש הרמב 5

 . . . ליצמו הדופ ,םילעפ-בר ,ורודב  דיחיה לא ועו
 ןיעל .םיולגה | םיקידצהש ,שינרהל םעה לוחתהשמו

 םיאור ,םירתפנ םיקירצ וניימדב ול ארב ,םיתחופו םימלוה

 לוכי םלועה היה אל םדעלבש ,םיקידצ ו"ל -- ,םיארנ :םנואו
 :,וםייקתהל

 ,התע םג םיללפתמ וונא הלאה םיקידצה רחא לש יולגפ >>

 הרילוה הבש ,הפוקתה התיה תונויצה לש החלצהה-תפוקת /
 ...הגיהנמ תא ,הש אר תא

 --םינויצה תא ,"הירומסה,ה -- הארב תונויצה תא
 הז םיקו רמוע היה לאידיאה--םעהל לאיריא ןהנ אל .אוה , לצריה |
 י לאיריאל םע ןתנ אוה : ודי לע השענ לודג רתוי םנ לבא" ,רבב"
 ,ול .תוחמיצ םיפנכש ןימאה םעה !םעהל םיפנכ חימצה אה <

 ,..תמאב חומצל תוליחתמ םג ויה ילוא הנומאה חכב
 ןיב דחאה היהש העשבש ,לכל עודיו יולג םינפ לכ לע .
 ,תיממע :תוררועתה התיה ,םהיניב םיברה  םג ויה ;,םינויצה <
 ,םיאופקה ונייח םיב דמע לודג לושחנ הזיא ;המוצעו הריבב |
 תמ ההע ,,,הרידאה יתימה רה תא םיעמוש ונא התע םג רועו
 ידכבב ,דיחייול ךירצ ,הנחמב םיריחי וראשנו -- דחאה |

 ,תימואל איהשכ  רוחיבו  ,תיממע העונת .םיבר ונל .ויהיש
 םה ,םיאיבנו םינהכ הל ורמעיש ךירצ -- תיתד העונת ןיעמ איה |
 : ...הלונסה -ידיחי םנה
 ,םידיחיה תומשנב העמק העמק הלגזמ ללכה ךיתב ןיפצה חכה .
 =- אלפנה חכה יתואמ הנטק הראהו ץוצנ קר שי .דיחיו רוחי לכל =
 ,תוצוצה לכ ודכלתיו ופנכתי ובש ,רחאה אובוש ךירע '
 םינוזנ המואה ירבא לכש ,בלה איהש תיזכרמה תוישיאה .התוא <
0 

 ..."םכילע ךולמ א הקוח דיב אל םא
 ;חישמה ךלל מ - הכלמ אוה המואה לש הלאוג

 תוחבעב עבוט אוהשכ = ,יזכרמ ןוצרל ,ךל מ ל | קוקז םע 1
 ..,רורחשל ףאוש אוהשכ --- רתוי רוע ילואו = םגו
 המיש, : האירקה הלועו תעקוב תירבעה הירוטפיהה .יקמעממ ָ

 ךלהש ,השאל  ונתמוא הלשמנ תולגה תופוקת לכבו 1 "ךלמ וגל <
 לוק .תעמוש איהשכו ,יאובל תנתממ איהו ,םיה תנירמל הלעב |

 :הוקה לש טסרו שגר האלמתמ איה ,ףדנ הלע לוק ,םידעצ '
 : ..,אב אוה הנה

 ונל ויה אל ,יתמאה חישמהל ךכ לכ ונעגענתה אלמלא
 ,..הזכ בר רפסמב רקשה"יחישמ +

 לכ הדמל אל םלועב המוא םוש :רבדה אוה אלפנ ןה
 םושו ,תילארשיה המואהכ ,ןימאה ית ל ב ל הירומפיההמ ךכ <
 המואהב לקנ ךכ לכ ןפואב ללוש ךילוהל רשפא יא םלועב המוא =
 הנה :ומש ב הל םיאכנמו הילא םיאב קר םא -- ,תלארשיה |
 ...ותארקל ואצ ...,רמוע או ה ונלתכ ירחאמ ,,אב אוה =

 קרו = ,ונמויקב ,ונמצעב ונב ,קפס םיליטמ ונא לכב
 ...אוביש ול םיכחמ ונא םויו .םוי .לכב :ונחנא םונימאמ וב

 -- /חישמב ןימאמ וניאש ,לארשימ םדא ,ךל .רמאי םאו = =
 ןי או -- ,איַה .ןקפס ,אוה ללמוא !ול ןימאת לאו ויפ לע והרטפ

 .וטפ ,ובלב הנשי הנומאה לבא ,ותנומאב ןימאמ אוה

 ,..ומצעב אוה ונשיש
 םישנאה תא םידוהיה ונא  םיצירעמ םאו

 םתשודק תא אלו םתמכח תא אל הנה -- ,ונברקמ םיאצויה

 תא איבהל םהל שיש תורשפאה תא םא יכ ,ונחנא  םיצורעמ

 תלכיה ,םמצעב םהל שיש תיחיש מה תורשפאה - - ,חישמה

 תא | םיכירעמ ונא | ובש םוירטירקה והז - הלואגה תא  ברקל

 ,ונל = רייצל  םילוכי ונאש ,הבגשנ רתויה הגרדמה  ,ונמע-ילודג

 םולח והז  ,םלועל הלואג איבהל תורשפא לש הגרדמה איה

 -ילעבמ .ימ ,בלה-ימכחמ ימ ., .ונלש תולפתה תלפתו .תומולחה

 "םולח -- ותמוא םולח תא םלח אל ונלש םשה-ילעבו ןוימדה

 םיעגרב םישיגרמ ונא ןיא םאה ,התומת ינב ,ונא םגו +חישמה

 ,םלופה בצנ הפ קרו הפש ,ונייח לש חצנה יענרב ,םירשואמה-

 +םילוע םישנאו ,םיהלאדיכאלמ םידרוי ובש

 היה אלול ,םולחל רוע םירשכומ ונייה םא עדוי ימו

 ...+חישמה םולח --- יחצנה םולחה ונל
 קרו ,םהירבד תא ונל וריאשה םיאיבנהו םיזוחה לכ

 ,הלואגה לע אבנ אל אוהש ינפמ ומצעב ונל ראשנ איבנה והילא

 י *..ונכותב' יח אוהו -- ,המישני םא יכ

 איהש ינפמ ,לחר ונל הביבח תוהמאה לכמ רתוו

 ינפל .םהילע םימחר תשקבמו ,הלוגב וכלהש ,הינב לע הכבמ

 +. .ךובכה .אסכ
 שו ש ודק רחא ,קרו ,ונינעב םה םילודג םיאנתה לכ

 ,הלבקה יבא אוה : יאחוי ןב ןועמש 'ר יהלאה אנתה אוהו ,םהיניב

 ,..הלואגה-תודרופ םע קסע שי הלו

 הלגנה תרותמ וניניעב הארונו השודק רתוי איה הלבקהו

 ,הרותה לש ה תמ ש נ איהש ,רת ם נה תרות איהש ינפמ קר 'אל

 ,ייחישמ לש וזר -- םיזרה ור הב ןופצש ינפמ םג אלא

 ןירותסמ = ,.ונל שיש ידיחיה רופה והז  ,ונמויק רוס דבלמ

 "םייחצנ,ש ינפמ ..,ונל ןיא תרחא השודק ,ונלש הריחיה השודקה

 נא ןיא ,תויחצנ ה ינפמ רובכה-תארי ונל ןיא  ,ונמצעב ונא

 אוהו -- תויחצנה ןמ וגל שי דחא ביבש קרו ,הילא םיפסכנ

 םיטשופ ,ונמצע תא דימת םינשמ ונאש ינפמ ...חישמה ביבש

 אלו .תונתשהה-קוחב קר םינימאמ  ונא - - ,הרוצ םישבולו .הרוצ

 איהו  ,ונל שי  תחא  תידימה הנומא קרו -- תורימתה-קוחב

 ונא :ןיא * ,םינפל = ונייה םרו לורג םעש ינפמ :.., חישמה-תנומא

 ;(רבעה ןובשח לע ונא םייח) בגשנה לאו םרה .לא רוע םיפאוש

 הפיאשה | איהו -- ונל שי .תחא הבגשנו הלורג הפיאש קרו

 / ּי +... תוחישמה

 ,יונש = הזיא  איבתש ונא םיכתמ ה ש רח הפוקת לכמ

 ונא \ ןיא םלועב .הפוקת םושמ לכא ,לארשיל לודג רבד הזיא

 םיפצמ | ונאש | ,הלאכ ךרע-יברו םילודג םייונש איבתש םיכחמ

 ..,הישמה-תפוקתמ םהל
 ןבומב) חישמה | תומיל רוע הכחמ וניאש לארשימ םדאו

 םושל דוע הכחמ | וניא- (ירסומה וא  יתרבחה ,ימואלה ,יתרה

 םירקעה הרשע שלש לכב -- הז רקיעב רפכש ןויכמ ,רבד

 ,.אוה ומלועמ םגו ונמלועמ : ,תומלועה לכמ זא ררטנ אוהו . רפכ

 ןיאש = ןעי = ,ובואכמכ  בואכמ ןיאו  ,לובסל המ לע רוע ול ןיא

 ...ובואכמל לומג ןיאו לובנ
 ץק .ילב .םירוסי .לבקל -- ירמ רתוי השק ןויסנ .והז .לבא

 םהשכ ,זא קר לובסל רשפא  חישמה-יל בח :  תלחות-אללו

 % ,,,חישמ לש .ותאיב תא םירשבמ

 םיכלוה םהו ,חישמב  םינימאמ  םגיאש .,הלא ךכיפלו \

 טנורוס  ,ףויז םהל םיארוב הלא -- ונירו םימ א ל .לבא ונתאמ

 ש % / .
 0 ל ל שש םאל 0

 ,םילודגה



 5 - 8%9ועה <

 / יי ב : - -+הממ-אשב שש .הואבנוהזעמשמ -

 :ןילָכתְסמ חָרואָּב למ | = תוח י לש ה שרית (םומסינאיסעמ) .תוחישמה םוקמ תא : חישמ לש
 : ,. .(סומסינאוסימ)

 :ולארשיה םעה לש  ויתודליתב הנושמ סכודרפ וה! ןה
 תא הארב ,תטלחומ רתויה תימואלה הריפכה וז ,העימטה
 רתויה תימואלה תונתואגהו "ונתרחבדההא,ה תרות -- ןויטימה-תרות

 ."תולוחמלו הֶזָל ול המ

 ,םֶכְנַח תֶא לָלַחְל יִתאָב אל. =

 ."חַמש חָיָהֶאְו -- ינורוה, ןויפמהש ,רוכזנ םא ,וניניעב השקי אל הוה רבדה לבא ןהלודג
 ,םיִחְקְלְתִמ תולוחמַה תיִנָשו "אובל דיתעה, ,םיללובתמה םתיא לש חישמה םולח אוה
 , חְרואה בלמ חַּבֶשְנַו ,:,םהלש

 5 0 ,הנורחאה תלחגה וברקב התבכ אל רוע םא ,ידוהיה
 ,תשעור רטנספה תַיְִנמ הנומאב ןימאה .ילבל ול רשפא יא --- ,תיעוגה "הרוקנ,ה התוא

 ,..חישמה תומיב הנטק הנומאב וא המלש * \
 ;עוערומ המזרבד םואָתּפּו

 0 ןד תא קר אל ונל וארהש ,ברעמה ינבמ דחא ,רגנינייוו וטוא
 ול הַמְלָעָה הָתּועְרְל < ומוא ,תוללובתהבש יגרטה דצה תא םג אלא ,ךחוגמה רצה -

 3 עוגה דרוקא לע לבחי ונא -- ,ימינפה וביוא תא תודהיב הארש הו ,רעגנינייוו
 : ַ : ,תיחישמה | םולח ,ודוהיה םולחה תא תולגמ קפאתהל לוכי |

 , םֶדֶאַמ ןקורְתמ ןילקרטה הנופצ דיע הניא התע םג םא עדוי ימ, :ובלב ןופצ היהש
 והעד םנמא .,."חישמה תא איבהל תורש פאה תורהיהב

 8 ל . ןמ (םלועה תא) לאגי תודהיה תא לאניש, לאונהש < ,איה , םיִקְסופּו םיִקָלִּתְסִמ םידריקַא
 םָטָּבַמ םיִהְרּואָה םיִחְלושו קר יכ ,םירוהיה ברקב לאיגה .רלוי דלוה לבא  ,"תורהיה

 , םיקתושו -- יִנָפַּב ןורֶחאָה ,.."םהימי"תוכירא, לש אלפה תא ראבל רשפא הזב
 5 0 ולכוי אל = ,יניביוא םג  ,וניבהוא םג  ,םלועב שיא םוע

 ,יִרוָּכ תֶא יִנָא חקול .חישמה-תוקת - - תיחצנה הוקתה ילב ,יחצנה םעה .תא םהל ראהל
 הָכָשַחְּב ןילקרטַה תַנְפְבּ למס  תויהל לרח | ינתאמ םיבר לצא חישמהש ,אקע אד לבא <

 ,ירומזמ תא נא ןננמ 6 תויהל להח אוה ,רמולכ ,הלוא גה למסל השענו לאוגה
 ו מפל השענו לואגל הריב שיש ,הלודגה תוישיאה ,טרפה
 . הָכְלָחְנִכ לש ורומומ ךירצ . ,לאוג .ילב הלואג ןיא לכא ...לא ג הל .ךירצש ,ללבה

 . 1 :הלאשה לע 'חישמה תומי, ץרפ .לש ורופסב עגושמה תססוג הכשחב יי ל
 . ג עזערזמ ןדע ירתיִמ .. .ול ויהי םיפנכ, : הנוע -- + "אובישכ חישמה תא ורוכי יא,"

 ו ל 0 5 5 ...ןו ש א רה אוביש ךירצ לבא ,ונלכל םיפנכ וחמצי ןכ יר חא . :תשחול .הָגְרַע הָמְלעָה .,."ונלכל םיפנכ וחמצי ןכ ירח>או ,םיפנכדלעב היהי אוה :

 + "לנה ררוקא לע פח ...תונושארה םיפנכה הנילגתתש

 ,ןוראב .הרובד .ינרק  הדוהי

 7 ל .לָכיִהַה יִריִשְמ =
 ּףינה / +5 ו

 ךינה היה רהזנ  ,ותיב ךותב םנמא ול ההיה אל הארמ ה
 ,הלודגה .םימה תילולש התואב םג ולש  האובבב לכתכהלמ :אָמָיִק רבָּרש -- רַשפֶאְו
 ,ול .היה ירב | ןכדיפדלע-ףא  ,בוחרה לש = ותיעצמאב תחלוקה ,הָרַפְרְּב ןילקרל יס

 תרטטח ובג לע ול תטלבתמו תכלוה .תיבחרה ויפתכמ הטמלש
 ,הלולת ,הלורג .הָמָמְדָב ּוחְתָּפ לע יִתְבַצִנ
 < .תוב לש קונה 2 ,םינש המכו המכ 7 ןיגדע ל ,תורואָב ןילקרטה לבו
 -- ריהמ יתלבו טועפ . חרקה לע קילחמ ,וחצורמב םקא הרחתמ 1 :םיָחְרוזו :םיִיְלַע םיִנָּפ לָּ <  ,רהנה לש ופוח לא םהירחא ררגנ ,וירבח .לע םיקרפ פטנ ,ובר . ד 0 וול
 ויניע יתש .םינוא יא טמשנו לקתנ אוהו שת וחכ היה רימ תורוגְּכ ,םיִניִרְטְנִסּפ תֶיָמְהְּ
 ךותמ הלא וירבח :וילע תשלחנ ותעדו :יתיול .ינב :ינפב .תולתנ ,םיחרואה תולוחמְּב םידקרמ
 .םהמ ,וילע ושכע םיקנזמ םה ירה דיאלדהחמש :ךותמו | גולגל ו הג

 - -םהמו םהירחא ותפיג תא םיבחופו םיכשומ  ,ושאר ; יציצב םיזחוא : . ןילקרטל כנא סנְכִו < ליל
 וידיב רפרפמ -- אוהו .ןושל ול םיבברשמו ומטח לע .ול .םירטוס ,תולוקַה .ענרל יקופו = =
 ..;חכ-תסיפא .ךתמ .וינש תא קרוחו וילגרו = == ה ה



 --םירבחה ,וילגר לע דומעל וריב ףיפ-ףוס רבדה הלועשפו =
 קר וינפל ושכע םמורתמ קלחה רופכה לע .םהל רכז רבכ ןוא
 וופתכ יתש ןיב לא ולכ ול עוסש ושאר ,דמג ,ץונ גלש שיא =

 ...תרטטחה תלגעתמ ובג לעו תובחרה |
 ןקו תמיתח ורטנסל תחתמ ךינהל  רבכ ול הצבצב ושכע ּ
 ראשנ ןכ-יפ-לע"ףא ,םיטמקה וב יקמעתנ---אוה ףא וחצמ ,השולק

 ולצא ובחרו ולרג ויפתכ יתש קר | ,היהשכ שוחכו וג ופינ אוה
 .ןהיניב התע עלבנו עקשנ  ירמגל"לגלגסה ושארו רתווב

 ,החרובמ החער התיהשכ ,טיחה תשא ,ולש תיבה תלעב
 ךומס םיבשויה ,םילעופה ראשל חור תרוק תושעל תשקבמ איהו =

 :רדחה לש וללח לא החיה הקרוז ,הכאלמה ןחלשל
 ,רחא םקסרל היה רשפא ילולא -- םדא לש וירביא --

 תרסחו הנשי הלמש םינקתמש ומכ ,םנקתלו הפי םרדסל ,דחא
 המוק לעב ונל אצוי היה םומ לעבו סננמש יאדו -- וז םעט

 ,הרוצ לעב -- רעופממו =

 םינווכמ ולא םירברש ,קפקפמ היה אל עגר ףא -- ףינה
 היה לדתשמ םג הז םושמש רשפא .הלודנה ותרטטח יפלכ ה
 שובכו .לתוכה לא אוה ךופה וכגשכ | ,ןחלשל .ךוטס  רירת תבשל =
 ,העשב .הבו .,הבישיב  תוברהל גהונ ךינה .היה .ללכב = .,ופותב = :

 הזיא תרזחה רבד לע ביר ץרפתמ היה םילעופה לאש ןיבש
 ותיוז לא םצמטצמ .ךינה ,אוה היה ,התנימזמל .הנקיתמ הלמש
 ץצורתמו ,יתכאלמב רתויב ושפע .אוה עוקש ולאכ ,םינפ דומעמ |
 | דחא רוהרה קר .וחמב וז העשב היה

 ...ךשבדמ אלו ךצקועמ אל .-
 םהל והנה רתוומ יכ  ,ומצעל ול הזב ראבל היה הצורו

 אלש בלבו ,הנימזמהמ ולבקיש ,תוטורפה  ןתוא .לע םילעופהל
 ,הלמש ה ץיוהגב .והודבכו

 ינפל תרבוע םעפ אל .התיה ,ןחלושל .ךומס ותבשב ,ושכע ,
 לטונ ,וגה םוקעו הנוקה רצק ,ךינה ,אוה : הנומתה וחור ינוע =

 הלעמל והיבגמ | ,תודחא תורעוב םילחג וב ןתונ  ,ץהנמה תא

 ירכ דע וב ףשונ והנה ,ןטקה בקנה יפלכ ויפ תא ןוכמ אוהשכו =
 ןחלושה לעו ןבולמ .אוה לזרבהשכו .  ןהירוחמ  םיניעה  תאוצי
 תא זחוא ,ףרפרשה לע הלועו םפטמ והירה ,הלמשה השורפ
 םיבובז  ,םח תיבב ,ניראה יבג לע  וריבעמו וידי .יתשפ .הגמה
 םיעיזמה וינפ יבג לע הסיט ךיתמ םיבכעתמ ,ריואה .ךותב םיחרופ

 לש תיגוז  ,תונוז וב .תוציצמ קוחרמ , םהילגרב םתוא םידרגמו <>
 תוטריס ,ויפתכ לע ושכע ןה תועית  ,םילעופה יניע -= םוניע

 ,תיבה תלעב םאתפ העיפומ חבטמה לש וחתפ ךותמו ,וכג תא =
 .הנושמ רי תעונת ךותמו היניע יתש תא ,ךינהב ,וב הלות

 ,.18 ,רבג -- ולכתסה  ,ולכתסה --
 הלועו רמתמ ץהגמה תחתמו ,ויתושגר לע :גילבמ -- אוהו

 + שעה
 תואב ויה וייחמ  תודבוע המכו המכ רועש ,רעשל שי >>

 ,ותכאלמב לפטמו בשוי אוהש העשב ,ךינה ינפל ,וינפל תובצותמו
 ,תופילח ולצא םיצוכתמו םיחתמתמ וינפ םג ויה ילוא .הז םושמו =

 תובשחמהו םיריהרהה תא תולגל אלא ,םינוש םינוגל םינהשמ םהשכ .
 לא טוחה .תלחשה תעשבש קר שי .גהונ .ךינה .היח :אל .ולש
 ,ומטה ךרד אצויו ןנתסמ ליחתמ קסורמ ןוגנ :הזיא היה טחמה
 :םילמה םג ויתפש ןיבל תופרפרמ ויה הנוכב אלש -- זאו

 ,ךיתותפש יתש ןה תודרו
 ךייחל ---םינשוש ינש
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 ,ןתבחה םיתרא תב הודנה התיה תבשוי ולוממש שגררה לע

. 

 הינזאל .התיה העיגמש ןויכמ ,ףונה תטועפו ףינפה פי תרצו

 1 - < םלועה *- ל -

 תא הפילצמו הנותחתה - התפש תא  התיה תכשונ -- וז הריש
 ףכמו ,הז טבמב ויה תולקתנ ויניע--ןורחאה ,ךינהב ,וב הטבמ
 : ,העוב ץחרהמ היה ודקרק דעו ולגר

 :הלאכ םירקמב רועגל היה נהינ תיבה לעב ,טיחה
 תא ריספמו עיזמ יהירהו ,המירמכ ,עררפצכ ןנוצמ --

 . ודובש גיראה
 לש םהיטבמ תא וינפ לע ושכע היה שינרמ --- ךינד

 - רבכ היה הלק העש רובעכ ,קתושו ותיוז לא טנכתמ ,םילעופה
 היה בשוחו ,םירוהרה בוש םילחלחמ ושארבו;ותכאלמב עוקש
 תודוקנ תלעב ,הלחלחכ ישמ תבינע הזיא תודא לע וז העשב ךינה
 ,ותודליב תחא םעפ האר וז ןוגכ .הבינע . תופיו תוטועפ ףסכ
 הקיהבמו העולק התיה רחא לתליתמ שאר לש המצ הזיא ךותב
 ,רברקב .ומשרתנו וחמב זא וכלקנ ולא םיריהב םיעבצ .  רתויב
 :םיעונצו םירימט םיעוגעג ובל ךותב :םיריעמ ויה ושכע

 הריהבה .ילולא היה האנ אל אמש --- ווכ הבינע ןימ --
 ,,+הודנה לש השאר ילחלת ךותמ

* 2 +. 

 ןחלוש לא תבשל רירת םידקמהו זירוה הז ,ךינהש ,עריא
 הנוכמה רבכ השקשק ןאכש העשב ,טיחה תיב לא אב ,הכאלמה
 רתוי ךוע הימתהש המ | .םיטחמה ודקר הועבצאה לכ ןיבלו

 ויניע. ךותב ושכע ץנצנש  ,רוומה קרבה היה הז ,םילעופה תא
 ,הזדנה לש הינפ לע וטבמ תא בכע םימעפ יתש ,ךינה לש
 ,וקימסה וינפו הכובמ ךיתמ ותוא קלס .םעפ לכבש אלא

 = ! תיבה תלעב התיה --הימתה תממד תא העירפרש ,הנושארה
 ,השרחה ותיזח תא ךינה רכמ הז הלילבש ,םכייח ,ָאנ --
 ףרופט ךינה לש ונוליעמ יכ ,םילעופה וננובתה התע קר

 :ןואש םק . ויכרב דעו ונוראוצמ ולצא .אוה
 "תיבה, ךותב ..,אבל רחא המ םושמ אוה רורב ושכע --

 < ..ותיזח תא ןיכשה םג:םש , ,,הז הליל ההש בוחרה הצקבש
 יריב רקפה -- ופונו רדחה עצמאב ךינה דמע עגר רובעב

 ,אוהו שפורמה עקרקה יבג לע ושכע ללונתה ונוליעמ .םילעופה
 תבינע .התוא לע  ןגהל ץמאתה ויתוחכ לכב -- לבלובמו ךובנ
 תנתכ קר .שיבל ,ודיב ול הצימק התיהש ,האנהו הכרה ישמה
 = תורעש הסוכמה ,לפונה .הוחה ץיצה הכותמ --- הקורסו  המהוזמ
 < שיגרה - םאתפ .תרטטהה הטלב וירוחאמו ,תושלופמו הורוחש
 אוה ,ויפתכמ הטמל ול תצעננ הרקו הדח טחמ הזיאש ,ךינה
 קיהבה הז עגרבש אלא ,הריקרה- ןמ ומצע תא עונמל שקבו ןחנ
 ולשרתנ וידי ,םיערק המכל עורק אוהשכ ,לחלחכה ישמה ויניעל
 .החנא קר הצרפתה ויפ ךותמו

 : תחא תבב תיבה ישנא לכ תובל תא עיתפהש ,רבר הרק ןאכ
 תופונכ ןיבל .המצע תא .הבחה .-- תרעורו תרוח --- הזדנה

 ךותמו ,לורש ךותמו ןיררצל םלוכ תא הקלסו הפחד ,םילעופה
 תומחה הידי יתש תא הריבעהו ךינה לא וילא השגנ םימח םירבד
 ; .ושאר תורעש .יבג לע תוכרהו

 "ץוחבו -- רהה לא התיבל םוי ותוא ברעב הבירה הרזחשכ
 עיגה -- ינרפק ,ףוכת םשג .דרוי םימשה ןמו ,הכשחה זא הררוש
 " ףלה הז : םיחוטב .יתלבו םיאשח םידעצ לש ףורפר ןאכ הינזאל
 ןהמ תחא לכ הולו  ,היתועיפפ תא הנמו ,הירחא ךינה  התע
 ןאכו תחא הבחר הלעת לא ףופל ועיגהשכו , הקזח בל הקיפדב
 תא הזרנה לע .הילע םירגוטו םימה" וז העשב םימוהו.םיפטוש
 ופוג תא לפק ,ולא םיחולד םילזונ לא ץפק ,ךינה זררזנ ,ךרדה
 =- 7 -- המלעה ינפל .רשג ןיעכ .ותוא השעו טילבה ובג תאו

 סנכנ -= ץיקה תותבש יאצוְמַמ .רחאב הו הרקו -- סומיל
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 ,הריעז ךכ לכ תעבט ולצא הנקו הלפשה ךיתבש יבהוה לא ךינה
 לש העבצאמ ץוח -- הריעה תורוחב לש ןהירימ תרז םושש דע
 יכ .ןעיו ,הרות .לא  סנכהל הלוכי התיה אל--םיתרא תב הזדנה
 םומ לעב :והנה ,ךינה ,אוהו רהה תבשוי  תירצונ איה הודנה
 ןכש לכמו * ,ללכו .ללכ = יבהזה .וירחא  רהרה אל ךכיפל ,שלחו
 .ריהבו טימח ברע היה :.םינונחה וינכש ןיב .רברה תא םסרפ אלש
 ושכע העיפשה ,הריעה לש הימש ךותב  הליטש | ,תרוחה .הנבלה
 ,םוגפו טועפ ,ךינה לש ולצ אלא ,רהה לש ובוחרל בר רוא
 ,םכות לא עלבנו םיכומנה םיתבה יללצ ןיבל .תוריהזב .טבלתה
 ףא ךלהתהש ,רהה לש ורמוש התע וב ןנובתה אל םג ךכיפלו
 םנמא שקב | ,ןכשנו ףוצח םיתרא לש ובלכ ,בוהרה ךותב אוה
 רובדהידכ-ךותש אלא : ,החיכנ ךותמ  ךינה לע וילע  לפנתהל
 ןטקה ןגה ךותב ,הזדנה לש תינפמלהו הכרה הדי ותקיתשה
 לספס לעו . ןידעו םיענ חיר ריואה לא ופלזו םיחופתה ובלבל
 לע ,הבשיו .הודנה הטמשנ ,וללה םיצעה רחא תחתש ,ךומנ
 ,ותוא הגדגרו רועה תא הררג ,תעבטה התע הקיעה העבצא יבג
 :םיבוט ,םימח תושנר וצצורתה בלה ךוחב

 2. הזהההנקה ==
 ירוהרה תא חל תולגל ,הארנכ ,שקב |. הילע .ךינה ןחג הז

 סנוכמ ולוכ -- ןטקה ושאר  :ול עמשנ אל .ולוקש אלא ,ובבל
 םג הז םושמו ,הזב שיגרה ךינה .ויפתב ןיבל התע היה עוקשו
 ! תורוחשה ויניע יפיר ךכ לכ ולצא ותתרו | ועועדוה-

 : וינפ לא .ול קרותו םאתפ םוקת הודנה םא המו --
 האנוש ינא :םילמ שלש קר .. , ךתוא האנוש " ינא --

 +? א ,:,ךתוא
 ודי תועבצא ןיבש אלא דוע אלו , עריא אל הז רבד אלא

 :רקו קלח םצע הזיא התע שיגרה תודעורהו תועיזמה
 +..ךינה ,ךל והזו --
 עפעפמ ליחתה ובל ךותמ ...רלוא היה הז  ,רקי קלח םצע

 : ןורגה תא .קניחו סכרפמ ,םח ,ןידע רבד הזיא םאתפ
 ,+ ./הז"רהנהה .,הודנה -
 עקרק יבג .לע חטתשנו חנצ ,ומצעב רבכ טלש אל םעפה

 בטיה .שבכ וינפ תאו ,וידי יתשב הבירה לש הילגר תא קבח
 .ןטקה הלדנס ךותב :בטיה

 ורפרפ תובחרה .ויפתכ .קר ,לוק יילב ,תיאשח ותיכב התיה
 ,הנושמ ןפואב

% * 
. 

 תונורחאה הינרק תא התהשה ץיקה שמשש העשב ,םעפו
 ךותב התארנ ,ברעה לש ותאיב תא הרשבו הריעה ךותב
 , רהה תורוחב לש .הכורא הרוש --- תרמונמ  העוצרב --- הלפשה
 תודרויו .תועולק ןהיתומצ --- ןלוכ * ,ןינועבצ ידגב תושובל ןלוכ
 ,ןהלש גחה םוי --- עובשל ןושארה .םויה הז היה . ןהירוחאמ ןהל =

 ,ששה לש תומרעה ןתוא תחת לא סנוכמ ,רהנה לש ופוח
 תא .בישהו ריואה .ךותב םיענ חיר ץיפה ,ופוג .ונממ ורצקנש
 םיפוקשו םיירופס ויה רהנה לש וימימש םושמו . תוירבה לש ןתער
 בטרה ופופ ןיבל רהה תורוחב התע וכבתסה ךכיפל .,רתויב
 ןהיתומא עבראב . ןרעש תא .ונקתו ןהיתואובבב ולכתסה ,שומגה'
 בשי השאר לעו תשלופמו הלודג ששח תמרע הדמע ולא לש
 ךרכהפ : םימי .ינפל רוח אוה ,ףוג לעב קור יררהה םי פי התע
 םור . ןבלו ףוקז ןוראוצ התע ףפל וראוצ תאו ,אבצב ותדובעמ
 היה והזחב --- םינרסה ינשב .ויתופתכ יתש ,זראה .םורכ ּותמוק
 רשע ןיבל = . ועזג -דעו ותרמצמ ועזעזמו האמ ןב ץע ענענמ
 החע ., לוח .ירגרגל תררופתמו תכעמתמ ןבאה ההיה ויתועבצא
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 [| וילג

 .!ןונכגעה ןמ הברה םהב היהש ,םיטבמב ובוחר תורוחב והואנה
 ןהבש הטועפ התויהב הבכעתנו ןהיניב התעת :וניע--אוה אלא
 ] . הזודנהב

 ; ירחא .ןחנשכ ;לסלוסמו רוחש ם יי פי ל ול היה םפש
 ועשה .ופרפר  ,הנוא לע המדרבר הזדנהל הל שוחלל  שקבו
 הולה .ופא .תמישנב הוכנ הינפ רועו ,היחל יבג לע תושקה
 "ודזנ .םיתניבש אלא ,טמתשהל םנמא השקבו המק הודנה
 ןוה לעו ,ופיפכה עיקרה ילופש | ,ירמגל המלענו שמשה
 .הכשח . הדרי

 הצוצח תעורת הריעה .תממד תא רחא רקבב הדירחהשכו
 ךינה לש ותיב תלעב ,טיחה תשא הדמע .העורה לש
 : הבוחר יבשויל

 חב רלואה תא עוקתל ...%8 ,ול ררב הפי התימ --
 + : ר"רדרהב .תרגרגה

 "'ש וריוא תא החכמה ,לפרעה ךותמו ,רירק  רקב היה
 ננו םירדופ יפוטע ,םידדוב .םינרקס וצבקתנו וצבצב  ,בּוחרה
 ותרטטח לע תיפכל הנוכ םוש.ילבמ ,תילאמשה ודצ לע .ףרח
 "חבש םיכועמ אבבגו שק ינק לש רורצ ךותב ךינה היה לטומ
 ונרוחא ול היה לשפמ = וופתמ יתש ןיבל עוקש--ושאר ,תפרה
 .םרה רלגה רבכי וראוצ לע

 זעב .השא .הזיא הקע הטבחתה .םיצעה-רירו תפרה ןיבל
 "וי יתשב הבל יבג לע החפט איה--תינפרכו השוחכ . םירביא
 : הבביו

 חנעומ יתייה םימעפ המכ . , , ירופצ יא  ,ירופצ ,יא --
 "'ןסכה תא תא ילט ,אל--הז ךל רפתו הז ךל הנק ,ילש הכנ
 : . . . ירופצ יא ,ירופצ יא . . , ךל הז יהי

 . ךינה לש .ומא התיה תאז
 ,הרשה ךותמ רדעה םויה ותואב בששכ "וה .ןמ ודרי

 נועט םהשכ ,םינרבקה -- ,םהירחאו : םילעופ השלש --םינש
 תושמשה ןיב קש ןואש דמע  בוחרה .ךותב .קירו  רוחש .ןורא
 ;ילעבל .בלח עיפשהל תונכומ ,םיתבה | לצא ובכעתנ תורפ
 ןהב , םוקמל םוקממ וצבקתנו .וטה תוקונת = , ברעה .תחוראל
 הקינומרהה .תריש העמשנ רהה לעמו שמשה הטסנ ברעמה

 ג הריעה לש היבשוי לע םהילע ודע תואקתפרה הברה
 הל רכז ןיא- -הלפשה בוחר ךותבש םימה תילולש : איהה תעה
 ץיבכה לש תונטקה הינבא םילגרה תחת ושכע תוקרוח המוקמב
 ₪ךכק הברה ופסותנ רקה יכג לעש ,ידוחיה  תורבקה תיבב
 ןטנו  המכ . ןויצ ילבו רדוב אוהו--םינשיהמ דחא לעו ,םיננער
 נילחלחכה םיחרפה םתוא וילע וצצו  ורוחו ולכנ .רבכ םימעפ
 !חה לש ותיבב םג םייונש ואב ,המלענ די הזיא םש העטנש
 .הלפשה ךיתבש ,ידיחיה

 הנשל ואבו ואשינ ,ןאכמ ורטפנ ןהמ חברה --- תולעופה
 ,םיתב םהל ונבו הפוחל וסנכנ םה ףא םירוחבה .ןהילעב תיבב
 ןלש ינפלש ,השקה שגרדה  לעמ הוז הניאש ,קר איה תחא
 ןימומרא ,טעמ  הפפכנ םנמא התמוק . הורנח -- הכאלמה
 וקרה .היתועבצא ןיבש אלא  ,הנניאו הרדבתנ איה ףא ה

 עפ לכב . םינשו םישרח ינפל ומכ תקרוחו טחמה ןיידע תדקו
 ןותב .ץנצנמ > תדרויו .תרזוחו הלעמל  תממורתמ הנמקה הדיש
 ווצונה ,הנטקה תעבטה קרב והז ,הפרו רוח קרב הזיא .ריואה
 . הנימי עבצא לע

 :הימת .ךותמ הזדנה לא .הילא םינופש םנמא שי
 תא -- איהו ,וז ןיסורא תַעְבְט הל  ןכיהמ -
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 % םוי ותואב ןויוע ול הריזחה -- םיפי הל רגשש ,תונתמה '
 התפש תא ךושנל קר הזודנה איה תגהונ הלאכ םירקמב

 תועוערזמ הדקדק יבג לע הלעמל .השארב ענענלו הנותחתה
 --ולא .רחא רבעל .תחאו תחא לכ תוקלתסמו היתורעש וז העשב
 רבכ לחלחמ : ושכעש אלא ,ןיידע הלצא ןה תוכיבסו  תולתלותמ
 2 .ףסכה ןיע .ןהיניב
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 + הָירְנְנּואַמ םיִבְּתַכמ
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 תוזחמו תואולפמו תורזומ תונומת םיאוה ונא םיירגגואה םידוהיה ייחב
 וניחא רשא תוכלממהו תונידמה לכ תא : תפקמה---תוללובתהה .דא מ .םיביצעמ
 םידסומה קר אל ,הפקת םצעב ןאכ תררוש = ,תויכזה"יוושמ לוכיבכ םש םונהנ

 לע םג אלא ,הרז תימואל חור םיאלמ םורואנה לש  םוירובצהו  םיינחורה =

 ,תוללובתה לש םתוחה עובט םיפקודותרואה לש םידסומה
 לש הפוקת הורגנואב הליחתה תויכזהייווש ןתמ ירחא רימש ,אוה עודי

 םיראידמל, םידוהיה ןמ לודג קלח היה זא רככו ,הרומג העימטו .תוללובחה
 קר וז העונת הטשפתנ הלאה םינושארה םימיבש דועב םלוא ,"השמ תהי ונב

 לש תובחרה תורדשה ךוה לא ושכע הרדח ,תורואנהו .תוהובגה תורדשה וב
 םהומכו םירואנהמ המואמב הזב םילדכנ םניא םיפקודותרואהו  ,ונצרא ידוהו

 ."םתוירידמב םה םירמותמ =
 םנמא חפט וירחא אבש ירוטסיהה טפשמה\ ראלפע:אסיט לש ערואמה

 תיתדהו תיחרזאה תורחה ,סנובשחב ועטש ,םהל הארהו  ,םיללוכתמה ינפ לע <
 תויכוה:יווש .תורמלו ,ץ"אה לש ינידמה הרורחש תובקעב האב אל המלשהל = 9

 השע הז ערואמ .תיתדה האנקהו תיעזגה חאנשה | ןיירע הלדח אל ינוזמה <
 7 םשורהו ,םיטעמ םימי ורבע לבא ,םתפיאש תא שילחהו םיללובתמה לע םשוה

 השרחתנ תוללובתההו העימטה תעונתו ,ירמגל חכשנ טפשמה השעש אבדמה

 לש םנוטלש ימיב ןתינש ,תובורעתה-יאושנ ר"ע קוחהל תורוה תאש תי
 הציחמה םתעד יפל הלפנ יכ ,וקזחתנו ולדג | םיללובתמה תווקת ..םילדבילה

 טעמכ ושכעש דע רובגו ךלה הכלה העימטהו ,ץראה םע ןיבו םניב הנורחאה =

 תוברתהב םה םיעוקש הירגנוא ידוהי ,ןווחאה לובגה לא םירוהיה ועיגהש

 לכבש םהינכשל תוארהל םיצמאתמו תיראידמה הפשהב קר םירבדמ ,תיראודמה
 ,םויתמא םיראודמ םה םשפנו םפוג <

 תוצראה לכ יללובתמש ץראל ,םידוהיה לש  "ןדע:ןגל, הירגנוא התוה %
 םה ןיא ןדע:ןג ייה םלוא הית אמגורו ךתוח תפומ לעכ הילע םיארמ ויה

 .עודיכ ,םומי ךרואל םיבשמנ =

 ,םהש ןמכ םהיוח תא תוארל ושכע םירגנואה םידוהיה וצר אלמלא
 םיאב ויהש יאדובו ,םינורחאה םימיה תוערואממ דומלל | םילוכי ויה .הבהה =
 תילקירלקהו תיגויצילאוקה הלשממה ימיב ,םבצמ הבד לע  תרחא העה ללכל <

 :תוללובתהה:חכזמ לע ואיבחש םהיתונברק ויה אושלש * ,חכוהל םילוכי ויה
 קר אל ,םילקורלקה יריכ היה הלשממה ןסרש ןמזב ,תוגורחאה םינשה תשלעב |
 םיקיעמ םיקח וארכנ םג אלא  ,תוימשיטואה הטשפתהו היצקאירה .הרכנתהש |

 ורוהי םלוא  .םידוהיה לש תודחא  תוסנרפל םהמ תפקשנ * הנכמש | ,םידוהי ,
 ,תאז לכ תוארמ םהיניע תא םימצוע הירגניא

 יאגא ר'ד םירפוסהל בושהשכ ,ויב קיפיט \ אזיר ירבר וקרצ דאמ המ
 םהאידמהמ | םיראידמ רתוי ולוא  םכנה, ,םיראידמ םהש םתרעה לע  וווגז)
 ,הזה רבדה תתמא תא תוחיכומה ,תודבוע יתש :ירהו .,,!"םייתמאד

 הלאשה ושכע \ איה הירגנוא הירטפוא לש יללכה:קנבה תקולח חלאש "
 ללגב האצמנ הלשממהש בר ןמז הז .ונלש הקיטילופה םלועב תרעוב :רתויה
 רדחתנ  יטולופהיבצמה .וז הכוכממ תאצל ךיא תעדוי הנואו הלודג הכוכמכ חז
 בורה התיהש ,טושוק * גיוורול לש ותטושב הקוזחמה דוריפח:תגלפמו .ןרתויכ <
 תעשה ןוידע העיגה אלש תרמואה .הגוחמ .:תותכ יתשל הקלחתנ ,טנמלרפהב |
 ,1911 תנשב רחוימ ירגנוא קנב חתפל תשרודה ,תינוציקו ,קנבה תולחל

 ,ונוצוקה ףגאה לא העשת וחפסנ וז .הגלפמכ ויהש םורוהיה | םיריצה ב'ימ
 ,קנבחי :תקולח רעב הלורג הלומעת םישוע פח

 וניכרצל םיסחיתמו םתנדהיב םה םישייבתמש ,ריגהל אוה  רתומלו

 -וסרטניא . לע .ללכ םיניגמ םה ןיא ,רומג שפג ןויושב םירוצ .רותב .זניתולאשמו
 םינשה שלש ,ךשמב | ,ירוהיה םמע 'םשב רבדל םהל יאנגו ,טנמלרפב םידוהיה

 םוקחה דג רבדל וליפא וזיעה אל ,םילקרילקה ידיב אצמנ ןוטלשהשכ ,תונורחאה

 טילבהל רשפאשכ ,יראירמ ןינעל םורבדה םועיגמשכ םליא :.ולבקתנש םוקיעמה
 םישענו ,שארב םיצפוק םה רימ ,"םתורשכ, תאו תיראידמה םתוימואל תא
 .םינוציקבש םינוצק

 םימדב הלועה .ראופמ נ"כיב הל הנוב טשפארובב = תיסקודותרואה הלהקה
 תעשב ,םירתב םיפלא תואמ יתשב הב ךומתתש ריעההתצעומ תא השקבו םיבורמ
 לע הלהקה לש וז השקב םג התלע ריעה לש הביצקת רבדב ןתמהודאשמה
 ירוהיה וז העצהל | םידח | םירבדב דגנתהו םק הנהו |. ןחלושה

 המלו העצהה לע ןיגה ץיבונועמש אלעב ירוהי:ןניאש רועב | , ידיריפ ץורומ
 :רואה > ."םתויראירמ, תא = ,ןבומכ ,סנה לע ומירהב ,םיפקודותרואה לע תוכז
 םידרחה םידוהיה ןיב .יראידמה חורה תאו תוברתה תא םירציפמ םופקודות
 רבדכ העצההו  םשור התשע ווכ החכוה .ץראל ץיוחמ םיאבה ,םירגהמה ןיבו
 : .הלכקתנ הכימתה .תניתנ

 אלו םיפקודותרואהו םיגולואינה ןיב ןיא "תויראידמ,ל  עגונב םנמאו
 תא וחיכשהל הלכי םיררחהל רואנה ידוהיה לש הזעה ותאנש קרו ,םולכ
 . ידוהי וניאה חכש אלש המ ,"תויראידמ,ל ותבוח

 הגלפמה רבלמ  ,ונצראב תטשפתמו תוימשיטנאה תכלוה העשב הבז

 ---תתרוכו ארו ןפואב םידוהיהל התאנש תא הטילכמש * ,תימשיטנאה תיממעה
 תוחנה תולכקמו = תודחוימ - תויכזמ תונהנה  ,הלש  תוונכרצה תורבחה י*ע
 השדח תימשיטנא הגלפמ המ? ,םירוהו יפלא תויפמ לכוא---הלשממה ןמ הרזעו

 =םירצונה ונצראב ורדתסה המ ןמז ונפל .דבלב םשה יונש אלא וזל וז ןיב ןיאו

 תונוילעה תוריפסב םג םיכלהמ וז הגלפמל היהתש ידכבו ,הגלפמל םיילאיצוסה
 המכ הז ולמע הניו:ש םיררוצתש םירמוא ,יראפאפ ףרגה תא םאישנל ורחב
 -רבילהש ירחא והותב זא הלע םלמעו ,תאזה הגלפמה תא ונצראב רפול םונש

 ---הצרמנה םתלועפ תורמל---םדוב זא הלע אלש המ םלוא ,הקזח החיה רוע תויל

 רגיאול תעפשה  ,םישרח הויא ךשמב ושכע תושעל ו ,תודחא םינשב

 אוה רתומל ;תילרבילה הירגנואב םג תשגרומו תרכינ אופיא היהת ותעיסו
 הבימ המ ןילאמ ןכומ ירהש ,הלש המרגורפה תאו הרכתה תרטמ תֶא ראבל
 .וז לש

 ,תועט יחוז םלוא ,תוימשיטנאמ הוקנ .תילרבילה הירגנואש אוה לבוקמ
 ,ונצראב םג שרוש התכה תוימשיטנאהו ,זנלצא םג תשגרומ םידוהוהל האנשה

 י'התוטשפתה תא טלוב ןפואב םינויצמה םירבדה טה םיברו

 האחמ תופפא תיברעמה הפוריא תוצרא רתיב ומכ הירגנואב וברענשב

 םג ולא תופפאב ופתתשה ,ריריפ תא םודרגל .האיצוהש ,ררפפ תלשממ דגנכ

] 

 'םה ויה אל םעפהש אלא ,תואחמה תא ורדפש תורכחה ירבח רותב םידוהיה

 וצופהו ,םידוהיב המשאה לכ תא ולת ןכומכ םילקירלקה . םירדפמהו םיררועמה
 "קקאפנערוי םענעפיולעגרעה,ה תא וריחפהו ומיא םהבו רפסמ ןואל  םיזורכ
 דועו ..,תינחו = ברחב---(וונצרא ירוהי לבל םוימשיטנאה םונותעה םיארוק ךכ)
 וחיטחו הלוהג האחמ תפסאב המכה לע ודמע  םימאונהש העשב ,ישע הרתי
 תוילקירלקה דגנ  וחמו .תידרפסה. הלשממה יפלכ םירבד
 תואקתפ םלואה ךוהל םואתפ  וקרז ,תוישונאהו תיללכה - תוברתה תוחתפתה
 ;ולאה םירבדכ םדכ תומודאו ,דאמ תולודג תויתואב סהילע בותכ היהש תולודג
 "!...םורגיפ תחא םעפ היה,

 :ילופ לש ,םימויא לש םירקמ ,רפסלו ןויצל רשפא םירקמ הברה דועו
 ?בושחאו .ליזיא'אלבורכ וטא םלוא | ,םידוהיה דגנכ תנווכמ תימונוקיא הקיט

 וםירמואה  ונלש .םיללוכתמה ינפ לע םיחפטמו הלאה םורקמה לכ םואבו
 םבצמל ףופ ףופ וטנזכתיה ..םתורידמב רמיתהלו ררהתהל םיפיסומו "םולש  ,םולש,
 ?ותוא וניביו

 ] +ערוו ומ

 .רסיל ןועמש

 "חעב תבבעמ איהש
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 ,י"אל הָאיִצְי8ַה תעּונת
 0 ראונאי הח"ר דע 9 ראונאי ח"רמ) הנורחאה הנשה ךשמב

 +"אל האיציהמ תוטסיטטס הנומת  תנתונ ,הטמל ארוקה אצמנש ,המישרה

 םהיתונש ,שרוח לכב  םידדונה רפסמ ר"ע תזעידי ,הרכעש הנשה ךשמב

 םשוכרו םדי חלשמ  ,(םינקזו  םינוניב ,םיריעצ ,םינטקל תורחוימ תואקירבזרב) =

 ודכב --,המודכו םתעיפנ תרטמ  ,ועסנ ןאל | ,ואב ןיאמ * ,(תונוש תוירוגטקב) <

 תא תוטרפב ןווצל ץוחנל ונאצמ ,וזה הדידנה = תעונה לש הביט לע דומעל
 ןודנב ואכש םייונשה תאו םיעסונה לש תונושה תוירוגטקה ןובש ירפסמה סחוה =

 המושרה תא הושנ וז תילכתל .םרוקה ןמזה תמועל וב םידמוע ונאש ןמזב "הז
 --,1908- -1907 תונשב הדידנה תוטישר לא תאוה <

 תורמל ,הנווחאה הנשב הרכגתה י"אל האיציהש ,םיאצומ ונא ללכב

 תוינאה םע םישרח המכ ךשמב | ערולוחה ששחי ינפמ וב וגחנש ,רגסהה ישוק
 בר ןמז ףשמב הז ינפמ  היהש לודגה ישוקח תורמלו ,י"אל היסורמ ןאצוש
 ואצי ה"סב -- ,תישילשה הקלחמהמ דוחיב ,תוינאה לש העוסנ יפוטרכ גישהל

 רפסמ הלע 1908 תנשב)  השאו שיא 2450 -- הנורחאה  הנשה ךשמב "אל
 ו'ט ינבמ םונטק ויה םיעסונה ןיכ ,(1746 -- 1907 .תנשב ,2097-ל םיעסונה

 'ג ןוילג 3- םלועה <

 1 80-15 ינב ;(20/6--1007 תנשב ,2/8/'20 1908 תנשב) 6/"91 והוש ,0

 50--80 ינב | (249/--1907 תנשב ,30%,--1908 תנשב) 28/0 - 696 הנש
 םינקז ((24 /--1907 תנשב 29% / --1908 תנשב) 91"/: 519 הנש

 807/-1907 תנשב ,27'/--1908 תנשב 30% < 741 הלעמו הנש םישמחמ
 * םיעסונה לכמ 87 "/) והוש = ,שיא 9016 םדי חלשמ ד"ע תועידי ונתנ

 םילעופ , הבאלמ ילעב ויה םהט ; (48 //190] תנשב , 49%", 1908 תנשב)
 ד"ע תועידי ונתוש הלאמ ןבומכ -- 46%/"/, וחוש ,שיא 428 המדא ידבועו

 - הישעתו רחסמב םיקסוע ;(90%/,--:907 תנשב,52%0--1908 תנשב)--םדיחלשמ
 יורפ ילעב ;(40%6--1907 תנשב ,419- -1908 תנשב) 36: 09, שיא 836 --
 (0' ו תנשב ,17" ,,--1908 תנשב)16:/' ,---שיא 152 תוישפח תויספ
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 = העבראמ רתויל ה"סב הלע םנוהש ,שיא 556 םשוכר ד"ע תועידי ונחנ
 ןוהה ילעב אקוד יכ | ,י"אל אצוה הוה ףסכה לב אל םלואו , כ"ור  םינוילימ
 ,ןמול קר י"אל ועסנ םילודגה

 ועסג , העוסנה תרטמל עגונב םג ירפסמה םחיב ואב םיעודי .םייונש
 680/--1908 תנשב) 65'/ ,- .שיא 1608 בשיתהל הנווחאה הנשה ךשמב
 ְי ה ,3/8 שיא 595--י"אב םינורהאה םהימי תא תולפל ;(60%-- 1907 תנשב
 תוארתהי ,ץראה תא תוארל) ןמול ;(20%/--1907 תנשב ,189/0--1008 תנשב
 |  .תנשב ,99/41908 תנשב) :9/6,/91 --שיא 282 (המודכו רחסמ ינינע ,םהיבורק םע

 8 םשובנר העיפנה תרטמ | ןאל 8
-% 
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 ג ויפו

 1907 תגשב ,1 0-19. 8 תנשב) 29/086/!3--רפס תיב רקבל ו : ו
 ,(1%/--1907 תנשב ,19/0- -1908 תנשב) .+/ג/'[₪==19---תואפרתהל ;(19/) --

 טעמב וושכע םג ויה םדוקה ןמזב ומכ) -י"א ינב ויה םיעפונה ןיב <

 םושמ היפורל המ ןמזל ואבשו י"אב םיגוש םינמופ ובשיתהש ,היסור ינב םלומ =
 הוש ,הלאכ םג ויה ,אבצל דומעל ואבש םיריעצ וא ,וחסמ וא החפשמ יקסע

 םתחפשמ תא תחקלו םהיקסע תא | רומגל ואבשו י"אב ועקתשה בורקמ קו =
 ;(0/4%--1907 .תנשב ,66 ךרעב 1908 תנשב) 79/6 והזש ,שיא 179--(י"אל

 5 1/29/;--1907 תנשב , 28%//--1908/ תנשב :312/9/,-:776--םוררה 0000
 476 ןילוגמ ;(6/27% 1907 תנשב ,0/20%-- 1908 תנשב) 951/26 .656--אשולמ

 תגשב ) 7%/-178 הרכובמ ;(10%61907 תנשב , 14%/:--1908 תנשב) 199%

 תופנה רתימ ; (119/-מ רתוי 1908 תנשב) 36196::5 -- זקוקמ ;8

 תופנה לכמש םיעטונה .רפסמ +(396 1908) תנשב 490.88 םוחתל ץוחמש

 ,29% םוקמב 4 ,ללובה רפסמה לש 16%/-ל םעפה אופא הלע םוחתל ץוחמש
 ,1907 תנשב 179/04 1908 תנשב

 תנשב ,49%/--19.8 תנשב) 36:/ג%/:-.902 םילשוריל ועסנ םיעסונה ןמ
 --1907 תנשב ,0/40%--1908 תנשב) 48:/,.שיא 1055 ופיל (7-
 2 21/₪--שיא 66 טוריבל ;(9%6 --1908 תנשב) 3%/--שיא 78 הפיחל ;(860

 , 0 ו 0 :
 םיעסונה רפסמ | םהיהונש שיר חלש מ | ןיאימ

 \ ן
 | ן |

 | כ הפ | | ימת 2-80 יס | 7 -ת -םד |כ ם
 - 8 : | : ו -- 8 -- 2 8 . ו 'ב 1 2 |

 : - | | ל " 5
 ה ה-2 | 8

 | יב כ ל
 | ב וי ןח תם | 8

 | 8 לת 5
 | 4 ₪ 12 1 | ָפ ב - .

 | ו י -- :
 | | ה | 5 ז

. 7% 5 | 

- | [4] / 

: 5 | | \ 
 % אבה ו 0 אמ ל < 2 8 קבב ו

 רא| 190 / 4 |- 1 1% |67 9 - 14/06 2 |96 4 0 30 |50 |70 
 ראורכפ | 189 105| .77|. 48 60 81| 45| 96 90 14| לע 88 59| 40 9| -| 1

 טרמ| 209 14ו| 8 1 57| 61| 50 97| 60 18 -16| .81| 48| : |89 |26 
 לירפא| 160 1158| +5 34 60 89 97 49% - 19| -6| 58 16/ 48| 5 | ,

 יאמ| 258 144| 114 56| 88 |4  96 44 |50 |105 |17 |8 - 88 |58 |71 |48 
 יג 288 176| 105| 57| 8ו 552 90| 46 81| 99| 10| 95 76| 47| | 20 9
 יל| 271| 156| 115| 88 |17  98 56 118 |49 |71  לפ| 41| 190| 78| ||. 7( 5
 טסוגא| 850 101| 159| 7פ| 6/| 78 186 48 /84 18| 30| 99| 99| 89| 14 | %
 רבממפמ 110 |64-  46| 90 89 18 88| 18| נג| 10| -9| 47| 89| 18 -| 7

 רבוטקוא 215| 180| 88| 48 61| 89 70 30 97| גג| 96| 68| 50| 30 4
 רבמבמ| 904 106| 98| 54| 46| 50 54 81| 17| 11| 18| 91| 36| 29[ 5
 רבמצה | 99 69| 87| 99 99 99 -96| גל | %- 6 44 88| 4

 ן  ש :

 : הסב 1469|2459| 997| 510| 696 519 741| 428 88 |126 |108 |476 |696 |774 |179 |169 |886 
 יקלחה ךרעה 59|. 41| .21| 28 1 0 365169 7313/20 19| 7 4

 א 1978 894| 429| 635| 468| 505| 374 868 156 189| 556 606| 296| 189| 288 7 0
 ו וש 41| 17 68/98 20 14 8. 8

 3 םלועה <

 תנשב ,19%/--1908 תנשב) 12%/--שיא 288 תובשומהל ;(29/0--1008 תנשב)
 םילשוריל--- ,(0/2%--1908 תנשב) 0/8%.-שיא 75 הירבטלו תפצל (7
 םישודקה תומוקמב ללפתהל םיעפוגהו םינקוה שש לודגה בורו התע םג ועסנ

 ועסנ םישרחה םיבשיתמהמ פג לבא ,(םירכובה םידוהיה ןיב דוחיב םיבר הלא)
 םינוכנה םיאב וילאש ,יזכרמה םוקמה : םילשוריל ןוגה רפסמב הנורחאה הגשב
 ופיל םיעסונה לכ אלש אלא ,ופי התע םג התיה הבאלמבו רחסמב קוסעל
 הברתה | .תורחא םירעלו תובשומהל םשמ כ'"חא םיעסוג  םיבר .הב םוראשנ

 םיריעצ םור פ"ע ועסנ הנורחאה וול .טוריבלו הפיחל םיעסונה רפסמ םעפה

 יםש רשא םיהובגה רפסה יתבל סנכהל ט'ע
 <-- שוא 741 הנשה ךשמב ועסנ י"אב םירגה םהיבורק תאירק פ"ע

 םיעפונה רפסמ הברתה .(0/84%--1907 תגשב ,29%0--1908 תנשב) 30%
 ,םש בשיתהל ועסנ ושכעו י"אב םימעפ וא םעפ הו ינפל רבכ ויהש

 =-1908 תנשב) 3870: ןיעידומ תכשלב םיבתכמ ולבקתנ וו הנש ךשמב

 תורשפא ,העיסנה ד"ע תולאשב ונתכשלל םינופ הלאה םיבתכמב .(6
 דוחיב .י"אב המדאה תדובעו הכאלמ ,השעמה תשורח ,וחסמה ,תוכשיתהה

 םיררק ר"עו םירועשל םימולשתב המדא תינק תורשפא 'ר"ע תולאשה הפרת
 . ללכב יעקרק
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 ,הֶיְסּורְּב

 .(עובשה)

 תא הו טפשמ ררוע אל םעפה .ןופריליה לש וטפשמ רמגנ הז עובשב

 אל םעפה .הנדורגב הנושארב ררבתנש 'העשב ררועש ,לודגה שערה ותוא
 הצר אל ומצעב ןופריליה .תיסורה תוטילקרפה חכ:יאב טפשמה רוריבב ופתתשה
 לטבל גהונ טניכה ןיא יכ ,שארמ עדיש ינפמ ,וילע ןגהל םיטילקרפהמ ימ אצוש
 תושר ול ןיאש ,תאז לבב טילחה םיטילקרפה רמעמ .הז  ןוממ | םיניד:יקספ
 םלוא | ,גרבנזורג תא  םהיניבו םיטילקרפ ינש וָל ה:מו ורבח תא בוועל
 תא תוצרל ושכע ךלי ןופרליהו --- רשאנ ןיד קספה ., הליעוה אל = הָנגהַה
 .םירוסאה-תיבב "ונוע

 ...קוטסילאיבב םורגופה לע ללוגה םתסנ הזבו
 ו

 ו םוירטפינימה .די:לעש הרגהה ינינעל תרחוימה .הצעומה .תדובע

 רוקפל הדיקפמ םיראבמ ,הב םיפתתשמה  .םידוהיה םורבתה ,הררסכ 'תכלוה
 - תונוונמ הצעומה לש היתוטלחה הנייהתש ,םיצמאתמו םתפקשה:תדוקנ תא <

 הצעומה ,הרקמ לכב תאז תא תושעל ןבומב םילובי םה ןיא ,םידרונה םידוהיה
 םיחורו רכש .איבהל אלא תגווכתמ הניאש ,תונושארה היתובישיב .רוע .החוכזה
 םלוא ,תויפורמ תוינאכ קר היסורב םידדונה ועסיש| םורגלו תויפורה תוינאהל
 הבושח. ,לשמל ,ןכ .םירוהיהל םג .תלעות היתוטלחה תואיבמ ןוכתמב אלש
 םידרונל תתל םיכירצ םוקמ לככש  םיכומנה היצילופה ידיקפש ,חטלחהה איה
 לע .תורבועה תואקתפרהה תא ערויה לכ  ,םנחב ץראל:ץוח 5ש רבעמ:תורועה
 יב ,הלקנ לע .ןיבי ,ץראל:ץוח לש עפמהתרועת  לבקל  וכזיש םרטב  ,םירזהיה
 ולצני םירגהמהו ,הרידנה לש ישארה לושכמה רסו" םשגתתשכ וז הטלחההב

 תרזעל םירגהמה םיקוקז  רימת . טעמכו בור 4 יפדלע ורהש = ,םינכופה .תשרמ
 יףוס םי תעירקכ עסמה:תדועת תגשה םהילע השקש ינפמ :,םינכופה

 ,תויסור תוינאבו היסור יפוח ךרד םיאצויהל קר םנמא תנתינ וז החנה
 הכלממ לש תוינאב םיעפונהל אלו הלאל קר תושענ תוחנהה רתי םגש !ומכ

 בל םשוה םלוא | .םוידוהיה םיחמומה תצעל היפימוקה .העמש אל הזבו .תרחא
 ופתתשהש ,הלשממה ידיקפ ?ררונ םשב ארקי ימ  :תירקעה הלאשב םתערל
 הבישי םש תבשל תנמ לע ץראל:ןיוחל םיאצויה לע קר לקהל וצר ,הצעומב
 לע םיאצויה לע רימחהלו ,ןוממ טעמ ופסאיש ירחא היפורל רוזחלו תיערא

 תוחנהה יאדוב ויה אל תאזה הערה תלבקתמ התיה וליא .רוזחל אלש תנמ
 תנמ לע  םיאצוו לודג .רתויה םבורש ,םידוהיה םירדונהל תלעוה םוש תואיכמ
 תודפ םושל ןיא יכ ,הטלחה ללבל הצעומה האב יכ ,אוח בוטו .רוזחל אלש

 : .תוחנההמ הנהנ רדונ לכו ,הרגהל חרגה .ןוב <
 לש אבצה:תרובע רורפ רבדב תהא הבושח הלאש דוע הררועתנ

 יבורק לע םיליטמש ,םילבור 800 לש סנקה רבדב ןכו םיה תנידמל 'םואצויה
 תלאש םלוא ,אבצעב םתבוח תא אלמל ואב אלו םוה תגידמל ודדנש םירוהיה
 טפשמל ,הארנכ ,הכחמ אוה | .המחלמה:רטפינימ לש ותשקב יפ:לע התחדנ וז
 רות עיגהב יארוב ירהש ,אבצל האירקה | תלאש רכד:לע וז הנשב המורה
 :תדובעמ םירוהיה תא ךוטפל ךירצש , תוער 4 הנעמשת --- המודב הלאשה
 וזוא המודה טילחת ילוא ,ערוי ימו ,ףסכ לש רפוכ הז םוקמב גוהנהלו אבצה
 םירגהמהל סחותהל דציכ תערל םג היהי רשפא היפ:לעש , הז .ןורונב  הטלחה
 ?אבצה תרונעמ ןטמתשהש

 םירוהיה םורבחה וכז רכב הצעומה לש תונורחאה תובושיה תחאב

 םינבופה בור ,םידוהיה לע - השק טפשמ יובולב םירטושה:רש יפמ עומשל
 םיעצמאב םדגנ זוחאל יוארהמו ,םידוהי  ,וירברל ,םה לובג:ירובעמ םייאשחה
 ירהש  ,םע ילב ינב סה םינכופה יכ  ,םירוהוה םירבחה והונע הז לע ,םוצרמנ
 ,םמד תא םיצצומה ,םינכוסה תרגתמ םיצחלנ---םידוהיה קר טעמבו---םידוהיה

 הער םומרוגה ,םינכוסה לש ם תו ד ה יי תא םיעטהל אופא | ךרוצ" לכ ןיאו
 ,םהיחאל ,חבר

 רעוב .ריבנווו לש ותלפמ יכ ,םדוקה ןוילגב ונערוה הרעשה ךרדב
 ,רבדה היה ךכ םנמאו.הרקמב ףתיה אל גרוברטפב "הלכשה יצופמ, לש הרבחה
 ףוסו ,תיממעה הצוכקה שאר רגנכ הריהבה .תעשב הלהנתה | המחלמ
 ףחבנ .היהש ,היבגיוו תא .תצנל , םיימואלהו םוינזיצה ,םימחולה יריב חילצה %-

 < 0 םלועה <

 הפסא ארקהל הכירצ דעוה ירבח תעברא לש םתורטפתה ירחא ושכע ,ריכניווב -

 ג ןוילנ

 + םוטנוגיליטנואה יגוח = ברקב זגורו תזהמרמתה ררוע | הזה ערואמה
 :לנצק ר'ד רעוה :רבח ,התיבש ןיעמ וזירכהש טעמכ  ,ריכניוול םיבורקה

 םירבח תויהמ םיקסופ טהש ,ועידוה לטפש רמו גרבדלוג טילקרפה ,שווורט ,ןוס

 , .ריבניוו רחבנ אל רשא לע תהאחמ רותב ,העוהל

 ירחא ,איהש הרבח םושב העמשג אל דוע תוריחבה לע וזכ הופכ

 :בושחל תוירכה תוגהונ ךכ ,רוורהל ןיא ישפח ןפואב .תושענה .תוריחבה
 תואצות ויה אלש העשב ענכהל  םיגהוג סה ןיא ותעיסו ריכנווו םלוא

 רחבל הרבחה תא תורכהל וז הפי הלוכחת ואצמ םעפה םגו .םגוצרכ תוריתבה

 יתומרוקה תוריחבב לפנש הזב רחבתו בושת וזש רשפאו ,השדח תוללכ

 .תוישפח תוריחבב הובכ ונלצא םיגהונ ךכ

 םיטדי דנקה רכרב ןורל הרחבנש הדעוה .םעטמ ברל תור יחכה ורמגנ הנליוב

 ברה תא ישארו ןושאר טדידנק ריתב דימעהל הטילחה הריחבה לע ריטעהל רשפאש

 ברה תא :ותלוו םיטדידנק ינש דועו , הפידואמ ץיבוגרשט םייה יבר רואנה

 הוב .ץסיציניגמ ןייטשניבור קחצי ברה | תאו ליוואשמ רילליה ביל הירא 'ר

 ,תיתד המחלמ , "הוצמ-תמחלמ, וררוע םינברה . תוערה לכ תבוח ידי תאצל וצר

 ודפ ,םירעוכטה םיעצמאה לכב ושמתשהו ,"ריעצה ברה, ץיבונרשמ ברה דנְנב

 . םוימוקמה יועב .הלומעתה ןכ םג הרבגינשה רצה ןמ ,ומש תא תונגל

 ,םירתובה ןיב וקלחנו ואצוה םיזורכ ,ץיבונרשט לש ותוכוב םידרצמ םירמאמ וספדנ

 | דעב הפחלג םיסקודיתרואה |. תועדה חמחלמ לש הרוצ הלכק המחלמהו

 , םלוא ,רחכנ אל ץייבונרשט : הצחמל קר החצנ איה . הדעב הנוטלשו התעפשה

 < אונש רתויה ץיבונרשט רחבי אלש ידככו  ,רחבנ אל אוה םג הלש טרידנקה

 אוה םגש , ןייטשניבור ברהל היתולוק תא תתל החרכוה םיטרידנקה לכמ הילע

 . הלגד לע םינמנה הלאמ ללכו ללב וניא

 . תונויצב

 "הנושארה הבישיה ןילרכב = התיה \ שרחה ןינמל ראוני

 תמיקה*ןרקה ישאר ,רעוה ירכח רבלמ ,ופקז שה הבישיב .ןטק ה לעופה רעוה לש

 ,ר'ע מ"ומהב ,ןופאוח רמ רוכזמ רותבו ,ןופלנצק ר"דו רמיהנדוב ר"ד ,קנכהו

 ליי מ"ומהבו | רמייהנפוא ר"דה ףתתשה יביטרפואוקה בושיה תולאש

 .יקטנה ר"דה .תוררתסהה
 יביטרפואוק  בושיל ןרקה תבומל .הלומעתה תלאש  הרתפנ הנושארב

 'פורפ ,רמייהנפוא ר"ד ורחבנ הז דעול---ןינעה לכ תא להניש דעו דסיל טלחוה

 .ועוה שאר לש ותעצה יפל--- .ןרקה ר"ע זורכ םפרפלו---רמייהנדוב ר"דו גרוברוו

 ופומה תבוטל ןוספלוו דודו ינגפ םש לע ןרקה תא שידקהל טלחוה ןטקה לעופה

 - ,ו"אב םילעופל םיתב ןינבל

 ,ק"הקה תגהנה םע תיו יצע עטמ ל הדוגאה תגהנה תא רחאל טלחוה

 גה , הלומעתהו םילקשה ליבשב דחוימ "ןחלוש,, תיוָכימה הבשלה ךותב דסיל

 גובכמ,ה רדרואהו תואקירמאה היצרדפה לש םהיתושקב , סרגנוקה תוטלחהב םג

 תויודתכהה לכל עידוהל טלתוה הגורחאל ,לודנה פ"הוה תבישיל ותרנ "םינומדקה

 ןהשורד תויגויצ תורטמ תבוטל ףסב ץובק לובשבש ,םינותעהו תויצרדפה ,תויצראה

 ןוונותעה יגינעב .ונד  הנורחאל , ןטקה פ"הוהו תיצראה תורדתסהה תמכסה

 .יררגא טידוק לש רסומל | תונבהבו
 ל .ךירצש ןםידסומ ינש  דוע ופסונ רבכ שיש םידסומה לע ןכבו

 ,.. םתבוטל ףסב

 24---25 .ימיב

 דזעוה לש הנושארה הבישיה התיה הו שרח לש 17/8--18/3ו יטיב

 הגיטו האבה הרזבעה רדס ד"ע תובר תולאש וררבתנ ,וירבח לכ בשומב יזכרמה

 וה ררבי הז רזוחב ,םידחא- םימי רועב עיפויש ןושארה  רזוחה לב תנו ארקנ

 ומה תועדה תאו הביט תא ,סרגנוקה לע החקלתהש המחלמה תובס תא יזכרמה

 ג הב ךלהש וכרדמ יזכרמה:דעוה רופי אל הריתעה ותרובעל עגונכ ,הרוסיב

 ןגוגה תדוקנ תא םלוא ,סרגנוקב ןהילע ןיגהש , תוערה לע ןגהל ףוסויו סרגנוקה
 ןינויצה העננתה תכחרהב תיבויח הדובעב האור אוח היסורב הריתעה הרובעה לש
 ה:תרובעבו ,  הל  הצוחמו .הנחמה \ ךותב תומלשה :תוינויצה תועדה תצפה

 - ,תרדופמו .הבחר

 ,גרבדלוג ,ל ו :ל"ומהיךרועה
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 - גנוטייצ עטרירטסולוא שידו
 טניישרע .,טאלב  עשודוי עטסטנאסערעטניא :ןוא .עטסעב םאד
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 ,סעיצארטסוליא עלעניגירא עכיירלהאצ טימ ,רעיפאפ םענעש ףיוא
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 רעה ןופ רעועל יד ןעמוקעב עגאלייב עגיד'םנחב סלא
 = שאלב עשיטסיראמוה .םאד "גנוטייצ .ןעטרירטסוליא -ןעשידוי,
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 'ר רצ ךוז 0 רוט |

3 1 3 
7 0 

 קהת 0 סלק

 רו 0 תמה ו סו
 תופ ..םםיקםהדסו תמו
0 

 דוד ו
 6 ל 7

| 

0 

0 
 , ןןעדנעוו וצ ךוז |

 ף/

) 8 

 שמ א ל ב גא מ שש
 טאלבגאמ עשידוי םאר* ןערעינאבא לאז דוי רערעי
 ,ונוטייצ:םעגאט .עשירוי עטפעב יד טזוא סע קת
 ןעשידוי םער ןופ סעיצאמראפניא עטסע ב יד טאה סע ליוו

 .ןעבעל 5
 :ס קלאפ יר ראפ רופי ןעמשרע םעְר טנעלעג טאה .םע ליוו

 .ןעסאמ ןעשיריי רעה גנורליב
 ה-5 ןופ- ןאמאר .ןעטסעיינ םער .:טקורד טָאלבגאמ םאר --
 ןערעטש ערנעזנאלב -- םכילע םולש
 0-0 רעיושראוו ןעשידוי ןופ עטכישעג .עלענאיצאזנעס 'וד וא

 המקנ עכילקערש ל
 .ארר ,דלעפנעואר סיררא ם ,ןופ ןעטפירש עימערפ .עשיראר :עטול .עסיורג ל ענוז = ןא: שביג טאיבגאט םאד
 ב ְּ קי םילופ יי מכיטעגירוטלק ןא ןידראג בקעי ןפ 5

 א ונארפ :ןוא םימארג .רקמונעבארפ ןוא עמקע

 אקורָעמַא ןוא דנָאלגנָע ,ןָעינָעְמּור ,ןָעיצְולַאג <

 .,י"-תס-= כ (25-ק- "ב-2 דאו

 ו תספ לש שריפשו שייי ןעססקאסשענ סעד
 (טירפשנייפ)  טריציפיטקער  ךיוא

 תערטוש 500 אספסוש סחשפדדמ
 ₪ סם 48 06פו. ₪ םפסה סה סו דאו,

 םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ
 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק :
 ה 5. ₪5, 004.
 ש"יי רעד ;גנולרכאהעב עטסעב ,ןעויירפ .עטסיונענ

 טמפ, .קאמשענ ןעמונ ןייז טיס שסואוועב זיא שריפשי \

 .טלאטשענ לאטטירק ,ןייז טיפ ,חיר  ןקסצועננא
 .ה'לרת 1865 רחצי ןופ 'דקצ דאוואי רקר 4

 ו 7% א

 [ ףיוא טנעמענאפא םאד .ןעמונעננא טרעוו סע
 ןויצ רעכילנעט .רעסיורנ רעד ףיוא 1910 רהאי

 ,אשראוו א "טלעוו עיינ ידי
 משנש ןפו . : ןָעְבאגפיוא ייווצ טלעטשָעְנ ךוז .שָאה "םלעוו עיינ יד,

 | ץיינ יד, טטה ןעכטגפיוא ווווצ עגנוטד וד .דנָעהְיצנַא
 הֶע ,ןוא .גנערטש ץנָעטסְוזקָע רהיַא ןּופ רהָאי ןָעטשרָע ם'נוא שרהופעגכרוד
 4 עשודוי ץטבעילָעב עגיצנווא ד ןערֶווָעג וא טלעוו עיינ יד, וש

 .םּוקולבּופ-רָעזעְל שו דגי םינופ ן ע ש כי ש-ע ל 8

 ץ
 ל

| 

 חפיר ,עיצאמרָאפבוא ַע א .גידנעמש טוג רה עוינוד,
 /םָעְְיִמ -ץגלש ןופ נס - ,ןעשנדוו ןופ .ויס , םָעְנָאְט ָעש

 ןפוורג יד ןיא ןָעטנָעְדנָאּפסֶעַרֶאְק ' א שאה ,"טלעוו עמ ידע
 ? יי ד ןיא .ךיוא וו .,אפָאְראה הפ ןערט
 ."םוהתש .ם* 555

 יוו רעפיוא "טלעוו עיינ יד,
 שירָארָעטיל

 רעכלעוו ןוא ,ָעגַאלמ ב ָע ש!4
 על .\ד .רוטארעטול רעשודוו רעד

 ,שא ל ןּופ "רע ל
 טז םצָעו טכאמ רָעלטסנוק רָעְד ּואוו 'ִאקירְעְמַא ןופ ןוא 0 5 רָעְרַלְיב

 ו

 < טסירָאמוה ןּוא 5

0 2 
 גידנעטש ןמז  טימ = גנּולוובבָא-ןאטעילָעפ  רָעְמְוא טרעָוצָעב ךעבלַעוו
 שנ ץטצָעְל ור ..טסמג ןָעשוטסור גמּוה ןָעדגָעְקְניוקרָע גידנעטש .,ןַענגי גודנָעמש
 ןורעפיורג רעטנ ;'מכילע םולש "טלעוו רָעְַנ רעד, ןנא ןעקורד ןָעְביוהָעגנָט ךוש

 | ."ןערעטש ערנעזנאלב,
 פו .קרעונעעהש זיא -- "ןערעטש עדנעזנאלב,

 ₪ ןָעבלַעוו ן ןוא , ןאמָאר א ; ןָעְרהֶאי רעגולדנהָעצ טטברַאְעג םָעִד ףיוא טָאה

 ג-ןוא ןעבעל סאד טסנוטסּוה ןעסיורג רעונּוא ןופ ןַעּפ רָעְר טומ טרָעדלָישָעג
 1 ןוא - םוירב .םּורא םמהֶענ םֶאוו , ךוב ₪; ןערָאיטקַא טרוי וד ןופ טז
 וז ב ךס ₪ ןוא ךס ₪ ןוא ןֶעְבְעק-תּולג רָעזנּוא ןופ לויט ןעסיורג

 :םולש 5

 רֶעְונְּוא ןופ קרָעוורעטסממ . ווא - *"ןערעמש עדנעזנאלב,
 2 כילע - ם1ל ש, .הָעטבַידסקלאפ
 2 וד טאהָעג טוג ןַעבָאה .סָאְוו ,רָעְְעל ור ראפ - .גנוקרעמנא
 ןאמָאר ם'םכילע-םול 5 בווהנָא םַעְד ןָעַעצל ------

 לייב עגיטסיזמוא םלא ךעלטופאק ָעטשרַע וד
 ,לָכּור 22 רהֶאי 0 8 65 רהֶפי א ל :זיירָפ =

 ק ₪69 טָאנָאמ א , לבור 9
 , לבור 15 רהָאי א ל ןָעְקְיש גצ :דנאלפיוא ,

 . לבור 1,269 שדוה ַא , לבור !1 רחָאי ' ,"בּור 66
 רהֶמי / כ 9 רָאיא :ךֶאווא לָאמ 3 ןעקיש רצ

 .לבור 1 טָאנָאמ א , 2,205  רהָאי
 ואטקעפס מ רֶאטְקטדעה : ּ

 ₪מלאוורעפ-טסָאּפ רעד ךרוד ןעבמרשפיוא ךיוא ןעמ ןֶאק רנַאלסיוא ןוא

 וא תו זהו 3 הד כ", 30 קוטזפממ , 118ה6מ08 38. ) =
 מ ,זמ אט \/ ה[ ד" שחל ו ב

1 
 ,ישארה ,"'םלועה, ןכוס /ּ

 טרפב :זרעוונַ .ריעלו ללכב חיגלב .תנירמל



 .נרפע ושובש> < | ,
 קש כ ,ישימח .םוי לכב רואל אצוי

]- 59 2 

 :ןכתה
 : 9 ,הפצמה לע +

 ,הנליוב "םעטמ, ברה תוריחבל (א
 .הצע הרבא (ב

 ,וקדצ .אלה ג
 וכ ב .(וזניול .רעב קחצי .יבר תומל ,הנש לבוי

 0 < .(תורכאהו הישעתה ר"ע) ,עוער רשג 3

 תינרק .הדותי 8 (ייש ,.תולבא םיכרד 4%

 : . ץיבוגלפק .ר ,(ויצ דוד 65

 .רלפנרב יש ר"ד ,(תיתורפס הריקס ,הדגאה רפס 6

 181 מוה .ּ .11 הקירמאב תידוהיה .תונותעה 4 /

 : ל 0 ,ולהקינ) ןיבור .ש ריד ₪ :
 . ןייזאפ .מ : ,חינמרגמ םיבתכמ 69

 (עובשה) ..היסורב 0

 .תונויצב 1
 6 1. רווח בתכמ :א ; 1

 , תורדתסהה לא .ב י :
 ,עובשה ג

 פק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווב "םלועה, יפא

 ,רלור ₪ %/2 הקירימאב ,גנילוש 9  הילגנאב , קראמ 9- הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא.הירטסואב : ל*וחב .

 .תנש עברלו יצחל הו ןומשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב \ ₪ /

 .ק 80 הפירדאה יונש דעב %

6 
 .'פוק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 66 ןושארה רימעה לע -- ,םיתעברא הקליחמ טיטפ הרוש לכ רעב : תוקחומ ריחפ

 :תפירדאה ' ל 4

 קסחמוטהה ,] מס המגו*, )המחה, 117 0080888 8. 1) 0603:00ם ,,9]1190זה'', ל ומג-



 קאק
 םענייא

 ןעגיטלעפנראז ןייז קנאד א
 מרא ןענעמאקלאפ ןוא

 גנוטכירוצ

 סלא טמהירעב ויא

 רעטסדנוזענרעלא
 5עטפגיטפערק
 רעטסמפאהרהַאנ
 ..קנארטענ =

 .לארעביא טרעדאפ
 לש יי המלתחה ה

0-5 
 הקיתואילביבה,

| | 
 : 5 ש

 "מזה רה | ןםזה דחע

 :חולשמה םע .המיהחה יאנה
 +("ןמוה רה ,לש הקיתואילביב,ה.ילב) ,הבלב "ןטוה דה, .ןיחעה לע .(8

 ןותעה ימויה

 :ל"וחב :ל"וחב :הנס רב
 (וימוי חולשמב) (.עובשב פ"ג) ל /
 ,לבוה = 18.-- ולבור .10.-- ולבור 8 < נשלל
 0 ור 2 4/--הגש יצחל |

 ל 0 2.00 , 7 2.--הנש עבהל 1

 1-1 כ 5 2 06 רחא תל
 : "ןמוה דה לש הקותואילביכה | םע דחיב "ןמוה דה, ןיתעה לע (ם

 ללוש ב :ל"וחב ג הים ב
 (:יםוי חולשמב) (.עובשב  פ"ג) . 5
 לבור 0 .לבור = 12,60-  |.לבור 10,-- = = הנשל =

 0 +0 ,00 --- הגש יצחל
 0 7 919[ 2 900 הנש ברל
 0 8 0-83 ךתא שדחל

 םישרחה ישארמ קר תלבקתפ  ,"הקיתואילביב,ה לע וא ,ןותעה לע המיתחה
 .יסורה חולה י"פע

 םתו א ל אקוד תלבקתמ ל"נה .החנהה ריחמ .י"פע "הקיתואילביב ,ה לע הסיתחה
 :"ןמוה דה, ןותעה לעש ,םיטתוחה ם תוא םו המיתחה ישדח

 דוק :המוקמ וא טיטפ הרוש לב דעב--"ןמזה דה ,ב תועדומ תספדה ריפמ

 י'ק 20 םונפת ירחא ; 'ר 1 םיגפה ךותב ; תוקפוק 60 םינפה
 ּ < תוקפוק .26--םירדאה .ףולח רוחמ

 | / ו -
 9 .4) ה 4

 ,תוצראה לכב .תורהיהו םידוהיה ינינע לכב .קסוע עיכמ
 ,ישימח םוי לכב .עובשב תחא רואל אצוו =

 .יקסלבוס קחצי : ךוועה

 :הנשל וריחמ

 ,'גנילליש 10 הקירפאב ,גנילליש 8 הילננאב
 ..קנרפ 10 היקרותבו תפרצב .רלור 2 הקירמאב

 .קרמ 8 ןנכשאב + ןירולפ 5 הירטסואב
 + כ"ור 5 היפורב "לגדה , ריחמ ...הנש עברלו יצחל הז .ךרעבו

 .'פוק 10 תונב התְסופה תואקרמב וא היסור תורטשב חולשל

 .סנעפ ₪ ןוילג לכ .ריחמ
 | ו

 | < | תכרעמה תיבל הפירדאה

 סו 6 סח 1. תת 10א00א, ₪.

 :לצא םותהל היפורב

 1. תגווגמסו[2, 9 לו6]הה. ומ

 001 םה0100 ₪ 10726 110001ם8₪ ו

00 60 

 .אנליוו ,"המידק, גאלרעפ

 ש 2
 חרס

5 
 < 1 0קת8תמ 9א0הסתמצ60א8ע0 ט08קסנמסמ]ה ה 5

 | אא-- 2-00 ה0תסהתסה. פה. : 5
5 

 יד ןופ .  טפנוקוצ ןוא טייקנימעט ,לעיצ ןייז , לאלצב א 59 3
1 

 4 יזע 18800 2886ה50%. הסקה 0. 00

 5 [!ההתדהמ]ה תי5 [[3ה8'60188, ה-8 4. ץחאמה (21008). | <

 גאק 3 , עגאלפיוא עטרעסעברעפ עט-5 .לארשודץרא ןעגעוו תועידרי א

 + אטראפ טימ 'בור 2. 50 .זקע 100 .'פאק 5 אטראפ

 7 תהמ011ג . ה6ק6ה6אז. 3 080. 980801. רב

 תת. דפאצטה. 11608. 65 (] תיפע. אפה. 15 אסח. 6%.

 1 100 988. 997 0 א1788.-- 2

 8 גזה אש ₪ ג. ת0ה5ה660ע8. 5 אסם; 060. 5

 ₪9. ,סהמסתעזז ץסהס 14 110106ק'8]5708 86ג18 מ'מ 119160 8*-

 | דופאה 5 5, 6ק. 9.6: 50 988.--5 ן. 50 א. ו

 99091 60 יז

8 00 

 + (ופי) אירול ל ו

 לארשי-ץרא .ןופ :גנובעלפיוא- עשימאנאקע יד ראפ םידסומ יד 26 3
0 

: 

 10. :136קהתתתזה תפסה ע סצהתמה |[ 110קתהֶק: (פזחע6

 1-זזמ). 17538 19 אס, 100 988. 10 6.

 ' 11. .ההסהתהקמ-1גהמהזה: 18 1909/10 ת. 18ה8 4 101 0

 9980888. 7 כ. 50 ₪ 05 6. ו

 1 ה. 1085060ק27, 20ה588 :וצ ךיז ןעדנעוו ןעגנולעטשעב טימ

 הקירמא תנידמל "ם 5ןע ך, .ןכוס

 : סיפיכ ןאמרעקורד ,ם רפ >>



 ₪ \/11,א ג, 10-66ם 6008

 .הָפְצַּמַה לע

 , פנןיומ = "08, - םרפ = .תוריחה|

 ןינמל הז שרוחל ד"יב הנליוב ויהש "םעטמ, ברה תוריחב
 דומלל רשפאו ,דבלב הנליו ייחב קר אל בושח ערואמ ןה

 , הברה
 ריעב הזע המחלמל ומרגו תובבלה תא וררוע תוריחבה <
 םינ, תניחבב אוה וב ידוהיה רובצהש ,םטאל םיכפמ הייחש
 תוצובקה ואיצוהש ,תופעה תולגמה ,םיזורכה יובר | ."םונ

 םג אלא ,הנליו יניתעב קר אל וספדנש םירמאמה ,תו
 ,תוריחבל ומדקש תורעוסה תופסאה ,םיידוהיה. . השרו ינו
 ברה רפסמה ,תושררמו תויסנכ-יתבב תעזעזמהו הקזחה הלומ

 יב ועבקנש ,םוי ותואב ואבש - תוישילש יתש --- םירחובה 5
 הז לכ -- :םיטדידנקה לש .לודגה רפסמה ,תונושארה תוריחבה

 תוריחבב ייכ ,"םעטמ, בר לש תוליגר תוריחב ויה אל ולאשד
 תוריחבה תואצותו ,העפשה יבורמ םיירובצ תוחוכ ושננתה
 .עורי .ירובצ ךרע אופוא ןהל

 הלא תוריחבב ומהלנש ,המדנ הנושארה הפקשהה יפ לע.
 היסקודותריאהו רחא רצמ תימואלה.  תידוהיה = היצננולטנו
 טרידנקה דגנכו רעב המחלמהש המרנ ,ינשה דצה ןמ תינויצקא
 דעב הלאה םימרוה ינש תמחלמ התיה ,ץיבונר'צ ברה ,ישאו
 תמאה דצ לע .אטהיר םופל קר המהנ ןכ םלוא ,הלהקב ןומלש

 .הלהקב םנוטלש דעב םולקירלקש קר ומ
 םימסרופמה ,58 דע עינמ םרפסמש ,םיברה הנליו ינבר
 ,הוצמ תמחלמל םיררחה להק תא וארק תוילקירלקה םהיתופי
 , םיסרוקיפאהו םירפוכה הילע ומק יב ,הנבסב תרהש תועומש וצ

 תופקשהה לעב | ,רואנה ברה הז | ,ץיבונר'צ ,חש וניבה
 תחת הקומע הריתח יותחי ,תורהיה לעו הרותה לע תויעד]
 ,הלודגה הנכפה תא ריסהל ידכו .םתעפשה תא טיעמיו םאסנ

 היצקארה תונשב הרצבל וקיפפהש ,םתלשממל היופצ הת
 לכ םהל ויה וי ו ,המחלמה תא ורסא .,תונור

 םתלשממש העשב :םילקירלקה ךרד איה ךכ .םירשכ םיעצמ ה
 ,הלובחת םוש ינפמ ה א *,הנבסב תו םהעפשהו

 תיעיבר הנש

 ==  .ע"רת ,ןושאר רדא 'א ,הנליו ===<
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 ללחלו :םהילע רוזחל רשפא-יאש דע ,םיליהבמ ךכ לכו םיבר
 .וננותע ירומע תא םהב

 *רורב ןפואב הארה הז םנוחצנ םלוא ;וחצנ םילקירלקה
 יניגמו .הרותה ילעב ,םתנוכתו .םביט תא ונמיה הלעמל ןיאש
 -- דמולמתו רואנה ברה לע ץראה םעו רוב לכ םירכבמ ויהש תדה

 תההו הרותה דובכ תא םיליפשמ םה המכ רע ,לכל וארה
 , םתנגהב

 " % םתוא לש םביט המ  ,ןוחצנה חיכוהש אלא רוע אלו
 .  םוחתבש תוידוהיה תולהקה ושכע תואצמנ םתושרבש םינוחה
 הלהקח תא  רימעהל הנבוק תפסא ישאר וצר םהילעשו ,בשומה
 ונאש ,הבושחה רתויה הנקפמה יהיזו ,הנקותמהו הדיתעה תידוהיה
 ,הז .ערואממ איצוהל םיכורצ

 :104-ב ורחבנש שיא 1049 ופתתשה "םעטמ, ברה תוריחבב
 :םוש. היה אל הז ןודינב ,רחא לכב הרשע הרשע" ,הלפתההיתב
 תשלש דע .םינשמ ול שיש ,ילארה | תסנכה-תיב | ןיב לדבה
 ,ריעה = ירורפמ  דחאב ןטק "ןינמ, הזיא ןיבו םיללפתמ .םופלא
 = דתיב ותוא ןיב לדבה םוש היה אל ;שיא םירשע וילע םינמנש

 ואבל ץוחמ תדמוע הניאש,  ,היצנגילטניאה לכ טעמבש תסנכה
 ,ןטק ."ןינמ,  הויא ןיבו וב םיללפתמה | ןיב איה ."הלפתה יתב
 םתוא דימת םה םיעירכמה הלאכ תוריחבבו .ספא ירובצה וכרעש
 "  םהירבד לכל םיעמשנו = םיכושחה לש םתושרב םיאצמנה ,םיגוחה
 = .םהיתוברו

 יד האצמ אל ,המחלמה תא הרסאש וז ,היצנגילטניאהו
 לע תרתוומ הליחתה דימו ,רמג .ידיל האיבהלו הלהנל זועו חכ
 :. = \הלוכ אל םא ,המיבסהו םתעיסו םינברה ינפמ הגוסנ איה ,היתושירד
 : , הינפל העצוהש הנושארה הרשפהל ,התצקמ וא

 המחנ- קר הראשנ תימואלה היצנגילטניאהלו ,וחצנ םינברה
 : םיחצונמה .לכל םהל שיש המחנה התוא
 םילשוריל הל היהיש התצר איה ,הבוטו הלענ התיה התרטמ

 ,תחא

 היהש .יארוב ירפומה | ןוחצנהו ,הז םשל יואר | חכדאב אטילר
 +. הרצ לע

 יפ92 הגה

 םיאצומ םה ןיאו . ,םיכובג .היגמרגב "םילרבילה, = םידוהיה
 רגיינ ביבדול .םגיחנמ פק .,וז הכוכממ תאצל םהילגרו .םהירי
 יממעה לשמה ירברכ  ,ןנה ךות לא ןבא. קרזו



 ףרוחה תישארב) רפסמ םישדח דועב =

 :רמאו חתפ ,םכז +

 < םלועה < : /

 ינפמ ,הינמרגב םירוהי המכו .המכ םישוע תמאבש המ ,תושעל
 ידומ לב רפסה יתבב םהידלי ופתתשי יכ ,םימיכסמ םה "השובה,
 גהב םיפהתשמ "השובה, ינפמ ןםירצונה םהירבה םע תדה
 םעו ,םהל רבדה עגונ וליאכ ,ןויצמרופירה גחבו חישמה תדלוה
 תא חירכת הלשממה יכ ,רגיינ לש הלפשה העצהה 'הו לכ
 םא :םילאוש םלכ ,המחו ףא התלעה .הזכ רברל םידוהיה ידלו
 ,ודובכ .והז םרא לש ונוצר הנה -- הוכ םירוהיד םישוע ןוצרב
 עמשנ אל הזכ ,הלאכ םירבדב םידוהיה ידלי תא םונא ל לבא
 תונשב רבגתמו ךלוה היהש העימטה .ףטש "ימיב םג לארשיב דוע
 ינפמ = רגייגל ול אבה .ליהבמ טומזיטאנאפ והו .תמרוקה האמה
 םילרבילה םיסעוכ .תמאב םא ,תערל רשפא יא ,הבורמה ותוילרביל
 .להקה תער תא םתארימ ןיע תיארמל קר וא תעב רנגייג לע

 ,המוצע הכובמ םינורחאה םימיב התיה ןילרבב להקה-רדחבו <
 האב ןילרבב | תירוהיה הלהקה ירבחמ םיפלא המכו המכ םשב
 הבישיב םה ורבי יכ  ,םיסנרפה רעו .ינפל השקבב תחא .הדוגא
 יסנרפכ דחא אוה רגיינ .ותעצהו רגייגל םסוחי תא .תיבמופ
 רמולמו לודנ םדא היה ויבאש ינפמ ,םהיניב רחוימו דחא ,הלהקה
 "ינמרגה,.גיבדולל ,ול םג יכ ,םימימתה םישנאה םיבשוח . ,קהבומ

 םיפופכ םה .,השוריב .הרותה האב , (לותהב ושבע \הונכ רשאכ) -

 אוה ,לכב ודי רגייג גיבדול , ויתועצה תא ןינע לכב םילבקמו ול
 הלודג .הערל ותעפשה ןהבו ,תובושח רתויה :תויסימוקה לכ רבח
 ינינע לע חקפמה דעוב ןושארו שאר אוה .: רבהה רקיעב ,דאמ
 יכ ,הזמ ךחוגמ רבד ןיא .להקה ןוטלש םעטמ יתרה ךונחה
 הרמהה איה ותפיאש יכ ,וב םועדוי לכהש | ,רגייגכ .םדא
 לע חקפמ רעו שארב רומעי ,הרומגה העימטה ,תיללכה
 הפסנ רגייג היה םא .תידוהי הלהק לש יתרה ךונחה ינינע
 וז השקב הנהו ,רברל אלפתמ םרא היה אל ,ןויפימה תרבחל
 רגייג .תירב 4 ילעב םילרבילה תעכ ובש ,םיסנרפה דעו ינפל
 השקבה ירבר לע רובעל %תושעל םילוכי ויה המ ,םיבורמה
 תויהל תודיתעה תוריחבה ינפמ םה םיאריתמ +םויה רדסל תאוה

 הפיזנב רעגל ,(אבה
 ראתההייונכ ינפמ וינפל ךרב םה םיערוכ ןיידע הנה + רבכנה םרבחב
 ןיא .דאמ אלפנ רבר םתמכסהב הלע תובר תושיחל ירחא  ,ולש
 יאול רמ ,שאר בשויה ,םיצורח םיטמולפר ,םה םיחקפ יכ .,קפס

 ןמ םישנא ואב יכ  ,הנושארה םעפה יהוז

 תכשלב ושענ אלש םינינעל ונסוחי ררבל ונממ םישרודו ץוחה
 ,ףוס רבדל ןיא ירה ,ןכ םישוע ונא םא ,.הל 'ץוחמ אלא ,להקה
 ..תושעל לכונ אל הז ..הלאכ תולאשב ונתוא ופיקו םויו םוי לבו

 רעטצהל | ונילע יכ --- בושחה םאונה ףיסוה -- םימיכטמ ונלב,
 םידגנתמ ונלכו ,ארבגשמ ארבנ אלש ול חוש ,הזה רמאמה לע
 ,ונתוקת תאו הזה .רברב ונרעצ שגר עיבהל קר וגילע <, ונכתל

 ונפוחי ררבל לבא ,ונתלהקב .הערל רמאמה תואצות הנייהת אל יכ
 הבושת יהוז ..,'םיאשר ונא ןיא .ונירבחמ רחא בתכש רמאמ הזיאל-
 יניעב ןח .האצמ אל המאב לבא , תוערה לכ תבוח תאצל ,תיחקפ
 תא רעוה תמכסהב ר"ויח עיבה .ףוס-ףופ אלה ,םדא לכ
 בטומ .אלה  ,הפיזנ ןיעמ .שי וירברבו ,רגויג .ירבדל :ותמכסההיא
 ול .ןוא רגייג תעדכ רבוסה םדא יכ ,םירורב םירבד רבדל :היה
 תא חני אל ומצעמ אוהש ,תידוהי הדע תגהנהב | דוע םוקמ
 ,ונוצרב אלש םשמ והקיחרהל קוחה יפ לע רשפא יא םא הנה ,ומוקמ
 והודימעה : לומתא . תויפימוקה לכמ \ והקיחרהל רשפאו רשפא
 ,םידוהוה ירלי לש יתדה ךונחה ינינע לע הקפמה רעוה שארב
 ,הנממ :ותוא : םיריבעמו .,וז תורישל יואר ונניאש ,וחכונ םויהו
 לעש :,אוה -- ודובכ .לע .םוחלו הוכ םדאל םינפ  תאשל ךירצ :יכו

 עו -ויבא רובו - + סח אל תילארשיה המואה דובכ לעו -ו כ .לעו ומצע דו

 3 עני נכדנכונננ נע צהלה כ נצצזנבננצה נצ נענה מהנשמה כ

 (הט  ,םיעדוי תושרה יריקפ יכו ,םמצע ןיבל םניב רומגלו רדפל

 בבודל = ךירצ .ןיאש ,התמו-
 ,היקיוחמ ולמעיש

= 

 3 ןוילנ

 תילרבולה האנקה המכ רע תורודל םושרלו ןייצל יוארו
 ברעמה .ירוהיכ האצמנ הבוט הדמ .הרושה תא םימעפל תלקלקמ
 !תילכתב םה םיקחרתמ יכ---הילע הלה תל  םייואר .םה .תמאבש

 וננעב תונלבקה ןמ םגו .הירוטלרהו תונישלמה ןמ בועיתהו קוחירה
 , םידוהיח םיכירצ תודהיה ינינע | .תושרה ינפל םיימינפה הלהקה

 , ןתודהיה םויקל קיזמ המו ליעומ המ ,רוסא אוה המו רתומ אוה
 | ןותמש ,חרזמה תוצראב םידוהיה תצק תא וב םינגמ ונאש המ
 .תא ליפשהל הלאכ םירבָד םימעפל- םישוע םה ןוגה ךינח .רפוח
 ונמרגה ,רגיינ לבא .הזכ םישוע םניא הינמרגב--תודהיה רובכ
 |רנכש ןפואב ותוינמרג תא עגר לכב םיעטמ אוק ץהוגמה
 םעפ אל הוכ השע רבכ (הינמרגבש םינמרגה שפנ ףא הזב הצק
 |אלה .תודהיהל םיעגונה םירבדב הלשממה ןמ עויפ שקבל :תחא
 ןלע רפסמ תונש ינפל םסרפש יפראה וגורטק םסרופמו ערונ
 וחפה לכלו םפדרל תבייוחמ הלשממה יכ ,ורמאב ,םינויצה
 הפ היה הו .תויחרואה םהיתויכו תא םהמ לולשל
 'הנקתו םייעושיה תא עינכהל הרתח הלשממהש םימי ויה :גינויגה
 רוצעל .םיקוח התשע הלשממהש םימי ויה ;םרגנ .םיליבגמ םיקוח
 תונורסחה םתוא לכ םיאצמנ םינויצהב ;םיטסילאיצוסה תבושמ רעב
 'םיפפאמ םהש אלא ,דוע אלו ,םיטסילאיצוסבו םייעושיב םואצמנה
 .םירחא םינינע לע והואיצוהל היה בטומש המ ,י"אל םיחלושו ףסכ
 |נורטקה .ירבד לע םיינויצה :וסעב .םהה | םימיב -- .,ונצראב
 תונישלמ יכ ,וניבה אל .קיחרמ ורמע םירוהיה ראשו ,הזה לפשה
 הת ע .תנווכמ איה רצ הזיא יפלכ איה תחא ,תונישלמ איה
 ןפעכה רקיע והז- יכ  ,רבהב .קפס ןיא ..ם ל כ  ועוערזנ םנמא
 (גלש .ליבשבו  ,היצילופה  עויסל ארקש לע | ,רגייג לע םיסעיבש

 ,דאמ רשפא ,דימו ףכית ונממ םנצה תא רענל םילרבילה ושיחה
 ן .בורק ןמוב המלש היהת םתפובת יכ
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 מה רע .םירוהי םיימרופר שי הילגנאב םנ
 דגנכ הלחתב היה .םתוימרופר רקיע< ,ראמ םינותמ ויה ןורחאה
 ,"אמוירדאקפס, .לע םימיכסמ םניא = ,תוילנ לש ינש  בומדםוו
 הריקס יד ,.םינימאמ ינב םינימאמ םה ,ללכב . קפס םוש ןיא םהל
 .,\ס86 00008 םהלש תסגכה תיבב םידמוע םהשכ  ,םהינפ לע תחא
 עבטממ ונש תחא םעפ ,אמיחרו אליחרב םיללפתמו פו השוו"
 ,סכרמ היה םינושארה םהיפיטממ דחא ,ופיסוה אלו ,ןירה עבטש
 ,.םינש האמ ילוא יח אוהו  ,סכרמ | רוסיפורפ ול וארק ארק
 וחא ,היברומ יאצוימ יול | ,א רייר :ודי לע ןכ .ירחא רזע רוזע
 ,הו .הילגנאב .םירבח-לארשידלכ - לש העונתהו | תונותעה ירצוימ
 |ילכ הז היה אל .,ראמ ולדג אל  םייונשהש | ,חיכוהל  קיפטמ
 םיתעל קר .המילכו השוב אלט ילכ אל םג ךא ,הכרב קיזחמ
 ישארה יונשה . עמשנ התע םגו = ,הלאה םיימרופרה לוק עמשנ
 .םנ אלא ,םמצעל קר אל ,הארנכ ,יבמופב התע םיעיצמ םהש
 ןושלב .תולפתה רפסמ הא תוב רה ל.,אוה | ,םתלוול
 ה רצי .תירבעב תולפתה תא טיעמהלו הילגנא
 תיוז"ןרקב םג העימטה ישרוה לש םניע, הרצ רבכ ,אוה עודו
 ם\ התוא שרגל םיצור ,תירבעה הפשל דוע  הראשנש וז הנמק
 תשירה ןפואמ .לדבנ אוח םתשירד ןפוא לבא  !תסנכה  תיבמ
 .םנושל .ןסר תא םיחלוש ויה םיזנכשאה = ,םיזנכשאה םיימרופרה
 .הקיתע הפש רותב  תירבעה הפשה תא םילטבמ ויהו ,ישפח

 תא .רימתהל



 ה 34--

 רשפא יאש ,רשויב ! םיניבמ ונא ןיא ,טושפ ,םירמוא םה .
 הפשה תא קיזחהל םיצפחה ויה וליא-:םיבתוכ םה ,םהילע- רערעפ

 ץיפהל םג םיצמאתמ תויסנכה יתבב הריבעה תפש רותב תירבע
 ליטהל ונבל לע ןויערה הלע אל התע .יכ ,תאזה הפשה תעד ת
 ודמלי .אל דמלו ,הפשה תא םיקיזחמ םה לבא , םהיניעב םיצוק

 ,קיתע .ןומטמ רותב אספוקב איה תחנומ ,הירבד תא .ןיבהל התו
 םיתפשהש המ | ןיבמ ונניא .חומהו .שיגרמ ונניא = בלה = ךא
 לא םדאה רבדי - םיימרופרה םילאוש -- ךיא !הלקלק איה וז  ,תונוה

 ךיא,כ םטפ ןוטפפטמוטפ לש ומעמ המ % ול המותחו המותס הפשב והלא
 ,המוחכ םיעבוק 'םיקודאהש (! רהה תא ןידה :בוקי,---"םילובו-
 תא ביחרהל עבצא עינה ילב :.,תנשונ תוליגרל םיקוקזו םירבעו

 % הפשה .תנבה |
 םיסקודותרואה ןיאש הלאש איה וז יכ  ,תודוהל הבוח

 אלפלפ איה וז ,ןנוהב הבושת הילע .בישהל םיליכי םידיהיה
 . תולפתה שוריפ תא םידמול .ם"התבב םירענהש  ,ורמאי 1 אתפוהח <

 ךותמו ,ותורענב .ףא ןתנבה ידיל .עיגמ הרשעמ דחא ,תמ
 חוכשל רהממו "רבאל חונ, אוה .ויפב הרוגש תירבעה ןושלה ןיא
 היה :ויצחש ןוגר'ז םירברמ ויהש ןשיה רורה ידוהי .  דמלש ה
 האמ ןידכ םיכרבמו . םויב .םימעפ שלש םיללפתמ ויהו > ,ירב
 לכה הז וננמזב לבא .,חוכשל םייושע ויה אל  ,םוי  לכב תומרב <
 המ םג םהל ןיא בור י'פעו ,םתורענב ורמלש המ םיחכוש

 חור יב ןיאש רבד .תירבעה הפשה תישענ הו ןפואב = . חומשל
 קר .ותוא םירמשמו = םיקיזחמו ,םלועה .ןמ רקענו דרטנש ,םּו
 וב ןיאש  תוינעדקורקדו תונדפקו תישקע וזיא י"ע .יתוכאלמ :ןפוא
 .  ,יתד שגר ונל שי .:םירמואו םיאב םיימרופרה םאו  ,ינויגה .םעמ =

 ונא יאו - ,םיהלאה .ינפל וגחיש תא .ךופשל בלבש-ךרצ ועל שו
 םיעדוי .םכניא ,םיסקוריתריאה ,םתא םגש ומכ  ,וז הפש םיעדוי
 אלה ארונהו לודגה לאה % תילגנא  ללפתנ אל .אופא .המל --- חתוא

 ! תילגנא םג קפס לבי
 הרלותה איה המרופירה :תחא הבושת קר שי וז הלאש לע

 אלו הרות חיר אל הב ןיאש ,השביה היפקודותרואה לש:תחרכומ
 לש תביוחמה הדלותה איה .דמשהו ,תימואלה ונתפש

 תררל םע ליחתהש ןויכ רשא : ,ןורדמה םוקמ .אוה הז .המרופורה
 וא ,תושקע לש םייעצמא י"ע ..רמעמ  קיזחיש רשפא יא וב
 תאו תומלשה תא ליצנ אל המרופיר לש םוכרפו קרסו .לחכ וע
 השגרהה י"ע קר .קיזחהל שי המואה = תא = . תימואלה = תוקברח <
 ,תחאה ןושלהו תוברתה י"ע  ,תערהו

% 

 ל-7 .הנש לבוי
 ,'(כ"רת טבש ך"בב ןווניול רעב קחצי .יבר תומל)

 רסחו ינועב ןוזניול-רעב קחצי יִבְר תמ הנש םישמח ינפל :
 : ,ןילהאווב תוחדנה תונפה החאב לכ <

 ףסוי רפוסהו ,איהה תעב ונל התיה םרמ תירבע תוניתע =
 אציש ןושארה ייטיווסזר, ןותעהב תיסורה .הפשב ןנוקמ ץובוגובה

 , 4 ,הסידואב זא-

 ךלה המכחו הרות לש .הלהאב ומצע תא תימהש דמולמה,
 תא לע תחא הלמ | עיבהל םג בל םש שוא יאו  ,ומלעל
 . ..שפנ תריסמב יתרובע תא ,דבעשו רוסחמו ינוע לבסש .,שיאה יז

 וירפס
 5 הכפנוםכל

 + היסורב ויה .םינוזניול הָכְרִה םאה .

 עול5ם  3

 אצויה ןיחריב אבי אל םא | ,חכשי ומשו תודחא םינש רוע
 ןוזניול תא היסוה ידוהיל ריכזיש רמאמ הזיא ץראל  ץוחב
 םהיניע תא היסורב ךשח יבשוי וחקפי יכ : ,ומרגש וירפס תאו
 וא ראס

 העמשנ אלש ןמזב ,"םישש ,ה תונשב ןוזניול חכשנ םנמאה
 תונשב אקורש ,הול םרג המו  +"הל>שה, דבלמ תרחא הלמ
 + בלמ חכשנ "לארשיב הרועת, רבחמ היה הלכשהל תוררועתה

 .הללוח "לארשיב הדועת, רפסה תעפוהש םיבשוח םיבר
 <, םהיניב הלכשה תצפהל המרגש איהו ,היסור ידוהי ייחב הכפהמ
 היסורב םידוהיה הלכשה תודלות לא רדוחו ןייעמה לכ םלוא
 ,ללכ השדח' הפוקה ארב אל ןוזניול רעב קחצי .יבר יב ,אצמי
 ,ךכל רשכומ רבכ עקהקה תא אצמ .אוה
 תנשב ןושארה רדנסבלא ימיב דועו ,היסורל  הינמרגמ הרבע
 < "לארשיב הדועה,ה האציש םרט םינש עבראו םירשע)) 4
 תפש דומל  ושרדש * ,םירבע םיליכשמ תרובח בולקשב התיה

 לוק ואיצוה םגו הנידמה תמכח ,רבע ןושל קודקד  ,הנידמז
 ריע לכב ונתא רשא םיבר ןה !יחא, :הלאכ םירבדב ארוק
 ,תונטקה תוריעב םגו ,תומלשה תותלר לע םידקושה ריעו
 תומלשהמ העיריה רדעהו םירפסה ררעה הלודגה העינמה ךא
 ,תימיתח  ץכקל ינויערב הלע .ןכ לע ,םתוא ריעמ שיא ןיא יכ
 ןה המראה ינפ לע םישענה םישורחה עובשו עובש לכב םיפדהל
 ,ןילרבו גרוברטפ גרובמהב םיתעה | ירופס קתעהמ
 יו המכחה ירפפ מ םישודחו םייחרכה ,רתויה רבדה
 ןיבשח ,תינוש תונושלמ קודקדה תמכח ונתמואב םסרפתי הזמו
 ימו םינינע ראשו עבטה תמכח ,ץראה תולילג | תעירי ,הדידמ
 ידימלת תביתכ לע וואלקשל חלשי הז לע ודי םותחל הצריש
 . ,(*"םייח יבר דיגנה

 וארק בולקש התיה םהלש ןילופורטמהש הלאה םיליכשמה
 תציחנ לע ררוע אוה םגש ,הנליומ ןואנה ידימלת םשב םמצעל
 רחאב רכה םהל ואצמ םגו ,רכע ןושל קודקדו עבטה ירומל
 ןואגל עדונ היהש ,הנליול הכומסה היליאמ השנמ יבר ,םינברה
 ,קירצו

 ,קודקדהו עבטה ידומלל "םירתיה,ב קפתסה אל ןורחאה הז
 םירחוימ םירפס .הזל .שידקהו םעה ייחב םיידופי םינוקת שרד ךא
 םגו ,םעה לכ םתוא ןיביש ידכ ,תרבורמה הפשל םוגרתב םג
 "  \לצא רפב יאושנ רגנ "ש'ווקה לקש, םשב הדחוימ תרבחמ סיפרה
 םנרפל ולכוי אלש העשב םראוצ לע םיחיר םימשש  םירוהיה
 = שפחל שיאל ול רשפאדיא, : בתוכ אוה וז ותרכחמב .,םינבו השא
 .ןבורש רחפמ הזיאב \ קר :ותיב ינבו  ומצע םנרפל הרשי ךרד
 ויה | וליא יאדובו ,םירבדו ןוממ תאנוא תוטסל תונמוא
 ',הנומאב םרחסמב קוסעל םילוכי ויה זא הול םייוארה קר ץרא

 תוצע .ש קבל ותורליב בל םישל רחא לכ לעו ,הימרב
 לכויש ושפנב חכ הזיא דחא לכב 'ה ארב יאדובו ,ושפנב
 ְי ..."הזמ סנרפתהל

 ,היליאמ השנמ יברל זא ושחרש ,לודגה דובכה .תורמלו
 הנליוב לודגה 'תפנכה תיב ךי לע "שרקה לקש, ורפס תא ופרש
 "שרקה לקש, תפרש םוימ ורבע םינש םישמח קר .1858 תנשב
 םהרבא יבר ןואגה ברה תאמ המכסה שקבל ןוזניול אב הנהו
 "רפסה לע .הנחינ  המכסההו . ,"לארשיב הדועת, .ורפס לע  ילבא
 לשו ,היליאמ השנמ  יבר לש ויתועד רואב ור קע ב .היהש ,הזה

 ו 1

 =" ירחוס

 :רבב .ןילרב תלכשה

1 

 " ' םא יכ קוסעל הז ידי ,לע ולכוי אל  הישנא תובר ינפמ לבא
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 וספדנש יתמאו םולש ירבד, ויבתכמב לוויוו = ץרה ילתפנ יבר
 ,וינפל הנש םיעבראמ רתוו

 רובעכ | היסורב = ןוזניול אצי ןכ ותעשב לזייו = ומכו
 קומינה ותואב הפשהו תומכחה תוציחנ תא חיכוהל הנש םיעברא
 רחא אוה ןיוצמו ,"םימעה יב ונדובכ ומירי הלאש,  ,ירקעה
 תערל .ךירצ ידוהיהש ,חיכומ ןוזניול םהבש םיירקעה .םיקומנה
 םיעדויה םימלשה םי רצונה ימכח תא .רברי כ, :שרוקה ןושל
 הזיא לע לאשנ היהי רשאכו תומלשה תילכתב שדוקה ןושל תא
 םדק ימי תורוק וא תורודה תופעתסה ןוגכ שדקה יארקממ ןינע
 אוהו המורכו םתצילמ תראפתב וא ןקודקרו תולמה ישורפב וא
 ,וחוזבי זוב אלה רבד ותוא בישהל .תערל ילבמ ויפ  רענכ רעפי
 היהנ תילארשוה הדעה לכ ונחנא םג ,והופרחי ףורח

 .(6י קרפ לארשיב הרוע ,הפרחו ןוארדל ודילע .
 ףיסומ אוה .םלוא .,לזייוו לש ויתונעט לכ לע רזוח .ל"ביר

 תמכחש ,חיכימו אב ,לשמל ,לזייוו םא .םינוש םילופלפ וירבד לע =
 הרותב לודג היהש ם"במרהש ירחא םידוהיל איה .תרתומ עבטה
 :ףיסומו ןוזניול אב ,'וכו האופרה ,הנוכתה ,עבטה .תומכחב קטע"

 ירפוס םיאיבמ רשאכ ,הנוכתה תמכחב לורג היה חנ םג,

 וניבא םהרבא םגו, ,"ירשכה וסורב ןומדקה רפיסה .םשב תונורכזה
 ;דומלתה- ןמ הול היארו "לודג ןונגיטציא היה םולשה .וילע
 היארו ,"םיבכוכה תמכחב ראמ םיאיקב ויה וניד .תיבו ךלמה דודו,
 יעוריכ ,לודג םכח היהש ם"במרה דע ..'וכו לאנברבאהמ הול
 ,(גו ב"י .א"ו קרפ ינש .רעש "לארשיב הדועת,)

 תחוקנמ ."לארשיב הרועתה, תא .רקבל הזב אב נא ןיא
 הדועתה , הברה עורג איה ה תעה טבמ תרוקנמ םג םלוא ,ונטבמ
 ,טושפ" ידומלת היהש ,היליאמ השנמ יבר | ירפסמ "לארשיב
 +(ינע .ותואב םינדה ,לזייוו לש .וירפסמו

 תורמרמתהה התוא תא ןוזניול לש וירפסב םיאצומ ונא ןָיא
 לש ורפסב םיאצומ ונאש וזכ ,ורור ינב לש םייחה ינהנמ דגנ
 ,םיאנקה דגנ םיפירחה םיאטבמה םתוא תאו ,היליאמ השנמ יבר
 תחא המגוד איבהל יד  .לזייוו לש ורפסב םיאצומ ונאש הלאכ

 : וירבדמ =
 התרותב הגוילעה המכחה תנווכש ,ראבנ רשאכ ,הארנ לילעבו, =
 ,םירחוס תכלממ אלו המדא ידבוע תכלממ קר לארשי םע תויהל
 לארשימ שיא שיאל הזוחאל הרשה תקלח הנתנ אלה :הנושאר
 הרותבש םידועיה לכב :תינשהו 'וכו ותיבלו ול תויהל התוא רובעל
 םרכ הרשמ םא יכ .ואצמת אל ינועהו רשועהמ תוללקהו תיכרבה
 רבד לע הזכ ןונגסב .(פ קרפ ינש רעש לארשיב הרועת) "הנקמו
 היליאמ השנמ יבר םירבדמ ויה אלש יאדו המדאה תדובע תלעות
 וירפס לעו ידו מ ל ת ה לש וירפס תא הנליוב ופרש ןכלו . ,וירבחו
 הז ןונגפב תומכפה םינברה ונתנ ליבש מה לש

 המכחה :רימזו ונצראב עמשנ הרותה לוק, =
 ירבד םירבד תריפס ,ונימיב רפופה . תפק .הארנ
 .לארשיב הדועת רבחמל הלאכ םיחבש רועו

 המכסה גישהל רתוי- לקנ היה .ל"בירלש ,קפס יא םנמא
 םידקה ירהש ,וירפס לע היליאמ השנמ יברל רשאמ' ורפס לע
 ,ןושארה י לו קי נ רסיקתמ "לארשיב הדועת,ה לע המכסה גישהו
 ומרמש ומכ  ,תוינערופה ינפב םירתכ ול .היה דבלב הזה .רבדהו
 םירש :והורשאיו םימכח .ואר ה! ורפס, גותמכסהב ילבא יבר
 עיגהו תלעש רע ורשו ותארקל ואצי םיררושמ והוללהיו םינזורו <

 ןנובתהל אביה ובסמב הייריקה ונינודאש םוקמ דע יכ ,ובצמ .םורמל
 יבר ברה תמכסה) ..,"ובל ,תפדנ .בורכ .ה"ריקה והננוחיווביט המ וב
 הנליו הנושאר האצות ,לארשיב הרועת לע הנליומ ילבא םהרבא

 יכ ונידע .עיגח

 "הניבו .המכח

 | שיגרהש יאדובי ,םי רצ ונ תו פ ת תש ה ב םידיחול .הגהנהה |

 היהש ,ילבא יברל ול היה רשפא תאו ירעלבמ םג םלוא
 םושב לגוסמ היה אלש ,הזכ רפס לע המכסה תתל ,הנ ליוב בר
 ואצמל ולכי םידי פחה קר .םידוהיה ייחב הכפהמ לליחל ןפוא
 םישבולהמ המכ, | ,הלאה םירבדב | תוסרוקיפא > "הדועתה ב
 .תולכנו המז .םישוע ונל םיעדונה וננמוב תוריס ה  ררא
 הלאו ,ןומטו דובכ יקסעב טרפבו לכל  עדונכ  תולודג  תובעותו
 .,םיקקוח אלו םיקדקדמ אל םניאו תורחא תונושל ודמל אל .םישנאה
 .םהיניעב אוה רופא יכ ,ראמ הזה רומלה וקיחרי הברדא לב+
 םיליכשמ ה ןכ אל םלוא -- ויהש המ ויה תאז לכבו
 םישנא בור יפ לע המהש תונושלו תומכחב
 םרהש ןכומ "(ג קרפ 'ד רעש הרועת םירשיו םיבוט
 םיאטבמהב אצמ אל ,א'רגה חורב תודיסחה לא סחיתהש הנליוב
 - < 7 ,איהש לכ תופרוקיפא הלאה

 היוצמ התיה תיכלמל םיבורקה םיליכשמה ינפב .תולמבתהה
 הרותה יניגמ ,םינכרה לע םג העיפשהש איהו ,איהה הפוקתב
 ושידקהש םירישב םיאצומ ונא תאזה תולטבתהה תא , תדהו
 ,"הדועתה, רבחמל

 הנובת בהאי יכ ףלאמ רחאה םג,
 הנומאו תדב דגובל לבנל והומישי
 רעס לכ :ילב ינועו ץחלב והובועי
 םלושמ ארקי תערמ  רעבנה קר

 םלוכל וצרי ועמשי וירבר לכ
 .הנמי םידיפחב קירצ אוה בל .רסח קר
 ורימאה ךמש תא םימעה ימכה םג
 .תחמש ךיער :לכ ידידי .ךירשא

 הטונ ילוקינ רפיקה םא ;םימיכסמה רתי םירברמ הז .ןונגסבו
 ,.תוחבשתו תולהה לכמ הלעמל יהירה זא ,שיאל רפח

 ותוא תא ןושארה  ילוקינ רסיקהב האר אל םע ה םלוא
 ןופיא לוכי היה אל ןוזניול לש ורפסו ,םידוהיל ביטמהו עישומה
 ותעצה  הררוע דוחיבו .תובחרוז תוררשה לע םשר לכ תושעל
 ןיא (ומק קרפ) "הדוהי תיב, ורפסב ותוא םסרפש ןוזניול לש
 וקיניתה תא רמלל רפפה יתב ןוקית (א, :םידוהיה ייח תא ןקתל
 דגנו תוכלמה רגנ ןתבוחו רסומהו תודמה תדהו הרותזו תא
 עבראבו ,םידחוימ םירפס הול ורחביו, ,וברקב בשויה םעה
 ונלמ .ןקתל בושמידרב הסידוא הנליו .השרו = ,תולודגה : תורייע
 ו תא םש רמלל ,םילודג שרדמ יתב םג םינטק רפס יתב
 !דמו המכה לכ דומלל םגו ,םיקסופו דומלת הילעה
 !דדתיב .םע יללכ בר היסורב רוחבל (ב ,תונוש תונושלו
 ,ריע לכב הארוה ילעבו םיריגמו .םינבר ורחבי םהיפ לעו ודי לע
 ןםיסנר 5- םיריכג םג רוחבל םיכירצ יללכה ברה םע דחיו
 שינש וא ךחא ירצונ םכח םג ילוא הול ףרצלו
 ןונמל (ג לכה ינינע לכ תא וגהנו םהו ,הנירמה ירשמ
 שילשל תתל  הלשממה לצא לדתשהל (ד ,ריע לכב םיחיכומ
 ומהב ולדגיו םתוא ודבעיש תודש םינפ לכ לע הדעה
 ןנ לע םשפנ :לע רופא ורסאי לארשי ןומה :לכש (ה * ,ןאצו

 !נו בהזו ףסכו םירקי .ישמ = ידגב ושבלי = לבל .םינברה הרוקפ
 , "תודובכ תובכרמב ועטי אלו

 ןוינ לכ ןקותי הלאה תונקתה שמח םעש, בשח ןוזניול
 החטבבו טקשהב ונכשיו םדקמו זאמכ הלוגס םע ויהיו לארשי
 יול בשח ךכ--"הלס םורשאי םימואל לכו םויוג לכ םב וכרבתיו
 ו רופמל  וטויקל הנ כם הזב האר םעה לבא ,םימתו תמאב

 0צע לע ורסאיש  ,םירוהיה תא לירבהל .הזב .שיש ןובלעה תא 6
 ןועב .ןוזנוול לע םידוהיה .וטיבהש ינפמו :, םנוצרכ תופיתהל

 \.- ו: 7%



 ולחהש הלאו -- םעה לע ללכ עיפשהל וירפס ולכי אל ך
 םה ,"לארשיב הרועת,ב ךרצ לכ ואצמ אל הנידמה תפש דומ
 הטעמתנ ןכל ,םיערמו תופש דימלל ידכ םירתיה  שקבל ולר
 אלול, ןיזנתנ ויתודלות בתוכ ירבד יפלו ,וייח ימי ףוסב .ותעפש

 תא) וכמתל הליאוה רשא ודלח ימי ברעב היפור תלשממ יו

 ."ושפנ  תגותו וינעב רבוא .היה ,טעמ ףסכ ןעשמב (ןומו

 רי לע היסור תלפמ ירחא תפלוחה האמל םיששה הונשבו

 הז ימ ,הפקת לכב התיה תיללכה הלכשהה תעונתש ןמוב ,םיוק <

 ,ארמנה ,שרדמה ,בותכה יפ לע "םירתיה, שקבש שיאל בל םו

 ,היסקודותרואהו % עבטה תמכחו הנירמה ןושל דומלל הבוחו רתומש

 ותובישחב תודוהל ואדוב הלכי אל ,םעה לש הנינמו הנינב

 תיב יאצוי ,םינושארה םיליכשמהש ירחא םג המו ,ל"בור לש |
 ,ול .וקיצהש אלא רוע אלו םעה ןמ וקחרתה ,םינברל שרדמה |

 טעמב יכ ,הלעמל ונרכזהש וירברב ץיבוניבר םיזגה אל ןכל =
 שיאה | תודוא לע תחא הלמ םג עיבהל בל םש שוא ןוא

 .הוה לודנה
 לש םיליכשמהש ,הז ןוזניול תא רכוז םעה ןיא %התעו =

 רשפא םאה !"יסורה ןוולדנמ, ,םשב ותוא ונכ תמדוקה הפוקז

 ןוולדנמ תא ורכזי אל םיינמרגה םידוהיהש ,הינמרגב רבדה

 ינפמ ,רבדה היה רשפא יא +ותומל םינש האמ וא לבוי תאלמב

 וכלה הינפרגב םידוהיה | ,הינמרגב הטשפתנ ןוזלדנמ  תרותש =

 עגונב רברה אוה ןכ אל ,ורואל התע םג םה םיכלוה ילואו
 בתכ אוה ,היסורב םידוהיה תלכשהל הברה רזע .אוה , ל/בירל <

 ותרית לבא ,ירוטסיהדיעדמ ךרע הזיא יאדוב םהל שיש םירפס =
 ןיב .התוא ץיפהל ל"בירה ץפחש ,ןוזלדנמ .תרות קיודמ רתוו וא <

 םיסור,ל ויה אל היסורב םידוהיה ,הטשפתנ אל ,היסורב םידוהיה =

 םנוצר פ'ע יח אוה ןיאש ירוהי םע וראשנ אלא "השמ תד נב

 .ץראה 'ילשומ ל

5% 

 .עּועְר רָשָנ
 +(''תורכאהו .הישעתה,, רבד לע)

 . ןושאר רמאמ

 .ןָפְרְָו תיִתָיּבִהְו הטועפה הָישעּתַ
 .(ךשמה)

 ןורתיה שי הל יכ ףא ,בומ .בצמב הניא תוטיחה םג
 תודוה .ןימזמו ןימזמ לכ לש .יטרפה ומעט יפ לע תדבוע איהש <

 םה םיטעמ אל ,םילודנה רחסמה יתב ידגב לש לוזה ,רוחמהל
 ,תוינעהו תוינוניבה תוררשה ןיב דוחיבו ,םידימאה ןיב םג רככ |

 ןימזהלמ- םילודגה רחפמה יתבב םיהיפת םידגב תונקל םירחונש =
 פקיהש ,םידגבל הכאלמ :יתב העשת שי זירפב ,טיחה לצא םתוא
 ₪6 66 בוחרב !קנרפ ןוילמ השמחו םירשע הנשל הלוע םרחסמ
 םיפלא םיקיסעמש .םישנ ידגבל הכאלמ יתב השלש שי 12 וא
 רכשב קנהפ ןוילמ העברא הנש לכב.תולבקמה ,תולעופ תואמ שמחו
 ,טרוו-טיחה לש הריפתד הופל ןיטינומ .אצי = רוחיב ,ןתדוכע

 הלוע הלש ידוסיה ןוההש * ,תירנויצקא הרבחל כ'חא הנחשנש
 ןיכמה ,הריפת. תיב שי :יולסרבב ,קנרפ ןוילמ יצחו רשע ו

 הניו ריעה תמסרופמ .דוחיב ,םידגב .םיפלא דע ףלאמ וי
 א -

| 

 < םלועה <

 ,םלועה לכבש םיטיחה םע םירחתמה םילורגה הריפתה יתבב
 תשרח םג ,הניומ םיאבה םידגכב רוחסל םיברמ י"א יטיח וליפא
 ,תושפנ תובברל הסנרפ רוקמל החיה רבכ אל הזש ,תועבגמ
 הלפנ ושכעו ,תואקירבפה תושרל הגרההב תרבוע ןכ םג .הליחתה
 םינתעבגמ י"ע רוע השענ תועבגמ האממ דחא זוחא קרש רע ,כייב
 םישרחה תושרמ תלזגנו תכלוה ריה"ילענ תישעת םג ,םייתיב
 תואקירבפ םיתאממ רתוי תואצמנ הדבל הינמרגבו ,םייתיבה
 ,וז .תשרחל

 תונוכמה ומרג השבלה יכרצלו םיטיהרל ענונב קר אל
 ןדל 'הש | ,לזרב | ילכ תישעתל עגונב םג אלא ,הבר .הכפהמל
 םיקסועה ,םינטק הכאלמ יתב לש םתואיצמ תא םיעטהל כ"כ הברמ
 תויסנכב .םיאלפ וז תשרח הדרי המכ דע ונא םיאור ,הז עוצקמב
 ןיאש ,טעמ אל רפסמב םירפכ ושכע שי הקירמא ןופצבש תירבה
 םירכאה יכרצ תא יכ ,'וכו תולגע ישוע לזרב ישרח המש רוע
 וא ילכה ןמ קלח הזיא לקלקתמשכ םגו ,תואקירבפה תעכ תוקפסמ
 .תואקירבפה תורכומ ןכו , אקירבפה לא ןוקיתל ותוא םיאיבמ ,הנוכמה
 םוקמב םתוא תחל לקנב רשפאש ,תונוכמו םילכ יקלח םירכאהל
 טרופמ גולטק םינוקה ןיב םיקלחמ םג ןכו ,ולקלקתנש הלא
 + םילכהו תונוכמה יקלח תא רדסל ךיאו גהנתהל ךיא ,תוארוה םע
 םידימלתה תא דמלל םיגהונ םיבר םירפכבש אלא ,דבלב וז אלו
 עוצקמב םג ןכבו ,לזרבו ץע ילכ תדובעב םהידי תא ןמאל
 ,םישדחה םייונשה ולח רבכ תימוקמה השיררה לש
 "התחפנ ב"הנכ ירעב , יטסילטיפקה קשה ילגרלואבש
 ,50 | הב התחפנ רפכה קשמ ילב תישעת ,65 '/(7ב תובכרמ תישעת
 םיעשתב םיטרחהו םיחפה - תישעת התחפנ ,טרבמוז יפל  ,הינמרגב
 ,תואקירבפה תושרל רבכמ הרבע םירפס תכירכ םג  .האמל 'םיזוחא
 ןמזב , המיתר ילכ וליפאו. ,רוע ינולקצו תוחתלמ תישעת םג ןכו
 .ףסכו בהז ילכ תשרח תא םג שובכל תואקירבפה תוברמ ןורחאה
 ריחמב םינמואה םע תורחתהל החילצמ אקירבפהש דבלב וז אלו
 הברמ איה םיריכשה םילעופל  עגונב םגש אלא ,התוכיאו הרוחסה
 תלטונ הלורגה תש רחה ,םינמואל דאמ ישחומ רספה םורגל
 ,םיצורח רתויה םירזועה תא דימת םינמואהמ
 הכאלמה יתב ינפ לע תשרחה יתב תא םירכבמ םינורחאה יכ
 הדובעה ןמז ,םיבומ רתוי רכשה יאנת תואקירבפבש ירחא ,םינטקה
 ,תורידתו תוכורא רתוי הדובעה ןמזב תוקספהה ,רצק רתוי
 "המ ;הלק רתוי םהב הדובעה ךכיפלו ,םינקותמ רתוי .םילכה
 :תא ךיראמ ,הטורפ לכ לע פחה ריעזה שרחהל ענונב ןכ ןיאש
 לש וללכ .םינשיו םיעורג םילכב שמתשהל הברמו הדובעה :ןמז
 תא עולבל הדיתע תיטפילטיפקה תשרחה :רבד
 לש עודי קלח .דוע ונשי םאו ,הנטקה הישעתה
 םיחוטב םניא ירה אקירבפה עולמ ולצנש םינמוא
 ימסילטיפקה קשמל ףרטל ויהי אל דיתעב יכ ,ללכ
 תנשמ רצק ןמו ךשמב ונא םיאור הנה .םחר עדוי וניאש
 , םינמואה .רפסמ הינמרגב המוצע הרמב תחופו ךלוה 95 דע 8
 המכ דע ,עוצקמו עוצקמ לכמ הכורא המישר איבמ :טגייפ 'ה
 תחפנ םיווטה םישרחה רפסמ :םינמואה רפטמ 'םהב תחפנ

 ,109%"ב  םירמסמ ישרח ,489:7ב  םיגרואה ,67%67ב

 ואצמנ היסורפב | ,'וכו 30% 7ב םיקסרוב .4%8%67ב םינעבוכ

 1895 'ש ב ו ,הכאלמ:ילעב 86.6 םיבשות ףלא לכ לע 1849 תנשב
 ףלא לכ לע העבשו םירשע דע םינמואה רפסמ דרי
 רפסמ תחפנ רחא רוד ךשמב ןכבו !םיבשות
 .ביהרמ תאז לכבו .רתויו םינש יפ היסורפבש םינמואה
 = < ליח השועו תמיק הריעזה הישעתה יכ ,זירכהל .ושפנב :זוע ןדל 'ה

 אנש םירבדה רוסי לע ובצמש = ,ןיבהל לקנ .הלעמל .ורמ

, 
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 היארו ,ללכ חוטב וניא ,הטילפל ראשנ ןיירעש טעומה ותוא לש
 ,:תוידדצ תיפנרפ תרזעל תונפל רבכ חרכומ םהמ לוג קלח יכ ,רבדל

 ברו  ךלוה םינמואה ןיבש ,ךכל המרג הלודגה תשרחה תורחתה |
 ,תולרגה ינכופ ,םינותעל ,תוירחא לש תורבחל םינכופה רפסמ
 תלוכרמל  תוריעז תויונח םג םהל םיחתיפה םינמוא שי .,המודכו
 םגו ,המורכו םידליל םינויסניפ ילעב םהמ שי ,'וכו תלובמ וא
 סומזילטיפקה,) טרבמוז לש ורפסב ,רכממל םירפסו תונומת יאשונ
 ,תוידדצה תוסנרפה לש הכורא המישר םיאצומ ונא .("ינרדומה

 יכ. ,בשוחש ימ לבא | ,םינמואה תונפל | םיברמ | ןהילאש *
 רצימה ןמ םינמואה תא איצוהל הנחלצת תוירדצה תוסנרפה
 רמוא -- תידרצ הפנכה תורוקמ לכ, .העוט אלא וניא ,בחרמל
 ןומה לש לודלרה דעב רוצעל ללכ םילוכי = םניא -- טרבמוז
 רע כ"כ לודג תילכלכה הכפהמה \ ןוחצנ . לדגו ךלוהה םינמואה
 םייחה לע המתוח תא עיבטהל רבכמ הלרח הריעוה הישעתהש '

 לכב חצנ יטסילטיפקה ררסה, : טרבמוז . בתוכ ןלהלו ,םיימונוקיאה
 . "תימונוקיאר .הדובעה | תורוצ תא | רצויה אוהו םלש ןוחצנ

 לש הנברוחמ תונבנו קנע ידעצב תמדקתמ תלודגה תשרחה
 אמגורל הדימעמ ן-ל 'הש הילגנא התואב ,  הטועפה .הישעתה

 םישרחה לש לודג .רתויה .קלחהש ,הארנ "עייסמד אינת, ריתב "
 ויה אל וז הטיש אלמלא ."העזהה תטיש, יפ לע רבוע םיריעזה
 ,ןויצל .יואר 4 .תואקירבפה .ינפב 4 רומעל ןפוא םושב םילוכו
 וזחאש ,"העזהה תמש, יפ לע .רובעל .דאמ' םיטיעממ, םילגנאהש
 תורדשהמ ןטק קלח קרו ,טרפב םירוהיהו ללכב םיטנרגימאה 'הב
 םיער םיאנתב דובעל םיכסמ = תילגנאה .המואבש תוכומנ רתויה
 ליפישטייאוא | הנוכשהב יכ ,הארנ *ןופבוה יפ לע  ,הלאכ
 םינומשו םידגב תריפתב םירוהי ףלא םיעבראכ םיקופע ןודנולבש
 ,םילפאו םירצ ,םינטק הריפת יתבב םירבוע םהמ האמל םיזוחא
 החפשמה תושפנ אלמ ןועמה . דאמ םיער םהב םייניגיהה םיאנתהש
 ינבל הריד שמשמ אלא ,הדובעל דחוימ אוה ןיאו = ,םידבועהו

 תועש 18-14-מ תוחפ אל עיגמו ךורא .אוה הדובעה ןמז א .החפשמה |
 םיתעלו םויל סנפ הששו גנילש אוה .לודג .רתויה רכשה ,םוול =

 לש
+ 

 ,רטסצנמ

 םיעשתה-תונשב וקסע דנטסיאב .גנילשמ תוחפל םג דרוי .אוה
 ,לופרביל םירעהב םג .תורלדנפב םירוהי .ףלא רשע הנומש -

 קר + םונמק .הכאלמ | יתב  וברתה יוכו .סהיל.
 תא םינכהל ומיכפה ,םידוהי םידלרנסו םיטיחיפלאש הזל  תורוה"

 התיה הקירימאבש תירבה תוצראב ,"העזהה תטש, לועב .םראוצ = >

 היסורמ ואבש םידוהיה אלמלא ,ירמנל תרחכנ תיתיבֶה הישעתה
 םוש ועדי אל תירבה תוצראל ואבש םידדונה לש לודג קלח ,םיאניחהו
 תשרחה םע םתכאלמב תורחתהל ולכי אל ועדיש הלא םגו ,הכאלמ

 ינפמ ורחב וז הכאלמב ,תוטיחל תונפל וחרכוה ךכיפלו .,תיאקירמאה
 דבלב קרוידוינב ,,םיקוח םירירש תשרור הניאו דומלל איה הלקש
 ,תוידוהי  ףלא רשע דחאו םידוהי ףלא השמחו םירשע תוטיחב םיקוסע
 הקירמאב רדה  בוניבור'ה .  תורלדנפב םנ םיקסוע םימעמ אל
 ןמ םיסנרפתמ םידוהי .םילעופ האמ לכמ יכ (**/איבמ בר .ןמז
 'םב : ,68/--ליופיאולב ,66%6---יאול"'סב ,809, רטסצורב טחמה =

 םג "וכו 490|- -יקובלימב ,4060/,-- וגקיצב 59%, --יקסיצנרפ
 תריפתב םיקסועה םיטנרגימא םידוהי ףלא םירשע תעכ שי זירפב |

 ..תוטיחב םיקסוע םידוהי ףלא רשע השמחו (ןיטקסק) םיעבוכ <
 אפוג הדובעה םגו  ,םיערו םישק הלא הכאלמ:יתבב הדובעה יאנת \

 קר .תכשמנ .זירפב םיעביכה תרופת תנוע ,.רימת | היוצמ הניא

- 

[ 
 + 69 רומע ר"ת "תוונעה .תומילבורפ, (*

 ,'ג רפס 1907 תנש "רימ יניסורבופ, (*+ >>

 'ך ןוילנ 93 םלועה <

 גורל םידוהיה םיטיחה םידבוע ןודנולב 4 ,הנשל םישרח השמחכ
 וליפא תפנרפמ הניאש ,וז הרובע | .עובשב ' םימי השלש קר
 ,םתואירבל .הקיזמו טהיתוחכ תא השיתמ ,הב םיקפועה תא םוצמצב
 הישעתה תא י"אב םירכאה  ינפל עיצהל ןיא יכ - ,אפיא רורב
 הדובעה - יאנתל .תודוה קר םייקתהל הלוכי .איהש ,הטועפה
 ּ , ךכ לכ .םישקחו םיערה

 םילעופה .תונוש. תוישעת רפכב וחרפ םימרוקה תורודב
 טלוא ,הישעתבו תוכאלמב םג וקפעו הרשה תדובע תא ובוע אל
 הרכע ,םיקוחרה םיקושל םהידי ישעמ תא םיחלוש . וליחתהשב
 שמתשה םשש | ,םינייק הכאלמ .יתבל םהלש תיתיבה .הישעתה
 טפהנ טעמ טעמ ,הרובע תוקולחב וגהנו םינקותמ  רתוי .םילכב
 םימה חכב תומשמתשמ וליחתהש תואקירבפל הלאה הכאלמה יתב
 קהנ הזכ ןפואב ,םירחא םיעינמבו  רוטקה | תונוכמב .ס"חאו
 ןמוה ךש מב תואקירבפה וזכרתה ,הישעתהו הרשה ןיבש רשקה
 היה לק רתוישו החונ רתוי התיה הרוחפה תריכמש ,תומוקמב
 הנושארה .התיה הילננא . דבועמ יתלב רמחו הקסה ירמח גישהל
 יוכרמל הרבעו הב הלטב תירכאה הישעתהש ,אפוריא תוצרא ןיב
 ,םירמרפה הב ובר ט"יה האמה תישארב | דוע = , הירטסודניאה
 קוסעל .וברה .דוחיבו תורכאה .דבלמ תויררצ תוסנרפ םהל ויהש
 לא הרבע וז הישעתו םימיה וכרא אל םלוא .,היוטו הגיראב
 טהל ואצמ אל םיריבשה םילעופה םג | ,תולודגה תואקירבפה
 תומוקמב הקספ וא הטעמתנ דחא דצמ יכ ,הדובע יד םירפכב
 םיגיהנמ םירמרפה וליחתה ינשה רצהמו ,תירפכה הישעתה םיבר
 םירכאה תא ועירכה הובו ,יטסילטיפקפה קשמה תא םהיתוזוחאב
 היפיסומה הילגנא ירפכב תושפנ וזיא תעכ דוע שי םאו- ,םיריעזה
 ןמ טעומב .תוקפתסמה םישנ ןה ירה ,תיתיב הישעב לפטל
 עב םינבל תוירפכה .תורפות לשמל רטסצלוק תוביבסב ,טעומה
 אלו . העשל (תוקיפוק 8 רחא ינפ קר תוחיורמו ןודנול .ינפחמ
 .,עורי ןמז ךשמב תולגתסה השררש ,תירפכה הישעתה הברחנש קר
 תודובעה ןמ הברה םג םירכאה יתבמ תוקלתסנו תוכלוהש אלא
 הילננא ירפכב ליגר :ןויזחל ויה .רבכ םיפואהו םיבצקה ,תוטושפה
 תוטיעממ םילודג .בושי יזכרמל םיכומסה םירפכבש אלא :דוע אלו
 "תב לא  םתוא תורסימו .םינבל סובכב וליפא קוטעל .תורכאה
 , דאמ ןטק רכשב םסבכל וביטיי םהבש ,רועבש הסיבכה

 ןיל 'ה םפשמ תא ללכ תקוחמ הניא הילגגאש ,הזמ אצויה
 אל תחקולו תרבוגו תכלוה איה .ללכב, יב הנטקה הישעתה ר"ע
 הומב הלודגה תשרחה החתפהה םשש תוצראב וליפא בושח םוקמ
 ןטועפה הישעתה בצמ תא הארנו הנפנ התעו ."ראמ הבורמ
 . ןתוא ריכזה ן-ל .הש ,תוצראה .ראשב תיתיבהו

 (אבי ךשמה)

4 = 

 ,ינרק הדוהי

 .תולְבַא םיִכְרּד

1 

 !יכנִא .ןּותַנ יִמּבּו -- יִּבְלְּב ןּותַנ םֶלּעָה
 ויִליִבָשְב רַאְשְנ םּולָכ אלו -- יִדָעַּב רַצונ לפה

 ,םיִכְרְרַה יִדְצְב יאו -- יּתָשַבְכ םיִכָרִ הָּבְרַה
 5 ה לי ויל הַמּ



 = יִניִע תֶאְו רַפָעָב ילקמ ץעְנָא
 | יִרָבְדיףוס הֶיַהָי הכו
 ,יִיִתע ןוימ תא יִנָאְרַה קָמְרַמ : רמא
 .יִרְבַט תל תֶא בָשָה א

 יקח

 ,יִלְרּג יִפעריו -- קֶמרְמַה םדָי םָאָו
 :יִתְרְַשַה רֶבָש הָנְשִמ

 םָמּודַה רָּבְדִמַבּ ,תמָ יִל לֶא היה -

 ..יתְרְבְקנ יל םָע

 לה
 ,(רויצ)

 ,יחא ןרהאל שדקמ

 ,החפשמה .ינב תא. ריעב םיארוק ויה ךכ---'םיפירחה תוחומ ה"
 םינבר .ואצי םהמ .םחל האנ | היה הזה םשה | .רוה .רלונ הצו

 ילעב  םיליבשמ םגו . (הרותב םיגלפימ םתס וא ."םירה ירק
 .ףירח . ןוונה
 םידמועה םינינעב .ןודל ואבש הלא לכל .דעו:תיב .היה .םתוב =
 היה--הצע שקבמ שיא לכ  ,םירבד לעב לכו ;םלוע לש 'ומומב
 ררבתמ היה םשו .,'םיפירחה תוחומה,/ יב לא הבר .הענפהב ווב
 .ויררצ .לכמ .ןינעה

 תו"וק- -שערו ואש רימה .אלמ היה "םינרמלה, לש םהיפ
 ,םילופלפו .םיחובוב .םימיה לכ  םוקסועה לש"

 ויה  ,הוה שערהו ואשה לא וניכסה רבכ םנמאש = ,םישנהו
 :הסירתמ ןהמ תחא התיה םעכ ךוהמו ,ןמול ןמזמ תופצקתמו תוזגדחמ

 .הלילב אלו םויב אל .החונמ ןיא----םינואה הנשרחת ןה --
 םיפיפומו תחנב םינוע םירבגה ויה -- עגר אנ יתונה ==

 ,םתחישב .קופעל
 תושקה תוחישה .לכב דאמ טעמ וניבה  תיבב  םידליה

 ,תיבה ךותמ םהוא םישרגמ ויה .תופוכה .םיתעל  .תולודגח הוקעצהו
 ויה הלאה םינטקה תוחומה .,,םהל האנ אלש המ ועמשי
 ---םלדגבו ,תאזה הביכסה ךותב אעמיק .אעמיק םידרחהמו םינד

 ...םיריעצה םהיחא תא .היבה ךותמ .םישרגמה םה ויה"
 לא ןזצ :תוטהל ליגר ןטקה רוד :היה םידליה .לכמ רתוי .ךא"

 ותקושת הלדג ןכ  ,וינפמ רהתסהלו ושרגל וברהש המ" לכ ..תוחיש
 דמועה לודגה .ןחלשה לא שגנ היה טאלב ,םיחוכוה לכ 'תא עומשל

 ברעה לכו ,הנטקה ודי ףכב ושאר תא ךמות היה ,תיבח ךותנ
 .םילודגהירברל ןיזאמ אוהו תוחוקפ .תולודגה ויניע ,ומוקממ זז חיה אל
 .ויפמ רבד איצוהל דליה בלב ןוצה - דלוי םאתפ רשא <
 ,הגה עימשהל אוה ארי ךא .תולעפתהמ | דדונתמ .ןטקה ופוג לכ
 ...ריפב הנותנ ועבצאשב ,ןחלשה רי לע דמוע ראשנ .אוח .םונעורוהו

 :קונית .ותויהב :.הוע :.ולינ .ינבמ  לרבג . דוד היה. הנושמ -
 "םיבר .תובלב . דיעה וב

 ו
 < .אבלו ומע .עשעתשהל דפ

 3-- םלועה <

 םא --- גולגל תצקב םירמוא ויה - הו קוניתב ורהוה --
 : ,ונממ ורטפת אל בוש וב ועגה

 הז רלי יכ רובד העשב שיגרמ רחא לכו
 ,םילודגה ןמ םיבר לע .ותניבב הלועו אוה

 ןורתפ אצמל עגי ולאכ ,זובשחמב עוקש רליה היה רימת
 ויפמ איצומ היה וירבח םע וקחש תעשב רשא שיו .הלאש וזיאל
 ;רהרהמו האתשמ דמוע היה ?ימושה לכו ,הלאשב הנופ וא רבד

 ..,הזה .רענל | ונוכנ תובומ אל תוריתע --
 ועגנ ובל תאו דליה חומ תא, וקיסעהש תוישוקהו תולאשהו

 תערל םיצור םניא םילודגהו םיכירצ .םניא םינטקהש ,םירבדב
 וילע הוצמ וא עשעתשהל הצוחה וחלוש ויבא היהשכו ...םתוא
 :םשאנ לש לוקב הנוע רענה היה ,תוטמה:רדח לא תכלל

 ,..םולכ עמוש יניאו יל ינא דמוע --
 הגארב םימעפל הנופ באה היה --- להזה רליה המ --

 לככ ,תעדל הצור אוה לכה !ערוי יניאש הדובעה --- והשא לא
 ...תונוימדב  עוקש אוה רימת ,ברעתמ אוה

 ול הנואי אל ,ייחב---םאה הנוע---וקנפמה אוה החא אלה -
 ...הארה זא .יראוצ לעו ילע ...םימעפו םעפ יותוא הקלת םא ,ער

 " ןותשא תצע ירחא אלמל באה הצר רבכ םימעפ המכ
 < .תולועפל האצי אל והבשחמ ךא ...ערי ןעמל ,רענה הא תוקלהל
 .,?המ .לע- ,חקפ רלי הקלהו לוט :ול היה השק תצק

 חיבש?יא

 " אל "רדחב,, יכ ,רוד לש ובר לבסו אשנ לכמ רתוי םלואו
 .תומוצעו .תובר ויה  תוישוקהו .לאשלו  רברל רענה לש ויפ קספ

 ."רדחה, לא .ותוא  לכק ילבל ובלב דמלמה רמג םעפ אל
 ..,הזכ ףירח חומ לעב רענ שרגל רשפא דציכ :ןויסנה היה ,השק ךא

 ארב ימו, :לאשו דמע "תישארב, השרפל רענה עיגה ךא
 סיבשב ,' :לאשו רוחו תובשחמב קמעתה תרחממו "?םיהלאה תא
 רורו- --םידחא םימי רובעכו .,?"תעדה ץע תא םיהלאה עטנ המ
 רע לדגמה תא םדא ינב ונבי יכ ,םיהלא הצר אל עודמ, :לאוש
 2 ..'?םימש םור

 ...ערי עמל. ,רענה תא תוקלהל ובלב רמונו םעוכ "יברהו,
 . ...תולועפל ותבשחמ תא איצוהל לוכי אל איה םג ךא

 ,ויתוישוקו .ויתולאשב דחא לכ תא \טקה דוד רירמה ךכו
 < ,ושענ וכלה  ,ולדגו וכלה תולאשהו  .הכוכמ םג זגר םג ומרגש
 .רהויו רתוי תודירטמ

 ץורל .קחצל ,בבותשהל היה ליגר םנמא .ול ויה אל םירבח
 " וירוהרה םע ודבל ,רדב .בשוי היה בור .יפ לע .ךא---וליגחינב םע
 .ויתולאש םע ודבל

 ,ףשק תצק היה דימה ,הריתס אצמ | ויניע ואר רשא לבב
 ,.הבר .העיגיב .דימה דבוע היה הפרהו ןמקה וחומו

 :וברקב תררועתמ הלאשו  ,הנטקה  והוחא קא | האור אוד
 ךרבמ ידוהי .אוה עמוש : ..?הרוטפ איהו הלפהב בייח אוה קר עודמ
 ..לתולוקב שי םעט המ | :לאושו דמוע אוה רימ  ,םימערה לע
 המ ינפמ מצע הא  לאוש והירה  ,בוחרב "יוג, שגופ אוהשכו
 ..לאבה :םלועל קלח הז "יוג ל ול ןיא

 ,'ץוחב .תומלש תועש רענה דמוע היה הובשחמב עוקש
 רעיה לא = ,סיבכוכ העורזה םימשה תפכ לא תומיבמ :ויניעשב

 ל

 < .ףוס ןיאל דע .םיערתשמה | ,םיבחרה תורשה לא  ,תובעהו רוחשה |
 , .םידמוע ,ובבשמ לע ותולעבו .םוגע---םמוד והיב לא רענה בשו

 שקבל ותטמ לעמ ץופקי רשא שיו .ויניע .דגנל םויה לש  םירוהרהה
 0% ,,יויתולאש - לע  הנעמ ויבא תאמ
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 < םלועה < 8

 םניא םרצדינב יכ | ,שיגרמ דוד ליחתה םהה םימוב רוע
 םניִאו םימגמגמ םה ,הכובמב םיאב םה .,,תולאשה תא םיכבחמ
 אב אלו ,ובל ברקב ויתולאש תא ריתפה ןכלו ,הכלהכ םיבישמ

 .שיא םע םירברב <
 תננואתמ םאה התיה --- רוברה תא םולשו"סח חכשי ןה --

 ,ויפמ הנה איצומ םניאו םימיה לכ קתוש הנב תא התוארב ,םימעפל
 השעי ,םולחי ,קתשי --- תורצק באה הנוע -- ול חנה --

 ...םינבאה לעו םיצעה לע ללמל לדחש דבלבו ,ץפח ובלש המ
 ויניע ,ולד וינפ ,דוד לדג רעצ לש וז הקיתש ךותבו

 תואיצמ רבד ול ערונ ואו ,םונצו רוח םלעל היה רענהו ,וקמע
 ,םלועב םירפס

 ּותוגהבו ,םישדחה םירפסה לע לפנתה ותובהלתהו וחכ לכב
 ,רפסב ןייעמ דוד היה דימת ,ויתוישוק לכמ ותעד ,חיסה םהב
 .קומע רתוי ,רחא רפס לא ובל והאשנ ןויע-ידכ-ךותו

 וילגרשכו | ,ודיב ורפסו ריעל ץוחמ לא אצוי היה םוי םוי
 וניאו רפסה יפד תא עלוב ,בשעה ינפ לע חטתשמ היה ופיע
 .העבש ערוו

 תויוטנ ויניע ,אשדה ינפ לע דוד בכוש היה הכורא העשו
 םיפדור ,הזב הז םישנפנה םיננעה לא טיבמ ,םימשה תפכ לא
 תאצוי שמשה הנה ,דחא תא רח םיעלוב ,ינשה ירחא רחאה
 יבעה תחת הרתתפמ איה םאתפו ,הרגמ ,תפטלמ ,תממחמ ,עגרל

 תערתשמ ביבסמו ,םויה דר רבכ ,םימשה ינפ רהמהבו
 ףקות דחפ .םדכ םימשה םימודא ברעמ תאפל קרו ,תילולפאה
 ינפמ ,םיפלותה םיננעה ינפמ ,עוגה םויה ינפמ דוד שפנ תא
 , ויתודוס םע אבה הלילה ינפמ ,םודאה .ברעמה

 ,וינפב תבשנמ הבוטרו הרק חור ,אשדה לעמ אוה םק
 רחפהו ,הדיערמ החירצב ושארל לעמ ףועי ףלטע רשא שוו
 ,קזחו ךלוה ,לדגו .ךלוה

 בבוסמ ימ .וחומב רקנמ --- ? חליל הז .המו םוי הז המ --
 .,4 הלילה אב ןיאמו םויה םלענ ןאל + חורה בישמ ימו ץראה תא

 ,עלבנ רבב הליל-ןבו ,רפס דוע ול חקלו התיבה ובושבו
 .,.שֶרח רפס ול שקבמו רהרהמו בשוי  אוה תונשו .

 ,"רקועה, תא ,"תמאה, תא שקב לכבו ,הנשו ארק רוד

 ."אצוי לעופ,ה תא
 הנה ,אצמנ הנה, :םשרנ וליאכ הבשחמ םיקיפמה וינפ לעו

 .י. "ךדימ טמשנ בושו ,שפתנ בושו ,דבאנ
 % םדאה אוה המו % םיהלאה אוה המו % םיהלא שיה --

 + םייחה םה המו
 הכלה ןכ ,תמאה ירחא ףודרל דוד רהמ רשא לככו

 +. .וברו וכלה ולדגו וכלה תולאשהו ,הנממ  הקחרתנו
 אל םדקמכ ., וזוגנ םינש טגו ,ופלח תועובש ,ורבע םימי

 עוקש  ,ריעל ץוחמ .תוכורא תועש ול בשי רדבו ,םיער דוד, אצמ
 .םיקופקפו תוקפסב ,םירוהרהבו םירפסב =

 אישוק -- ובל לע הבשחמ הקיעה -- !השקומ ולכ -- ="
 ,..המוקממ הזז הניאו תדמוע תחא המוצעו הלודג

 תעב וירוהרה יכ ,דוד שיגרה םידודנה תולילמ דחאבו
 יכ ,הקבר ודודדתב לא םיעוגעג .אלמ ובל יכ ,ונתשנ הנורחאה
 ,ול הריאמו וינוע דגנל .תדמוע התנומת

 תא ךפש ךבכ םויה תרחממו .ןנערו זילע רקבב םק .אוהו
 ,השודקהו הזעה ותבהא תורא לע הינואב .רבר :,הקבר ינפל ובל
 + ,..וילע  ורבעש :ןוגוהדימי תאו םידודנה-תוליל תא ראת

 וקיפה  ויתועונת ..ושפנב הרומת האב  איחה :םּויה ןמו
 היה טעמ טעמו  ,וחצמ לעמ .םיטמקה | ורפ  ,ורוא וינפ ,הולש

 / ו

 ."םגיב םתוצילע תא וירוה ועיבה -- וריכהל רשפא"יא ---
 ...וילע םרקנ שדח רוע --- םמצע-ןיבל

 וינפ לעו ,וכרדכ וירוהרהב קמעתמ רדוד היה םימעפל
 ,הקבר תא ויתועורזב קבח ךא םלואו , חומ-תעיגי לש תּוהוא וארנ
 רנכ וליאכ ,ןדע האלמתנ ושפנ ,ואולמו םלועה תא חכש אוהו
 :וינפל = הלגנ וליאכ ,םיבר 4 םימי שקבש תה מ א ה תא אצמ
 = ...םייחה ת י ל כ ת ול הערונ וליאכ ,ונממ רתסנש רופה

 .,וירוהרהב עוקש | ,הברה קתוש רוד היה התע םג
 ,ושפנ לכ תא האלמ רשא ,הרענה תודא לע םלוח היה אוה

 .תא םוי םוי לאוש דוד היה -- +יתוא תא תכהוא --
 תינשיבה הרענה יפמ ועמשב ,רשואו ליגמ וריהזה ויניעו .הקבר
 | : :הנעמה תא

 ... תולילב תדדונ .יתנש םא ,תבהוא ינא אמתסמ
 :לעב :ותוא הז ןיא יכ  ,תופירחה ול הרבא יכ ,המרנ

 ויתוקפס וילא רוע ובושי אל .יכ ,ןימאה אוה . היהש תובשחמה
 ופקשנ ויניעמ ךא ,הז לע חמש אוהו ,ושפנ תא ונעש ,םירמה
 ...רבעה לא םיעונעג

 ,ריהב ברע
 הכה םשו ,תובע ץע תחת וכררכ ריעל ץוחב בשי רוד

 | .הקבר אובל

 ,ודי לע תבשוי איהו עגר דועבו ,הרענה קוחרמ התארנ הנהו

 ונש םמודו ,םבל ןיעמ םאתפ םתסנ וליאכ ,םעפה וקתש םהינש ךא

 . הריעה םהינש
 ..ןחב הצצונ .העמר םגו | ,תוגונ הקבר :יניע ויה םדרפהב

 .איה המ ;תושדח תולאש דוד לש וחומב ולע םאתפו

 9. הקבר תא קר בהוא ינא עודמו + הבהאה
 תפסכנ ושפנ יכ ,הרענה ול הרקי יכ שיגרה התע םג

 .קוחר הנהו ,שח העשב הב ךא--ובל לא איה הבורק יכ ,הילא

 ְּ ,+"הקישנ תאז המ, ..,הנממ אוה

 .תיפיקמ בושו ,םימוגעו םיררוק וינפו בשוי אוה םעפה דועו

 הערל ,הקושתה ובלב הרבגתנ בושו ,חוישוקהו תולאשה ותוא

 ...לכה לא רורחלו לכה ןיבהלו לכה
 .קודבלו ושפנב טטחל ,ותבהא תא רוקחל ףיסוה רשא לכבו

 לכה ומלענ = ...ןקורתנו ובל ךלה = ןכ  ,ויתושגר תא

 ...בלה .אפקנ וליאכ ,םירופרפהו םיפוכרפה ולדח ,םייואמה דזוגנ

 +4הבהאה הכלה ןכיהל :וחצמ תא טמקמו בשוי אוהו

 אוה ,שפנ-למעו חומהתועיגיב רוד לע ורבע תובר  םינש

 .=-יוייחל תא קרה ןקזה ריתכהשכ ןנובתה אלו .ומלוע ךות לא םנכתנ

 תא םש תוארל ותריעל ךומָסה ךרכה לא אבו ךלמנ זאו

 =: .םינובגה תא ריכהל .,םימכחה

0 
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 .רלפנרב ןועמש ר"ד

0 
 םינינעה יפ לע תוררוסמ ,םישררמו דומלתבש תודגאה רחבמ

 .קילאיב ב חויקצינב ר ה .י ידי לע תושרופמו

 יע"רת--:ח"פרת הסידואו יוקרק ,םיכרכ ינשב םירפס השמח
 ו

 (. תיתורפס הרקס)



 ינפמ ,םיבושחה םיירוטסיהה תוערואמה רדגב ןהש ,תרי רו קמ =
 רכנ היה ןמושרו .הבורמ ןמזל :תכשמנו תכלוה התיה ןתעפשהש '
 תוריציה תחא .תירפומה םתוחתפתה יפואבו .םיירומלוקה ונייחב
 ,ירוקמה ןע בט ב איה הלודג רתויה ןתובישחש ,הלאה '
 ,תילארשיה המואה ה ד חיתנ הבש ,ה דג א ה םג קפס ילב איה

 ,האובגהו הרות ה ידי לע םלועב תחא הביטח התיהש םשב
 תויסנכה ראשב :ןתומכש תוריציל בא תורהיה + התנב הב םג
 ירופסו תוארקמה רופי לע ירסומה שורדה :םלועב ומקש תויתדה

 תורגאב רבכ םיאצומ ונא הדגא ירבד ,םינומדקה לש תוערואמ =
 הרוצהו ןונגסה םימעפל ,תיחישמה היסנכה תובא ירפסבו םיחילשה

 ריכנ יכ ןפואב ,התרוצו תילארשיה הדגאה ןונגסל ךכהלכ םימו =
 ררבי הז .  תיחישמה הדגאה לע תילארשיה הרגאה תעפשה לקנב
 .םעה לע הביבח םהה םימיב הדגאה התיה המכ דע ,ונל

 האצי איה .םעה תנבהמ ה לע מ ל התיה האובנה
 תאו םנמז תא וטידקהש ,םיקנעה חורה ישנאמ ,הלונס ידיחומ -

 התיה האובנה .םדאה לש םיירסומה תודופיה תנבהב םרוד ינב
 תולבוקמה תוערהל דוגנב עינמו החוה חב
 קרפמ קזחו לודג רעפ חורל התמדנ םימעפל ,תועובק הוי
 התיה ,האובנה ןמ הקני הביט רקיעבש ,הדנאה לבא ,םיעלפ |

 תועדל םדאה תא מ ,תיטויפ  ,היוצר ,החונ ,תי ממ ע
 ,םימיענ םירבדב םתלרשמו םתוא התפמ ;םיבוט םישעמו תורשו
 בורל התיה הוהה ןמו ,םימיה תירחאל הפוצ התיה האובנה \
 תנבהב הברה המצע תא העיקשה אלש םשכ ,התעד תא החיסמ |
 רבעה תא ךכ-לכ הבבח איה ,תירוטפיה התיה הדגאה לבא .רבעה =
 ,שרדהל הל ונתינ .המואה תובא לש תוערואמ ירופסו ,ילארשיה =

 תובל חקולו האנ יטויפ שובלב םטילהל ,םתופיל ,םביחרהל
 ,רודה  ינבל פויפו םימוחנ הבאש רבעה ש ר ד מ מ ,ויפיו ונחב
 דיתעל ,קוחרמל .היניע האשנ ודי לעו ,"דובעשה ןמ םילוח, ויהש
 . ונממ התוקתו התעד תא .דחא עגר ףא החיה אלש ,לודג .ימואל <

 ,ללכב 5"עבש הרותה דומל לע ,ד ומ ל ת ה לע םירמוא
 תונשב ירבעה םעה לש לעופה לכש ה תא ליצה אוה ייפ
 הליצה הדגאה ,וב שומשה, רסוחמ הדולח הלעי אלש ,תולגה '

 תוימואלה תווקתה ןמ ובל ןקורתי אלש ,ירבעה םעה ת מ ש ג תא
 רוחיב ,הלואגה תווקהמ שאיתי אלש ,תופוכתה תוערה ימיב
 רבכ .יכ  ,היתועד תא הפיטהו תיחישמה תדה הב המקש הפוקתנ
 לארשי םע יב: ;חצנ וחנז רשא ,ומע םע ותירב תא םיהלאה רופה

 ורכמש רבע, תניחבב -- שדקמה תיב ברחש רחאל --- רבכ אה <
 לארשי םעל האיצמה הדגאה .תימלוע הנקת דוע ול ןיאו .-

 ירמחה פיסבה .טמשנש רחאמ ,ומויקל ינחור םיסב ותולג ימיג
 + וילגר .תחתמ

 תיהלאה הרותב ,שדקה יבתכב הרושק .תילארשיה הדגאה
 התשע | ,הדנאה | ,איהש אלא ,קדצהו תמאה יאובנ ירפהנו
 םדא לכ אהיש | ,יממע ןינקל ,םייהלאה םירפסה תא ,םתוא |
 הדגאה שפנה 'תוממורתה .םעט םהב םעוטו םהב ןיבמ לארשימ | /
 הניחבב התמגוד ןואש טעמכו ,תי מ מ ע- תימואל הרקיעב אוח | 0

 המ ,םימעפל ,הב שי .ונמע לש תויתורפסה תוריציה ראשב ז <
 םינשומה םג לבא | ,תיללכ תוישונא :האובנה .ירפסב אצמנש
 תיתמאה הבסהו | ,םיימואל = תונויערב .םיעלבנו  םימולק הלאה
 םיישונאה םיגשומה תנבהב תכלל קיחרמ וניא .םעה יכ :הלל
 אוה םעה . תימואלה השגרהה לש רומג לוטב .ירכ דע םייללכה =

 ,וילודגו וימכחמ :ימואל רתוי ,ועבטמ ,דימת

 תממורמ איה יתפקשה = יפלו ,הדגאהל תחא הלורג הלעמ =<
 - הירופה , .תיממעה ,תיטוי ותמאה ה /

 8 : 5- םלועה <

 םיחירמ ונא הדגאה בטימב ,לארשי ץר א ב הלרגו הדלונ
 \ טעמכ לבא ,תילבב הדנא םג שי ,'ה הכרב רשא ,המדאה חיר
 יוקח אלא ,תירוקמ הריצי הניא וז יכ  ,ררבל ךרוצה ןמ ןיאש
 , תבבלמ תיטויפ הריציל םהימימ םילגוסמ ויה אל םיילכבה ,רבלב
 ,ימואלה יצראה םיסבה םהל רפח היה יכ | ,וז הבס ינפמ רשפא
 תכשמנ התיהש איבנה תעפשה םיאצומ ונא תיאניתשלפה הדגאב
 םיאיכנ ויה ,"אתדגאד ןנבר, ,הדגאה ילעב ,םודק ןמומ תכלוהו
 םה | ,םנמז ךרוצל ,םתעש ל םיאיבנ לבא -- םעל םיפיטמ
 ,םה ,םייממע םיררוש מ לבא -- םיניווצמ םיררושמ םג ויה
 .םעה חור תא וניבהו םנמזב תובשנמה תוחורה תא ונווכ

 ,ןטייפה םעה ירפ התיה הדגאה יכ ,םיאצומ ונא םימעפל
 םעה אלא ,הדגאה תא רצי שרודה ינולפ וא ינולפ אל : רמולכ
 רקיע-לכ קוחר | ונניאש) הזכ ירוטסה ןווח יל ינא רייצמו ,ולכ
 תורצה ,דובעשה ןמ הלוח ,דאמ ףיע היה םעה :(תואיצמה ןמ
 ,לארשי תא םינומ ויה. תומואהו ,ךכ לכ תופוכתו .תובורמ ּויה
 יתבבו תויסנכ יתבב ופפאנו ואב ,תירחאו הוקת דוע ול ןיא יכ
 באש ,שרדו התפ םהמ דחא ,דעומו תבש ימיב תושרדמ
 .' םגש ,תובאה לש תוערואמה ירופסמו שדקה | יבתכמ | םימוחנת
 . אוה תובאל עריאש המ לכ, .הרצ םויב ולוצנו ןויסנב ודמע םה
 *  טוופה תריציב ולכ םעה ףתתשה העש התואבו ,"םינבל ןמיס
 ,התירחאב הוקת לשו הנות לש הרישב ולוק ןתנ רחא .הזה יטמעה
 םיריכמ ונא הדגאה בטימב ,ןטייפה לוקב ולוק תא בברע םעהו
 להקה ןיבו שרודה ןיבש ימינפהו' ידימתה םחיה תא םיניחבמו
 ,עומשל םעה  הואתה ןכש ינפמ ,ןשרדה שרד ןכ .ףסאנה
 האטבמו התרוצ קרו ,הדגאה תא םעה טייפ תמאב יכ ,אצמנ
 7 ,שרורה רצי

 ילב הכפמו ךלוה היה םעב הריציה חכש ןמזב .עריא הז
 .רצע אל םעהו  ,תואלהו ןולשכה ימי ואב ןכ ירחא לבא .קספה
 תא רבצלו ףפאל 2 תא ונתנ זא , ארבלו שרחל חכ רוע
 ותוכיאב םג  הבורמ היהש  ,הלענה יטויפה שוכרה תא ,הדגאה
 ,ותומכב םגו

 ינשב עלבנ הברה .םינוש םינפואב ורדסנ הרגאה יצבוק
 < \ארפסו ירפס ,אתליכמ ,הנשמב :םהל םימרוק םירפפבו םידומלתה
 , ;תורוזפ תורקי םינינפ ,תוילוח תוילוח ןה הדגאה יקלה ולא וכו
 < ףקות ןיא וז הדגאל ,ונראוצל קנע המישל תוורחמ ןהל ןיאש
 < ונממ הנהנ  אוהש ,הפי רומל הזיא םדא אצומ .תיכונח העפשה
 =  הזיא אצומ אוה םעפה רועו ,ובלב .ותוא עבוקו ,תירסומ האנה
 | .תחאב םיאצמנ םה לבא .ובלב  ועבוקו ותומכש ירסומ .דומל
 0 ,ואובי אל תרמתמ העפשה ללכלו יבלבש תונפה

 " יפ לע הדגאה ירבד תא .ורדסו םינושארה ודמע הז רבלמ
 תוחפה לכל ,רבכ םיאצומ ונא הזב .הרותבש תוישרפה . רדס
 .,הרותל שוריפ שרדמה השענ הזו ןפואב ,ינוציח רדפ
 = ,אמלעב יארקאב השענ אֶל הזה ינוציחה ררפה .ישורד שוריפ
 םה ונידיב .םיאצמנה שרדמה ירפס .תבייחמ החנה יפ לע אלא
 לע דעומו תבש ימיב םימכחה ושרדש ,םישורד לש םיצבוק
 שורדה לש בטוקה ,איכנב וריטפה וא הרותב וארקש השרפה דופי
 ,ןינעל ןינעמ גלדמ | אוהו .,שרורה חתפ ובש ,קוספ הזיא אוה
 = םנמא םימעפל -- אצי הנממש הדוקנה התואל דימת רזוח לבא
 < .הלודג הלעמ רחא דצמ יהוז . ראמ ףפור אלא ירודסה רשקה ןיא
 ' ,םייח לש םינמיס םהב םיארנ יכ ,הלאה םישוררה לש
 תויממע .תוחיש אלא = ,ןהמ ףדונ העוה חירש .,"תוריקח, ולא ןיא
 .םישיגרמ ונא ןז ןהב םיארוק ונאש העשב ,ןזואל הפמ ורמאנש ,תויח

 ול ינבומה הלאה םירפדה תא ע
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 ךשמנו .ךלוה :אוהו .,ינוציח קר ףוס-ףופ אוה רורפה לבא
 הדגאה ירבד לכ .אלש | תויהבו .הרותל ישרדמ .שוריפ :|יעכ
 אוצמל שיאל דאמ השק םימעפלו ,םישרדמה יצבוקב וצבקנ
 םירפסה ורהסנ ינויגה רדפ יפ לע אלש ינפמ ,ושקובמ תא
 הרגאה .ירבד תא ורדסו תרחואמ הפוקתב ומכחתה ןכל ,הלאה
 .שדקה יבתכ ראשו הרותבש תוארקמה רֶדפ יפ לע
 ידוש | ,ישומש רפסל .םימיה .תוברב היהש .,"טוקליה, דופי .והז
 אוצמל שקבמה לע הברה ליקה .הוה .ץבוקה וב תושמשממ לכה
 .רתויו רתוי לקלק ה ר ג א ה ינ 5 תא לבא -- ול ךרצנש המ
 ,תוחפה לכל ,םה לבא ,תוישרפה ררס יפ לע ורדסנ םישרדמה

 ,םפוס רע םתלחתמ םתוא רשקמ ןויער םהב שי .;םימלש םינינע >>
 םתיא זרחו .םיעמושה ינפל וירבד תא ןשרדה עיצה ןכש ינפמ
 םיעטק םיעטק אלא וניא  תוארקמה .יפ" לע רדסה לבא ,הזבהז
 .ימינפ רובח םוש ילב הדגא ירבד לש

 ןנב ודמע םידמחנו םיפי םיחרפ יכ ,םימעפל יל .המדנ
 םיסקנפב ומש םולעה תאו םופטקו םדא ינב ואב  ,םחיר ונתנו
 םיחמצה-תרות רומלל ץפחש ימו .ריינה לא םתוא וקיברהו םושבכו

 ריינה .לא םיקובדה םיחרפה-ילעב לכתסמו םיסקנפה תא חתופ =
 .--םולכ םהב רסחי אל ,וינפל. םיחרפה ירה .םהב תשמשממ 'ריו <>

 . ,םתמשנ תלוז
 אלש תורוד ואב לבא .ונמעל ויה םירדהנו םיאנ טויפדיחרפ =

 .עונצ ה םחירמו םי מ ת ה םיפימ ונהנ אלו םהל םייואה ויה
 וקיבדהו תואסקנפב .םתוא ושבכו .םתוא ופטקו םיחרפה תא וחקל
 םג ,ןבומכ .הְךגא ירמ א מ ונינפל ירה ,ריינה לא .םתוא
 + םחיר ןכיה + םתמשנ ןכיה לבא .םה םיפי םישבכנ .םיחרפיילע
 ? תומלשה תוֶריציה :ןכיה

 רחבמ ץבוק אוה --- תוכיאבו תומכב לודג רפס .ינפל  חנומ 2
 ,ח .י ושרפו םינונעה יפ לע וכרעש  ,םישרדמו דומלתבשי תודגאה"
 רע הדגאה יצבוקב םירפח ונייהש המ לכ ..קילאיב .נ  ,חו יקצינבה

 םרורסב הדנאה תא ויח ה םה .ומילשהו םיררסמה ואב ',הנה =
 םה ,םייחדחור ןהב וחיפהו  םצע לא םצע ובירקה .םה ; שדחה *

 םיפיה םיחרפה התעו ,תמה ריינה ןמ .םיחרפההילע תא :ורוסה
 ,םחיר .םינתונו האלפנה םתינכתב ךכ-לכ םיבבלמ הלאה

 יפ לע התוא ורדפו הדגאה תא וטקלש םישנא ויה רבכ
 רסומ ידומל םה ולא .,הדגאה ירמאמ קר וטקל םה לבא .םינינעה
 הרגאה ירפסב לבא .בלה לע | םילבקתמו םידמחנו םיבוט
 הב םישקבמ ונאו -- היתולעממ תחא קר אוז ירסומה = רומלה <

 אלא ,ונימכח ורמא ה מ. .תערל ונל יד ןָיא .,טויפה תא רקיעב
 רסומ ידומל קר םישקבמ ונאשכ ,דבלב .הז אלו ,ורמא רצו כ <
 הרמאנש רפומה תרות תמועל הרימענש  ונחרכ לעב ירה ,הדגאב =
 .ה"וא ירפסב ןיבו .לארשי ירפסב ןיב ,םירחא םירפסב העבקנו :

 ותמגור ןיאו. ונמלועב יריחי איה תירסימה הדגאה :] 5 ו א 'לבא
 ,ןושלו .המוא לכ לש .תורפס םושב

 יפ לע תודגאה רחבמ.תא וז האצוהב וררס אלפנ ןויגהב
 םיאצומ .ונא קרפו קרפ לכבש ינפמ ,ינויגה אוה "ודפה ,םינינעה <

 יתויה. ךכ ,הזה שרחה | טוקליה .ימינפ רובח םירבוחטה םינונע-
 רפס קה .ונניא -- יחכנה ורודפב "הדגאה רפס, תא .ןמסל ץפח
 ןבומה בטימב ,יממע רפס . א רה ק מ ל ר 5 ₪ םג אלא ,ישומש

 השירדל .םיאתמו איה .בומ ישומש רפס םג יכ | ,קפס ,ןיא. .הוה |
 ,םינושה .םיצבוקה .ונל ונתנש המ ןתונ אוה ,טוקליה ןמ .רתוי וז = <

 .ןביא .פ'ע וא = ,םינינעה יפ לע הדגאה ירמָאמ- .וררסנ םהבש
 קיפסו ,יערמ .וא ישורד ו ורב /שמתשהל ץפחה שו

 3 םלועה <

 ,,ופוסב .שוש ,יטויפ "רופס םכימימ

 אצמי יכ ,שופחה תא וילע לקי דועו ,וכרצ יר שרחה רפסה
 לבא .דחא ןינעב םירזופטה הדנאה ירמאממ אצמנש המ לכ וב
 ?םהמ אצת ת י כו נ ח העפשה וזיא ?הלאכ םיטוקליב א ר ק י .ימ
 ,ארקמל ראמ םיענ ,יממע רפס אוה יחכנה ורודסב הדגאה רפס
 ,ונא = םיעדוי . .והומדקש םיצבוקה לכ לע הלוע אוה הזב
 : ןיע, רפפ תאירקב םינושארה .תורודה | ינב  וגנעתה המכ
 םיגנעתמ ויה  המכו המכ-- ינוציח קר  אוה ורודס .םגש --"בקעי
 יממעה .טויפה ףסוא רפס שדחה ותרוצב איהש ,הז רפס ארקמב
 : !הפי .רתויה .ותיצמתב

 " ולקלק אלו הדנא ילעב ועבטש עבטממ ונש אל םיררסמה
 אלא ,רמאנ המ תעדל יד ןיא הזה רברב :רומאכ ,הרוצה תא
 תא טעמ ּונקתו םדי וחלש םימעפל לבא .רמאנ רציכ
 ,םשדחלו םגקתל םיכירצ ויחהו םישמשוטמ םועבצ תצק ויה .ןונגפה
 יטויפה .םשורה תא השילחה המוקמב אלט הלמ וזיא םימעפל
 ןמאה לש ודי הזב הארנ |. ונקתו םיררפמה ואב ,רמאמה לש
 םג' אלא ,אוה םוצע ןטייפ קר אלש ,קיל אי ב אלפנה
 ' םיענה ,שדחה רורסב !תמאב .תירבעה הפשה לשומ ,ןונגפה-ןמא
 . ,םעט םהב אצומו שדחמ הגאה ירבד תא ארוק ינא ,ךכ לכ
 ,םדוק םהב יתאצמ אלש

 | הל איצמה יכ ,פ"עבש הרות רירסב ם"במרה השעש המ
 ' רפס,ב םירדסמה / ושע * ,סומסינגְךיאל התוא השעו הר דש
 : ."הדגאה

 וכ ,ינא חוטב .הלאה םירבדב יתריקפ תא םייפמ יתייה
 < האור ינא דועו .םעב ושכע טשפתת ארקמל רפס רותב הדגאה
 .לע םירבדה ועיפשי יאדוב יכ ,הבוטל העפשה הזמ
 תורודב דוע ופיסויש המכ דע ,ירבעה ןוגגסה תוחתפתה
 תרוצ .ןינעב מ'ומה תא שרחל ץפח יניא .תירבע .בותכל םיאבה
 ,םימעפ .המכ וילע. לבוק יתייה רבכש | ,ונימיב ירבעה | ןונגפה
 ' ריתעב לרחיש ,ול תפקשנ הנכס יכ וא- ירבע תויהל לדח יכ
 עגונב הדגאה ירפס תובישח תא רבכ יתמעטה םג ,ירבע תויהל בורק
 - .הדגאה רפסב הברה וארקי םא .תירבעה הפשה לש התומדקתהל
 םג האירקה ובר תואצית תא 'םיאבה םימיב הארנ יאדוב
 .ירבעה ןונגפה .תוחתפתהב

 תושדח תורודהמל  בורקב ,הבזי הזה רפסה יכ ,יתוקתב
 < ,םינינע  תצק לע ריעא ,יממע ארקמ-רפכ רוהב םעב טשפתיו
 : .ןוקתל םה  םיכירצ יתער יפלש

 ..תודגאה רחבמ קר ורדס יכ ,ושע הפי םירדפמה
 "| רשאכ ,הדגא אוה הדגא תרוצ ב רמאנה רבד לכ אל תמאב יכ
 < םירשכומ יתלב םישנא ויה ,טויפ אוה םיזורחב "ריש, לכ אל
 והפיש .םישנא ויה רשאכ ,הדגא םה םג ודסיש ,יממע טויפל
 םא .יתר טויפ חור ילב םיזרחנ םירבד אלא םניא ולאו ,םיטויפ
 .םיפיה םיחרפהל ןח תיול ףיפונ םינקרבה תאו םיצוקה תא ריסנ
 | לבא --"םיקד ישמכ, םישרדמ ,ארזע ןב םהרבא תרבדכ ,שי
 | שי הדגאה תריחבב םלואו  ,"םיקשכ םיבע, םישרדמ םג .םנשי
 | רחואמ ןמזב | ופיסוהש המ תא התצקמ ריפהל ,רהוהל דוע
 / , תוסג .םיריב

 |  ,ותשא תוחא תא ליצהש ריאמ 'ר ד"ע רופסה ,לשמל ,היה
 < רופסה- -תשובה םוקמל הורפמש = ,ןוידרת ןב :אנינח .'ר תב תא
 = הפומה ישנאל םיפחיתמה םירופסה םיפי ללכבש ינפמ ,הפו אוה
 |  ףונמ .וניא -- ריאמ 'ר  לוצנ ךיא --םויסה לבא ,לארשיב
 השילחמ .ללכבו .הז טרפב וקלחנ רבב ירהש ,ירגאה רופסה
 | םתיארה | ,יטויפה  םשורה תא הברה הדגאה רופסב "תקולחמ,

 . רשפא היה הז +"ירמאד אכיאו
 ..האשונל הדגאה תא .םג ושע  םימעפל רשא ,ל
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 ןב  עש י לא ל ,םיסחיתמה םירבדה םתואב םג -- ,הרנא וזו
 ,םיתואנ םניאש ינפמ אל -- טעמ ריסחהל רשפא היה היובא
 תיב | ישבוח לש "תואצמה, םהו ,םייטויפ םניאש - ינפמ אלא

 תומשא ינימ לכ וילע בבגלו רחאב שורד ל ורמאש שרד
 תורפסב דאמ הדמחנ הנומת  אוה היובא ןב עשילא ,םלוע

 ,ללכה | ןמ .אצי אוה .הבש תוירוקמה ינפמ, הדמחנ ,תירומלתה
 אל ותומכ םדא לש ויפא לע דומעל ךירצ .ידיחי היה הזו

 ויה 'אל םיילבבה .ותעד ףוסל תהרל -- הנבהב אלא ,האנשב
 הזה אלפנה שיאה רויצב ופיסוה םהו ,תאזכ- הנבהל םילגוממ

 םינוגמה םירבדה | יכ ,םירקוחה .וררב רבכ ;םהלשמ ' *ךפ
 עשילא | רכזנ  ירהש - ,םה םייודב ,וילע םירפסמ ויהש ,רתויב
 ןד ינוא ,ומשב  רפומו המכח ירבדו הכלה רבד ורמאו הנשמב
 ךיתמ .אלא = ,תירוטסה וא .תיתד = הגשה .ךותמ הלאה םירבדב
 וכלכלו ואב ,וינוגב הפיו .אלפנ רויצ ןאכ ירה . תיטתסא תולכתפה
 דאמ < רהזהל ,ךירצ ללכב .וילע ופיסוהש םיסנ םיעבצב ותוא |

 המב רתוי דועו ,םה ורציו ושדחש המב ,תילבבה הדגאה ינפמ =
 .י"א תדגא לע ופיסוהש

 םויב ג"הכ לש הדובעה רדס םג ואיבהש הזל םיכסמ יניא /
 הכלה םיטרפה תצקב אלא ,הרנא וז ןיאש ינפמ -- םירופכה
 םיכייש םניאשו ויהש םישעמ לש האצרהו רופס םיטרפה תצקנו
 םויב .ג'הכ תדובע. התיה ללכב יכ ,תמא ",הדגאל רקיע לכ

 ירבדב סינכהל םעט םוש אצומ יניא לבא -- דאמ הרדהנ רופנ
 ףרצל רשפאו "וכו, כ"הוי ינפל םימי .העבש :הנשמה תא הדג
 ,הפי יללכ רויצל .וז הדבועב םירבדמה םיפי םינינע .המב

 ינששוח ,הלאכ םיטרפב טטחל יצפהו יתערב ןיא לבא |
 תמעמהב :םיילבכה תא יתמשאהש רבדב וב יתלשכנ יכ ",רגנ

 םתרובעמ םדי :תא וחיני .אל םירדסמה יכ .,יל קפס ןוא .םי
 והז יכ תויהב .הנבללו החבשלו .התופיל תושדחה = תורודהמ

 ןכ ..וכרצ יד אוה קיפסמ םיפדה .ילושב רצקה  שוריפה-
 .םיפיעסלו .םיקרפל .םירמאמה תא םקלחב ךרוצה לא הפי ו
 תספרהב תינוציחה הרוצה , ךרוצה לא םיאתמו הפי אוה ןינב
 וז האצוה בשחת התוינוציחב םגו הנכתב םג ,הפי איה רפסה

 ,ונתורפסב תוחבושמ רתויהו .תובוט :רתויה לל
 םג יכ ,הוקנ ,תושעל םילוכי ויהחש המ ושע  םירדפמה

 םירפסב האירקל תובוט תולעמ המכו ,הו ה רפ ם ב ה א ירק"
 ,הלו

 + י

 . הֶקיִרָמַאְּב תיִדּוהיַה תּונותעָה

 וו

 + 0% ,"םמ עוול א פה ,

 םינותעב :םיאומל ונא | תינוצחה = םתרוצבש .יפ-לע"ףא
 םחורבו :םח 2 ל < ,םיִפ

 ,ולש םיארוקה לא ףופכ אוה-

 "היציזופוא,ה ןיבו

 תא תוברהל :תושעל וילע ש המ השעי ירבעה להקה

 1 3- םלועה <

 הטיש לש החכ"אב אוה םהמ דחא לכ .הומ הז םיקוחר םה
 ,םידוהיה םיבשותה ןמ עודי קלחל ינחור זכרמ שמשמו הדחוימ
 תעחמ אלשו תערמ ;םהמ עפשומו ויארוק להק לע עיפשמ ןותעה

 וירחא : םיכורכ | םדצמ | םהו
 ,ול םינמאנו

 'לש: דחוימה הכה | ןופצ * ויארוקו ןותעה ןיב הזכ םחיב
 הבשחמה | םוצמצל םרוג הז רברש ,ןבומו ,הקירימאב םינותעה
 : ,םייחה לעו םלועה לע הפקשהה תלבגהלו

 ,ראפתהל "םטרעווראפ,ה .אוה לוכי  םינותעה לכ ןיב
 ופילחי אלו .ורימי אלש ,וב םינימ א מ. םיארוק-להק 2 ול יב
 רפסת םא ,יתומלוע י"ש םהל וחיטבי םא וליפאו ,רחאב ותוא
 ,רשח .םכב ליטי זא ,"סטרעווראפ,ה .לש ותונגב הזכ "ריפחל,
 ,"סטרעוורָאּפ,ה השועש המ לכ ,םתא ןוירטלורפה יביואמ יכ
 / "ןנוהכ | יאדוב  ,םירעוכמו  םיהומת םירבדה םיארנ םא וליפאו
 | םניאש םיארוקה ןמ הלא םג ,וירחא רהרהל תושר ןיאו ,השוע
 " תא רקבל םמצעל תושר םילטונש אלא דוע אלו,,םימימת
 םה םיחפנמ ירה ,םהיניעב ןח ואצמ אלש ,"סטקעוורָאּפ6ה ישעמ
 ןותעל האנ היה הז רעוכמ ןינע :הזכ ןפואב םישקה םהירבד תא
 ,וב לפטל יאשר היה אל "סטרעוורָאפ,ה ךא .,ינומלא וא ינולפ
 %"טפשמ .השעי אל ץראה .לכ טפושה, +: תניחבב איה וז חרקב

 םיצירעמו םימוצע ם י ב ה וא "סטרעוורָאּפ,הל ול שיש םשכו
 ' םירמה ויביוא רפסמ הנשל הנשמ ברו ךלוה ךכ ,םיבהלנ
 ,העדל וירבח ויהש הלא ןיב רתוי דועו ,ויתוערל םידגנתמה ןיב

 לש ןותעה אלא ,דיחי לש יטרפ ןינק וניא "פטרעוורָאפ,ה
 ;דחוימ . דעוב תרחוב איהש | ,תידוהיה .תיטסילאיצופה הגלפמה
 הזה רעוה ..וישעמו. ויכרד לע חיגשמהו ןותעה יקסע תא להנמה
 . = ;נוצרכ ןותעה תא להנל האשרהו-חכ לבקט 'אוהש ,ךרועב רחוב

 =  תרקב םיחתומה ,דעוה לע ןיררוע דימת םיאצמנ ,ןבומכ
 "לע הוציוופואה רצמ ףצקה 9 רתוי  דועו = ,וישעמ לע השק
 ,הנש הרשע תחא הז ,ודסוה םוימל ןוחעה שארב רמועה ךרועה
 .הברו .תכלוה וב .הנומאהו ,קוחתמו .ךלוה .ובצמש

 םתא רימתש ,הנטק הקילבופיר ןיעכ אוה  "סמרעווראפ,ה
 וא םידעצ רבה לע ,הגהנהה רבד לע תוגלפמ-ביר הב םיאור
 5 , ןוימדב וא תואיצמב "תוירורעש, רבד לע ,ץוח :יפלכ םויטילופ

 "5 ₪108 ףטטְה לע ןינמו דמועה ,"זכרמ,ה ןיב תקסופ יתלב המחלמהו
 ,היתועיבתו .היתונעטב :תומלוע השיערמה

 רמוע  ,וב םיקיזחמהו .ןותעה לש ךרועה תומדב : ,"זכרמ,ה
 | לכ קזחו .לודג אוה ונלש הגלפמה לש ןותעה הנה ,ואר ; ארוקו
 ! טשפתמ .אוח הנשל הנשמו ,תובברל עינמ ויארוק רפסמו ,ךכ
 + תעדו ןורשכב  להנתמ ןותעה יכ ,תוא הז .ןיאה = ,רתויו רתוי

 :,תומ כ ה רעב םיגאוד םתאש דע : תנעוט "היציזופיא,ה ךא
 < רתוי בל םתמש וליא היה בטומ ,ןותעה ינוק רפסמ תא זווברהל
 אלו ,,תיטסילאיצוסה ותנוכת .ןוחעל .ול רבאת אלש ,תוכי אה לא
 . םיטסילאיצוסל ללכ םיאנ ניאש םירבד וב ואבי

 = "םטרעוו ראפ,ה לע רגת םיארוקה וקדצ םתפקשה"תדוקנמ םנמאו
 " לש הרוצ  שובללו תוטסלתפה ותרוצ תא טושפל לדתשמה
 :תא .לידגהל ידכב  ,וז ,הלמ. לש ינומהה ןבומב | ,ילקירר .ןותע
 = 'ערוי ,הארנכ ,םלואו  (םינוקהו םימתוחה רפסמ) "ןאשילוקריצ,ה
 ' לש הנחמה ךיתב .רמוע אוה הנש םישלשכ | הוש ,ךרועה
 .ןיא "התרהט,ב תיטסילאיצוסה העדה יכ ,םידוהיה םיטסילאיצופה
 .ללוב .אוה ןכלו ,הקירמאבש לודגה להקה ברקב ההע םוקמ הל
 "תבורעת,ו ;הלאה םימיב תיבלהתמה תועדה ראש םע התוא
 "= .םינמאנח .ויארוק נפל שינִמ .אוה
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 .ןהאק .בא ידוהיה רפוסה אוה ."סטרעווראפ,ה לש  וכרוע
 ויה אל .םינקירימאה רשא .תעב .םינש תורשע יתש ינפל

 ןיע תא הסכמו היסורמ אצויה םעה ינפמ רחפב םיורש ןוירע |
 םישנא לעכ "םיסורה, םיטנרגימיאה לע טיבהל ויה םיליגר ,ץראה
 יניעל הלגנ ירה ,םהיתונוכתבו םהיתונורשכב .םיאילפמו םיאלפומ

 םופטה | ןמ יונש תילכת הנושה שדח טנמיליא הקירמא יחרזא <
 ,טנרגימיאה לש .חיכשה

 תונותעה ברקב בר םופרפ ן ה א ק .בא ול הנק םהה םימיב
 האצמש ,יתורפסה ונורשכבו וב לפטל התברהש ',תילגנאה
 .רתויב .לודג .וניא הזה ןורשכה ..היסורב םידוהיה . ייחמ :וירופסב
 ,םירכנה םיארוקה ינפל ךא = . ילניגירוא וניאש .ןכש לכ אלו
 םייח ,םישדח םישנא ,שדח םלוע ןהאק ,בא הלג | ,םילגנאה

 תרצוי = תיאקירמאה תורפפה יכ ,בל לא םישנ  םאו .םישדח
 .ןהא ק .בא ירובג .יכ ןיבנ זא ,העובק הנולבש יפ לע, "םירובג, = =

 .רבלב םשודחב תובבלה תא תחקל םיכירצ ויה
 ערוי = ימו ,תילגנאה תוניתעב ן ה א ק .בא רבע המ ןמז 4
 וכ  ,שיגרמ .ליחתה ,הארנכ ,ךא ,םש הרזאתהל םלח אל םא !-

 בווע.אוהו .םש הרעתי אל םלועלו ,הירכנ המדא לע אוה רז עטנ
 .ידוהיה  בוחרה לא בשו תילגנאה תונוהעה תא

 ץורח יאנותעו ,הזה שיאה אוה תונורשכ-לעב יכ ,קפס ןיא 5
 יאנותע לש וו הכאלממ הברה הברהו .והומכ םיבר אלש אוה =
 םירבדה תא םנ  ,תילגנאה תונותעה לש השרדמ-תיבב דמל *

 "פוחיה,ו  .םילקלוקמהו םירעוכמה תא---םגו הבש םיבוטהו .םיפיה
 לש שגר .םידוהיה תובלב ריעה--תיזעול ןושלב רפוס היהש -הזה | =

 ויתונורשכ תא שידקהל ליאוהשכ ,דאמ וחמשש רע .וילא רובכ |
 ,ידוהיה. ןוירטלורפהל--לד  רתויה רמעמהל םג המו = ,ומעל <

 תא תבשוח הקירְמאב םידוהיה .לש תיטסילאיצופה הגלפמה
 ותושרל הרסמש דע ,הלש םינוכיתה םירומעה רחאל ] ה א ק בא <
 האור איה ובו ,התואנ וילעש ,הנותע תא--הלש שוכרה לכ תא |

 .החכ תא
 ויתוחכ לכ תא ןה א ק ,בא זכר וליאכ ,רברה הארנ

 טשפתמו ךלוה ,הנשל הנשמ לדגו ךלוה "סטרעווראפ, ןותעה
 ןלהקה תעד לע עיפשמו ףיקת חכ השענו ךלוה ,רתויו רתוי <
 תטעטתמו .תכלוה ,יטסילאיצופה ונויבצ תחופו ךלוה וז הדמבו |

 ןוטה .ונממ קחרתמו ךלוה ,ותירב תלחתב ול התיהש  ,תוילאידיאה
 :יתישארב ןייטצה ובש ,ץימאה

 ,םודיחי = דבלמ יכ | ,םיאור ונא הלא. לכ ירחא  םאו <
 ןוצר ללכב הגלפמה העבש ,"םינושארה םימיה לע םיענעגתמה,
 ,אוה ןמיס ,ותוא הצירעמ םגו תבבחמש אלא דוע אלו ,הנותעמ +

 -ךלה לא הפי אוה ןווכמ יכ ,רורה לש אירלקפסאה והו וכ
 הרוצה .תונתשה םע דחיב ותרוצ תא הנש יכ ,ולש םיארוקה חור *
 .ותגלפמ לש

 ,תובלה לש םילת ילת שוררל םיצמאתמ ןותעבש "םירמולמה, |
 םה םג םיטסיצילבופה ;] ה א ק .בא לש ותטיש תא בשייל .ידב <

 ררועתמה ,יטפילאיצופה ארוקה לש ובל תא .עיגרהל .םילרתשמ =
 -יליפהו (פכרמ לש ךורעךחלושה רגנב ןוע \ הזיא לע םימעפל

 שרגל ידכ  ,ראמוההו הריטסה חכב םישמתשמ םדצמ םיטסיגומ =
 ארוקה לש וחומ תא םירירטמה ,םיקופקפה תאו תוקפסה תא

 .קוריה,
 -ראפה, תא תשבוכו ן ה א ק בא לש "ותטיש, תכלוה ךכו -
 , .ןותעה אבצ לכ תא הל תרבעשמו "םטרעוו = =

 -ויפ ,ב .רפופה :אוה "סטרעוורא ש ."רמולמה ירבעה,

7 

 . .ותרות תאו ומצע תא וליבשב חבשש דע ,הזה "לדגמה, ןינבב

 כחהו |

 ד ןוילג

 -.ול אצי = ,קרוידוינב םידוהיה םיטסילאיעוסה  יגוחבש = ,םיובנג
 ."םילודגה, .דחאכ ןוטינומ

 , לש םימסרופמה םיפופטה ןמ = ,ינלופ ידוהי אוה םיובנגייפ
 םרורחש תא םהל ונקש ,"ושריפו ונשש, רבעה רודמ םיליכשמה
 אלש ודבעתשנש ,הכוראו המוצע המחלמ ירחא תרה לוע .תחתמ
 םיאור םה םמלוע לכש ,רחא "ךורע ןחלוש, יקוח לא םתערמ
 | והְבְר תינחור האנה םויה דע םהל תמרוגה ,"תופרוקיפאב,

 ,הוצמדתמחלמ ול יהירה "הרוסמהו תדה םע המחלמה,
 תוחפ אל ,הבורמ תובהלתהב וז "הוצמ, םייקמו ךלוה םיובנגייפו
 .ןיליפת תוצמ םויק תעשב ותורענב ול התיהש וזמ

 םידוהיהש ץראה ןמ ,היפורמ קרוידוינל אבה ריעצה ירוהיה
 ןותעה ידומע לע תוארל םמותשמ ,תורחא תולאשב הב םידורמ
 התיהש ,םירבדדתמחלמ התואו סומלופה ותוא תא יביפרגורפ רתויה
 םג םוקמהו ןמזה יאנתב רשא דועב : ,"ץולחה, תפוקתב םוקמ הל
 | ,הילא ענעגתהל חרכומ ,תדה לא הרתי הבח ובלב ןיאש ,הז
 \ הבירחמה ,סנויבה-ריע לש הארונה תשוביה  ךותב יורש ותויהב
 .ידוהיה בלה תא

 ןמזב החיגשמ איה ןיא  :הניטור לש הכרד איה ךכ ךא
 ,םידמועו םיעובק. םיקוח יפ לע הישעמ תא השוע אלא ,םוקמבו

 : "םטרעווראפ,ה יארוק לא אב םיובנגייפ עובשו עובש לכבו
 ישעמל עינמ אוהשכ . "עובשה תשרפ,ל תיפרוקיפא  השרדב
 : ןונימיב  ערמה : בצמל  תוריתפ םש אצומ איה ירה ,תישארב
 ול בשוח אוה ירה ,ושעו בקעי ר'ע הרותה רופסל עיגמ אוהשכ
 ;והמרש בקעי ירימ "ונרוד, לש  ונובלע תא עובתל שודק בוחל
 .םיוכנגייפש יארו םימפשמהו םיקוחה תוישרפבו תונברקה תשרפבו
 "ולצא תושמשמה  ,ותויעדמו ותמכח בור תא .תוארהל םוקמ אצומ
 | יתודהיה תא :תונגלו .לזלול

 לע .םירטרמתמ םיובנגייפ לש ויתוערל  םירגנתמה קר אל
 ,יקסנטסטויל הזיא יפב םיאנ םה .תובורק םימעפלש ,הלא וירבד
 .ולש המחלמה-יסיפכטמ החונ םתער ןיא .וירבחמ םיבר.וליפא אלא

 "הזב םג םיאור ,ולש הנחמה ברקמ ,]ה א ק .בא יביוא
 \ "ראפ,דהש  ךותמ .,ומצעבו  ודובכב .אבצה"-דקפמ לש = "ורי, תא
 וילע ואבי אל ויארוקש ירכ ,המחלמ-לעב :תויהל ךירצ "סמרעוו
 "םולש,ל הטונ אוה תונורחאה םינשב "ותטיש, יפ .לעו :,אינורטב
 ...לע. המחלמ רופאל  ךרועה  אוה חרכומ ירה = ,םינגרובה םע

 ,ייתויעדמהו תוילאיצופה לש  חתותה-ילכ תא הילא ןנוכל ,תדה
 --,הלאה םירבדב שי תמאה ןמ הברהו

 .(אבי ףוס)
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 ! .ןיבור;המלש ריד |

 .הלבשהה רוד ינקזמ דחא  ומלועל ךלה טבש חיי םויב
 , רלונ אוה) ותומב היה עבשו םינומש ןב = , ןיבור המלש ר"דה
 , וירמאמ תא בתכל לדח אל ןורחאה ומוי דעו = ,(גיפקת תנשב
 , ומויק תונש לכב :,תורשעל .הליע םרפסמש | ,םייעדמה וירפסו

 | אב אלש ,תתא תרבוח ףא האצי אל ,הנש ב'י  ,"רחשה, לש
 . םירפסמב םימלש םירפס ,בור יפ לע) בה ר"רה תאמ רבד םש

 / - כ

 < םירפוסה ,םיררושמה תא ונא םיאור הלבשהה .תפוקתב |

 .!םידוהיה .ייח תא .ןקתל ,םרוד לע עעופשהל :םיצוה <
"6 0% 



 ,םיכרד השלשב ונמלוע לא םישרחה םייחה תא ₪
 ,יפויה שגר םבלב היהש םישנאה רמולכ ,םיררושמה

 ,ורהזו ודוהב םשפנ תא חקל ומיגל ץוחמ לודנה םלוע
 ונימיבש ,הלא לכ ."םש ילהאב תפי לש ותופיפי םינכהל, וצמא

 ,םיררוש מ אוהה רודב :ווה ,"םיצילמ, םשב םהל םיארוק
 ,יטטסיא גונעת רוקמל םהל היה דבלב "הואנה בינה, 3
 לע .תורירמ אלמ בלב וטיגה .ךותמ ואציש הלא ,םירפוסה =
 ,"תומוחה ירמוש, םע המחלמ וכרע ,םש ררשש  רועינה
 ושמתשה הלאה םימתולה ."םיעתמה םירשאמה, ;"רואה יו
 ,גולגלה , הפירחה תרקבה ,הריטסה :תורפסה לש הנוז יל

 .רועו
 לא םהינפ ומש הלכשהה תורפסב םידבועה ןמ דחא קלחו

 תמוח, תא | םורהל חתות:ילכ רותב הב .שמתשהל  "המנחה)

 יפ לע ,ערמ:ירפס םהה םימיב םימגרתמ | ויה :וז .תילכתל
 ובלמ .רוקעלו םעה תא תורוהל ידכ ,תועדו תונומא ינינעב גו

 .םייחה .ךרד תא וינפל ריאהלו תולפה תונמא
 המלש ר"דה םג היה הוה סופטה ןמ עדמה:ישנאמ רחא

 םע הזה שיאה םה לנ יכ ,ויתודלותב ונא םיארוק .םא
 ,וב ומח לנ תמאה רצ לע ,ןוכנ הז ןיא ,היצילג .יצראב םידיסחז

 ,וירמאמו וירפסמ םיאור ונאש המ יפ לע | ,ןיבור רירה
 דעב םחלהל חרכומ היח .ותורחש ימיב .ועבטמ .ם ח ול היה

 לע וקיעהש ,םיאנת ךותב יורש ותויהב ,ומצעל הבשחמה
 ביבסמ .המחלמה הלדחשכ ,ותנקז תעל םג םלוא .תישפח הע
 היפוסוליפ | ינינעב .תיעדמה .ותדובעמ ןיבור ה רה .קספ אל

 הארש ,הוה שיאה לע ווביבח המצעל איהשכ התיהש , היגולואז
 .תוערה .תורחב ומלוע תא]

 םגרת "הולא רקח, ורפפ תאש ,הזוניפש וברמ לבק .אוח |
 יתנוכת תא םג אלא ,תיפוסוליפה ותטיש תא קר אל ,תילנול

 י"ןיבהל אלא קחשל אל ,ןוגרל אל, ותיש
 ,ירמגל הלדח ונרוד לע ןיבור ר"דה תעפשהש ,הבסה יהוזו

 לבא ,ןויעה תא םיבהואה םיריחיל התע ןינע םה .וירמאמו ויופט
 ונמלוע לש-הלודנה הלאשה לע םינורתפ התע םישקבמה ז 0

 - אלע

2 
 .היִנמרְנִמ םיִבָּמְכמ

1 
 האובהש אלא  דוע אלו ,ןולרבב תימואלה תודהיה הלחנ לודג ןוחצנ

 :הנבוסמ .רתויהו הלודג רתויה םידוהיה "תגלפמ, תא היפנכ תחת העודוה"
 !םיש דא ה  "תגלפמ "\

 ,תערה:חפהב שממ  ,שארמ ול ווק רשֶא ילבמ  םעפה אב הז ןוחצנ
 , .רגייג .גיבדול ..פורפ םירתפה*ץעוו לש העוריה .ותעצה '

 0 םירצונה:יגחב רפסה:ותבבש םודוהיה םירומלתה ופתתשיש ותעצז

 8 -= םלועה <

 ףיפוהו  ,טרפב ותטשמו ללכב תימרופירה הרותה ןמ  תוינוציקה תונקפמה תא קר
 ...הז בושמ ןינעב םירוהיה תרזעל אבל הכירצ הלשממהש--ק

 הנמאנ ותצע תא ןתנ תורחא םונש ינפל ."םירתס:ץעוי, אוה םנחל אלו
 םיטוירטפ, .יכ םייזנכשאה םיחרזאה ללכמ  םינויצה תא איצות יכ .,הלשממהל

 ,..המח "םיעורג

 אלש | ומכ ,"ץעויה, תושירדל בל ושבע םג םושת אל יאדו הלשממה
 "םיילרבילה .םודוהיה,, ,והגלפמדינב םגש טרפבו ,ויתועצהל בל התע דע המש

 ףירח רמאמב אצי םהמ דחאו האפה תא םעפה גיהנמה שודגהש  ,וניבה ,לוביכב
 זעט, .ראמ ןה תורבכנ ןמצעל ןהשכ הז ערואמה תואצות לבא .ותעצה דגנ
 רגייג ונפ הנא ,לילעב התע ואר םיינומהה ,םיטושפה םידוהיה ,"קותמ אצי

 ,תורעומ .ותגלפמו

 ןיבש םומלופה .יטרפ לכ תא ותנבה>יאו ןומהה לש ותעידי:יא ךא

 הלהקה תגהנה תא פופתל וירבחלו רגייגל םהל הרזע םיימואלהו םיללובתמה

 ,םיימשרה הישארו הדעה יפנרפ תויהל /ןהידיב

 ןיא ושכע  םג , םומלופה | יטרפב ןינעתמ  ןומהה ןיא שכע םג
 ושכע לבא ,וללה תוגלפמה יתש תופקשה ןיבש ברה .לךבהה תא ןיבמ .אוה
 רשפא םא ,םתוישונאב -- םגו  םתודהיבו םיללובתמהב ותנומא ול ודבא

 +.ןכ רמול
 תא .םהל ןתונ היה ,הדעה יפנרפל "םיללובתמ,הב | רחוב היה ןומהה

 " ,"םידמולמ, ,המה "םולודגש, ינפמ ,םהיתופקשה ןה המ לאש ילבמ "ויתולוק,

 ,םינימה .לכמ "םוצעוי, ,םירוסיפורפ
 תלטומ םילצלצמה םיראותה םע רחי "םתלודג, .לכ תמאה דצ לע לבא

 ,לודג קפסב
 הדש לע םוריבכה םהילעפמו חברה םתעודי  לגרל האב איהשמ רתוו

 םוצווה םימפרופמה םירישעה לש | םתולדתשהל 'תודוה האב איה --- עדמה
 /םירמאמב םעפה הלגנ \ דמולמה רגייג לש ותלודג לש הז .דופ = ...תוללובתהב
 ןהנהש = ,'רגייצנא-לרוניג, ןותעהב םפדנו ירצונ רפוס י"ע בתכנש םהמ דחאש
 .דחוימ םשור השע ,תירבע תוימואלמ קוחר

 םישק םירבד םג ועמשנ "רגייג:ןינע, ילגרל ופפאנש האחמה:תופסא לע

 דגנו .ושארב םידמועה דגנ | ,וירדפו ויגהנמ דגנ ,ללכב הלהקה ןוטלש דגנ
 ..וםיבר םירעובמ:םושעמ

 םהו ...ןומההל ירמגל םושדח ויה םהיטרפ םע הלאה םירבדה לכו

 הנויהתש הלהקה-|ןוטלשל תוריחבה ימיב וחכשי אלש יאדובו ,ריבכ .םשוה ושע
 , .םידחא םישדח דועב

 ."השדחה תירבעה הלהקה תדוגא , גאדתש יאדו הזה םשורה גופי .אלש ידכו 2

 -תופסא לכב םירבדמה ישאר < ווה הירבחשו | ,רבכ אל .הז הדסונש
 , .וללה תואחמה

 שובב םשל | ,םיימואלה:םידוהיהו םינויצה י"ע .הרסונ .תאזה \ חרוגאה
 המסרפ תניוצמ המרגורפ ,םיפלאל רבכ הלוע הירבח רפסמו ,תינילרבה הלהקה

 ,,הדעה ינב לכל הוש הריחב :ומכ תועודיה .תושירדה דבלמ .תאזה הדוגאה
 הלהקהש | הדוגאה תשרור ,המוהכו םיירבע םיירוטלוקו םייבונח םידסומ דוסו
 -1 פ ב קוסעתו ,ירוהיה:תויכז לע ןגת ,ונכשאב הלודג רתויה איהש ,תינילרבה
 תוידוהיה תויור דת סה ה ל רזעתש ;תידוהיה הקיטיל

 ---יתורחא:תוצרא ידוהי ו ןוגעתתו ,תולודנ ה

 טרפב לרכב ונמע ינומה  תובלל ושכע יאדוב הנטנכת ולאה תושירדה
 אל דחפו הענבה לש הקיטולופה יב ,רבכ אוה רורב ירהש  ,ללכב הינמרגבו
 רתויב רבכנש המ---םגו .םיבר םירקמב הקיזה איה אברדא .תלעות םוש האיבה

 ,,.םילחוזהו םינדחפה הלא לכל בל המש הגיא המצע הלשממה---ןומחה יניעב

 יןחהכ לומא ר"רה םע הרקמה :רבדל היארו\
 :רבה הלהקה ןוטלש .הזה /רעובמה הרקמה תא יארוב םירכוז םוארוקה

 ,אוה ינויצש יולג .עירוה .אוהש ינפמ בר רותב ותרמשממ ןהב ר"דה תא ריסה תיניל
 ארקנ החע חנהו ...ךה ונייה "תדלומה ץרא, תא אנושו ינויצ ,ןוטלשה העדלו
 עודיכ ) םיימוקמה םיקוחה .יפל וז הרשמ ,לעיקב בר תרשמב ,תרשל ןהכ ר"דה

 .(תירבעה הלהקה ינינע תודא םינוש .םיקוח היגמרגב הנידמז הנודמ לכב םיררוש
 אוהו ,הלשממה י'ע הרשאתנ ןהב ר"דה תריחב .תיניר מ הרשמ איה

 ץרא .אנוש רמולכ ,ינווצ :אוהש  פ"עא --- ,הלשממה תפוקמ .ותרובשמ תא לבקמ

 ."הנכס,ה רע ער ה ה לש ממ הש . ה ןולוב
 תלה ק ה יש א רש ,וללה תופסאה תחאב ועידוהש יפכ , פ"עאו . ,תדלומה |

 .המורכה



 וירבד םינמאנ המכ =

 ,.,הזה ."ןכוסמה, ברה ימואנ תא עומשל תופוכת| םותעל םיכירצ
 ישאר לש םתונדחפ לעו הלשממה לש הסחי לע רוא ךפש הז ערואמ

 .הלהקה

 י"ע שיא ףלאכ הב ופתתשהש הלודג תיממע הפסא הפסאנ הנזופב
 ןולרבב הישארש | ,'לארשי תד ינב םיינמרגה םיחרזאה לש הדוגאה, תקלחמ
 םיבשויה ץראל:ץוח ירוהי בצמ רבדב ןודל ,םיללובתמה הנחמ ךותב םידמוע
 ל"וח ירוהי שורג יכ, רחא הפ הטילחה הפפאה ,םהילא הלשממה סחיו הינמרגב

 לש יזכרמה:דעוהו ,הינמרג ידוהי לכ תא ב י פח ם ה רבד אוה הינמרגמ
 הלשממהמ שורדלו הזכ השעמו השעמ לכ דגנ תו ח ט ל ביוחמ הדוגאה התוא
 י"תאז תושעמ לדחתש

 ,הוקת וזי א שי ושכע \

 ותונדחפו ותענכהש ףוס ףוס ןיביש רשפא ,תאזה
 .םירצונה ברקמ---ףא רשי שיא לכ תובלב

 הטלחההל בל יזכרמה:דעוה םג םישיש
 המטשמו זוב .ךא : תוריעמ

 תודא רמאמב | ,"תינחורה תוברתה, .יניערה ןותעהב ונא םיארוק הנה
 םידוהיהל ,םינעוצהו םידוהיה ןיב לוהג. לדבה..., :הלאה םירבדכ םי נ ע ו צה
 רגובו לחוז םגו ,הוחתשמו ענכנ ידוהיה | ,ןיא םינעוצהלו ,הפו זוירוטפיה שי

 ינעוצה לבא .הרצדימיב וא ,תלעות הזמ איצוהל ול רשפאש העשב ,ומצעב
 =-ידוהיהו "ותוימואל, תודא רימת רבדמ ינעוצה ,ומצע:תרכהב דימת ןיטצמ
 , %..,!"ןתד .ינב,, תודא

 םישנא םה הלא לכו---דועו טרבמוז יפמ םג ןילרכ:ידוהי ועמש הלאכ םירבד
 האנשב םרשחל רשפא:יא ןפוא םושבש ,שפנו בליירשי רזתב םיעודיה
 שפשפלו ללכב לארשי לרוג לע .בושחל םיללובתמה אפיא םג םיחרכומו .,.,לארשיל

 : .םסיפכטבו .םהישעמב

 תאנשל תחא הפורת ךא ןאצמ םה | ,םטרופמו .אוה עודי .אלה םסוסכטו :
 םנמא תאוה 'המחלמה ,םיימשוטנאה םע המחלמה :איהו םידוהיה לא .ץראה:םע

 םיביטברפנוקה  וליפאו ,י א ג ג ל ש י \ ג כ התע אוה ימשוטגא , תצק .הלועוה
 ,םהלש המרגורפהמ םידוהיה ד'ע ףיעפה תא טימשהל ץוחנל : התע  ואצמ
 . ללכ הדחכנ אל האנשה םלוא

 דגנ לער יאלמ םירבד םויו םוי לכב טעמכ םיעמשנ םעה ירחבנ:תיבב

 :ל איצוס ריצ יפמ םידוהיה םיריצה ועמש ןילרבב ריעה תוצעומ:תיבבו , םירוהיה
 *םולשזרי יחרזא,ש ינפמ  ,ריעה ינינעב ברעתהל םהל ןיאש ,יטרקומ ד
 +3 תמה

 -- "םיחומו םיקעוצ םידוהיה םירוצה ,םיפפאנה לכ דצמ םיפכ:תאיחמ,
 ..,יפרגנטסה .לוקוטורפה :ףופומ

 ,תורחא תוצרא ידוהי לע ,ןבומ וז חורב םירבדמ םמצעב םודוהיהש שו
 םימשר, םשב ןגנוסל ר"דה , ללוכתמ:ירזהי תאמ רמאמ ספדנ רגייג לש ונותעב ==

 ,"היצילגמ
 ןוכנ יאצולגה ידוהיה :חלאכ םיפי "םינינפ, = םיאצומ ןנא הזה ךמאמהב

 תא רוכמל ןוכנ יאצילג ידוהי לכ .,/אוש:תעובש עבשהל ;תודחא תוטורפ רעב <

 תא וינפל ללהו ותב תא רחא ירוהי עיצה  ,ןמצע כתוכהל ול :תונזל ןתב \
 , תויתד תותכ שי חיצולג ידוהי ןיב ןיאמר אוה יאצולג ירוהי לכ ,,,התורחבו :היפי

 דועו .,.ןהיתולפתו ןהיגהנמ ,ןהישעמ תא רז שיא לכ תאמ תוריתפמה ,תונוש -

 .ולאב "תויתמא, דועו

 םוימשיטגאה םינותעה לכ .בר םןפרפל בורק ןמזב "הז, הזה רמאמה
 רעשל לקנו ,"ןמאנ ךְע,, ירבד רותב ותוא ופיפדהו ובש הירטסואבו זנכשאב

 ,םידוהיהו םירצוגה יגוחב הזה רבדה השעש םשורה תא
 רעו ,ללכב תודהיב הזה "ןמאנה רע,ה לש ותעירי .הלודג המכ דע

 םוללפתמ | יוקרק ירוהי תא  הארש , ןרופס דיעמ  ,טרפב
 ...ןיל פתה תילטב םיש בול מ תכש ל9לוב

 םיאתמ רמאמה .הארנב ,קרובו ןחוב אוה ןיא , א יה .תחא רגייגל םלוא :
 הלאה םידוהיה .ידו---ברעמההידוהי ינועב חרזמההידוהי תא אינשהל ות טי ש ל
 םתוא .םישל הוצמו ,תוללוכתהה דעב רשי-יתלבו רשי .ןפואב "םיעירפמ,

 , , געללו הפרחל

 ,ןייואפ ממ
 ,ןילרב 0%

2 

/ 
/ 

 ,הֶיַמּורְּב

 2 ,(עובשה)

 |זתור תא הררוע אל. ההשהרירעב החונמה ימיב ושגפש  םינפה-תלבק .םימוגעו
 וואו רבדמו .רברמה ,ולש * םירחכנה:דסומל הבח םוש שיגרמ וניא םעה ,ללב

 נפוה הל .ןיאש ןבאכ םיחנומ ,המודהב ולכקתנ רפכש ,םיקוחה .םולכ השוע
 עוקוה ונפי רשא דע םינדעו ןדיע דוע וכהי םשו ,הכלממה:תצעומ תכשלב
 ...םיטטופידה לש הלאה "תורענה, ושעמ לא םבל תא םישישיהו

 ופואה לש רציה רבגתה וליאכ ,רבדה היה הארנ תודחא תולאשב
 וגדג תונקתה א"ע וגה ,המודח תזבישי לש םונושארה םומיב גוהנכ ,היצוז
 ןחגלפמ םשב ןיגה פ י ר ג א : ן ו 5  .םינוילעה רפסההותבל םידימלתה תלכק

 ומ אצי רשא רע תוכחל אלו ,הז ןרינב תושרח תונקת םפרפל תוציחנה לע
 |הוכ התיה הנוכה .הטיסרביניאה לש תונקתה-רפס םוירטסינימה תכשלמ
 |וחכ:אב םג לניבה תאז * ,תואטיפריבוניאהל .םידוהיה תלבק ןינעב ררס םינבהל
 ןו ק שומיטו ינש ה בוק רמ םיינמיה םגו בונאילוא הלשממה לש
 עווד ןכלו | , קליכ םירוהי םיאלמ םינוילעה רפסההיתבש |, זנעט םינורחאה
 [) בוח המורה הלישה תועד | בורב | ,םידוהיה תלכק תא ליבגהל

 / ,הז ןדינב העצה ןיכהל םעה תלכשהל הדעוה

 ןעיש ,םירג  ,ינמיה יארבאיטקואה טטופורה לש ותעצהל הרק ךכ
 :חבהל םולוכי םודוהיה ןיא יכ ,ימוקמה ןידח:תיב .ד"ע קוחה" תעצהב שרופמ ףיעס

 ןול ה ש ע מ ל: יכ ,םיארכאיטקואה םיעדוי ירה רבד לש ורקעב ,םולש:וטפושל

 8 :הז ףיעס לע ורתו ןכלו ,םיטפושל םידוהיה  ורחבי
 הלאשב םיארבאיטקואה לש .תיללכה םתפקשה לע היאר הזמ איבהל ןיא

 זחא םע החישב ותעד תא הוח  בוקאימוח המודהראישנש יפ:לע:ףאו .םידוהיה
 ומואש ,:שומה:םוחת לוטב תודא לע העצהה תא לבקל שורד יכ ,םורפופה
 ! העצה תוכזב הגלפמה ררצתש הזמ דמלל ןיא---.המודהל םינכתל ץיבוליפונ

 עמ אלא ,תימינפ הרכה לש ןינע םהל םה ןיא הנורתפו םידוהיה:תלאש

 וצקרפה בצמ ןורצב תכוטל רבה הזיצ  בירקהל ךרוצ היהי םא ,היצלוקיפס

 ןאא .ואוביו עגר ףא וקפקפי אלש : יארו -- םידזהיה תלאש הז רבד יהי םאו

 : ."ןברקה+

 ןינמ ,םיפגאה ינש .,טטומתמ ליחתמ המורבש יארבאיטקואה זכהמה
 ןונפממ םג ןטק םרפסמ ,ןבא ירחא ןבא וכותמ םיאיצומו ותוא םיצצופמ לאמשמו
 וע זכרמה לכקי אל םאו .תדחואמה הוציזופואה רפסממ םגו ינמיה ףגאה
 ןומדוקה היסיסב םג .ןבומכ ,ךלי אל לאמשל ,םייקתהל לכוי אל---דצה ןמ דעסו
 |וזאל םה םיבורק ושכע םג] םיימואלה םע םולש:תורב זכרמההירבח  ותרכש טעמב
 היתופיאשב ךומתל וחיטביש םרטב ,ולכוי אל םימואלה םע דחאתהל םלוא ,םינורחאה

 יםידוהיה תלאשב הלא לש
 גנכמ הז ויה תימואלה היצקרפה ךותב .,ידמל .וררבוה הלא תופיאשו

 |יוופה תבירע םשל הרחכנש ,היסימוקה ירפח .,תירזהיה הלאשה- רבדב םוכוטכס

 ןטוופמ ףיעס עובקל הצר בורה .,םהיתועדב ודרפנ ,השדחה הגלפמה לש המרג
 עומהל העצהה הרפמנשכ ,הזל דגנתה טעומהו םירוהיה תויכז תלבגה דע
 תווחל רשפאו ..ףיעסה .תעיבק רגנכ תועד שלש קר ואצמנ הגלפמה לש תישארה
 | טיארכאיטקואהו .וז העדל םיכסת םוימואלה לש .תיללכה הפסאה םג יכ ,שארמ

 ןולאשב רימחהל אפיא םוחרכומ וה ,םיימואלה םע  תירב תורבל וצפחי םא

 אה םע דחיבו בורה ךיתמ ירבאיטקוא טעומ ל ד ב י ש אל םא | ,םירזהיה

 , .םידוהיה תבוטל ףכה תא ועירכי  היציזופ
 ,לע בשומה םזהת תלאש הלעת וז :היסיסב יב ,בושחל ןיא ןפוא לכב

 וכל .:הטילחה רבכ ,הזב אכמס-תלעב אוהש ,תי ארבאיטקואה היצקרפה .קרפה

 הלאש .,ימוקמה ןידה:תיב תלאש :ןוגכ ,תורחא תובושח תולאש קר וז היפוסב
 הלא רבלמו .רועו .המדאההתדוכעל דחוימ:םוירטסוגימל תיאלקחה הגהנהה יזנש

 .לנקלו ןודל הכלממה-תצעומ .קיפפת אלש ירחא | ,םיטועפ  םינינעב קר קוסעל
 יתומדוקה תויפיפה ימימ רוע התכשלב םיחנומה ,םיקוחה םתוא תא םג

- 0 .0 

 תב םידוהוה  םידומלתה רפסמ תא טיעממה ,ראילוקריצה ליטהש הרעפה
 ,הוננח .םיתקפמה .םידעוה ,רפסה>ותכ ולחנמ .הממרל המק .םרט .,רחסמל .רפפה

 וכד תא לילעב ואור םה ,סתחונמל בוש םילוכי םניא - םינורקהו  םירחוס
 7% 2% ול : ו
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 -% רפסה:יתב כ ב יר בח | ,תואזריבה = ידעו יש ּ
 :ימה תדוקפ וב הדימעהש ,השקה בצמה תא = רייצ ובש ,םואג הנודנופ

 >יתב הברה ורגסי זא ,לעופה לא וז .הדוקפ אצת םא .הלאה ס"הב ותא ףש)

 לש רומלה-רכשבו םידוהיה  םירחופה ףסכב דוהיב םימייק םהש ינפמ ₪
 ,ןיפילוטפל  תונפל הטלחה הלכקתנ הז ץרמנ םואנ ירחאו , םידוהיה וו

 .תאזה הדוקפה תא לטבל תולדתשהב בושאמיטלו בוצנו

 ברה לש ותולדתשה האלמנש ומכ .וז תולדתשה אלמתש ,רעשל :שוץ

 םהיתובשומ תומוקממ שרגהל םירמוע ויהש ,םיירכובה םידוהיה תבוטל
 תצעומב הלאשה ררבתתש דע בוש החדנ שורגה ,ז"שב ראוניל ןושאוק
 תוחפשמה תואמל .רתיה איצותש יאדוב .הנורהאה וז םגו | ,םורטס

 תלעות תואיבמהו הרכוב תגנידמ ל תוצוחגה ,תור'שעה
 ,הז לבחב תשורחהו רחפמה תחרפהל . תורזועו 'ה

 דעו ירבה לש םתולדתשה םג אלמת יכ , רעשל שי ןמצע הו םעטמ

 הזריבה-ירוטרפ םידיהיל  םוחתל ץוחמ הבישי:תוכז תתל  :םירחומהו םוא

 ,חתפתהל לוכי רחפמה ןיא .םדע

 .לכח תא הז עובשב הקיסעה וקאבב הידימוק-יגרטה =
 *ריצ, ךרענ | :בווק ירוהי דוחיב םהל וניככהש הלא ןועמ הרקמ הרק =

 תובוחרב ,םויה תוצחב אלא ה הלילב אל "דיצה, ךרענ וקאבב לבא 4

 תרמעה דחא תובע אל רקובב .םראמ המוהה הזריכה תיב די:לע ,םיימוה 3
 ודוהי לכו  ,הזריבה תיב רו-לעש תובוחרב עבור:ידיקפו םירטוש .תגולפ שו
 רפאנו ותכלב רצענ ,הגולפה ינפ לע וכותל רבעש .,ירוהיל םימוד וינפש ,ינומהא
 ךרד ולכוהו םישנא השלשו םישש ורצענ הזכ ןפואב ,תודיקפהתיבל לנו

 הז הארמל םיממותשמו םיטיבמה ,םיגימראהו \ םירטטה להק יניעל ריעה חו
 תוכז םהל התיה אלש ,הלאו ,םידוהיה ,תודועתב תוקידב ושענ = תודיקפ
 ,םתאמ וחקול םהיתורועתו םמצע ינפב ומשרג
 ברקב תורמרמתה ררועו רועה לכב הלודג הרעס ליטה הוה ערואמה *

 ,הזה השעמה דגנכ האחמ עיבהל ורהמ םיאזריבה .תוירובצה תורה
 :םידוהיל השעגש לועה לע  וינפל לובקל ריעה:רשל היצטופיד הכלה

 .קחה תא רומשל ךירצ :הלאכ םירקמה הליגרה וז .התיה ריעה-רש לש ות
 םהל .שיש הלא םג  ,ןוהה ילעבמ םידוהיה הזרובה ינקסע וטולחה זא |

 םג תוברל ,םידוהיה לב :רחַא ןפואב ההאהמ עיבהל | ,וקאבב הבושוה חט

 ,םימוי ורבע ,םוירבע .התוא רקבל ולדחו הזריבה: לע טוקיוב וזירכה ,םוומ

 ינפאו ,הב רפת היה יח רתויהו פסות = רתויה  דופיה ,םדאמ הנקורתנ

 לדגתו .ולכ רחסמה ךלהמ לע הערל רבדה עיפשה, יכ רע ,םתכלב ורצענ רח

 רחס יכ ,הקעצ לוק ומירה םה  םג הלשממה יריקפו ,םירחוסה ברקב
 *רוצ,ה .יכ .םינותעה לכב תימשר העדוה ריעה רש םסרפ זא קרו ,הו

 ךא ,דחא םלענ עשופ  הזרובההירוסרפ ןיב .אוצמל היה שורדש .ינפמ קרוע

 םתדובע תא ךישמהל םילוכי הזריבה ינקסע לכו ,הזה רבדכ דוע השעי ו

 םירוסרפה .םיאלמתמ הזריבה ימלוא בוש וליחתה וז העדוה ירחא קר
 !רסוה טוקיובהו ,םתדובעל ובש ₪

 הרגהה תלאשב ןודל הארקנש םינפ:ינינעל םוירטפינימה ".ירלקש הצעומז

 םתעד דגנכו הצעומה ירבח לכ םכסה ילב .התדובע תא  הכושממו ית
 יכ  ,הכלהל הצעומה אישג קפפ הצעומבש םורוהיה םירבחה לש תש

 :ץוח יפוח ךרד םועפונה .םיהדונה ךא = .היפור יפוחמ תויפור תש : :
 אלא . ,ץראל:ץוח לש עסמה-תדועת דעב םילבור 15  םדוקב םימלשמ |
 ,םיטרופספה תלכק ךרדב םיחנומה םילושכמה רתי תא %
 0 תויהל .םודוהיה םירדונה תא .הילאמ הצעומה הבויח וז --

 תרבֶח תרועב ןוטסיוולגל םיעפונה לכ .בויקב

 תגיתנ רכדב הלאשה ,תויסורה לזרבה:תולפמב עסמה:יסיטרכ ריחממ הלודג

 ינינעל הצעומב הרתפנ םרט היסורמ םואצויה םירגהמה ל כ ל רז כ החנ ה
 ,הרגהה

 .תעשב עריאש ערואמה ירחא ,התחונמל הבש םרט "תיממעה הצובקה,

 תוכזב םידדצמה ןיכ דורפהו ,"הלבש הה:יציפמ, תרבח לש דעוה לא תוריחבה

 םהל הצוחנ תודחאהש ןמזב וב אקוד לרגו ךלוה ול | םידגנתמה ןיבו רבגיוו
 לכ לש םחכ:יאב לש הפסא ארקת ,ראורביפב 24 םויב ,םיטעומ םימי רועב יב

 םיירוטלוקה .םייחב תובושח רתויה תולאשב ןודל "הלכשההוצופמ, תרבח יפינס
 ! ךונח רבדב | ,ירוהי רפס:תיב לש ילמרונה םופטה רברב ןוגכ ,היסור ידוהי לש

 .רועו ,םידמלמו םירדח רברב ,םירומ

 רבניוו הצונ םא  ,"הצובקה, ירבחל .םהל שי תחא | המחג םלוא
 םנמא ,םינברה תדיעול .תוריחבב גרבזולפ חצנ "הלכשה:יציפמ, דעול תוריחבב

 תוריחבה .ןכרענ םינותעה םיעידומש \יפכ .תערה:חפי הב .אל ול אב הז ןוחצנ

 לפנש = ,ךכ ידול עיגה רבדה ,רחבהל גרבזולפ רמ לכויש ,הזכ ןפואב ה לחתכל
 .יגרוברטפה ברה םג םינ בר ה תדיעול תוריחבב

 ץוחנה תומיתחה רפפמ תא ףוסאל ףוס.ףיס חילצה ןמדירפ המודה רבח
 לש םיסרפה.תפוקט תונהיל םידוהיה םיר תא םג הכומה ,קוחה-תעצה לע
 םיארבוטקואה תגלפמ ךותמ םידחא םיריצ םג- ומתח העצהה לע , םיוומה
 ,היציזופואה ךותמ םיטטופד הברהו

 רובצה יניע תא המכ הו וילע בסה םִי והיה םירומל השענה לועה
 "לש םרכשמ תוכנל ,הלכשהה.רטסינימ תרוקפב ,ולחתה 185% תנשמ דוע

 , החנה .םילבקמ .הינכופו א"טי

 < םירומהל הכימת-תפוק הלא םימוכסמ רפילו םיזוחא ינש םידוהיה םירומה

 םידוהיה םירומה וכו אל םויה דע ךא . םתלחמ וא םתנקו תעל םידוהיה
 תריוחמה ,ת אוה העצהה תא החדת אל המודה יכ ,הוקת שיו .וז הפוקמ תונהיל
 ,ופינכה רשא תא קר טעטכ םהל

 ,נשב םמש תא םיעמוש ונאש , םילודג םידוהי ,היסורב םידוהי שי
 ,נאה י"ע השובכ וא היולג האנשו המח לש טטרב םירכונ םהשכ :; םירקמ
 םינכנה םידוהיה תויכו תא ליבגהל ךירצש היארַו תפומ םישמשמו ,םיימשיט
 :םיאנושה ינפל םיוחתשמו  םיערוב םהשכ וא--.היבשויו ץראה לש הנברוחמ

 ,בוקילופ רועלא ידוהיה רישעה אוה הלאה םילודגה רחא
 אוה םפרופמ םלוא ,ומש תא םישגופ ונא ןיאש טעמכ םידוהיה בוחרב

 ימד תא תצצומה תידוהיה הקולעה למס והירה םיימשיטנאה יפב .םמלועב
 < תובבר שידקהל םירצונה .יכרצל תומוְרת םירהל תחא אל הסנ אושל  .םיפורה
 האנש לש םחיה לבא ,תולבקתמו ולבקתנ ויתובדנ , םהיתולפת יתב תבוטל
 : , הנתשנ אל ובו

 + .וישעמ ..םולרו םיטעמש ,הארנכ ,תואל קר ול .התיה וז ותחלצה יא
 פיעאש \ לולעב תיבוהל ךירצש  ,לודג השעמ השעו ךלה הרקמ ול ןמרזנשכו
 | | ,הזה םעב קלח ול ןיא ,אוה ידוהיש

 המטשמה לעו האנשה לע הנש םישמח שרודש הז ,יקפוצשמ ךיפנה
 :ולעב םה ןינבש ,הזה לדה םעה תא המחבנ ףאב ףודרל תוציחנה לעו ,םידוהיהל

 הז ןלבוו גחל ,ותדובעל םישמחה לבוי גה תא החע הז גגח ,ידמ רתוי ןורשב
 | ףרבמ ינא, :בתוכ אוה הכו הבהאו הענכה ,הכרב לש המרגלט בוקילופ םג ול חלש

 " הלועומה תיטסוצילבופה ךתרובע לש םישמחה לבוול ךתוכוסנ דוה תא בלו ברקמ
 ךתדובע תא תובר םינש רוע דובעת יכ הנמאנה יתלאשמ תא ךילא ינא חלושו
 ְ ,"רובצה.תבוטל הליעומה

 אוה ק ו ח ר המכ 'חכויו האריו ודירו לש ןתורהי תא ךוסנה חכשי ילוא
 ו ,..הזה "הזבנה להקה, לכמ
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 וילע איצוהל השק  ,הז .םרגנוקב ונפתתשהש ,ונל * .הירוטסיהה
 ,ונתעונתב ומ'קמו וכרע .תא = ןייצל  ,יביטקיבוא טפשמ | ושכע
 תונויערה םתוא תא .ראבל -- .ונתבוח איה וזו -- קר .ונא םוליכי
 לש וכלהמ לע רוא ךופשל ,הגהנהה' דגנ סומלופה ידיל ונואיבהש
 ראתלו סרגנוקה ירחא העונתה בצמ תא ךירעהל  ,הז .םּומלופ
 ,ריתעה לש תוביטקפסרפה תא םיללוכ 'םיוקב

 לש וזכרמ היהש יאדו הגהנההו ןוטלשה רעב  םומלופה
 םג קסעש ,ולכ םרגנוקה תא אלמ אל אוה םלוא ,םרננוקה
 .קרפה לע | תודמועה תובושח , תולאש רתפו םירחא םינינעב .
 םואצומ הביטו המחלמה תובס לש ןרוריבל .רובענש םדוק ךכיפלו

 ,ללכב סרגנוקה לש תיבויחה 5 ד"ע רפסל .ץוחנל ונא

 רתוי הנומת ונל .ןתנ יעישתה סרגנוקה . העונ הה בצמ
 םעפב .םימרוקה םיפרגנוקה םינתונ ויהשמ ונתעונת בצממ המלש
 תושרב םיאצמנה םימוכסה לש טרופמ ןובשח ונל ןתינ הנושא*ה
 ,קרמ ןוילימ ל :ג-ל עודיכ הלוע  ונשוכר = .םינושה * וניתורסומ
 ,ללכ ןטק אל םלוא ,תולודגה  וניתודועה תמועל רעצמ "םוכס
 םאו תודחא םינש :ינפל ונל' היהש םוכסה םע ותוא הושנ םא
 .הברתמו ךלוה ,לדגו ךלוה הז םוכסש ,ונבל' לע .הלענ

 ,העונתה תוחתפתה לע קפס ילב הארמ ונשוכר לש הו לודיג
 ךלוה . תיחתפתהה ינמיס תא םיאור ונא הזכ קר אל םלוא
 היה סרננוקל תיעישתה , הנשב :םילקושה רפסמ םג .הברתמו
 ,880לל (נאהב םרגנוקה תנש) תירישעה הנשב ,800,6%  םרפסמ '

 רמולכ ,הרשע םיתשה תנשבו ?6,560- הרשע יתשעה הנשב
 הנש לכבש ,דוע ריעהל ךירצ ,106,900 גרובמהב סרגנוקה תנש
 לש םילקש לש םידחא םיפלא תיזכרמה הפוקה .לא' םיאב \ הנשו
 אוהשמ אתשה םילקושה רפסמ לודג תמאה רצ לעשו ,תמדוקה הנשה
 קר אלו ,תקזחתמו תכלוה תימואלה הרכהה םג ,המישרהב .םשרג
 ןתואב םג אלא ,םיידוהיה םינומהה םיבשוי ןהבש תוצראה ןתואב
 .תונויצה ךותב וליפא קוח ימואלה רוסיה היה אל ןהבש  ,תוצראה
 הו םע רחיו ,תוצהאה לכב הברתנ םיינויצה םינותעה רפסמ
 , םידוהיה יח ךלהמ לע העונהה לש הזועפשה .הלדגתנ

 אל ןובשחהו ןידהש ,הנושארה םעפה וזש ןייצל ךירצ |
 בצממ רויצ ןתנ אלא ,רבלב הגלפמה ייחמ תודבוע .רופסב .קפתסה
 םהייחב םיבושח רתויה םיענרה תא ראהו תוצראה לכב םודוהיה
 העונתה תנומת רתוי דוע .הטלבוה הול תודוה . ןובשחה תפוקתב |
 .ימואלה ןייערה  תוחתפתהו םעה :ייח רויצ יבג ל

 יעישתה סרגנקה ,היקרוטב .תוערואמה
 .היקרוטב הכפהמה ירחא ףסאתנש ןושארה | סרגנוקה |
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 היה
 ,ןבומ

 ---תולאשה ןתוא לכ. לע תימשר הבושת סרגנוקה ןתיש ,וכח לכהש
 תוערואמה קרפה לע ודימעהש -- .םיסכטהו הטרגורפה תולאש

 אישנח לש החיתפה םואנב הלא תובושת ונחינ םנמאו . תיקרי סב |

 םה םיעודי הלאה םימואנה ..וירחא אבש יודרונ לש ומואנבו \

 לכל דופי ןיא 'המב/,דע  ,ררבוהו  וניתורטמ רורב ןפואב * ונמסנ
 תא :עורקל םה םיצורש ,םינויצה תא םידשוחש 'םידשחה | םתוא
 לע הנתינש = ,וז תימשר הבושה | .היקרומ  תכלממ לעמ י"א"
 הרשאתנ ,םירדצה לכמ ןורחאה ןמזכ  ולאשנש תוברה . תואשה
 ,לודגה לעופה דעוה י'ע המבה לעמ הארקנש םדוק

 אוה . אישנה .לש היצרלקרה .ירחא אלמ יודרונ לש ומואנ
 ךיא .,ראבו תיאליזבה המרגורפה תא תונשל ןיאש רוחיב שיגרה |

 ינירמה .םואנה תא חתנל םוקמ הפ יא ,השרפלו .הניבהל . ךירצ
 ו רוחיב הז ואנג ונל רקיש | ,ןויצל ךירצ םלוא ,הזה .לודגה
 : . חה. תא ליכמה

 -- םלועה <

 'םהינשב ,םנכת תא רוסמלו בושל אפיא ךֶרוצ ןיאו

 טכ תוזכרתה --- .רקיעה לבקתנ ףיס ףופ .הנכת לאמ העצהה "

 | תא 0 אובנ אל םא , - תרובעה רברב

 רוציל .התפיאש לע תרתוומ :תונויצה ןיא = , תוימואלה
 ,י'אב .ירוהיה .םעה ליבשב םיימואל  םייח לש םיילמרונ
 ןוושמ תא ןברקל איבהל הצור אוה ןיאש ,ןירוח-ןב ידוהי לש וז
 הבושת --- המודמ תלעות ליבשב העונהה תמשנ תא ,ושפנ
 ,ידוהיה םעה לש הלואגהו היחתה תעונתל  ,תונויצל היואר

 ןונויערה רחא תא יודרונ רה ,תיאליזבה המרגורפהל ורואיבבו
 ןינויצה הבשחמה לש התוחתפתה .ךרר לע לושכמל ושכע רמעש
 ןוטיה רבכ אוה ןיא רטר'צה ןויערש ,רורב ןפואב הדוה יודרונ
 ןוג ,ירוטסיה ךרע קר ול שיו  ,תינידמה ונתרובע לש םיסבהו
 וש ,תינידמה תונויצה לש הנבהה התוא לא יודרונ ברקתנ
 גש רבכ אפיא ןיא הז ןדינב ,סרופגניסלהב רככ ונתנ התחפונ
 עיברעמה, םינויצה לש תינויצה הנבהה | ןיב | ירקיע לדבה
 : . "םייחרזמה,ו

 ןקמה תא הספת י"אב הרובעה תלאש .י"אב הדובעה
 ןואשב םיחיכוה .סרגנוקה ןהב קסעש ,תולאשה ןיב לודג  רתויה
 ןףווגינ .רבכ :ןיא וז הלאשב ירהש ,ללכ םיירקיע ויה אל וז

 חל רבכ הסנכנו םיירקיעה םיחוכוה .נוחמ האצי ואב הרובעה
 וגשח ןהב לבקמ טרפו טרפ לכש ,תוישעמה תולאשה ןתוא
 , העורי

 "'|עחוכוה ןכות תא הרצקב רפפל רשפא-יאש טעמכ ךכיפל
 וחא דצ םהב םג טלבוה ,םתנוכת תא תורחא םילמב ןייצלו
 "[טר-יאה והזו ,הגהנהה דגנ םומלופה לא רתוי עגונ  אוהש
 וע הז רצב םלוא ,טרפב התלועפ טועמבו ללכב י"אב הישעמב
 ..קוסענ בושנ

 ויה י'אב הרובעה רד'ע םיחוכוב ישארה םוקמה תא
 נול וברהש ,יררגא טידרקל דסומה דוסי תלאש תחקל הלוכי
 שפה הררוע אל וז הלאש םג םליא .סרגנוקה ינפל ויתודוא
 ןעצההל םיכסה ללכה ןמ אצוי ילב סרגנוקה לכו , תודגנתה םוש
 ןוטיל שנתו הז ןינעב ו תדובע תא ךישמתש ,הרעו רחבל
 .ןוישרה לבקתי קרשכ ,רסומה

 ניטרפואוק הבשומ דופי רבדב רמיהנפוא לש  יתעצה םג
 ןש ומואנש = אלא = דוע אלו = .םיחוכוו .תורגנתה הררוע אל
 ןוגנוקה ןמ עובתל הנורחאה םעפב ,וירבד יפל ,אבש  ,רמיהנפוא
 ונח רסיל .טלחוה . תוישממ תואצות ול ויה ,ול חיטבהש המ
 ןולודנש ,תוערה לכל דאמ בושח אוהש ,הז ןויפנ םשל תדחוימ
 תגנוקה ימיבו  ,חילצי םא ,ץראה  בושיל | ויתואצות  הגייהת
 ₪000 לש םוכס ףסאתנ םואנה ירחאש תוטעמה תועשה ןתואב
 \ קר םלוא ,הזה לעפמה תרזעל אבת ק"הקה .התבוטל קנרפ
 , קנרפ ףלא האמ תוחפל ול .היהישכ

 עילוי לש ותעצה קר  הררוע םיבהלנ לבא םירצק םיחוכו
 ווכרתהו הפוריאב קנבה יקסע לש היצריבקילה  רברב ןומיס
 לכ תא זכרל ךרוצה ד"ע .השרח התיה ל וז העצה .י"אב
 ! אל הול ודגנתה םעפה .תובר םינש רבכ ורבד ייאב קנבה
 וזפונ לא רתוי = ודגנתה ,ישעמה רצה ןמ אלא | ,ירקיעה רצה

 + בר יונש התנוש החסונהש .יפ לע ףא--י"אב קגבה
 .ןוחוכוה לש תובושח רתויה .תוישממה תואצותה ןה הלא



 ללכתשתו התפתהת אלא ,התרוצ תא הנשת אלו האלה ךש
 ,רתוי

 .ןטקה לעופה דעוה תולועפ ר"ע םיחוכוה
 תדוקנל םירבוע ונא ,סרגנוקה לש תיבויחה ותדובע הרמגנ המ
 ,לעופה דעוה לש ח"הורה ד"ע םיחוכוה ,סומלופה | לש זכרמה
 םובהלנ םעפה ויה ןטקה לעופה רעוה לש ויתולועפ ד"ע רמול
 לש וביט היה המ .הנהנהה דגנ םומלופה זכרתנ םהבו ,דא

 ? הז .םומ
 תרקבהמ הגרנהה | תולועפ לש תרקבה הלדבנ םעפה

 המיוסמה התרטמב ,םימדוקה םיסרגנוקה לע העמשנש השק רו
 לש התריחב ןפואבו התבכרהב םיעודי םייונש :איבהל .הרורבהו
 םעפה התיה ,היציזופואה לש ,םירקבמה לש םתדועת . הגהנהה
 םיכירצ ויה םה :םימדוקה םיסרגנוקהב  םירקבמה :תדועתמ הנו
 לכ לע אלא ,רחא וא הז השעמ לע רערעל קר אל 'םעפה
 םיכירצ ויה םה ,הנהנהה | תולועפבש הטישה ןורפח וא המושק
 היה רשפא-יא תיחכונה התבכרהב הגהנההש ,חיכוהלו תוארה
 םתואמ הבורמ האנה .תונהילו תולודנה היתודועת תא אלמל ה

 תא הרקב היציזופואה .ןובשחה תפוקתב ווהְתנש םיבוטה םיא
 היה רשפאדיאו ,המלשו המיופמ הטיש ךותמ הגהנהה  תולו
 לש היציזופואה םייסל התיה הליגרש | הזב םייסל אפוא ה
 התיה אל זא ,הגהנההל ןומא תעבהב---לצרה ימיב םוסרגנוק
 ךכו ךכ השענ הז רבה :ורמא ,תויטרפ תורעה אלא | תרקנה |
 תונולתהו תושירדה ויה+ םעפה , ךכו ךכ השענ וליא היה בטומו
 .המלש תינויצ הטיש--התיה ןרוקמו  ,תוירקיע תרקנהו <

 התמחלמ תא היציוופואה הלהנ המשלש וזהטיש התיה המ
 ? הנהנהה הניגה המ ל

 אישנה תא רחבש ,ינימשה סרגנוקה לע השענש ןויסנה
 דעוה .חילצה אל ,ונוצרכ םירבח: ינש .וילא ףרצל תושר ול ןת
 רחא ןוצר העונתב שגרנ אל ,םירבח לש דעו היה אל לעופח

 הכפהנ העונתה לש תיזכרמה הגהנהה ,תולועפה לכ תא דחא
 בכנש המ .םלוא ,לעופה דעוה אישנ די לעש הכשלל התו
 ,תינידמ הגהנה םוש טעמכ התיה אל העונתלש ,הו  אוה .רתו

 -יא ,לשמל ,היקרוטב הכפהמה ירחא ,םיבושח :רתויה םיעגרנו
 תיארוהה תא ןתתש ,ךכ יריל הנהנהה תא איבהל היה רשפא

 ינחורה  הגיהנמל תויהל לרח ןמקה לעופה רעוה >  ,תוצוחנה
 .העונתה לש :ינידמהו

 הרוסיבש הטישה וז התיה ,הנהנההל הטיש :וזיא התיה םא
 ףסאתיש רע תיבושח תולועפב תוכחל ךירצ והיפלש ,רקיעה
 הטנשכ קרו ,לודג חכל. היהת וזו  ,תונויצה .לגד .תחת םעה ל

 ,הירופ רתוי וא תוחפ ותריבע התיה ,וז הטישמ הגהנהה
 תא ךושמלו  ררועל וחכבש ,ףועמה רפח ןמקה  לעופה | רעה
 -- .םהמ הקלתסנ העונתה"תניבש ,ונבאתה םירסומה = , םינומהז
 , תיטרקורויב הכשלל ,םייח חור תללושמ ,הנוכמל הכפהנ תורדתסההו
 הקיטילופהש ,תאזה השקה תרקבה לכ לע רוע ופיסוה י"א והוצ

 ל המש איה ןיאש ,תינויצ חור איה תללושמ י"אב קנבה "
 םה ,שדחה בושיה ינקפע לש ,ץראבש להקה תעד לש תושירדל

 ,י"א :ירוהי .לש .תויתוברתה :תועיבתל בל .םימש  ןיאש * וננואת
 , בושחו לוג 'חכל םדחאלו םרדסל .םילדתשמ ןיאש

 לכל ,םירקבמה לכל םהל התיה הירופי תחא הבשחמו
 העונה תגהנה לש הדיקפת תא האלמ אל הגהנהה ;היציזופואה
 עגרה  יאנתמ | תונהיל  העדי אלו הניבה אל , תונירמדתימואל |
 היתורפומו תורדתפהה לולכשב תולועפה לכ תא .המצמצ 2 0

 ...חיתועיבת תאו העונתה תא ₪ הח

 2 3 םלעה = 0

 ויתוחכוה לע םולכ טעמכ ופיסוה אל ,הגהנהה ידדצמ ,םיישארה
 םירקבמש ,העינתה תא הליפשמ וזכ תרקבש ,ונעטו ורזח קרו אוה
 יבויחה רצה לע םירקבמה םימילעמשו רובעל וטיעמהש הלא קר
 ,הגהנהה תולועפ לש

 ,ןוספלוו לש ויתולועפ לע קר החתמנ תרקבהש ריעהל ךירצ
 ,תילארשיצראה הקלחמה להנמ, גרוברוו ,רפב--הגהנהב וירבחב
 העונתה תנהנה ירהש ,ללכ העגנ אל ,םיקנכה להנמ ,ןהכ רמבו
 ,אישנה ידיב הלוכ האצמנ

 םימעפל אלא = ,ויתולועפו ותנהנה לע ןינה קר אל אוהו

 דגנ המחלמה תא רוכול חכש אל .היציזופואה לע ודצמ לפנתה
 < תא"םג ריכומ היה ,רבקל ,עודיכ ,ותוא הרירוהש ,ותעשב לצרה
 םע םישנא ואבש י,שינדה ריחיבו ומחלנ ודגנ םגש ונבר השמ
 ,,תיגינכ רח סרגנוקה לע תופכל םה םיצורו  תונכומ תוטלחה
 התמשנ העונתה ןמ הקלתסנש תונולתה לע ,תירקיעה תרקבה לעו
 ווק -ריסכ ר'ע געל ירברב אלא ,הנע, אלש 'טעמכ" הלודגה
 םהילע רזחש וירבדבש אלא דוע אלו ,ליבגנזו .גיפונכ םילורגה
 תאו הבשלה תא רדפו הפונמ רחום אוהש ,הברה םימעפ
 .הגהנההל ושכע הל ןיאש דע ,הלענ ןפואב הגהנהה לש םיסנניפה
 < היציוופוא -- ,היציזופואה ירבר הא | קזח וליאכ ,תובוח  םוש
 < ירדפה תובישח תא םיניבמ םה ןיא , וול יפל:,"םיסורה, דוחוב וז
 'רָחא שיאב רחבל | םילוכי םה יא םתדיעו לע . הנילפיצסידהו
 תואישנב םירחובו :בוניל'צו ןיקשיפוא ןיבש תקולחמה .ינפמ אישנל
 םינכהל .ושכע | םיצור. םה הלאכ םירדסו ,םישנא "השמה תלעב
 "ול .ןואש גרוברוו תא םג רקבמ איה ..תיללכה  תורדתסהה ךותל
 הכירצש ,ןווהכ .לא ובחכממ החא  הזרפ ארוקו םיינידמ .םירקיע
 ,השרחה הגהנההל הז טרידנק לע רשח ררועלו לצ ליפהל

 .הנהנהה התיה וז
 : ',םירקבמה וקרצ אלש | ,החיכוה איהש דיגהל רשפא יא

 < ,גיהנמהל :ןומא עיבה סרגנוקה ..התשע -שוררה םשורה תא לבא
 5 -- תלבגומ ןומא .תחסונ .דימעהל היציזופואה התצר םנמא

 הילע  רזחש = ,תיביטרטסינימראהו | תיסגניפה הרובעה רעב ןומא
 ..עיבה סרנגוקה בורש ,ירחא םלוא --- ךכ לכ תובר םימעפ  אישנה
 ..,העצהה " לע ןושאר תחש ,ןיקמיט אב לבגומ יתלבה ןומאה תא
 / אל םרגנוקה .תואישנל תלוכיה הנתינ הזב ,םויה רדס לעמ הוא ריפהו
 < תא | תונמל .ילבל םג אלא ןיגמל וז החסונ .רימעה ילבל קר
 : ,לבגומ .יתלבהו םלשה .ןומאה 0 רגנ ועבוהש תועדה רפסמ
 -ךלחמ לע העיפשקש ,היציזופואה רצמ האיגש התיה .וזש קפס ןיא

 5 : ,ויתואצות  לעו ו
 < .רמגנ .אל .םומלופה .םלוא --- ,היציזופואה לע הגהנהה החצנ

 בורש - ינפמ הלש לע רתוול היציזופואהל הל היה רשפאהיא ,הזב
 הל היה רשפא-יא ,רבעש לע הגהנההל ןומא עיבה םרגנוקה
 ,ךשמנ .סומלופה .התיהש ומכ ראשת העונתה תגהנהש םיכסהל
 ' תבברהב הנד  הליחתהש | ,תירירתה הדעוה לא רבעש אלא
 9 ,הריתעה הגהנהה

 " =-הז םומלופ ,העונתה תנגהנה דעב םומלופה
 .,תורשפא שי  הדעול ,תירירתה הדעוה אוה  יעבטה  וזכרמ
 . םישנאה תלאש תא ררכל ,הגהנהה תבכרה ןינעב הנד איהשכ
 וליפא ול רשפאהיא םרגנוקה ,םיטרפה לכל רורחל- ,רצ לכמ
 .םימעפל רלבק םאו ,הלאכ םינינעל תועגונה תובר תולאש ררועל
 ,התואנ  יתלב הרוצ הגהנהה תולועפ ד"ע .םרגנוקה לע םיחוכוה
 < תירידתה הרעוב היה ןמיקמש תולאש םכותל וסינכהש המ הזל םרג
 הלודגה = תוירחאה = תא  ןושארה | עגרהמ השיגרה הנורחאה .וז

 תדועתש = ,הרורב = הרכהב :התרובע לא .השגנו הילע הלטוהש
 : גהה לש וז השק הלאשל ןוכנ .ןורתפ אצ ל
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 חילצהש הנושארה םעפה וז ,החילצה הלש ןושארה השעמבו

 תעצה | ,תורדתפהה תואישנ ןיבו סרגנוקה תואישנ ןיב דירפהל

 תושר תתלו יודרונ תא טרגנוקה אישנל רחבל .תירידתה .הדעוה

 ,סרגגוקה י"ע .הלבקתנ וצריש םעפ לכב הגהנהה ירבחל רוברה

 ,ונלָש םיסרגנוקהב ירטנמלרפ ררס הז .ןפואב גהנוהו

 וניא הלש בורהש התארה תירידתה הדעוה לש וז הטלחה

 רהוי דוע ןפואב הז הארנ התדובע ךשמהב .הגהנהה ידרצממ

 רע קר עיגה םרפסמש ,היסורב םיריצה חכ-יאב קר אלו ,טלוב

 תוצראה רתי יריצ חכ-יאב םג אלא ,הדעוה .ירבח ₪9 ךותב 5

 לע ונמנ זנבשא | יריצ חכדיאב | תעבראמ | םינש  וליפאו

 ,היציזופואה
 תא העמש איה ,הידדצ לכמ הלאשה הא הררב הדעוה

 ירחא קרו ,םיישארה הירזועו הגהנהה ירבח לכ לש םתער תוח
 הגהנהה תבכרה ד'ע םיחוכוב .הליחתה  ,בצמה- ןבלתנו ררבתנש
 . ,התדועתו הדיתעה

 ,היציזופואה לע הנמנש ,תירידתה הרעוה לש עירכמה בורה

 האצמנ איהש ןכופמהו השקה הבצממ .העונתה תא איצוחל הצר

 הגהנה הל תתלו ,תונקסע לש דסומ לש וחור הב טלושש ןמוב ,הב
 .תינידמדתימואל-- העונת לש  התנוכתל  המאתהב התוא להנתש

 : תואבה תוירקיעה תוטלחהה .תא> לבק הז בור
 תוחפל (ב ןולרבל רובעלו םויגלוק תויהל .הכירצ הגהנהה (א

 אישנ 0 ;תחא ריעב תבשל םיכירצ הגהנהה ירבח תשלש
 הנהנהה י"ע אלא ,סרגנוקה י'ע אל רחבהל ךירצ הגהנהה
 + המצע

 בור לש וחכדאב .היה אל תירידתה הרעוה לש בורה .םלוא
 הדעוהש םיסרגנוקה תודלותב הנושארה םעפה וז ,םרגנוקה
 סרגנוקה יריצש ,הארנ ,םרגנוקח לש ותאובב התיה אל .תירידתה

 ,גרובמהל ואבשכ םהל ויהש םתיתופקשה תא הכו הכ ןיב :ונש <
 בצמבש לוקלקה תנבהדיא ,ושכע לש בצמה תא תונשל האריה
 דועו .תקולחמה ינפמ האריה ,היציזופואה תושירד .תנבהדיא ,הז

 לש = היתועצהו -- סרנניקה לע ועיפשה םיידרצ םימרונ הברה | <
 ,וחדנ תירירתה הדעוה

 וילהנמ לשו בורה לש ופיסכט לע רומעל םוקמה הפ אל
 הארש הנושארה םעפה וש ןייצל ךירצ םלוא -- הינמרג ירוצ <

 : הערה תעבה ןפוא תא העש יצח לש ךשמב םינשמ ךיא ,סרגנוקה =
 םעפבו ,םיפתתשמ םעפו ,תוערה תעבהב םיפתתשמ ןיא םעפ
 רתיבו תחא הלאשב תועדה תעבהב קר םיפתתשמ תישילשה
 ,םיפתתשמ ןיא .תולאשה

 ,תחא העצה אלא ,וחדנ תירידתה הרעוה תועצה לכ אל םנמא
 םלוא ,198 דגנ 148 לש בורב התחרנ ,אישנה תא רחוב םרגנוקה אלש
 ורזחש יפ לע ףאו .ולכ ןינבה לכ הנבג וילעש ,דופיה התיה וז <

 ,סרגנוקה לש ויצח י"ע הלבקתנ .איהו ,תאזה העצהה תא ודימעהו <
 העד-תות םלוא ,תוערה תעבהב ףתתשה אל ינשה יצחהש דועב /*

 םולכ תונשל הלכי אלו ךרע לכ הל תויהל לוכי .היה אל וז
 ירחאו .סרגנוקהב בוה היה אל .תירידתה הדעולש ,וז .הרבועב
 לע ורתוו ,הרעוה םתוא העיצהש ,ןילרבמ הגהנהה ירבח ואב ןכ

 םהירבחש העשב וז הרשמ לבקל םהל ה יה רשפא-יא ירהש ,םתריחב =
 לבקל הגהנהה ירבח רתיל היה רשפא-יא ךכו . הזל םידגנתמ םצרא ונב =

 ןילרב ונויצש העשב ןילרבל הגהנהה תא ריבעהלו הרשמה תא
 בושל ןכ םג היה רשפא-יאו ,ךכנ םיצור םניא :היגמרג :ינויצו =

 קרו ..הב הצר אל סרגנוקה יצחש ,תמרוקה הגהנההב רחבלו> ><
 ,השרח הגהנה ללכ רחב ילבל--לבקתנש הז-ראשנ רחא .אצומ
 סרגנוקה רע .העש יִפל הגהנה .רותב תמדוקה תא רש אל אלא
 תוערהו תופקשהה יונש לע .,"תונקסעהו "תוירחפמ,ה לש הרחי | : : , ירישעה

 :* דןוולנ

 רוד .םיכסה | תירירתה הרעוה תעצהלש ריעהל ךירצ הפ
 < .םידסומה תגהנה וריב רפמתש ,הבורע ול הנתינש ירחא ,ןוספלוו
 = דעוב תערכמ העד ול היהתשו ,םיקנבה רמולכ ,ונלש םייסנניפה

 1 . ןטקה לעופה
 תמרוקה הגהנהה רושיאב סרגנוקה רמגנ .,ושכע לש בצמה

 - .היציזופואה ,ןבומכ ,הגהנהה לש הנוחצנ הז ןיא ,חעש יפל ,הגהנה רותב
 .הלשממה ןסר תא תחקל לכותש ידכ ,ידמ רתוי השלח התיה
 < הגהנה רחבל היה רשפא-יאש דע ךכ לכ הקזח התיה םלוא ,הדיב

 ן . ,הל היוצר יתלב השרח

 םואמב שילחמ הז רבד ןיא ,העש יפל הנהנה אפיא ונל שי

 תובוחהמ תחא הבוח ףא לטבמ אוה ןיאו יתורדהסהה החכ תא
 '.דימעמ םלוא ,וז הגהנהל עגונב תורדתסהה יקלח לע תולטומה
 : יעישתה םרגניקה ינפל הדמעש הלאשה התוא תא רח ןפואב אוה
 לש הגהנה היהת ? ,וניתושיררל םיאתתש הגהנה תריחב תלאש
 / ,םירסומ לש .קר :אלו תינידמדתימואל :העונת

 קרש ,תחא הלאש דוע ושכע הדמעהש אלא דוע אלו

 < תורה והמ , תירקיעה הלאשה איה ושכעו ,םרגנוקה ינפל השגרוה
 . ,קסעה ,ןובשחה-רפס חור םנמאה ,העונתה ךותב טולשל ךירצש
 ידוהיה םעה תיחת התרטמש הלודג העונת לש החור וא .רחסמהו
 תואצות אלא ןניא * תויתוררתפהה וליפא תולאשה רהי %וצראב
 0 . תאזה תירקיעה הלאשה

 ,תיבבלה תא ררועיש חרכהב הזו רבד--העש יפל הגהנה
 . תרקב | ידיל | ,םינויצה תא איביש ,המדרנש הבשחמה תא
 . ררועתנ בוש .ליחתה רבכ הז רבה ;תוערהו תובשחמה
 . .ונל ןיאו ,תועדה םומלופ וניתודוגא תובישיב ,ונינותע ירומע לע
 < .רוריבב .קפתסת אל הררועתנש ןויכ תונויצה הבשחמהש ,קפס
 " ,ומחלנש תונלפמה יסיסכמ  ,ורבעו ויהש םרגניקה תוערואמ
 ' חואה תבס תא ראכל הפנתו הלאשה ךותל קומע רודחה אלא
 שיחכי .אל שיא ירה ..היתולועפו .תורהתפהה בצמב יללכה ןוצר
 ריהב | רתויה ויוטב תא .אצמ אוהו ,ינלצא ונשי הז ןוצר-יאש
 . .ונלש הריעוב יזכרמה רעוה תולועפ ד"ע םיחיכוה תעשב

 סרגנוקהל הנכהה התוא לש זכרמה תדוקנ איה וז תירקיע הלאש
 " תולאשב .ונלש הדיעוה לש הנורחאה הבישיהב הב ורברש ,ירישעה
 ' .הנרומעתשכ ןודנ השרחה הגהנהה תבכרה תלאשב ,תויתוררתסהה
 ליחתנו ,ירישעה סרגנוקה ימי וברקישכ ,קרפה לע הלאה תולאשה
 --.התיה ןתוררועתהו ,ןתעש ןיירע העינה אל ושכע .תוריחבל ןנוכתהל
 . .תדובעו תורדתסהה תדובע ,תיבויחה .הרובעה תא קר העירפמ
 , הבשחמה

 . -תוירקעה ויתוערמ תחא העד לע ףא רתווי אל יזכרמה רעוה
 הצורו ושכע ןד דעוה ןיא יסיסכטה רצב ,םרגנוקהב ןהילע ןיגהש
 < -- אוה רקיעה .הזב ןודל .הנלרחת תודוגאה םגש תווקל אוה
 - .ררבההל תוכירצ ןה .,המחלמל ומרגש תוידוסיה .תופקשההו .תוערה
 < וא .קרו ,תוררתסהה ירבח לכ תובלל הנרדחתש רע ןבלתהלו
 . טולשי  בושו  ,שרחתתו תינויצה העונתה בושתש תווקל רשפא
 ,הלואגלו היחתל הריבכה הפיאשה ,לודגה ןויערה הב

 < ץכ .המחלמ ,ושכע ונילע  תלטומה .תוירחאה איה הבר
 תיסהל ונל רופאו ,בוח הליטמ יעישתה סרגנוקה לע ונלהנש
 = תינויצה .העונתה תא איצוהל -- הז .בוחמ עגרל ףא ונבל תא
 : ,ושכע הב הנותנ איהש ,השקה בצמהמ

 לא תשגל אפיא ונא םיכירצ ץרמ רתיבו הריקש רתיב
 - .הדובע דבלמ .םלוא ,הקוזחבו ונתורדתסה ןינבב הרידתה ונתדובע
 < .דומעהלו בושל ,תינויצה הבשחמה תא ררועלו בושל ונא םיכירצ וז
 < הטלבה ילב .םתרהמב : תונויערה תצפה לע ונלש הלומעתה תא



 ,םייחה .ךלהמ לע ,רובצה לע ונתעפשה תא לידנהל ונא םיכ
 קרפה לע תודמועה תוירובצה תולאשה לכב קוסעל ונא :םינומצ
 ,הנויצ ,המירק רובצה תא ףחודהו לעופה חכל תויהל ,ץראב ונווחב

 השגרוהש ,םיירובצה .תוחכה תפיפא ,תירובצה היטפאה =
 הליחתמ ,תרבוע הליחתמ ,ירוהיה רובצה ךותב קוח ךכ לכ פו
 לע רתוי וא תוחפ ועיפשהש | ,תוצובקהו תונלפמה * .תטעמהמ

 ,םייח | ינמיס תונתונ תוליחתמ ,םהילע עיפשהל וצרש וא םוו
 תא תוקיסעמ ,ונייח תולאש ,תוירובצה .רולאשה תוליחתמ

 תירובצה הבשחמה הליחתמ בושו ,םיריעצה תא ,ונלש רובו
 . המ ןמול וחכשנש , תורעובה תולאשל םינורתפ תשקכמו תדנ
 םייחה לע עיפשהלו לועפל הלדח אל תונויצה תורדתסהה =

 היה רימת . רתויב הלודג התיה היטפאהש ןמזב וליפא  רובצהו
 ךישמהו הכרעמה תא בזע  אלש ןמאנ הנחמ  ונתוררתסהל
 תוררועתהה הליחתהש העשב ,ושכעש קפס ונל ןיאו ,ותדובע |
 םישנאה רפסמ הברתי רועו ,וז הדובט קזהתתו לדגת דוע ,תירונ
 תורדתסהה תדובע ,ונלש הדובעה יאנת |, םידבועהו  םילע

 ונתשנ אל היקרוטבו י"אב תיללכה תורדתסהה תודובעו תי
 הרובעה אהתש ,רברה יולת תורדתסהה ירכח לכב ונב קרו

 ,ורכז  ,תולודגה  וניתודועתל .המיאתמ רתוי הירופ רתוי
 ויעפיו םהל ורזעישכ ,זא קר םתדובעב חילצהל ולכוי םיזכרמז
 ,תורדתסהה ירבח לכ ₪

 , יזכרמה דעוה

 תויצראה תויורדתסהה לא ,תויצרידיפהו
 !ם יי ריבוח

 ; ונתאירקב בוש םכולא םינופ ונירה --- סרגנוקה רבעש ירחא רש

 , הרובע
 ופקתשהש תועדה לכ ,ונל איבה יעישתה םרגנוקהש המ לכ

 לע -- ,ונינפל גיצהש תודועתה לכו ןהב ןדש תולאשה לכו
 רשפאו ,בםתכבו הפ לעב ,תואצרהבו תופסאב ונד רבכ הל

 רבעל ונא םיכירצ חתע .רוריב יריל ואב רבכ הלא לכש
 איהש ,תיביסנטניאהו תדמתמה הרובעה לא ,םויה רדס ל
 תועדהו  תופקשהה תא רשקמה טומה ,ונישעמ לכל רווה
 ונתעונתב םיק דוסי ןהל שישו ונתורדתפהב תוטלושה תו

 ,לקשה ץובק -- אוה םויה רהפ לש ןושארה-רקעהו
 וניתואירק שארבש הז לע-וננואתה הברה :יכ ,ונחנא םיעדוי

 לע םירזוח  ונא :ירה -- ז"כבו ,םילקשה ץובקל האירקה חכ
 םושבו ןנולתהל ןיאו ,הכ דע רשאמ ץרמו ףקות רתיב ,שדחמ ה
 תא ושידקי םינויצה יכ ,תשרוד הגהנההש ,הול גועל ןוא |

 תוגולתל םוקמ ןיא רוחיבו ,םישורדה םיעצמאה תשיכרל םה
 ליטהל הגהנהה תעצה תא םרגנוקה החרש ירחא ,ושכע הל
 ,ףסכה יעצמא תא הז ןפואב הגהנההל תתלו יוניתודסומ לע.

 לכל וקיפסי רבלב לקשה ימוכסש ושכע ךירצ ,הל םיש
 .עבש יפ ולכגיש ךירצ הו .ליבשבו ונתורדתסה *

 ,תולודגה היתודועת תא םלועל אלמל לכות אל ונתעונת
 םיהונה .רפפמ םא  ,םיירמוחה םיעצמאה הל .ואצמי אל
 אלמל ןוצרה קוחתי אלו -- דימת הברתי אלו .לדגתי אל היה

 .תולטומה תובוחה ל
 , םילקשה קא ופסא
 !העשה העיגה
 לע | טפשנש  ךיאו יעישתה םרגנוקל : םחיתנש = ךיאו

 לודג םופרפ היה סרגנוקה .יכ ,אוה רורב ירח-=1

 !הזה םיווגהב שמתשהל נא .םיכירצ .,ונתעונת

 -לרגו == סרגנוקה רובכ לדגיש המ" לכו ,ינויצה וננויערל
 לכ

 19 , 3 ם%לועה <

 .תועדה תמחלמ קספתשו ,ונתעונתב םיחוכווה ולדחיש ,םישרוד ונא
 הנררבתת רתוי- -יולג ידיל הנאבת תונושה תועדהש המ לכ ! ךפיהל
 תא הנלקתו ירישעה םרגנוקה תא הנרשכתו תופקשהה הנבלתהו
 --תירקיעה ונתבוח תא קוחדל ונל ןיא הז ליבשב םלוא .ותדובע
 רבענ דבע םאו .לקשה תא ל ונתעונת תא םסבלו קזחל
 הלודגה :תונינעתההמ תונהיל | עדנ ,םאו ,תומיקמה לכב ושבע
 קפסב לטומ .רברה וא וא ירה ,ונישעמבו ונינינעב רובצה ךותב
 ,םילקשה ץובקב וז 'הנשב הברה חילצנש

 תויצרידיפהו  תויצראה  תויורדתסהה לכ לע לטומ בוח
 תובגלו .רהמל ךרוצה תא | תודונאה תא ריכזהלו בושלו רזכזהל
 תודוגאה לכ לע .לטומ בוח .ונתעונתל םופרפ תושעלו לקשה תא
 ןתדובע תא רובעלו םייזכרמה ןהידעו לוקב עמשל ןהיתומוקמל
 לוקשל םיינויצה םינקפעה לכ לע לטומ בוח , תובהלתהבו ץרמב
 לע םג .עיפשהל ידכ  ,םהיתוחוכ לכ תא רוגחלו םהילקש תא
 ונתוררתפהב םתופתתשה תא לקשה תמורת י'ע ועיביש םירחאה
 תא .וניבי .ונירבח לכ םאו ,תימואלה ונתרטמו ונתעונתל םתבחו
 סרגנוקהש ,קפס  ליטהל היהי רשפא יא זא ,וז ונתשירד תקדצ
 הקישתה תושרחהה ידיל ,תולודנ תואצות יריל איבה הוה
 לש :הסוסבו :הקוזח ידיל ,ונירבח לש תדמתמו תצרמנ הדובעל
 , ונתורדתפה

 ,לקשה הא ופסא --- ןכבו
 .ןוספלוו דוד .לעופה דעוה

 י(עובשה)

 ירחא,  רמאמה ףוס תא :םיאצומ  ןנא "טלעוו,ה לש יעיברה ןוילגב
 םווקב תראותמ הז  קלחב .ינשה ןוילגב ונתפקשהב ותוא ונרבזהש "טרגנוקה
 תרמוע תודובעה לכ זכרמבש תכשוח הגהנהה | .הריתעה הדובעה םיללוכ
 תלאש אלא ,תירקיע הלאש וז הלאש התיה אל סרגנוקה לע .י"אב הדובעה
 ,ןכרדב האלה תכלל אפיא היהת ןטקה לעופה דעוה לש ותדועת  .טיסכטה
 רעוה .ןד סרגנוקה ינפל דוע  .ץרמ רתיבו תוריהזב וז  ותרזבע תא ךישמהל
 -תונכהה תא תושעל טילחה סרגגוקהו ,תודחא תוישעמ תולאשב ןטקה לעופה
 הכורצ ולא תןטלחה . יביטרפואוק בושילו יררגא טידרקל דסומה דופיל תושורדה
 ,היקרוטב םינינעה בצמב יולת ןושארה דסומה .לעופה לא איצוהל הגהנהה
 ,חילצו אלש םג רשפאש ןויסנ אלא הז ןוא ,ינשה .רסומל עגונב ןכ ןיאש המ
 ,םישדח םידסומ רוציל קר אל ךירצ ,הזה ןויסנה תא תושעל אוה יאדכ םלוא

 ןנלש םוקנבה םיחקול שארב םוקמה תא ,םינשיה תא קזחל רתוי דוע אלא
 ,בל פרגנוקה םש אל הז רבדל ,םדקה תוצראב רזחוב םיחתפתמו םיכלוהה
 " תא זכרל םיקנבה םיכירצש  וולאמ ןבומ .רתויב + תרקבה תא ונא םיבהוא ירהש
 ' הגהנההל ראבל ידכ ,םיבהלנ םיחוכיו ררועל ללכ ךירצ היה אלו י"אב םתלועפ
 . הלמהב הרתי תוריהז גוהנל ךירצש וילאמ ןבומו .תאזח הרורבה הדבועה תא
 הלענ ןפואב ןורחאה ןמזב תחתפתמו תכלוהה ,תמיק:ןרקה תא םג .,"היצדיבקל,
 פלבשל איה הגהגהה לש התרועת תאז דבלמ  .ללכשלו חתפל  ךירצ ,ךכ לב
 ;יללכ "תויטרקורויב,, וז ןיאו קיפסמ וניא הז ןינעב השענש המ ,תורדתסהה תא

 תוינכת תודבענו תוכלוה .התוא ללבשלו תורדתפהה ךותל הפי רדס איבהל
 .=ןרקה תכשל םע ההחאתנ סרגנוקה ינפל רבכש תיזכומה הבשלהו ,תושדח
 ' תוררתסהב שמתשהל םג םוכשוח .המלש רתוו תודחא התא דחאתת ,תמיקה
 .תונויצה תורטמ לכ תבוטל ףסכה ץוכק תא דחאלו תמיק:ןרקה

 ךומתל | ,עויפל קר הגהנהה הלוכו הרוטלוקהו  תוברתה ינינעל עגונב
 שדחל םתרטמש ,םילעפמהו םידסומה םתואב ךומתל הנוכנ הגהנהה .,רוצול אלו
 הלותתהש ,התדובע תא ךישמהל הכירצ הגהנהה --- .תידוהיה תוברתה :תא

 ינפל השגפנ וזכ העצה ,תיללכ הדובע םשל תולודגה .תויורדתסהה תא דחאל
 סחיה ושכע םלוא ,לעופה לא תאצל הלכי אלו הרתי הכח ילב .תודחא םינש

 ירמחו ירסומ חבל התזא םיריכמ לכה,הנתשנ תינויצה תורדתפההו  תונווצה לא
 ןמז .היה---:תולודגה תויוררתסהה ךותב קזחתמו ךלוה  תורחאה ןויער םגו ,לודג
 = .םעמ : ,תוטמולפיד .תדובע .רותב קר וניבה הגהנהה לש .תיטילופה התדובע  תאש

 ןעשהל הכורצ תתוטולופה הדובעהש הערה תררוש ושכעו ,הז- גשומ בחרתה טעט
 האב הניא .הנורחאה וז = ,חילכלכה הקיטילופה לע
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 ןויערה לע המשל היוארה | תינויצ הגהנה | רתות אל םלועלו ,התוא האלממ

 וטילופ השעמ י"ע אבי תירוהיה הלאשה ןורתפש---לצרה לש זהשורו---לודגה
 תוינידמה תורובעה תא ביחרתו ללכשת הגהנהה .םינטק םישעמי י"ע אלו לודג

 להקהל דוחיכו יקרוטה להקהל ראבל הדובעה תא- -ןורחאה ןמזב ןהב .וליחתהש

 לעופה לא :התאצוה ,המרגורפה יהוו  .תונויצה תורטמ תא היקרוטב ידוהיה

 יא ירה ,היתועד םע הנשיה הגהנהה הרשאתנש ירחא .תוודתסההב היולח

 לש המרגורפה תאו היציזופואה תועד תא היתולועפ  דוסיב חונהל הל רשפא | +

 הלאשהו ,המרגורפ שי הגהנההל ,ןיא וזכ המרגורפש ינפמ טושפ ,הנורחאה וז

 רובעל ברסת וא הב ךומתתה :הגהנההל היציזופואה סחיתת ךיא , ושכע איה

 האירקב םייסמ רמאמה  .היריב = עייסת היצוזופואהש הוקמ הגהנהה התא

 ,הרובעל
 השרדש המ םג  ,הב שי.לכה ,הגהנהה לש התמרגורפ ןנונפל ירה

 :ורפ םוש היציזופואל הל התיה אלש שוריפב רמאנש יפ .לע .ףאו .,היציזופואה

 תא הגהנהה הל הלגפה םלוא ,התומלשב טעמכ וז המרגורפ הלבקתנ ,המרג -|

 בצמה לש התנבה תאו םיריבכ םישעמל התפיאש תא  ,הוציזופואה לש החור

 תא אלמל הל רשפא:יא  תורדתפהה הב ךומתת אלש הגהנה םגמא ?יחפונה /
 ,הלעפנה אלו תלעופה רימת תויהל הכירצ הגהנהה םלוא = ,יוארכ  היתובוח
 הדמל םא ,ודיגיו ואבי םימי ,תורדתסהה  ירחא תררגנה אלו = ,רבדב .תלחתמה

 תושיררל .היתולועפ תא ןונכל עדת םא ,ועישתה סרגגוקהמ המ .רבד הגהנהה

 תא היציזופואה ,ךבלב םויתוררתפה םיטעטב ןתוא זכרל אלו הע ו כ תרה

 ,אלמת תורדתס ההלו .העוגתל היתובוה

 תיביטרפואוק הבשומ דופול ןהקה ד"ע זורכה םפרפתנ .ןוילגה ןתואב

 ירוהיה  םעה לא הנופ וורכהו ,קנרפ 40000 זפסאנ סרגנוקה לע רבכ ואב =

 םהש ,קנופ 100000 דע רפחה םוכסה תא ףוסאלו רהמל הצרמנ השקבב

 לכ ,הדובעה ליחתת אל שורדה .םוכסה ףסאיש דע .הז ןינעל שוהדה םומונומה
 םוול .םוימ הלוע י"אב עקרקה ךיחמ :הרוכעה ישק תא לירגמ רוביאל ךלוש  םוי

 ליבשב םודבוא טעמב םח םשו ,םיל רבעמש תוצראל םיאצויה םיברו םיכלוה :םגו <

 טודרקל פופב חינהל ךרוצה .תא הרצקב ראבמ זורכה ,הב  הרוכעהו ץראה

 ןויפנה חילצי םא ,םירע תונבל היחי רשפאש ליבשב םירפכ תונבל-,לודג יבוש

 אלא ,זורכה שקבמ תובדנ אל .הלא ה תורטמה לכ .הלקנ לע  הנגשוה הזא 0-7

 יןהילעבל ןמוה ךשמב ומלושיש ,קרמ 80  ןריתמש ,ירפ תואשונ תוינמ
 הרבחה לש  הינמב ףלחתתש ,תינמז ההועת לבקמ קרמ 80::ה תא ןתונה
 רותב ולבקתוש ,קרמ 80>מ םונטקה םימוכסה ,דפוהל .הדיתעה  תיטסילטיפקה

 ךירצ .ףסבה תא ..תוברה םע דחיב תמיקה-ןרקהל הרבחה :ד"ע ומלושי ,,תובדנ =

 ,ןלקבש תיזכומה הכשלהל וא תוצראה לכב תמוקה*ןרקה .ישרומל  חוסשל
 ,(רמייהנרוב ר"ד ידול 31 = גנוררגנילורק)

 תודוגאה לכל וז הנש לש  םילקשה 'תא | חלוש ליחתה רבכ :מ"הוה
 זררזהל תושקכתמ םילקשה תא ושרד אל ןיידעש תודוגאה .םתוא ושרדש

 יןתוא-שרדלו +
 תושקבתמ תורוגאה ,סרגנוקה ר"ע .תידוהי ןושלב תרבוח תפפדנו .תבלוה 6

 תונותעהב .הלומעתל הב שמתשהלו תאזה תרבוחה תא ןהיתונמזהב רהמל
 הנומתו היצסנפ םיאלמ ויה םה םלוא  ,סרגנוקהמ ח"וה וספדנ םנמא תודוחיה =

 ,ונתנ אל .המלש

 דפומה לע חקפמה דעוהל רחבנ בוגיל'צ ר"דה ונרבחש העודי ונלבק =
 ןיא גנוהוצרע רעשינכעט ריפ- טוטיטסנוא פעשירוי) ו"אב "ינכט ךונח .לש =

 ,(אניתשלפ = >>

 דאב רותב ימשר יתלב ןפואב דעוה רבה  בוניל'צ ר"ד היה הב דע

 רעוהבש ינפמ ,לנופ 100000  רפומה תבוטל הבדנש תמוקהיןרקה לש .החב /
 בונל'צ ר"ד רחבג ושכע ,היהתש תורדחפה וויא לש חבדואב ליבשב םוקמ ןיא

 תירבה תוצראב היפור ,הינמרגב -םיבשויה ,שיא ₪5 םיסנכנ דעוהל ,ימשר ןפואב <

 אלממ תא תונמל םדיב תושרהו , םהייח ימי לכל םירחכנ םירכחה , הילגנאבו
 =- ןינל .ש ר"דו םעה-ךחא רבכמ ךעוהב םואצמנ . בונל'צ רד דבלמ ,םמוקמ
 א " .,וננויער חכ:יאב

 7 אפ ו 2. ה ו

 "ד ןוילג

 .תורפיתמ  ,י"אל םירית לש תופוק דוסי ד"ע = םיעידומ םידחא תומוקממ
 ןמזל  ןמזמ = תוחלוש ןהו > ,ןהיתופוקל עודו םוכס םלשמ .רבח לכש  ,תוצובק

 " ,הניברתת הלאכ תוצובקש היה יוארה ןמ .לרזג פ'ע ,י"אל עוהי םישנא רפסמ
7 -- 

 ,ועושתה פרגנוקה ד"ע םיריצה .תואצרה תוארקנ ןהבש תופסאה תוכשמנ
 לא תודגאה לש ןסוחי תא תונמסמה  תוטלחה תולבקתמ םידחא תומוקמב
 תוחדתפהה אישנל םלש ןומא .עובהל .הטלחה הלבקתנ לשמל קסנימב ,םרגנוקה
 (וחחובע תא ךישמהל לכויש הדוגאה  תכרבז העונתה  תבוטל ותדובע | דעב
 וג הטלָחה ,אישנהל .תאוה הטלחהה תא הפסאה תדוקפב עידוה םיוכנזור רמ
 ןןא העמשש ירחא ,'המידק, הדוגאה יובח תפסאב הטידואב םג הלכקתנ

 :תאצרה "ןויצ:ינכ , הדוגאה לש תובישי יתשב הארקג הבקסומב םג .הריצ .תאצרה

 3 !האבה הטלחהה הלבקתנו ,סרגנוקהב ופתתשהש הירבח תעברא

 !תעברא תואצרה תא תובישי יתשב העמשש ירחא "ןויצינכ , תדוגא,
 ווננרחאה םינשב תונויצה לש הבצמב הנדש ירחאו, סרגנוקהכ ופתתשהש הירבח

 ןא דחא הפ .הלבק ,תיזכרמה הגהנהה לש | התלועפבו ןויחאה ןמזבו

 ּ !האבה הטלחהה
 ףגהל דוחיב הבל תא המש (ןטקה לעופה דעוה) תיזכרמה הגהנהה, .1

 !ויתוררתסהו תוינידמ ,תויתוברת תולועפב טעמ קר תקסעו העונתה לש ירמחה
 - .י'אב ושכע הל שיש תוכחרה היתורועה אולמבו

 םידחאש = ,תיליגלוק הגהנה רומעת השארבש תשרוד העונתה תבומ, 2

 ן הגהנה ,לודג זכרמ הזיאב ,דחא םוקמב ובשי השלשמ תוחפ אל הירבחמ

 ישאר בשויה תא הברקמ המצעב תרחובו העונתה ינפל דחי הלכ תיארחא
 [ותרחתו אזהש -ומכ בצמה ררכתי תומוקמה  לכבש היה יוארה ןמ

 / : ,ןינעה לש  וקמועל תודוגאה

 ןופוה רככ ןיטנרקה יכ ,עידוהל ונתוא .תשקבמ הפידואב ןיעודומה תבשל

 ןה םימלשמ ,הלכגה םוש ילב תוקלחמה לכב הינאה יפיטרכ וחכמו התעמ יכו

 הקלחמל דהא לבור םיפוטרכה לש ירידתה ריחמה לע ףסונ ירטינט םולשת
 ענוק ףוח הזיאל לדבה םוש ילב 'א הקלחמל םילכור 3 'ב הקלחמל לבור 9
 וב תוגילפמ לארשי ץרא יפחל רשו תוכלוהה תוינאהש ינפמ --- ,סיטרכה תא
 קרנחה .םויב '1 םויב הונאה לא אבל םיעפונהל וגתיש הכשלה הלרתשה תבשה
 ,הכשלה תשקב תא האלמ תיפורה

 :םילשוהיב םעה תיב רעו לש אבה בתכמה תא םסרפל ןנשקבתנ

 ותוילבוב רבכ אל הז הרפונ ימלשוריה םעה"תיב ימלואמ רחאב

 ני וניאו דאמ ךומנ אוְה | האירקה רבשש םושמו ,ןומהה ליבשכ האורקל

 ומ השירדה  יפל םירפסה רפסמ תא איצמהל ידכב ,םיעצמאה תא קיפסהל

 ויוחבש םורבחהל העצהב ןנא  םונופ- -םויל םוימ םיברתמו םיכלוהש וניארוק

 (ומו  ,םעה-תיב לש הקיתוילביבה תבוטל םשידקהלו .םיסרטנוקו םירפס ףוסאל

 ושל םשקבנ ןכלו םירבע םירפסל .ןורתיה ןתונ ןאכבש םיארוקה גופש וילאמ

 ,דוחיב .הזל בל
 יתבתכה יפ לע חלשל םיכורצ םירפסה

 ו ו 8118 תסטע 2-) 66 0]0088
 , ונידיל םתוא ואיצמי רבכ םשמו

 יהז בתכמ קיתעהל םושקבתמ םינותעה ראש

 :םפרפל ונשקבתנ

 אובל םיצפההו םיאבה הלא לכ תא שקבמ והנהו ,הרחוימ הבשל
 ,תאזה הכתכה יפ:לע וילא תונפל ---םירבדב

 .0ושהמואהו10ם !םע ]ג60ע8ו86ג6 8קעמסבס נה6 ]160 20
 : א. א. 1001808880 0.

 ,גרבדלוג ,ל ,י = + ל"ומה-ךרועה



 ,תורפסל ישדח יהע:בתבט % 0 0
 , םייחה-ינינעלו- עדמל ה שחה

 .,1896 ונרת תנשב רסונ |
 ! ץראל-ץוחבו הוסורב המיתחה יאנת :

 ,ץרא ל-ץוח ףסכב הז .ךרע יפכו לבור 5 הנש יצחל .,לבור 6 הנעל
 .תואקרמב חולשל רשפא ,'פוק םישלש תבותכה יוגש דעב ="

 םג ,אטסופה תאחמה דבלמ ,ונל חולשל םיכירצ .ל"וחמ .םימתוחה
 ,תקיורמה םתבתכ תאו ףסכה חולשמ תא ונועידוי ובש ,דחוימ בתבמ
 ,אבהל םג ומויקב םיצורה ,'חלשה  יריקומ תאו םידבכנה ונימתוח :חא | 0

 םימתוח ונל שוכרלו ם ד ק ה ב המותחה-ימד ונל איצמהל םישקבמ נא
 ,לודג רתויה רפסמב

 "הלשה,  ,ימתוחל  תונוש תוחנה ר"ע  םיטרופמ  םיטקפ
 .שרור לכל םיחלשנ :

 :םיפסכ חולש ל תכותכה

 א. | ל6תהחאתאק. / 87-30" ה

5 6 5 1100 0 .6 00068 
0 --- 9 7 
 א. א. 098780 םם. 8 0 עו

 (80881.) 0ת8]0800868 46. 0 20801801 05

 2 :היצרטפינימדאהו תכרעמה לש תבותכה

 6 הדו ה 141117770 א, 06008. 10. ה 1
 6686110ה ₪68 11 50110 011* , 000888 ( וגה 0) 00

 :,םילשוריב רואל אצויה יגיחיה :יטויח ןותעה
 הצורש ימ לכ ןדחי םג .ימואלו ירבע .ןותע אוה "יב צ ה,
 -ץראה .רפפההיתבכו םידליהדינגב הב .םירברמש ומּכ תי

 םוי  ,תוירבעה . תוחפשמה ייחב הב םירבדמש ומכ ן םוילא
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 תיעיבר ההנשט

 == .ץ"רת ,ןושאר רדא 'ח ,הנליו ==

 = םעהמוז ה, 4-20 טקה 1910 תי פל 5 11 17-66

 .םּולְבִנְעִיליל ביל השמ

 ויתובא לש השודקה המראה, לע
 ןכ הנושארה הפוקתב ומכו ."םינומרקה
 ינוציק היה הינשה ותפוקתב .םג
 תונקסמה לכ תא איצומ היה ,ויתושירדב
 היהו .תיזכרמה ותבשחממ תוינויגהה
 גוב רגב אל ועבט .הב םצמטצמ
 ךררב ךלוהה ,ילנויצר ,ןטשפ ראשנ
 יפל .םירברח תא ןיבמה ,רשיה לכשה
 -היהש ,תונויצה ,היחתה תעונתו ,םטישפ
 ופרהש ,הלגד תא ומירהש םינושארהןמ
 םהירחא וכשמו העימטה ורקיע תא
 .העונת ויניעב התיה אל ,םיריעצה תא

 ,רבלב ןינב לש אלא ,ןינבו הסירה לש
 האר אל היחתה ןויער רעב ותמחלמב
 םייחה תורוצ דגנ ותמחלמ ךשמה תא
 ,. .תלדבנ המחלמ אלא ,תיקיעמה תונשיה
 \ ,יונש תילכה הנממ הנושו

 | .לש הינשה הפוקהב דמע אל ךכיפלו
 ,תונושארה היתונשב יתלוז ,ותלועפ
 םיסרהמה שארב ,םימחלנה שארב

 ',ןינבב ותלועפ לכ תא זכרו םינובהו ךלה לש תונורחאה .תונקסמה ינפמ
 ,הטועפו הנטק חרכהב יהירה וז הרובעו , םהיתובשחמ

 םילובגמ ונתלכי\ ונחכ ,ונייח יאנת יכ םולבנעיליל .זא היה :ינוציקו 2
 =- ןבא ירחא ןבא ,ןבא .ירחא ןבא , תונמקב .םימצמצמו התוא = וז הפוקת הרמגנשכו , תחא הרטמ םשל םחולה לככ ויתושירדב
 + לודגה ףועמה ןמ הוב שיה = יניעל .תוכילופסטש הלכשה לש לודגה לאה תמשכ ,הסורה לש"
 <[ .ןינבב וחכ שתו הפירהב םולבנעיליל לש .וחכ היה לודג ינבמ .םיבר םע דחו ,המבה לעמ םולכנעיליל דרי אֶל ,וינומאמ"

 / הפוקתבש אלא ,תופוקת יתש לש ןזכרמב םולבנעיליל.רמע ותלועפב ותוא דבעש  ,ויהלא .תא הרובקל ליבוה איהה הפוקת
 / הרוה אוה אל ,םימחולה הנחמ .שארב ךלה אוה אל הינשה .וידחי והא .רבקנ אלש אלא ,םייטרפה וייחבו .-

 6 : .ךרדה תא | הפוקתו "ול  ולגתנ
/ 

 ר"ע העידיה האב םאתפ עתפל
 םחלנש ,הזה לודגה ידוהיה לש ותומ <

 ינוצחהו ימינפוז ורורחש רעב וימי
 וייח ימי לכ תא בירקהו. ,םעה לש
 ,ומע  תרובעל [

 םולבנעיליל היה .המחלמ שוא =
 ותלועפ תא ליחתה הסירהב | .ועבטמ |

 ,הפוקת התואאב ..תיתורפסהו תירובצה +
 תאצוי היסורב תודהיה הליחתה קרשבו [

 בחרמל םירצה היתוביחרמ .היתומא'דמ
 םידוהיה .ישיא  וליחתהשכ  ,םלועה |
 םהל םיעקובו ,הפיפכה םתמוק םיפקוז |

 *םולבנעיליל .דמע-=םלועה :יוחְל ךה
 לש  ,םימחלנה לש .הנוש ארה הרוש

 לש ,םייחה לש תונשיה תורוצה יפרהמ
 ,.םישדח םייחל ךרהה ירומ [

 הלורג. ,הסירהב :וחכ היה :לודגו
 הפיקתה התוא יאיבנמ . ותעפשה התוח
 םיטעמה הלאמ ,הירבד .ישארמ ₪
 ולהבנ אל. ,ךרדה יצחב ודמע אל

 רעה

 רכול \ שדקומ | רחוימ = ןוילנ \ איצונ המ ןמז  רועב



. 

 ; 3% םלוקה < 2

 .הָפְצְּמַה לע

 .94ה הסוג

 לע ינמרגה "נאטסכיירב, םירברמש העשב ,הנשב .הנש ירמ
 תא קרפה לע םילעמ ,אבצ ה ינינ ע ל תואצוההו תוסנכהה רבה
 םירחכנה תלאשל עובק חפונ היה הנה דע ,םירוהיה תלאש
 רותב םידוהי | ונמי אל עודמ :ולאש .המחלמה:רש תבושתלו
 בישה + עובקה ליחב ןכש:לכמו םיאולמה?ליחב וליפא .םיריציפוא
 תומרוג  ץוחה ןמ  תובפ אלא ,ונב םשאה ןיא : המחלמה:רש =

 אבה | םדאו.: ,ידוהיו .ירצונ ןיב . לרבה :ןיא,  ,"ןבומכ, = ,רבדב
 :ויתודועתב = םיקרוב ,ריציפוא רותב אבצה תרובע לא חפסהל
 אוה רשכומ .םא ,וז הדובעל תוצוחנה תועידיה .ןתוא .ול שי םא

 ,יעבדב לכה אצמנ ,אתועיר םוש וב ןיאו אוה רשי םדא םא ,הל '
 ,וב ורחב םא .י א ש ח ב ןינמל םידמועו הריחבל דודגה ידיקפ םיסנכנ
 השעי המ -- והוחד םה םאו ,ריציפוא. רוהב לבקתמ אוה ירה
 חונו רשיםרא ,המחלמה:רש היה ורבעש טינשבו + המחלמה-רש
 סינכהל  וצפחב וילע ורבעש תואקתפרהה לכ תא רפסמ ,תוירבל
 המחלמה"רש < ,ודיב הלע אלו ,אבצההתרובעל .םודוהי :וזיא
 ,קוחה תרפהו הלודג הלוע הזב אצומ אוה יכ ,רמוא היה ומצעב
 ,השעי המ :והלאשו םינפ אושנו בושח ידוהי וינפל אבו השעמ
 הצע המחלמה-רש ואישה %ריציפוא רותב ּונָּב לבקתוש .ידכ

 ובש םיריציפואה .בורש ,רודנב םנכהל ךכב הפנו לא : הנוגה <
 םנפהל לָךתשי אלא ,םינתואגה םיריקנויה = ,םיליצאה ןמ םה =

 ,םיטנקירבפו םירחוס ינב םירבוע םש ,הינמרג בםרעמב םידודגה דחאב
 "נב  רשואל גאודה, באה עמש ,םידוהיל רתוי םיחונ .םה ולאו
 ירוהיה  ותוא .ר"ע .םידודגה דחאב ןינמל ודמע ףשאכו ., ולוקב
 םעטמ תועד בורב והו ח ד ,ןדע-ןגב לייטל הואתמ היהש ,ריעצה

 .הפיזנב .םהב רעגו המחלמה:רש .ינפל רברה אב ,ידוהי :ותויה =
 קוחה .יפ לע רופא  +ינולפ לש ותודהי ד"ע םיחס םתא למ
 וררב אלא ,םכנינמל ושוחת לא <, ותרלומ תד ינפמ םדא .תוחדל
 תא וחרו -- הינש םעפב ןינמל וסנכנ = ,םעפה דוע רברה תא
 הצע שיה ,דחא הפ  ,קומינו םעמ לב ילב ,םתפ ידוחיח
 + הלאכ םירבהל ,הלובחתו

 ויה .רבכ ,הזה בצמה יוששב םיצור ווה ולא .תטאה לכ תא אל
 יוחרב .חור:תרוק -םיאצומ םניא 'םש, יכ  ,דודגה-רשל םוזמרמ-
 ירו הו .לבקל דודגה-רשל םיעמשנ .םירוציפואה ויה .רככו "םידוהיה

 רחא :ירוהי : ,'שדוקה .תא ללחל, םיצפח םניאש ,םופיקח םירחא |
 לכב עהונה גרוב | רויאמה אוה ,היסורפ ליחב "שדקב תרש, =

 ותוא = ורטעו :תינויזח .בורב  והולושמה רבכש  ,הלוגה | תוצופת
 ליחב 'קר = םידוהי  םיסינכמ ויה ךליאו ןאבמ ,בומ .םש .תרטע

 ,תאזה הבוטה םג הקספ ךליאו 1885 | תנשמ םלואו ,םיאולמה
 ידוהיה ןיא--לבאבו רעצב היורש היסורפב לארשי .תיסנכ ושכעו

 שד חה המחלמה-רש תא ולאש וז הנשב םג , דרשה ידגבל הכוו
 עורמ / ,(יפורפה אבצה  תגהנהב ןיפילח ויה הרבעש הנשב יכ)"

 .ונביבח :היה .םילאושה רחא +םיאולמה ליחב וליפא ידוהי ןיא
 תעב אוהו .,רפסמ תונש ינפל  רצנתהש  יֶדוהי ,ןאדגומ רידהי
 תדה יפלכ / הריפכו תונימ ירבד עומשל םערתמו קודא ירצונ

 ושפע ,
 'םישה תאזה םעפב

 יבמופב תחא .םעפ רמא ,"יתמשנב עגופ ה -- ,תירצונה / >
 ..םידוהיה :ןובלע .עובתל ותכמס ורשי :תדמ

 + ירמגל :רחא חסונב | 0

 . לבא---תמאה תא .רמא אוה .לצנתמ המחלמה-רש היה ךכ

 . םישנאב םא יכ ,המחלטה:רשב היה אל .םשאהש אלא .םתרבחב =

 "ה ןוילג

 , תרשמל לבא .םבל לכב התוא הבהאל םתרלומ"ץראב. םיקברו
 .קיפסמ | ונניא = ,תועיריה תוקיפסמ ןניא ,רמאו ףיסוה ,ריציפוא
 .ליחה-ישנא לע ותמיא | היהתש ךירצ אלא -- רש שויהו ןורשכה

 םיטישפ םישנא םהש ,םיליחה םא ,השענ המו , ותעמשמל םירסה
 ידוהיה | תא  תוזבהל םילינר ,םעה לש תוכימנה תורהשה ןמ

 .ותארי היהת םאה % ידוהיה ריציפואה תא ורבכי םאה ?םבלב

 ,'הא תוזבהל ןומהה בלב הרושק תלוא יכ ,קפס ןיא %םהינפ לע
 ולא ,תאזה תלואה םע בשחתהל ונילע  ונחרכ 5 ,םירוהיה
 .ידוהיה תא שיבלהל רשפא יא ,םירורב םירבד ,תוחפה לכל ,םה
 |המכ ,להקה תער ינפמ תענכנ תיסורפה הלשממה  .דרשה ידגב
 ,לע הרבע -אל - םלועמ 1 תיסו"פה הלשממה איה העונצו .הונע
 ! להקה תעד דגנ הנוצר יפכ רבד התשע אל םלועמ ,להקה תעד

 , איה ,היפורפב המחלמה-רש לש .האצמה הניא וז הבושתו
 הינמרגב ושעיש המ לכ * ,םינש המכ הז תרמועו העובק רבכ
 | גל עודמ .,הלילח ,םישוע םניא .,םידוהיה תערל םיקוחה .תרפהב
 .להקה תעדל םינפ םיאשונ םה אלא ,  תימואלו תיתד האנק ךותמו
 ככ ורמגו .ונמנש בו לי ב ימיב השעמ .םידוהיל .תברפמש

 | קפש .םויט  .םיליצאה תָיב לש :רבח " ריתב \ רח א ירוהי
 | ,הוה היבב לגרה תפיהד םידוהיל דוע ןיא דכישטו ר לרק .ןוראבה
 בה ףסכ רשא ,םסרופמה ןומיס םמ'זב .םהיניע ומש רבכו
 | התפה | םויכו ..הכלממה | תבוטל .רובצה = ינינע לע ,רזפו .איצוה
 | טלחומ היה  ךיררירפ רפיקה םש לע ארקנה .שדחה  .םואיסומה
 | היב רבחל ןומיפ .םמ'ו הנמנ יכ ,ךלמה תוצמ תא םסרפל רבכ
 םימי הז רוס ולגו ורמע + םיעורי םישנא ושע המ  ,םיליצאה
 | הכלממ : תועוז לוק ורימעה .תימשיטנאה תונותעבו ,םדוק רפסמ
 ףוסבלו .דאמ .תעוערומ .להקה . תער :התיהו ! תרה יתממ היסורפ
 | ראשג .ןומיפ = םמ'זו  .להקה תער ינפב היסורפ .תלשממ הענבנ
 ןמ רובכ .תוא ,וסויפל ,ול .ונתנ .רובכ .תוא. ..ץוחמ דמוע
 ּן ול קיפסה הזו ,הנושארה .הגררמה

 ובשמ :הטכמ  םידוהיה תא וענמי ,הלילח רווח .רבדהו
 :הלעמב םיתוחפ םה' םירוהיה יכ  ,ותערב קזחהמ ןומהה = ..תוירובצ
 ,.יתינידמ תוריש וזיאל ידוהיה תא ונמי םימע פל םא. ,םמותשיו
 -לכ תמאבו .ן םכל .תברסמ להקה .תעד ירה :םירמוא םה ףוסבלו
 .םילאוש יא .היפורפ ליחב .אתורב אלא  ןניא הלאה .תואלתמאה
 הקה .תעד .םינש המפ הו ירה .לה>ה תערל םיקקמ ןיאו
 . אובישכו .אבצה  ליחב : םונחונש תואכההו םייונעה לע תעזערומ
 . הכמה .תא םישינעמ ,יולג טפשמל ,ףלא ונמ דחא  ,הזכ ערואמ
 כמ תא .הכיו .וחורב .הכומה .לושמי אל ו"ח םאו + לק שנועב
 | העוערזמ להקה תעד .םינש רשע ןמזל ךרפ תרובעב ותוא ושינעי
 תעמשמ :תחאב המחלמה:רש לבא ,הלאה תוערואמה לע דאמ
 ה םיריציפואל םידוהיה יונמ ןינעבו ,דמוע םלועה ןיא תעמשמ ילב
 / .+,.תערבמ להקה תעד

 | | הא 5

 הו ע י ל א . ,תולורג תונכה .תעכ םישוע ןקי טוו ה ב
 "ומחש ,לילגהו יוניגאה .ריעב בר .,ףלאוו באז 'ר ןכ ןמ ר ב יל
 "הילעה ותומ .ירחאו ילותק  השענו 6 הלילח ,באה אלו. .ןבה)
 ,חולעהל :םירמוא .ושכע הנה .,(208108) "רשואמ, השענו הלודגל
 :\ל הזב .רובב ..תילותקה היפנכה לש ש ו ד ק ל ותונמלו רתוי
 ; טו םיחילשה קר. ,תונורחאה תואמה . תונשב גרו רוע השענ
 מהל .וכז םירבעה  ירלימ .ויהש ,םינושארה .םיפושיבה תצק
 עולא 7 שודח .תמאב .רבדה ינימוב 0 ,םושורקה \ ברק



 חבשב "קרצה  הגנ,ו 'הגנ רוא, םירפסה ינש תא בתכ אוה 0

 תבוטל רודה ימכח תצקמ תומכפה ףוסאל לרתשה םג  ,המרופיר

 דארנ  וירבדמ המכבו ,החצ תירבעב בתכ וירפס ,תרה ינוקה
 החכות ירבד םג"םימעפל רבדמ אוה ,ןווכתנ םימש םשל יב

 םיסונא םה ןכ ליבשבו תירבעה  הפשה תא וחנוש ותירב .ישנאל

 ,הנידמה תפשב תירבעה הפשה תא לארשי .תולפתב ףילחהל חע
 ליגרו תועדה לק םדא היהש ,וילע ורמא ,ןמזה .ינכר ,וירגנת

 אל לודג .רתוי לוספ יכ ,הארנ הזמ .תולילה לכ םיפלקב קחשל

 ,םיברב ותוננ תא םסרפלמ םיענמנ ויה.אל ןכ אלמלאש ,וב .ואצמ =

 הלודגל הלעו -- הבסה .ררבל םוקמה ןאכ ןיא -- רימה ןכ ירחא .

 ימיב דאמ  הלורג .ותעפשה החיה * רוחיב . תילותקה  היסנכב = -

 הנק (1890) תינקיטווה היסנכה תעשב ,יעישתה .סויפ רוופופאה \
 היסנכה תא בכע ותעפשה חכב יכ ,בוט השעמב  ומלוע תא
 םסרפל ורמא םיאנקה ,לארשי םעל הלודג .הער .תושעלמ תאזח |

 םידוהיהש , תילותקה היסנכה לש תיתחה הגהנהל רבדה רורב וכ ,יול
 תואצות ךרע תא רעשל ןיא .'חספה גחל םירצונ םדב םישמתשמ =
 לע "קר  .תוילותק .תונירמב םירוהיה רמעמל וזכ הליהבמ הטלחה |

 הבשחמה הרפוה רויפיפאה לע ןמרביל רצמ הלודנה ותעפשה י*
 ןמרביל  רזעילא רימה .רשאכ יכ  ,דוע  םירפסמ ..תאזה = הערה
 תוצמ וב םדקל ומצעב רמומה אבו -- ברה ויחא וילע .לבאתה

 םירקוח תצק ורהוע  תוגורחאה  םינשב םנמאו  ,"םילבא  םוחנע <
 טעמ | דועו "רשואמה, ןמרביל .רמומה ירוהיה םא ?רבדב קפס =

 .דחא םה *קדצה הגנ,ו "הגנ רוא, רפס לעב ןמרבילו ("שודקה,
 ,ימרופיר :ידוהימ הזה שיאה ילוגלג  ,דוסי הז קופקפל -ןיא לכא

 .ידמל דוע :.וררבתנ אל ,"שוחק,ו "רשואמ, | ,בושח ילותק ןהב רע

 בר ןב הלע ךיא  ,הז ערואמב .הרבד  תיאפוריאה = תונותעה .לכי=
 אוהש ,הוב .תצק וגלגלש שיו ..תילותקה היסנכב  "שודק, תלעמל

 רבכ "םהרבא ערז,מ לבא  ,תאזכ הלורגל הלעו ."םהרבא ערזןמ <
 +. ,רתוי .דוע הלעתנש ימ היה

 .ָהיִתולּועְפּו "הלכשה יִּבְרִמ תַרְבִה
 (1909 תגשל ח"הודה ילגרל)

 אציש ,"הלכשה יברמ,  תרבחל רעוה לש ןובשחהודןידה
 ,בל .חקול רבד םש ןיא .םומע םשור השוע ,םינורחאה םימי

 ,תוכימתה תמישר ,םיידוהיה-רפפה-יתב תולאשב הבושח הראה יא < :
 תראתמ הניא ,ןובשחה תנש ך?מב רפס-יתבל הרבחר הבצקש

 -יתב  רבד לע :די"רתאלכ תורעהה ןתואו ,הלא לש םבצמ
 תא ןגוהכ - תוראבמ  ןניא  תורענל רפסה-יתבו- םינקותמה :ת'תה
 , + םירבדה בצמ

 תוחתפתהל .ישארה םרוגה .תא | הוארל הטונ ת'הוהה
 הרבחה תבאוש ונממש ,ינוממה "רוקמ,ה ותוא תנוכתב םורכי
 ,ח ב ירבד יפלו .התושרב םודמועה רפסהדית 7 תוכימתה ת

 ד"ע ו הררבהנ \ םידומילח-תנש * 0 ךאו ,חתבר
 ,תח א השירה הרבחה אלמת םא ,רפסההיתבב ךומתל .תורשפאה

 237. <: םדקמכ .היחו ראשו
 ירחא קר םילבקתמ .רפסהליתב תכימתל םיבצקנה םימוכסה
 .םייוברהו)  הנשו הנש .לכב טעמְכ חינשנו תרזוחה אירטו

 לע תיבורק < < םיתעל | .תונתינ ולאה 'תובימח

 יכ: ,תושירדה .תואב  תוכימתה םע רשא רבלמ ,םיחקפמה לש
 םלש "רוד .תפילחב קרש ,תואצות בורק-ןמזב .ואיבי רפסה-יתב
 ,םתוארל רשפא

 =- רתויב בושחה רבדה לע: ריעמ ח'הודה :ןיִא ,ונרעצל
 לע ;תוכימתה .תא עיפשמה ,רוקמה םע רעוה ןיבש המחלמה לע
 ! תונחמ ינש הו לומ הז םירמוע ןאכ ,םיירבעה םירומלה .תודא
 םידומלל המרגורפה = לש הבורמ .םוצמצ שרודו דמוע "רוקמה,
 םירומלה לע ןינמו דמוע ,וחכב שיש המכ דע  ,דעוהו ",םיירבעה
 ' == הינימורבשו היצילגבש הלא תינבחב רפסהיתב רוסי , הלאה
 " ,םייללכ םידומלל .רפסהתיב  ."רוקמה, ףאוש הילאש הרטמה יהוז
 ; ידו תאצל ירכ ,לא-תד --  םיירבע םידומל לש הנטק הפסוהב
 אוח הז םופימ- -הנידמה .תפש תויהל הכירצ רקיעהו ,הבוח זיא
 \ןמ.דצל היטנ לכ ., ךומתל םינוכנ .הז :ןוגכבו  "רוקמה,ל יוצרה
 : אל יב  ,רעשל  שיו = ,המוצע  תודננתה  תשגופ .תאזה  תינבתה
 היתב לע ךכופל ירמגל לדחי "רוקמהש, | ,םימיה םה .םיקוחר
 יהעימטה .לא השובכה ךרדב וכלי אל םא ,היפורב .ונלש רפסה
 םיריאשמ ראשה תאו ,םישריד ת ח א השירד קר יכ ,אופא רורב
 השירדח תא :קר .ואלמי םא יכ = ,ןיבמו עדוי "רוקמה, 4 ,םדקמכ
 ראשה םג זא " /המחלמה תכשמנו תכלוה הללנבש ,תחחאה
 ,הזכ רפס-תיב םנמא = ..םדקמכ ראשי :א ל ו .בורק-ןמזב הנתשי
 - ןפואב ; חילצהל  לכוי אל ,בשומה םוחתב תעכ םינינעה בצמ יפל

 םיינוציח םידומל קרו .,"רדחה, .לא לפט אהיש רשפא ,בוט .רתויה
 ! " םשש  ,יממע רפס:תיב .רותב שמשי אל םלועל לבא ,וב..ודמלי
 םיצוחנה : ,לוחו שדיק  ,םירומלה לת תא :ידוהיה | רענה< לבקי
 = םלואו ,ייהלכשה יברמ, תרכח תפאוש הילאש ,הרטמה -- ,ול
 ינפמ  ,הזה .רבדב רוקחל :לוכי >וניאו הצור . וניא '"רוקמה,
 ! = ,םידוהיה .תבומל ותדובע  לכב .תולגתמה ,העימטל תופיאשהש
 הר בחה הל הביצהש תורטמה םע- ללכו ללכ תומיאחמ ןניא
 "םידוהיה .יכרצל הבחר דיב עויס עיפשמה | ,"רוקמה, ותוא
 , לע םיסיפדמ ,תוימשיטנאב םחלהל ידכ ,העומשה :יפל ,היסורב
 ::,םויללכ .םינותע םיאיצומו  ,שיאל תוכירצ ןניאש , תורבוח ינובשח
 איהש לכ הכימת .ענומ ומצע אוה --  קפסב תלטומ" םתלעותש
 ,םידוהיה תובלב תימואלה הרכהה תא עוטנל םתעדבש ,הלאכ תודסוממ

 -לש תילילשה העפשהה הרכינ אל המ ינפמ ,ראובו הובו
 רפס"יתב לכ טעמכ ,תורענל רפפההיתב תכימתב הלאה םיאנתה
 ,םהמע ףא "הלבשה יברמ, תרבח תאמ םיכמתנה הלאו ,תורענל
 < ןיא ךא םידוהיה ינבל םייללכ .רפס-יתב םשב ארקהה םילובי
 .םיספות םניא םיירבעה םידומלהש קר אל  ,םיידוהי" רפס-יתב םה
 " * ןיארוקש "ומ תצק 'קחרתמש רומל לכ אלא ,בושח םוקמ םש
 : םילדתשמ ירה = ,תודהיה תא איהש לכ הריכו = ריכזמו ."תויללב,
 = ":םיהל ני "םוקמ ןיא = הלאה \ רפסההיתב בורב | .וחיכשהל
 תואיצממ ללכ תועדו ,ןניא תוירבעה תורומה בורו ,תילארשי הירוט
 | .חיתבמ החונ ."רוקמה, לש ותער ןכלו ,וז הירוטסיהל דומלדירפס
 " אל 'םא ,הלאה רפסה-יתב ,ח"הודה .ריעמ .,ללבבו  ,וללה רפסה
 " ,םבצמב :ןוצה םיעיבשמ ,םיירבעה םידומלה תא ןובשחב איבנ

 ,ילמרונדיתלבה :בצמה :תודא לע הפר הפשב רבהמ ח"הורה
 "+ אצומה היא :."תוסנכהה .רוקמ, לש ונוצרב היולת הר בחה ש
 ןא ףסכה קש לש הרזה העפשהה לא אבהל רבעתשת םנמאה
 הר בח ה ש ,הבושח יכה הלאשה יהוז %לועה תא הראוצ לעמ ריפת
 " ;הריתעו הדובכ ינלת הז ןורתפב .התוא רותפלו הב-ןודל הביוחמ
 ::עגונב :יכ :,ריעמ קרו ,וז הלאש לע :םולּכ הנוע :וניא . ח"הודה
 .םונקסעה .ןמ :םירחא .תוכלב ,ןויערה .ררועתנ\ רפסה-יתב .תבימתל
 ולועפב הטישה תא ורקיע יונש תונשל תוציחנה רע הרבחבש =

 : ישה .רומלח ינינעל הכש



 .רפסההיתב ינינע לכל גוארל הר בח ה לש תוקלחמה לע ליטי .יב

 רקיע יכ ,הנקפמה ידיל ואב הבקסוממ הרבחה לש החכהיאב

 אלא ,הרובעה תבחרה לא אל ןווכמ תויהל ךירצ  התלועפ

 . תוכיאה לא אלא ,תומכה לא אל ,התוקמעתהו התו קו חתה לא

 תולאשה לע הבושת ונל ןיא הלא לכ ירחא םלואו

 :ורפה איה המ ,"תפומל, רפפה-תיב תינכת יהת המ :זוירקיעה

 ברקב רומילה םלועב דמועו םייקה לכ לא וסחי המו = ,ולש המרג

 "ריקמה, לש תושירדה לא סחיה יהי המו ,(דוחיב ,"רדח,ה) םירוהיה

 םויב התיהש ,"הלכשה יברמ, תרבח לש תיללכה הפסאב

 היאב תא .הצעומל ןימוהל בשוח דעוה .יכ ,ונעמש ,רבקדב 8%

 ןודל .ידכ ,שמחו םירשעל תעכ הלוע םרפסמש ,תוקלחמה חכ

 , רפסה:יתב לש  םיימינפה  םינינעב  םגו- תויתורדתפה .תולאשב

 לא אבל דעוה ןוכנ .וללה .תולאשה תודא לע יכ ,רבדה עמשנ =

 לבקי הז ןינעבו ,ויתועצהו ויתופקשה לע ןגהל ,תואצרהב הצעומה

 רבכ אל הז הדסונש ,םעה תלכשהל היסימוקה .תאמ בר עויס

 חילצי .יכ ,דעוה תא ךרבל אלא ונל ןיא  ונא ,  דעוה דו .לע

 םיריצה םג הצעומה לא ואב וליא ,היה בוט המו .וז .וכרדב

 ,םהינפל רשא ןינעה תעיריב םיניוזמ הרשה :ירעמ
 לש םינינעהו הצעומה לש המרגורפה  יכ :,םיוקמ ונא

 ףתתשהל תלוכי איצמהל ירכ ,סופדב בורק ןמזב ומסרפתי תואצרהה
 ץוחמ םידמועה ,םינותעהו םישנאה הלאל םג תולאשה ןורתפב

 יריל ה רב ח ה תא איבהל רברה יולת דעוה: ידיב קרו ,הרבחל
 ,הירכנו הרז יהת אלו ,ירוהיה םלועב בושח םוקמ םופתתש ,ךּכ
 דעוה לש הצעומה .ונילא רוע בורקה רבעב .רבדה היהש :ומכ
 תא דאמ םצמצ רעוהש םושמ .,הפי התלע אל 1908 תנשב
 ומצעב רעוה .הפסאה לא הרומג תוילמרופב .פחיתהו המרגורפה
 המ, םתער תא עיבהל שקב םיפסאנה תאמו ,יוארכ ןנוכתה אל
 םידוהיה ינומה ןיב תורעבו (!3) תוארפ לש ארונה םרזה םע תושעל

 ,"תולדב םיעונה | >>
 תולאשה תא דימעהל לכותש ,תרחא תורדתפה ןיא םידוהיהל =
 רשא דעו .ןורתפ ןהל אצמל החכ תא תופנלו ןבחר לכב .וללה
 דיע תיאנבוקה הצעומה לש התעצה יפ לע תולהקה:ורס הנתשי
 ליחתהל תביוחמ ?הלכשה יברמ, תרבח קרו . םיבר םימי ורבעי
 הכירצ איה  ,הזכ .ימואלו בושח ריקפת אלמל התשנבו ,רברב
 ךישמלו תויפורטנליפה .תולועפה לש רצ גיחמ .תאצל .ץמאתהל
 ,ונמע לש תובחרה תוררשה ןיע תא הישעמ לע

 הריקפת --- "רוקמה, תושירד םע היתולועפ תא םיאתהל אל

 ידוהיה ונמלוע לש ומורב תודמועה .תולאשה תא ןגוהכ רותפל אלא
 תאצוה הנה הז ןורינב .יללכ ךרע םהל שישי ,םינינעב קוסעלו
 םירומ תנכה ,םירוענה-ינבל .תורפס - תריציו םיבוט- דומיל-ירפס
 יפ לע םג ;המרגורפה יפ לע םג ,הנרורנב םירועשה תא) .םינוגה

 םיידוהי .רפס:יתב רוסי ,(הכרבב םימרקמ ונא ,ללכב םבצמ |
 "רדח,ה תלאש תא ריתפל תינויסנ  ,תורענל ןהו םירענל ןה תפומל |

 לכמ רתוי הברה םידוהיה תלכשהל ואיבי הלא לכ -- דועו .דועו
 ,ח"הודה ירבד יפל ,הפיו בוט בצמב םיאצמנה ,תורענל רפסה-יתב

 רומעל םיעצמא אצמלו שקבל הר ב חה הכירצ לכה לעו <>
 ,םירו תורוקמ לש רסחב היולת. תויהל אלו המצע תושרב
 ןפואבו  ,ירוהיה םלועב הדיבכו הכרע לדגיו ךלי  ןושארה ןפואב
 הלוכ רבעתשהל ףיסות דוע םאו ,רפחה תודסוממ רחאכ קר :יהת ינשה
 .היסורב ,תוחפל ,םידוהיה ייחב רז דוסי היהת זא ,"רוקמה, .תושיררל

 --הרבחה ליבשב דעוה ול רוביש הרשיה .ךררה יהוזיא
 -- .. רורב :ול .תויחל .ךירצ הז .רבד

 . ,רפט:יתב לש רפסמ תורשעב ךממתל אל ףא ,הרבחה לש

 .באוכה

 ."רעצ ךותמ תַמָא

 / .(ריעצ לש תומישר)

 | אב ההאשכ ,םיירובצה ונייחב תושמשה-ןיב לש וז העשב
 "תא ראבל | ,םיבושח רתויה ויעגרו יעישתה סרננוקה- לע רברל
 ותוא ךבל לע הלוע םישמ ילבמ ,םימלענהו םירימטה ויתונויזח
 'המ היה .אוה ,ונמז-ןב היה הז סרגנוק : ליגרהו גוהנה רואיבה
 |  ,םירקמה .תולשלתשהו העונתה ךלהמ יפל .תויחל היה ךירצש

 ":םיהפשה לע .רמ - געל .קוחש הלועו  ץבצבמ רימ .םלוא
 .אצמל ,שפנ יצוצר ונאצי ונממש םרגנוקה תא הז ןפואב ראבל
 | !רעצו םאכ ונבל תא ואלמש :תונויזחה םתואל רורב יינוינה ץורית
 "שפהמ ההא :ירה ,אצמל הצור התא-ירה ,הוה "ץוריתה, .תאו

 .-ירבר לש "לורבהחיקוחב, טלפמ ךל התא שקבמ גוהנכו * ,ותוא

 . םימיה
 -השרפ לע ידוהיה רובצה וב רמועש ןמזב  ףסאנ  סרגנוקה

 .,ךרדה תא .שואיה םפחש העשב ,תונפל ןאל ,ערוי ניאו .םיכרר
 'םיצור  םיריעצה יבוט ןיא םלוא ,םירועצה ינפל .החתפנ םוהתו
 "אל םבלבש ,םה ,שואיהל םהיחומשנ הא רוסמל ןפוא םושב
 הלודגה הנומאה .ירחא םישקבמ סה ירה = ,רימתההרנ :ןיירע .הבב
 1 ..םבלב דוע ראשנש הו קי בהלתש  ,הבגשנהו

 םיריעצה יבוט וליחתה סרגנוקה ינפלו ,"תלבשב זחוא עבוטה,
 | הקוחר דימת . התיה ,תינגרובה ,תיללכה תונויצהש ,הלא וליפאו
 ונל .איבי סרגנוקה : םילחימ ּוליחתה ,הז םרגנוקל םיפצמ ,םהמ
 , !רצונ .אוה ךכלו ,ותדועת איה וז ירה ,הנומאה .תאו הוקתה תא

 | יהוא -תוארל -סרננוקה .לא ואבש הלאו ,ובוקמב םהב .א"כו

 | וניתיפקשה לכ תא וג ירחא .ךילשנ :םבל לא .ורמא םהיניעב
 .ווהש "תורות,ה | לכמ ונתער | תא חיסנ ,תונויצה . לע תומדוקה

 :,ךררה .תא טישקבמה םדאדיגב .רותב סרגנוקה לא אבנ | ,ונל
 תוקת לש | ןרקל | םיעונעג תיאלמ תומשנב ,םיחותפ תובלב
 : + הנומאו תמא .לש .הלמ לכ טולקל .תונוכנו

 + ןורחאה ןמזב הזכ עגר תונויצל הל היהה
 ,םהל .היהש םורק טפשמ לכ תמאב וכילשה םיריעצהו

 .תונויצהל .עגונב "פומלופ לש  היגולוכיפפה, התואמ וררחתשה"
 . ,סרגנוקה לא ואב םידליכו  ,םחומ תאו םבל תא ונפ ,הב וניימצהש
 % ,ובישקהו ולכתפה ,םהינזא תא וחתפו םהיניע תא יחקפ

 חי ונרמע .תחא הנש אל ,יתרכהו יתעדי םהמ  םירחא
 | םילאידיאה דעב ,םיפתושמ  םילאיריא רעב המחלמה תוכרעמב
 |המח"מה יעגרבכ ושכע .םג םירקי ונל וראשנש ,םייטסילאיצוסה
 תורצהו רעצה ימי : הלא ירבח לש םהיתושנר ונתשנ ..םימח רתויה
 הלודגה תמאה תא הנושארה הרושב םהינפל ורימעה ורבעש
 | הנומאהש ,םהל ארה ,וצראב ירוהיה םעה תיחת לש השורקהו
 .הנומאה תא. יעירכיש רשפא-יא ירמילורפה שגרה ,תיטסילאיצוסה

 ,וולא . ,"הרוה, וז ןיאו ,הזה - ימואלה שגרה תא ,תאזה .תימואלה
 - .ןויער .לכמ ,השעמ לכמ .הלועו ץבצבמה  .םד"הוורמ .יח שגר

 אל : תורירמב םירמוא ויהו ילא  םיאכ ויה סרגנוקה .ימיב
 .החרוצב תונויצה לא .בושל םילוכי ונא ןיא  ,אבל םילוכי .ונא יא

 תא ףיקהל הכירצ הלש :ידוסיה ןויערה .יפלש העונת ..ושכע לש
 וינמהל ךירצ הלש רוהמה לאידיאהש ,העונת = ,ידוהיה .םעה לכ

 [ 0 .אהומה ,סרגנוקב תאטבתמ וז העונת ,ומתוח תא  הילע
 ינלפ ןב .ינולפש ,העדומ לכל ,ההק .תובהלתה וזיאב  ,תובהלתהב
 - 0 ד

 קה, > םיריעצה .דחא י"ע בותכה .רמאמה תא םינתונ ונגה (*

 קתה תא ןורחאה םרגגוקה לא הלא לש םסוחי תא ראבל יִדכ ,"םיקוחרה
 : ה אוה המו וכ ולת =
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 , ךפהנ אוהו .,הבושח הלאש וזיאל םיעיגמשכו ,תשותנ-תטורפ בונ
 הזיאל -- ,המואה יריחב לש היפנכ תויהל ךירצש הז סרגנוק
 תורצה תוגשהה ילעב וב םיחקול .שארב םוקמה .תאש "ולס

 ןפואב הנומתה תא וירבדב םילבה ימצעב אישנהו  ,"תוישעמהע
 םירוקפ הנומש---ותכשלל ןימוה םיריכזמ הנומש : ונמיה הלעמל ןוא
 להנתמ תונובשחה-רפס ,ותכשלב גיהנה ןיוצמו האנ הדס .ןםיבו
 + ;1 םעדתעונת :גיחנמ ומצע לע ןיגמ ךכ ,הפיו בוט רתויה רצ לו

 ורמשו םמוקמ לע וראשנש ,םיברה רחא בתוכש המ והזו
 רבחה :יל בתוכ - - עודמ עדוי יניא, : קוחרמ - סרגנוקה .ידעצ 'ת
 שנרתמה לכש יתשגרה לבא --תיטסילאיצופה היפונכה ךותמ הו
 ןמ == םויל םוימ לדגו ךלה ירעצ = , בורקו . יל .רקי גהובמהב

 וכח לכה ,,,היסור .ינויצ .תריעוב .היהש תונושלה ד"ע .טנדיצנואה =
 תואושנ ויה םיניעה לכ--בושח רבד הזיא איביש וקו סרגנוקל |

 תא ואלמ אל םה  ..תאז תערל םיכירצ ויה םירוצהו- ולא
 הטלש הגירטניאה וליאכ ,םשור השוע סרגניקח ךלהמ ., .םתדועת
 ה .ןוספלוו לש יטרפה ורובכב הלולז היציויפואה ,  תמלש וב

 יתלב .ךכ לכ ,טועפ .ךכ לכ והז ... היציזופואה לש  הדובב
 התיה אל םרגנוקה לע הררועתהש המחלמה וליאכ המדנ .,םיע
 ובושי המב ,.. תואבגה תמחלמ אלא ,תופקשההו :תוערה .תמחל
 רעצהו -- רקו ךשח ונמלוע .+ול ורפסי המ %ןומהה לא .םיריצה
 ,הכשחה לדנת .דוע סרגנוקה ירחאו ,בלה תא אלממ / ןוניחו =
 ינא הצור -- .ינתבוע אל :ןיידע .יתוקת תאז .לכבו , רוקה רבנו
 " ףררה תא ונל האריו לאונה אבי ףוס ףוסש ןימאהל =
 תונויצה לע םיטסילאיצוסה וניריעצ ורבד אל םלועמש רשפא .
 ,הלודג .תימינפ .הנומא .יאלמ  םירבד 4
 ,+ .דעותפה י תו א וליפא בתכמה יב
 םתחכש אל םאו | הצילמ . תוילטנמיטנס = : רמול .ולכות 7
 בהכטה ירבה םכל ויהי :,ןמזה ךשמב םולכ .םתרמל :אלו טול
 ,המשנה ךותל רודחל .םתא םיכירצ לבא, תוקיר .םילמ  ,םילמ/קה |
 התיהש .בטומו = ;הלאכ .שגרהייוטב לש םיימינפה  םיקומנה ךותל <
 ההקמ יהירה .היטפאה = ,הצילטהו תוילטנמיטנטה < תררוש ונלצא |

 הלמה ,תא תשרגמ ,תולועפל | ןוצרה תא השילחמ ,שגרה תא
 , +. הביהלמה המחה

 תומשנה יתש. לע | ,יברקב | תוקבאנ "תומשנ שלש,
 רתוי .אלפי אל הז רברו -- .תחא רוע ושפע הפסונ "תוקבאנה
 ירוהי רועצ לש ובלב תוקבאנ .תומשג שלש קרש המ: אוה אלפנ <
 ..,. תיטסילאיצוסה-תימואלה = היצנגילטניאה לע הנמנה .> ,ימואל \

 תוילאיצוסהל ,תוילאיצוסה ןויערל הלוכ הנותנ תחאה יתמשנ
 ,הטושפה תונויצהל  ,תינויצהל הלכ הנותנ הינשה יתמשנ , תירוחיה
 ץראב ידוהיה םעה תיחת לש תונויצל ,"תורוח, ילב ,תומכח ילב

 תילאיצוסה ,תימונוקיאה .היחתה .התרטמש , תונויצל ;לארשי |
 ,הבהא לע היינבה 'תונויצל = ,תידוהיה המואה לש תירוטלוקהו < 4
 . ..םידוהיה ץראל .תיטנמור הבהא :לע <

 געל ,תוקפס האלמה ,תישילשה ,תפסונה וז המשנ האבו
 ,"תוזטניס,ה תא "םירשגה, תא הנוב יחירהו- -ליערמ לוטב ,רמ |

 תא םינכהל הנוצר  ,"תומכח,ה תא "תורותה, תא תרצוי יהירה

 אלא הניאו .ידוהיה .ריעצה | לש  םיימינפה : וייח. ךותל .םולשה

 דיא 1 תנעוטו תנעוט' יהירהו .. הידיגינו  היתורותפב םתוא תערוק
 םילעופהש .רשפאדיא  :תונויצה 'םע תוילאיציסה תא דחאל רשפא -

 הא  ולבקי  תיטסילאיצופה-תימואלה  .היצנילטניאהו םיריעצהו
 ,םייחב םשגתהל הל רשפאהיא ירה םדעלבו ,תינגרובה תינויצה

 חפה הל היהי אלו .,הילע חיורש הנובשה ם* יעל היחת
 לכל" תבהלהמה .העונתל :

 , | ךכ לכ םח .ימואל .שנרו
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 ..,."הטועפ \ תוישעמ לכל .:,תשוחנ לש "הטורפ לבל

 תינויצה העונתה לש תונושארה היתונשב ,םינש רשע  ינפל
 ידוהיה .ןוירטילורפה : תאזה .הריתה תא - םיריעצה ורצי השדחה
 יהירה "וזו = - תינויצה העונתה לא חפסי אלו חפסהל לכוי אל
 רשפאהיא ןוירטילורפה ילב ;הלגד תחת רחאתי םעה לכש ,הכירצ

 לע .תוחנומה .םינבאה ןה הלא -- ,םייחב םשנתהל תונויצל הל
 < ,,,םיסיסרל .ץפנהל הכירצ ההיה ןהילעשו ,תונויצה לש הכרד

 תונויצה לא , בלבו .חמב--הנתשנ הברה ןמזה ךשמב םלוא
 ,םילעופה \ ינומהמו :תיטסילאיצוסה  חיצנגילטניאהמ םיבר .וחפסנ
 :ורפהל ןורתפ ןיא תונויצה יתלוזש ,ררבתנש ינפמ
 ,םידוהיה לש תימואלה המלב

 ,.אל ,לילכ הרבא הנשיה  הפקשההש ,תרמוא תאז ןיא
 תמא ,תחא תמא דוע הפסונ םיריעצל םהל התיהש תמאה לע

 אלשו םלועל ריע דבאת אלש ידכ ,הב ריבהל קר ךירצש הלודג
 : .תרצויה התלועפ תא םלועל .קיספה

 איה  בושו היתוקפסב תישילשה .המשנה וז האב בושו

 ול רשפאדיא תונויצה ילבש ,הלודג תמא יהוז םנמא, : תנעומ

 תוילאיצופה לש תמאה ירה לבא ,היחתל בושל .םירוהיה םעל

 לש תמאהב םיריכמ םתייה אל םינש רשע ינפל , תדמוע המוקמב

 \ תוריתסה ןה תובר ירהו .]ה יי תש ב םתא םיריכמ ושכע- -תונויצה

 המו=-- ,וזל וז תוררועמ ןהש האנשהו המחלמה ו ןהיניבש

 רוציל ידכ  ,תינגרוא המלש תודחא ןרחאל יד 0 םהא

 לכ, : תגעולו איה תנעוט דיעו "% המלש כ תינויצ המיש

 תפאלמב םג וחילצת אלו תאז תושעל חכ םתרצע אל ןמזה יתוא

 בושו "תורותה, ןתוא לכ הנחרפת בושש םתא םיצור ןדיתעב וז

 קוחשמ רתוי אל הז .לכ היהי ושכע םלוא ,"םירשג,ה םתוא לכ ונבי

 ימיב םולכ םתדמל אל תמאב םאה --- ,םיפלק-לש"םינינבמ ,םירלי

 ,"( םולכ םתחכש אלו רעצהו תורצה

 . = 'םיאבו ,ןהיניב םילשהל יברקבש תונויצהו תוילאיצוסה תוצור

 רה םידוגינה תא: ,תוריתסה תא םיטילבמו םירמה .תוקפסה

 ;םיערקל בלה
 ורוקמ הז בצמ ,תויהל ךירצ ןכ -- רמוא ינא ירהו

 : ,.ונימי :ירבד לש. םייאושנה םיאנתהב

 םיאב .דימ ,ץורית אצמל םיצורשכ :רמאיש ימ  רמאי

 2 ."הירוטסיהה לש לורבה יקוח, תא םילעמו

 - אבל דיתעל .םג היהי ךכש ,בשוח .ינאש אלא רוע אלו

 : !ונלצא תויהל ךירצ ןכ
 הניחאת 0 "תורות, םושו ייםירשג, םוש ונל וליעוי אלו

 ,םיערקה תא
 ,ונל .היהיש .,םהא .םיצור

 ,הבדנ

 <  החוימהו דיחיה .ידוהיה םעה ינב

 ?אירב .דחא ןינק ףא ול ןיאש > ,ץרא ול ןיאש ,םימעה ךיתב

 הרכה ונל היהתש | ,ילמרונ ימואל שגר ונל היהיש ,ילמרונו

 ירה ?ףאושו םחלנ םדא לש המלש המשנ ,הרורב " תיטסולאיצוס

 תואיצמה | רדנל  ץיחמ  אצמנ אוה הז ירה ,ענמנה ןמ איה הז

 ! תירוטסיהה

 אל -תונויצהש ןמז לכ  ,וננהש המ .ראשנש ןמז לכ .ךכיפלו
 ,םיעורק = וניחובלו = תוצוצר וניתושפנ .הנויהת == ונייחב םשנתת
 וניתועד = .ןיב היהת | ,עגרל  ףא .לרחת אלש  ,תידימה המחלמו
 םינגרובה םע | ןרחאכ םיטסילאיצוסו םיגויצ .היהנ .,וניתונומאו
 םילעופה לש םוידסוידיכרצ דעב הרמו השק המחלמ .םחלנ :םירוהיה
 :םוי .םּוי .ריבענ- היזאו'זרובה .התוא- םע .דחיו ,וניתובשומ .תומוקמב
 , תונויצה תא .םושגנ ,ימואלה ינדיתע תא הנבנו-תפתושמ :הדובע
 צא -.תויחל ףירצ ךכ



 25%: 0 שעה

 3 םלועה <

 איה םלוא .רשפא  ,םיקעוצ םתא -- תנכוסמ הרות יהוז
 רותב  ונבצמש הרמב הב > ,ונבצמ- ןכוסמש הרמב הב .הנכוממ
 .ןכופמו לדבנו  אוה  הנושמ -- םעפה דוע הז רבה .שוגדנ -- םע

 רבח בתוכש ,יעישתה םרגנוקה רע דחא בחכמ :דוע .ירהו
 וליפאו :תונויצה ירגנתממ םיבר, : תיטסילאיצוסה :איפונכה ןמיקיתו
 סרגנוק .ירחא םבל ,ךשמנ | ,הב .ונינעתה אל םלועמש .הלאמ
 בלב -- עודי = יתלב = רבד .הזיאל ופצ ,וכח .,הנושמ :ןפואב הז
 ירחא ושכע וליפאו ,הרוצע הקושת וזיאב ,תורעוב םיניעב ,קפוד

 רמה םזקרפה ותוא ,געלה וחוא עמוש ינא ןיא ,הלודגה הלפמה |

 ,אל' .אנושה לש ותחמש תא האור ינא ןיא ,םיצצולתמה לש .
 שיגרמ ינא = ,ושכע םג םיגעולו םיקחושש ,הז .געלבו .הז קוחשב

 תונויצה ושכע וב האצמנש בצמהל יתארק .קונח ןוגי ,רימט - רעצ >>
 ידוהיה םלועהב : תמאב איה ךכו .המלש הלפמ ירחאש בצמ םשב
 הלורג תוררועתה  סרגנוקה ינפל השגרוה םיריעצה ןיב דוחיבו
 ררועתה קר הזש ,םיריעצה לש עוהי קלח ,תונויצה לא .היטנו

 הרומ --השדח .תמא ,שדח לאידיא שפחמ בוש .ליחתה ותלפממ =
 םיקחרמב קבאנ רחא רוא ביבש קר. ,םולכ היח אל ביבסמ ,ךרר +

 ..רואה-לא וז תרופצב םיריעצה וכשמנ הו .ביבשלו ',הלפאה םע
 ,סנ שחרתהל היה ךירצ ,ביבשה םתוא המר ךכ תרופצה תא ומכו < 0

 תמה  ףוגהב ,רשבו רוע םרקהל ויה  תוכירצ תושביה .תומצעה"
 םה ,המואה תמשנ םהש ,םיריעצה :המשנ חיפהל ויה םיכירצ |

 לש < הינשהי  ותלפמ יהוז םרגנוקה ,הז םנ .תושעל םיבורצ ויה
 תונויצה ליבשב . דוע םיקי אל אוה וז הלפמ ירחאו :,ריעצה ךורה "

 רבכש המ שיגרהלו בושל רשפאדיא :: ררועתי אלו םוקי אל .יארוב
 , , "שגרוה
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 ,ילש רעצ .ךותמ תמאה יהוז
 ! ןיידע הב םישיגרמ ונא ןיא לבא - תמאה איה השרח אל

 הבש : איה = רימו תשגרומ איה : םיעורי םיעגרב םימעפל קרו \
 .תחבשנו < =

 ןב אלא -- ינא ןיא לבא  ,וארוב -- רבכמ .העודי תמא-
 ,+., ריודו תא רמואה :ונמז =

 2 .ןיול-ןמפי

 ."דָנְנְתְמ ירּופפמ 0
5 

 ,רק תבוא

 , ראוגו .שדוחב , זיראפ

 + בונל'צ לאוחי ר"דל

 - -םכל רפסא תודגא .אלו .תותודב אל .,תואלפנ ירופס אל |
 ,םתיוהכ םירבד--םיכוראה :ידלח ימיב יתיארש ,ויהש םישעמ אלא :

 ונא -ןיאו םיספות ונא ןיא "םיטושפה, םירברה הא םג
 ,הישפיתו חידמול לא וא הרותה לא ענונ רברהשכ טרפבו ,םינישמ
 לכ םנ ךכ ,ינשרה :תרמוא הרותבש תואו תא לבש םשכ
 .הב םיקסועהו ז תידמול

 הרומ הלותב ם םכימימ םהיארה :! ונתרות לש החכ לודנ המ
 יתיאר ברההתב חא ,התוא .. ,ואר יניעו + הכלה תקסופו הארוחה

 םינב יכ = ,ןבכ תדמולו ברה היבא ינפל תבשוי .,הרלי הגדועב =
 איהו  ,ל'ז .היבא תומ .ירחא ,התורגבב החוא יתיאר ,ול ויה אל =

 ,ברעו קר. -- חשא .לוק = ,. ,תוכלה תקסופו- ואסכ לע  תבשוי = =
 רע :היחופתכמ .ררוי  ,דימת : הבג .לע .רוחש וניסו .השא תלמש
 ,תוכורא .:תורעש תופלחמ יתש --.השא תורעשו ,הילגר הצק
 םינידע םינפ...,הל בר ןנפו =- ,המכש לע תודרוי תובעו .תורוחש

 וקבל ריעה ישאר וילא .וסנכנ ,תומל הטנו ברה הלחשב
 : :ותוא ולאש

 :,,,?רפומ :ונל ףיטי ימו הרותה תעד ונל 'הרוי ימ ,ונבה --
 | נוטה שיאה .םש תא ,ל"ז ויפמ .עומשל םילאושה ונוכהנ

 :ירחאו שארב ענענ אוה םלוא ,וירחא .ואסכ לע תבשל ויניעב
 , :שחלב רמא עגר

 "לע .ותוא .ובישות םהאו 0

 / + ,,תונברה  אסכ
 אה !רמא אלש ,םימותסה וירבדל םיעמושה ואתשה

 .,,ותוא וביש ות " םתא אלא .,"ירחא יאפכ לע בשי

 :רמאו ,ותיב יאבמ .היהש ,ןקזה .השמ 'ר רדועתה
 | ...ךאפכב די הלשל ן"ח םינוכתמ ונא- ןיא ,ונבר --

 .עבשמ הבוטה ,הריחיה ךתב ירה ,ךל ןיא ןב םאו ,אוה .ךתובל
 +,. ךאפכ אוה הל ,םינב

 .ברה הנע --.,הל ,יאסב .אוה הל --
 ,ןקוה .השמ  'ר = ףיסוה -- = ,ונתנוכ וז --

 ,היהו -- הל תרחב רשא שיאל אשנהל ךתב לע הוצה
 / +: .ךירחא ךאסכ לע בשויה

 |. ,יתומ ירחא ותושעל רבד יתב לע תווצמ יל .הלילח ---
 | .:.אוה הל יאסכ ..,,םיתמה ןמ םייחה םיבוט כ

 5 ,םידמועה וקתתשנ
 .הינברה םע רבדל הרעה .ישאר ואב 'העבשה ימי, רובעכ

 ו +. תונברה אפכ תודוא לע .תונקתשהו- העונצה
 :ךרבא ואצמיש --םילורגה םינברה לא תונפל היה :ךירצ --

 .התא םא --
 :אוה

 .אפכ לש ןיסחויה הלשלשל יואר יהיש | ,ל"ז ברה תבל ןוגה
 +, .תונברה

 ..היניעמ וגלז = תועמרו ,םאה החנאנ
 : ,רבד הוצ אל  ,ל"ז ,אוה םא ,., תערוי  ינא םולכ --

 , =. חכובו תדמול  ,הכובו תרמול איה , ,. +ינא הוצא המ
 , -- ןושרג םקש דע ,ונדו וצעיתה .,הפסאל ריעה יבוט וסנכנ

 : רמאו---ןותמ םרא
 + יתובה ,תונלבס =

 ...רעצה :תצק :גופי .לבאה
 " ,לכאה ימי ירחא הנורחאה תבשב םיקרוצו םינוכנ וירבה וארנ

 ישאר .ובשי ,ותמשנ רכזל .ברה תיבב  תוינשמהו הלפתה ירחא
 .םושמ םגו תבשה רוככ םושמ ןייה לע ךרבל ןחלשה לא ריעה
 .:הקיתמ ינימ , םיבוסמל השיגה הנקוה .תינברהו , החמשב רומגל
 | , םיניפותו

 /- ,םלוכ ולאש =- % איה הפיא ברה תבו --
 | ההב הרשו הבש דימו ,ךומפה רדחה לא תינברה האצי

 , רוי רוחשו .ךורא = ריניס . ,וגה .תרשיו  המוקה-תהובג = ,הירחא
 , המכח םיעיבמו םיהכ"םירוח הינפ = ,הילגר. תופכ . רע היתופתכמ
 +הולשב הוטיבטו  תורדוחו. תויחקפ .היניע  ,חור-ץמואו

 : ופוכ תא םריו רזוע 'ר ,ןושארה יאבגה םק
 וחי הבסמב .בסנש יאולה !ברה-תב םייחל !תינבר ,םייחל

 , +, +. ןיסוראה .תחמשב  בורקבו הרהמב
 יקפס לש 'העונתב תינברה הבישה -- ! הכרבו הדות --

 םולמ, : רבדמה שיאב .תויחקפהו .תולודגה .תיניע תא הצענ הבהו
 , <: '% תעדו  םרטה .--- %המל ולא

 וזירוהו | ,החורל .וניבה ,תבה ינפב וחינשהש ,םיבוסמה לכ
 ,םשאר תא

 והחמשה .התבש .תפנכה-תיבב פלח תועובשו ורבע םימי
 5 . 'ר יפמ שידקח- תא םיללפתמה םיעמוש .ויה .הגיתבו בצעב

 | ימי ורבעי רשא דע ןיתמהל ףוירצ



 ,.;,ריעה המתיתג וליאכ --- תולבא לש שגר תובלב ריעמ היחו
 תשגנ ,תסנכֶהְדתיב לא האב םירוחש הפוטע ברה-תבש .שוו

 תא תחתופ ,יברעמה לתוכב  רמועה  לודגה םירפסה"ןורא
 :םתפ שמשה הילא הנופ .םירפסה ןיב היניעב תשפחמו ויו

 .המשב הל ארקל ויעמ אוה ןיא 'רפס .הזי
 , ספלאהו "הקזחה דיה, ==
 ףדמה לעמ םירפסה תא איצומ ,לפפס לע שמשה הלוע

 : רמואו ויל

 ,איה  עדוי --- םרה תיבל םירפסה תא אשא \ ינא =="
 . ןאכב םהב ןייעלו תבשל 'הל

 ,םהיקסעו םתדובעמ םינפנ ריעה ישנאש העשב ,ברעבש .שיו
 יועבמ .ברה .תיב .לוממ םידמועו ריעה שרגמ לא  םיאצוי

 תב, לש התניגנ ליקו  ,דעורו  ךז ..רוא .ןנתסמ  ויתונולח * יק
 ,רככה לכ תא .אלממ ןידעו םוגע רה  .תיבה .ןמ הלועו 'עקוב

 ,שרגמה דצב תחא היפינכב ךיעה ישאר םיסנכתמ וז העשב
 םיפצמו םיכחמ לא םיטיבמ ,תוצע ידבוא ,קיחרמ םידמוע

 \ המדרבר
 תורוד ךשמב .הרות לש .הינסכא -- הזה תיבה אוה אלפנ

 ידיחי = :4+/תוארג ןניאו תואור ,ביבסמ תוחרופ תויתוא ,םימלש

 שרגמ .ךותב קושה דצמ ךוראהו  ךומנה- תיבה .אוח רמוע רדובו
 םימיה .רוסבו .תגלפומה ותנקוב ,יתרזגב הנושו  לרכנ =- רועה |
 , וילע  ףפוחה .םיקיתעה =

 היתב לכו ,שאב הלוכ ריעה הטפשנש םימעפ המכ הוו
 העיגה .קיתעה תסנכה-תיב לא  םג  ,דקומה לע .ולע :היתויונח
 הברק 2 ריעה .שרגמב דמועה הזה תובה לא קרו -- ,הרעבתה

 ויבתבש ,הזה תיבה לע הטילש שאל הל ןיז .יכ ,םירמוא .
 םיבוהצ רינ-תונוילג לש הליבח .., .וב םירומש - םייח 'ר :לש
 םיליוג = ,םוליוגו = ,רונחה ירוחאמ תחנומ לבחב. הרושק  םישקו

 ןמאנ ,םימיה .בורמ םשו הפ הררופתנש הרקתה יקרסב םיעוז
 לבל ,יתומ ינפל הוצש ,ל'צז םייח 'ר לש .ותוצמל תיבה

 ינש םהילע ורבעי םרטב ,הצוחו התפה  ןמ ויבתכ .תא ואי
 םירמוש ,ל"'צז ותוצמ הא ועמשש ,ולאה םילתכה ,םינש ילבוי
 ...הפרשה ןמ םג םיכתכה לע

 תציפק, - - ףרגלטל יקירצ,ה אבנ הלא ויבתכב כ  ,םירמוא /
 ,ותולגתה ינפל הנש םירשעכ -- לז ונושלב "רוברה לש ךרר
 תובכרמ, -- לזרבה-תליסמ לש ותאצמה תא םג .שארמ דנו
 םג ויבתכב הלגש רשפאו . ל"ז  ונושלב ,"םיסוס ילב  תופע |

 | םימלש םילבוי ינש םהילע רומשל הוצ םנחל אל אלה---ץקה תא
 =- ןידה  ריאט 'ר  ונב הזה תיבב בשי" "קידצ,ה  ירחא =
 היה אוה ,המראה לע םימי הבריו תורובגל עיגהש "שישיהה
 , תוימורתה ויתודמו הבידנה יחור ינפמ ,ותרע ינב לע דאמ .ביבח

 ידיב ךורע היהש ,ונחלושמ ופנרפתה ץיח יינעו רועה ינויבא
 וליפא רימת חיתפ היה ותיב ,הלילה לכו םווה לכ .ולש תינ

 תפלל חכ דוע וב היה אלו ןקו רשאכ ,תולילב הנשה .תועשב
 שרוק .ןורא .יררצה ררחב ולצא ודימעה ,ללפתהל תסנפה-תיבל /

 תיבל אבל םיזררזמ ויה ריעה ישנא לכו ,וב הרותירפסו ןמק :
 םמושמ לבאכ הארנ תסנלה:תיבו ,ןינמב ומע ללפתהל ,שישיה ברח |
 ורדהו ודוה .וילא בש היה גחו תבש ימיב קרו ,לוחה :תומי :לכב |

 ,ריעה ירבכנ יריב ו "שישי ה אובב

 -- = רואינש 'ר .ונב תונברה-אסכ לע .בשי "שושי,ה תומבו =
 שמחו םירשע ,תוירבה םע .ברועמו הלולצ העד לעב < ,םכחו ג

 אל  םלועמ .  םיחונו םוכר םירבב | שדוקב ותדע תא

 ןכ

 לפ

 -היחקפה נע טבמ ו הר

 ;הלוגס.ידיחי ,םירבג --- הזח .תיבב ובשיש המה השלש
 רתסב הבשי וז ברה תב ,םאסכ לע תבשל תבה האב םהירחאו
 הינפל םיחותפ' ויה םישודקהו םילודגה םירפסהו ,הרות לש הלהא
 ,הלעמה ישנא לש תוריאמה םהיניע \ ינפל ' םיחותפ ויהש ומכ
 ונפל רבועהו  ,הדמ לב התניגנ לוק עמשנ היה לילה תממדב
 ררוחו :ןנתפמה ךזה רואה תא האור היה ברעה תלפאב תובה
 , .ןיכחמ היה ,וב- םעופ היה ובלו .םיסירתה יקרפ רעבמ הצוחה

 .םמותשמו שירחמ .דמועו ,ושאר תא
 ...םלוע ייחב קוסעל שורפתו ,העש ייח הבוע וז הלב,

 ,., הדיב םיחומ םניאו הל םיחינמ --  םילודגה היתובאו
 אלש ,שיאל .אשנת אלש ,ל"ז "םה,מ הלבק ילוא ערוי ימו

 ,,,רשא רע הרות-רומלתמ  לטבת אלו תיבה ןמ אצת
 ?ורה תא עדוי .ימ
 ,ל"ז ."שישיה, תומב , רבדה היה  ךכ אלהו

 ,וולע  ורמשיו .וביבס ורמע
 ,םיהלאה לא רוהטה .וחור
 ; רמאיו ןאמיו

 ,ל"צז אבא יפמ ינלבוקמ =-
 .,.חישמה ךלמל

 + ., תטיו ויניע תא" םוצעיו  ,ויפב .ונרוע .רברה
 תילכת דע רריו םיבגשנה םהוהכר  רקח רע אבי :ימ םלוא

 + הקומעה  םתנוכ
 םיפורצ ףרצמ הזה .תיבכ ןיירע ףחרמ "שישיה, חורש רשפא

 רומלב תולילכ םימי .התשעש ,"ברה תב, .ותדכנ לש היפ לבהמ
 .העשל ףא:חוהה םלועה .ילבהל התער תא החיפמ הניאו ,הרותה
 .:.תלק

 ואובי םימי

 ירבכנו

 ,לודגה = "יוריו,ה = לע .ותוא : וריכזיו

 םולש .יפכ תא עוקתל .הכזאש

 .רבדה תא וחיכוי

 (אבי .ףוס)

 2 ה

 + הקירמאּב תירּוהיה תּונוהָעָה

 ו
 5 ,"םטרעוורַָאפ)ה

 0 (ףופ)
 וכ ןואצמו "פמרעווראפ,ה ילעב ובשח  תונורחאה םינשב

 םירמאמב םיטיעממ וליתתה ןכלו ,"תיניצרה, תא בבחמ .וניא להקה
 םידבכה .חתיתההילכ םוקמ תא ,תולק "תוחיש,ב םיברמו "םיינויע,
 ,םינודיכהו .םיצחה .ולטנ תוימואלהו תרה רגנכ המחלמה תיכרעמב
 < לכ חומ" למע .ארוקה תאמ םישרודה ,םייעדמה םירמאמה םוקמבו
 6 .,םלוע לש \ ומורב םידמועה םירבדה ינפ לע םיפוהפר םיאב ,אוהש
 ,ינוטילופ :ןונגפב םיבותכ
 ,ודמלל רשאמ

 הו .הביתכ-ןפוא לא

 ארוקה תער תא חדבל רתוי יושעה

 םיצמאתמה ,םירזועה בור םילגתסמ

 ששח וב שיש רבר לכמ קחרתהלו "קלחו דח, ןוננסב .רבדל , 
 ' לע ריכהל ןמיסל. "פמרעווראפ,ה : ירפוס ןיב החיה וז .,*תוניצר,
 ,ונא םיעדוי .אלה .הקירמאב ונלצא ןאכש, .ינפמ ,"קורי,ה תא ודי
 , ,"תואיצמב .ללכ .?קפוד, ןיאו לבה לכה .יכ

 7 ..רפוסה .אוה :הוה ' "שרחה ו םיטפרופמה ןמ רחא-

 . .ריעה

 *תא בישיו טעמ רוע יכ םתוארבו
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 הקושתה'דבלמ םולכ :ומלועב ול ןיאש  ,רפוס לש סופט והז
 רבוע אוה ירה ,גולגלה םמלוב 0 העשב .גולגל םשל גלנלל
 ,םיאטבמב קדקרמ וניאו םירבָרב קרוב וניאו .סומינה .לובג תא
 לא -- םיאינשהו םיבוהאה  ,םיקוחרהו םיבורקה .םיתמהו  םייחה
 םיאצוי תובורק םימעפל  ,הסנ :תונציל  ךותמ סחיהמ .אוה לכה

 םישועש ,דאמ םירקוד םירבדו הפי םיצקוע םידודח .וטע .תחתמ = >>
 :ילופךםירמאמ הרשע קר ארקל :יר  ךא " ,םתופירחב . םשור
 .הזה רפוסה לא המוצע הביא שיגרהל ירכ ,ולש םונומ

 לאכ  בונאראב לא  םיפחיתמ | קרויהוינב .םירפוסה < וגוחב
 טעוב יכ ףא ,וירבד לע  בישהל ןינהונ ןיאו . ,לבחה"לע-דקרמ
 הו .ןיא .יכ ,םוערוי לכהש ינפמ  ,םדא לכב ובוליה .ךרדב איה
 ויתוצלהמ םינהינ .םיארוקה ןומה .ךא .ןכשנו "ןחכנ ישעמ אלא
 .ףיקתה איהו --- וידודחמו

 ררושמה אוה "סטרעווראפ,ה ןעשנ וילעש יעיברה דומעה
 . רלפנזור .םירומ .םסרופמה

 ,ויריש יפ לע הוה שיאה תא םיערוי היסורב םיארוקה :
 ,יטויפה ונורשכ דובכל ןושל לכב ובתכנש הלהתה-ירמאמ :יפ לע
 תוצופת לכב .םיפכאמ ויהש תובדנה תומישר יפ לע -- הנורחאלו
 .,.הזח "רועה ןטייפ,ב ךומתל  לארשו <

 רוהב הז .דלפנזור .םירומ תא .םיריכמה םה םיפעמ םלואו
 :ראפ,ב סיפדמ 'אוה עובשב םימעפ:שלש וא םיתש . טסיניטילופ
 הזורפ לש תובורעת -- "אמויד ינינעמ, םינוש םינוטילופ "סטרעוו
 ...הנייה השוע היהש ומכ ,היזיאופו

 הכלל רלפנוור .םירומל ול שי  השלוח יכ ,תערל ץוחנ
 םיררושמהש םשכ ,הריטס ינינעל עגונש המב ,הנ יי ה .תובקעב
 .הבהא-ירישב .ה נ יי ה תא םיקחמ םירועצה =

 ינוטילופ .לש .יתורפסה .םכרע לע ןורל הפ ינינעמ :ןיא
 ךירצ ךא ...וירישמ הבהרה םיעורג םה  ןפוא .לכבש ,ךלפנזור
 םיבי'חמו ,"סטרעווראפ,ה ליבשב .הנוכב םיבחכנ םה :יכ ,תערל
 ,םתרוצב ןהו םנכתב ןה .ןיתעה יקלח .רהי לא .םיאתהל 'םה"

 תאמ הזה ןיתעהב ספדנו .ךליהש המ לכ לא :םננוסיד .ןיעב =
 תאמ םיפי םירמאמ ןמזל ןמזמ םש םיאב ,"תובא העברא,
 .ץוח .ירפוס יריב םיבותכ םיכתכמ וא ן ייפ ע יל א  ררושמ
 ןיאש םשכ ,ןותעה תרוצ תא תינשל .םילוכי .םניא הלא לב. ךא
 אשר-תואנ ונא םיאצומ םא םג ,בושי-םוקמל ךפהיל לכי רברמה
 -- + תורדוב .תונפב
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 ךררב ךלוהש הז ןכש לכ אלו ,עגרה ינינעל רעוימה ןותעה
 המב :תויהל .ול רשפאדיא ,הגלפמ .לש םתוח וילע .אשונו השובכ
 םירישהו םירופסה לש לודגה בורה , תישפח הרוציל ,הפיה תורפסל =
 םהא םא .רתוי וא תוחפ םיזויצנרנט םהש. הרכהב םש .םיטפדנה =

 ןיאש ,תיתונמא הריצי "סטרעווראפ,ה ידומע לע םימעפל .םישגופ
 םיירוהיה םינותעה ןמ "חוקל, הז ירה ,הנממ ףדונ ילאיצוס :ןויער
 י "הצחמל קורי, .רפוכ .תאמ "םנח יצחב,  לבקתנ וא .היפורבש

 הכירצ ,ויארוק ליבשב אלמ ףסכב הניק ןותעהש ',הפיה-תורפסה =
 ןורשכ רפוסל ול שי םא וז "הלשממ, לש 'עבטמב העובט :תויהל |

 לא לגתסי דאמ רצק ןמובש .הוקה שי ירה ,הטורפדהוש .לש
 לש ונורשבש המ לפו ;וז .הכאלמ הירוב לע דמליו םוקמה .יאנת =
 תגררמל עיגוש םרטב :,הרובעה :וילע רבכת ןכ .,לודג .רפוסה < =

 .. ,ךרועל יוצר,
 יסמרעווראפ,ה ירפוסל .הרחוימי הניא וז "תולגתסה, םלואו = =
 םלוקלק בלו ,םה ןורשכדילעב בור .יפ .לע הלאש אלא .,רבלב
 % ,רתוא רינ .ןותעב םתרובע ילגרל

 :תונורחאה םינשבש יפ לע 'ףא ,םינותעה ראשב םיאבה הלאמ
 ךא ,הבורמ  הרמב היפרגונריפ .ןהב שיש  ,"תוריצי,ב  םירחוב
 ףיסוהל קר יד .ןה ,"תוילאיצוסה, הטעמב הז לע תוסכל םילדתשמ
 .םרוגה,  ,יטסילטיפקה ררסה לש ותונגב תושרודה תודחא .תורוש
 .,םיאריקה להק  תאמ *רשכה, לבקל ידכ ,"הלאה תוזחמה לכל
 ...הלאכ םירבדמ חחונ םתער רבעיובש

 - .ולש להקה שפנ תא ךרועה ערוי

 "נרקב "םטרעווראפ,ה ול הנקש ,לודנ רתויה םוסרפה םלואו
 'ןירורחה, וא םיובנגייפ לש "תוסרוקיפא,ה ליבשב אל אוה .להקה
 : ,ונותעב ךרועה גיהנהש רחא "ןוקת, ילגרל םא .יכ ,בונאראב לש

 | . תובברל ויארוק רפסמ הברתנ וללגבו
 רורצ, םשב העובק הקירבור ןותעב .שי םינש עבראכ הז

 תאמ םיבתכמ השלש םינש םש םיאב םווו םוי" לכב .,"םיבתכמ
 גור ."םדא .לכמ םכחה, ךרועה לא "תולאש ,ב. םינופה ,םיארוקה
 יפ לע | רתיהוהרוסא ינינעב ןתצקמו תושא ינינעב אוה תולאשה
 יזיב תכרעמב לבותמהו דבועמה) .בתכמ לכ ירחא ,םכרמ תרות
 : ,םימותוחםירואה .תאמ :"הבושת, האב .(החמומ

 8 לש .התוהמו הביט .תא רצק רמאמב .ראתל השק
 ול .המש אל תכדעמהש דע :להקה - הבבחתנ ךכ לכש ,וז
 יקח, רגנכ היציזופיאה רצמ הררועתנש ,הלודגה הירוגטקה לא
 ,הכרע - תא לידגהלו .תאזה הקירבורה תא ללכשל הפיסומ איהו ,הז
 : , םיארוקה יניעב

 םעמוש הזה "םיבתכמה"רוקצ,ב  םיאצומ .םתא ןיא המ
 וזנכ .םהיתיבוהאש םיללמוא םירוחב יפמ  הינאו הינאת םתא
 [( נענש ןהלש \ ?לאיריאה,' לע הניק תוררועמ תולותב :וא ,םהב
 :ן שב וא היב-דידיב :היניע .הנתנש ותשא לע ןנולתמ לעב .ונניאו
 הלעב בוזעב הלרוג-ירס תא ךרועה ינזאב תרפסמ השאו ,בורק
 תא םיררממה : םהיתובא לע םיננואתמ םינב :הירלו תאו .התוא
 ,םהמ םיקחרתמה םהינכ לע םינניקמ תובאו ,םהייח

 מב ,ןיבהל ירכ ,םמצע םיבהכמה .תא  ארקל .ךירצ .ךא
 |ונוה המוד אוה ינומהה ידוהיה אריקה" . להקה בל תא וחקל

 א איה ת מ א : לאוש אוה רכד ול םירפסמש העשבש  ,רליל
 ףחתשמ אוה , תואיצמבש םירבדל קר ררועתמ ובל % א תרד ב
 [םיכתכמה רורצ,ב - ,ןוימדה .רוצי לש אלו יח םדא לש ורעצב קר
 ןריאש ,ינולפ בוחרב .רדה ינולפ ןב .ינולפ ה'ע םירופס ארוק .אוה
 ,ובל דע םיעגונ הלאה ת מ א ה י רב דו ,ךכו ךכ ול

 ,וש .ינפמ .,רחא אוה ןונגפה) םייניכב םה םיכהכמה בור

 חצב יכנא :יורש,= : איה .החיתפה , (םלוכ תא "תדבעמ, תחא
 ןונלמנש אלא ,. , ייחל ץק םישל ישפנכ .יתרמג .רבכו ., . ,הלודג
 וויסהו "..,יתכמל תואפר אצמי ילוא ,ךרועה לא הלחת תונפל
 ו וריבש ,לבהב .רחאה ה אוה ,ךרועה ינודא  ,התא, :אוה
 ,;יתרזעל השוח ,. ,יחור תא .ריקפמ

 %הלאה םיבתכמה ש (וחכ-אב וא) ךרועה הנוע המו

 שמ ,םנוגימ  םתוא םחנמ אוה םראההינבל הברה ותבהאב
 ושארה הבסה תא, םהל ריכזמ ,"לובסלו תאשל, הבוט הצע םתל
 ונלכ קוחמו םחור תא .ררועמ ,\טסילטיפקר רדסה --- םנוסא לש
 ."םשפנ יעצפ לכ אפרי .ןמזה, יכ  .הוקתה תא

 הונורעת-יאושנ, ..בישמ אוה .םהיפ לעש .,םיכורע "םוניד יקספ,
 !שהבםישפח ירהש .,םירתומ ,םיטסילאיצוס איה ו "אוה, םא

 ב םורהל יארכ .ןיאש . ינפמ = ,רימחהל | ןיגהונ ןיטגב, <
 הלעה - לע םינורחאה רי



1 

 ה ןוילנ |

 ,תמאההרוא הלגנ רבכ םהלש

 . רועו .רועו

 ,"ךשחב םיכלוה ןיידע םינקוהו

 ךא .. תורירמו םעכ םימעפלו קוחצ םימעפל םיררועמה  ;םנימב

 תוכיתח, "פטרעווראפ,ה לש "םיבתכמה רורצ,ב םיאור ונא ןפוא לבב
 םתדלומדתמדא לעמ ורקענש * ,הקירמאב .םידרונה 0 'םייח
 -תְרוא םהל דבא השקה םלומלטב ,הירכנ ץראל ולגלנתנו
 םה ירהו ,םהיתובא תובאו םהיתובא וכלה ובש ,םהלש םיוח
 -- *+ + תוצע  ידבוא

 תודא לע קרוידוינ יבשותמ רחא םע תחא םעפ יתרפסשכ

 ללכ לוכי התא ןיא, :יל רמא ,ותטישו וכלהמו "סטרעווראפ ה =

 ,הנשל הנשמ ה בוט ל הז ןותע הנתשמו ךלוה המכ ,רעשל

 ,הז ןותע ןייטצמ היה הבש ,תורהי ו םידוהיל האנשהה |

 ימוא ל .,.רמאמ םש שגופ ההא םימעפלו , תחתופו תכלוה

 :ימאה ,םינש שמח ינפל הז ןותעב היה רשפא:יאש המ ,ש מ מ

 וילע .העיפשה תונורחאה.  םינשה לש :הלודגה תידוהיה  היצרג

 ,םיטסילאיצופה תושרב התע וניא קרוידוינב ידוהיה בוחרה : הברה
 ."םינש רשע ינפל רבהה היהש ומכ

 2 ב 000

 אֶל ףא "םטרעווראפ,ה ידיפ חמ היה 'אל  יחיש"שוא 2
 -- ,דצה ןמ רמוע לש איה ותעד ,וידנ'נתמ מ

3 

| 
- , 
- ְ 

4 

 .הָיְנמְרגמ םיִבָּתְכַמ -

 ; זנכשאב םידוהיה יגוחב לודג םשור קפס
 ךלהממ | םיטרופמ  רתוי וא תוחפ ה"וד ואיבה םונטקהו םילודנה םינותעה >>

 ואב אלו םינויצהו ,םידוהיה דגנ וחמ אל םיימשיטנאה םינותעה,,,סרגנוקה =
 ,ייהמה םירז םיחרואש ינפמ -- םידוהיה תא שרגל .ךורצש תושירדבו ו .
 ,'גנוטיוצ  רעטרופקנרפ,  ילֶרבילה  ןותעה תכרעמל דחא| בתכמ  דבלמ |
 \לגרל םוהוהיה דפש תחא הלמ ףא הספרנ -/ ,ללובתמ ידוחי י'ע בתכנש | |

 , םרגנוקה
 .אוש ךחפ אפיא היה םהיתוקעצו םיימשיטנאה ינפמ ודחפש הו דחפ

 ילב השע גרובמהב םרגנוקה

 לב רעב  עיופהש ,דחא "םבסומ-רקש,ם ורטפנ הינמרגב םידוהיה | >

 תמ, ינפמ ,םיימשיטנאה געל | ינפמ ךכ לב אריל טושפ ולדח ,'םהישעמ
 תרבח, ישאר רימ ושיגרה הזה חורה בצמב .הז ןודינב קר ןבומכ -- "ודמאי
 הלודג הפפאל אורקל .םשפנב ווע וביהרהו "ןנכשא ידוהיל רשא הרועה
 .ןילרבב וניחא.ירישע תא הולא ןימוהלו

 ילודגט םלוכ טעמכ םישנא תואמ .שמחכ ,רבדה םילצה םעפהוי
 + תונוש תוצראב םידוהיה בצמ דע עומשל ואב ןילרבבש םירישעה

 ןומיספ פמ'ו רמ "הרועה תרבח, לש ר'ויה חתפ הפסאה תא 5
 הרועה תרבח, תרטמ תא םיפסאנה ינפל ראבמ אוה ., ןינעמ לבא רצק םואנב
 איהו "הרועה, הדסונש םוימ יצחו םינש עשת קר ורבע . הישעמו הותודלות
 הנשהב |, םידוהיה ןיב תומסרופמו תודבכנ רתויה תורבחה תחאל רבכ התיה
 םרפסמ הלוע ושכע ,םירבח םיפלא תשלשכ קר הל ויה הדסוהל הנושאוה
 .ףלא םירשעמ רתויל

 , היפורב םידוהיה בצמ ד"ע ,י ו ךנ ל ן גי ו א .לוסנק-לרנגה רבד וירחא
 טוקיובה לע ,וללה תוצראב וניחא לע םיקיעמה םיקוחה לע , הוצילגו ,היגימוה
 , לכל םיעודי םירבד -- ללכב תוערפה לע  ,תונושה תופידרה לעו ימונוקואה
 , םשורה :לדגי :זא -- תחא הנוטתל תודבועה לכ תופרטעמשכ לבא

 תאצות ,אלא הניאש * ,הלאה תוצראמ האוציה תעונת תא ראת אוה
 "הרזעה .תרבח, לש התרוע ר'ע רפסו םידוהיה םינותנ ובש יללכה בצמה
 יצחו העבראמ רתוי המויק ומי ךשמב "הרועה תרבח, האיצוה סלכב + םיררונהל

 ,.קרמ םונווליפ
 ומואנ היה \ו הפפאב עמשנש :ןיוצמ  רתויחו בושח רתויה ואנה .םלוא = ,

 םופסאנה י"ע לכקתנש , - לוופ ר"דה "הרועה .תרבח, לש ה 0

 ,םיאלפנ םיזוירוק םיאצומ ונא "תובושת,ב םג "תולאש,ב םנ

 9 : 3%- םלועה <

7 

 םידוהי . היצרגימאה תלאשב , וינפלש םאונה רטנש המב ליחתה אוה
 תעדויה הרכח לכ . הדנקו הניטנגרא ,הקירמאל ,תונוש תוצראל ודדנ  תובברל
 אלא | תונמו הרוע הוהב רוועל קר 0 איה תכיוחמ התרטמו התדועת תא
 הישעמ תא םיאתהלו דלונה תא שארמ תוארל ,דיתעה לע  םג בושתל
 םירדונהל היחי רשפא.יאש תויה לכוי תורחא םינש דועב .דיתעב בצמהל
 ליבשב םוקמ יד םש רבכ היהי אלש ינפמ וא ,הלאה תוצראהל דוע תבלל
 תויושפאה יתש :םידדונה דגנ םישק םיקוח םש וקוחיש ינפמ וא , םינומה
 תעשב םא היהי .המו . ונממ ללכ תוקוחר ןה ןיאוא רבכ תובורק דחי םג וללה
 ןא "וכלי הנא  ,הקירמאב יתונוקיא רבשמ הרקי -- וניחא ינומתל תוינערופ
 תושרח טלקמ תוצרא דעומ רועב אצמל ץוחנ ךכיפלו -- ? םיללמואה .םידדונה
 ללכב היקרוט ץרא אוה הזה ךרוצהל המיאתמ רתויה ץראה . םידדונה ליבשב
 .'נוילימ  ליפש ב  םוקמ דוע שי וו הכלממב ,טרפב לארשי.ץראו
 ינידמ ונויצ םאונה ןיא ...םידוהיהכ ,םיימש המה ץיראה-יבשותו ,םי ב שי ת מ
 *  םיינויצהל רוזעל | ולכויש םייגידמה | םיעינמה תא אצומ אוה ןיאש ינפמ
 ןיבמו  עדויה שיא לכ לבא -- לעופה לא םתבשחמ תא איצוהל םיינידמה
 תא ןיפהל ךירצשו  ,ןיא תרחא ךרדש תודוהל ךירצ אוהש ומכ בצמה תא
 שפחל םיצלאגו םרוגמ תומוקממ םישרוגמה ,וניחא יפלא ליבשב תאוה ץראה
 ...השדח "תדלומ ץרא, םהל

 .תטרה יהירה -- וז הרטמל הצוחנ יכה הלועפה ,דבכג יכה השעמה
 ךא תושעל רשפא הו רבד , היקרוטמ רבכ םיאצמנה וניחאמ הלא לש םבצמ
 ..היבשויו םוקמה יאנתל םימיאתמ םיבוט רפס:יתב י"ע

 תובדנ ונממ ושקבו םיריעצ.םידוהי םאונה לא ואב סודור ריעב
 ומטפ .ה עודי הרבח לש התטש ירפ המה הלא !תית פר'צ ה ...הפשהב
 ! הדודנל -- םיליעומ םה 'בוט רתויה הרקמבש םירבדה הלא לכב םידליה תא
 .השרח "םידוהייתלאש, ונל ארבל ,וניבואכמ לע בואכמ ףיסוהל , רמולב

 תיטפיניבוש הרבח איה ןיא .וו ךרדב ךלת אל "הרועה תרבח,
 הפשה תא םידמול הירפס.יתבב . הדסונ תינמרגה הפשה תצפה ליבשב אלו
 רחסמ לש | םיסחי רככ םהיבשויל שיש תומוקמב ,ףוחה-ירעב ךא תיזנכשאה
 ,, אפוריא תופשמ תחאב ךרוצ רבכ שי המשו , אפוריא תוצרא םע תוברתו

 ידימלתש ינפמ .תייר ב ע ה ה פ ש ה איה רפסה.תיב תפש ללכב לבא
 ,הרחוימו תחא תימשר הפש התיה הצוחנ תונוש תופשב םירבדמ רפסה-ותב
 < ,ןבומ --? רחבל םילוכי = ונייה וזיאבו ,םידיסלתה לכ תא רחאל  החכבש
 תדה תפש איהש , ונמע תורדש לכ יניעב .הצרענהו השודקה הפשה התואב יב
 /ונלש רפס.יתבב לבא ,  הלפתהו
 :ץראב ראשהל םדיב תלוכיה אופא היהת הוכ ןפואבו ,!תיקרוטו תיברע
 'םירשיו םיליכשמ םישנאב לודג ךב:לכ ךרוצ הל שיש ,ץראה תוחתפתהל רוועל
 . םוקמה יגהנמ תא םיעדויה

 3 קשה תרבח, הדסיש רפסה-יתב בצמ תא טווטורפב ראתמ םאונה

 | דסומת  ר'ע ,רמוג אוה םוקונכטהבו ליחתמ אוה םידליה ינגב ..היקרוטב
 .היקרוט  ץרא | + וב * ןופצה בוטה לכ תא ראתמו רברל הברמ .אוה ןורחאה
 ,ואב "ושבע :רע | .הבורט  הדמב םיריני גיא הל םיצוחנו התע תחתפתמ
 .וראשנ\ .ויהש ,םוקמה.תפש תא ועדי אלש םישנא , ץראל-ץוח ינב םיריני'זניא
 ':תעל היהי םוקינכטה .הלשממה תא ןוצר עיבשהל ולכי אל ךכיפלו ,םירו /

 , םינותעהב העידי האב | הנווחאה תעב ,  היקרוטב דיחיהו ןושארה התע
 ,ונתוא חמשל לכות \וז הרבוק .היקרוטב םוקינכיט דפיל םירמוא םילגנאהש
 יכוגה .הזב דפומ ץוחנ המכ דע איה | החיבומ יכ
 יהישו םתכאלמב | הגוכנ 0 םהל 'היהתש ,םינו ש א רה םיריני'וניאה
 לדתשה 4 תורשמ גישהל םהל היהי לקנ הו ןפואב .התפש תא ועדיו ץראה-יניתג
 ! םודוהי ויהו--םתדוקפ תחת ודבעיש םילעופה יב

 .-תמרגורפ ןיידע הרמגג אלה ךרעב הנש דועב דסויש ,סוקינכט םע םג לבא
 שארב טידמועהש ךירצ ,היקרוטב וניחא בצמ תא םירהל ידכ . הרכחה לש הדובעה
 '.ןיהיש  דבלמ םינברהש ,םתאמ תשרוד םמעלו ןמוהל םתבוח המ וערי תודעה
 תאוה הרטמה תא גישהל ידכ .םיי לי כש ם םג ויהי הרותייגלפומו םימש.יארי
 םג הטש ודמליש ,םישדח תודוסי לע "תובישי,ה תא ררסל הרבחה הצוו
 "ושעג .ךרעב םיטעמ--םידחא  םידעצ . תויללכ תועידילו תורז תונושלל םירומ
 תירמוחה הרועהב הברה היולת לעופה לא הבשחמה תאצוה .וז ךרדב רבכ
 .יזנכשא ירוהי תאמ הרבחה לבקתש

 : "הי ונלש םוקינכטה

 '! % ץראה.תפש תא םג םידימלתה םירמול

. 

 % ריצ .ךוע םאנ וירחא .תוכורא םיפב:תואיחמב ולבקתב ןתנ ר"ד יובד

 ; לבותמ , שגר אלמו םח היה ומואנ . לסק םירתסה-ץעוי ,  יסורפה םיקקוחמה.תיב
 ,"הרזעה תרבח, = ידיב עייסל םיפסאנהל ארק ובו םיירבע םיקוספ ירבשב
 .הונפל הביצהש ,המרה התדועת תא אלמל לכותש ודכב

 :תא ונתנ .םיפסאנה לכ טעמבש--ויה הפסאה תואצות
 התיה ומצע עובש ותואבו
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 ,תודחוימ תונטוה י"; ושקבתנש ןילרבב םידוהיה-ירישע ופסאנ םעפה םג
 םגיכ ,"הרועה תרבח, תאירקל ואבש הלא רפסממ ןטק הוב היה םרפסמ לבא
 .הפסאה ירדפמ וטיעמה תונמוהה רפסמב

 יהיקרוט ץראב םידוהיה תובשיתה:תלאש וז הפסאב םג הדמע קרפה לע

 , תובר .תווקת אלמ אוה . אטשוקל ותעיסנ רבר לע 'האצרה ארק גיסונ ר"דה

 .ץראב . םידוהיה תובשיתהל הבחב םיסחיתמ תיקרוטה הכלממה יגיהנמ יגוחב
 ,םינומה תובשיתה ,ליבשב םיבוטה ,  םיבר תומוקמ שי הינודקמו הילוטנא  ,לארשי
 , ףסכ יד ףוסאלו הדובע לש תטרופמ תינכת ךורעל ,ץרמב דובעל ףא ץוחנ
 רשפאשו א"קיאה רועל ואבי הקירמאב םידוהיה ירישע םגש הוקתה העבוה

 םיקסועו םינינעתמה םייובעה םידסומהו תורבחה ראש תא םג דחאל היהי
 + תיבושו הדובעב

 רני'זגיא ,רמיהפדליה שריה ר"דה םהיניב ,םירחא םימאונ דוע .ורבד | * 1
 ,םיפלא תורשע וזיא ופסאנ .תובוט םעפה םג ויה הפסאה תואצותו ,דועו .גרובצנוג
 םהינפל ועוצישכ םילודג םימובפ תתל ומיטבה םיפסאנהט םידחאו
 +תיבושיה הדובעה לש הטשהו םוקמה תודוא לע הטרופמ תינכת

 רתויה םבורש הלאב םישנא ןיב ,ווכ הפסאב םגש , ןייצל אוה יאדכ -
 המשאה לע לצנתהל בוטו ץוחנל גיסונ ר"דה אצמ ,  תונויצמ םיקוחר לודג '

 .תונויצהו םינויצה יפלכ םירבד חיטה אטשוקב ותויהב יכ ,.וילע .הלטוהש
 רַחא יקרוט רטסיגימל בישה קר אוה . הוה רברה לב תא שיחבמ גיסונ ר"דה <

 א"קיאהל ןיא :יב , הלילשב --- ? הקוטילופב א"קיאה תקסוע םא :ותלאש לע

 וינידמ תורטמ םוש
 "יוערעסערפ-ןעטסינויצ, יפ.היד.החיכומ ,המצעל איהשב וו .הדבוע

 . הינסרג ץראב לגרה תא הטשפ
 רגרל ר"רה םברו םה .ךכ םיבשוח םגיא אנוטלאב םיסקודותרואה לבא

 ! תוהטמ יתש הל שיש *הירומ, םשב "תורדחפה, ושכע ודסיו ודמע םשארב
 תוגווחאה םינשהב ול אצמש "יחרומ,ה םע טרפבו , תוגויצה תא :םוחלל .(א .

 תישעמ  תיבושי הרועב.קוסעל (ב  ,הינטרגב םיקודאה יגוחב םובר םיכמות | =
 . לארשויץראב

 קזנ' איבי אמש ,שהח רבד לכב רושחל םה םיליגר .םיפקודותרואה
 בור פע .תירבעה תורפסהב הנוגה העידי .םהייח לכ %וכרתה הכש תדהל דספהו 00

 / . השעמו השעמ ןיכ רקבל םילוכי ה ןיא ךכיפלו ,םהל ןיא
 םיעדוי --- "לארשי"ץרא בושי, המשו לארשיב הלודג "הוצמ, שי יב

 , אוה .רוסא הז לכ -- היחתהו תוימואלה ,"םוסרגנוק,חו "תונויצ,ה לבא , םה
 ץוחמ ,איה םג דובעל תרמואה .,תאוה "תוררתסה הש .רבדב קפס ןיא

 יאָדוב ליעות איה ..גרובמהב סֶרגנוקה תעפשה תחת חרסונ , ונכשא תולובגל
 .המררתב םיעוקשה ,הינמרגב .םיפקודותרואה תובשחמ תא' ררועל "
 תכלוה .איהו , תונויצה דגנ הלחת הבשחמב הדסוגש .תורדהסהש שו ל
 תדוגא סע הרק הזה רבדכ . תינויצ הלוכ התיהו טעמ .דועו ונילא תרקתמו =

 | ,םוריע
 ונבשא ץראב תולודגה תודעה לכב םיפונפ הל שיש תאוה תורדתסהה

 טעמ רוע .םינקו קרו ,םה םינקוש ואו םה .םיללובתמה י"ע הדסונ |
 םיריעצל  ,םירחאל תינסרגה תודהיה לע םתלשממ טוברש תא רופמל ויהי םוכירצו
 תדה .תירבב ואבוה םמצע םיללובתמה ינב !םיריעצ ןוא ,.? ימל לבא ,םהט
 תוירכנ ,םישנ ךכ רתא ואשנ , בומ רתויה ןפואב ;וא , םתורליב .דוע. תירצונה

 ?ושע המ :םינויצ םבור םירחאה , ללכ + םה/.ןיאש םמצע לע ווירבהו -
 תורוהלו .םתרוהב םכנחל ידב , םישידאה לש "םיריעצה תדוגא , ודסוו וכלה
 + םהוכרד 0

 םירועש דוסוב רבכ תקפוע איהו ,הרוגאה הדפונש םוומ הרבע הגש ךא
 םימואג םיעטשנו תירבעה  הירוטסיהב םירועש םוארקנ היתופסאב , םוירבע :

 .,,לקש,ה יטלשממ רבכ הטה םירבחה בורו ,םי נו יצ יפמ אקודו .תונויצה לע
 ...הינמרגב םינויצה ינקסע, יבוטמ םומיה תוברב ויהי םהמ םיבר יכ קפס לכ :ןיאו =

 םיללובתמה ןיב התע הז התיוהש המחלטהב ,ה ג ז ו פ ב יכ ,םיאור ונאשבו
 הדעה ןסוש הלא ,םינושארה וחצנ , הדעה ישאר  תוריחב ימיכ  םונויצהו =
 אוה תוא ירה -- תולוק םישמח לש רעצמ בורב ,תובר םינש הז .םהידיב |

 .ונרצ לע היתי בויקה דותעב ןוחצנהש
 ,ןייזאפ ממ .

 + ןילרב

 , ו

 יהיצילנס םיכתסמ = == =
 ה ו 5 1

 וטרקומירה הטיסרובינואה וימלת .לש תיארפזו .היצרטסנומידה
 0 ו / ים 0

 רזמ ןוולג 5

 -- םלועה <

 ,ןייטשרלפ ,

 , ו

 ".ורימלת םיחחרפ רצמ הנגהל םיקוק! םניא "תילותקה כובל, לש םיפרטניאה .התיה
 | ידוחיה .,.םג םכותבו- ,תינוריעה הצעומה ירבח בור ןיגמ םהולע ..הטיסריבינואה

 | עוצקמו עוצקמ לככ .,הטושי תללושמ הָנִיִא םגו איה תיערא אל וז הנגהו
 | םודוהיה יכרצמ בלה תא חיסהל ,ריעה תגהנה לש תירקיעה התפיאש תרכינ
 ,םוינוריעה .תודסומהב .תורשמ םוש םידוהיל תרפומ איה ןיא = ,םהיתודסומו
 ,דחא ידוהי ףא ןיא הלש םירני'זניאהו םיאפורה ןיבו

 | תודסומה ןמ המועזה הכימתה תא םג עונמל ,הלובחת האצמנ םעפה

 | ןליפא וא דעוה ירבח ןיב דחא יגויצ אצמוש יד ,םידוהיה לש םיצוחנ .רתויה
 "ךסומ ךפהיש לובשב תרחא וא וז תיפורטנליפ הרבח לש םוטושפה םירבחה ןוב
 וגממ  עונמל הוצמש | ,ינלופ:יטנא רמולכ ,ינויצ רפומל :הזב

 | ההשחנ םואתפ = ."םירוהיה םוטנזורוגורה תרובח,ל .הרק .הזב | הרקמ
 || הוומ לש הכימתה תא | הנממ וענמו * ,'תונויצ ןועב תאזה  הרובחה

 , .הגוחחא הט לחה  התיה אל וז םנמא .,הנש לכב הל | םינתונ ויחש  םירתב

 תשירדל המיבפה קר וליא ,הכימתה תא גישהלו בושל הלוכו התיה ל"נה הרזכחה
 | :רמולכ .,תימואל:יטנא איה  ןיאש ,העדומ:תריסמ רבדב | תינוריעה הצעומה

 ור השירדהש ,הניבהו ןויסנב הרמע וז הרוכח לבא ,,,איה תי ג ל ו פ ש
 ...הכימתה לע רתול הטילחהו "תומי אלו  אשיר | קיספ, ןיעמ

 ללכ הפנכנ אל איה .תפלל תינוריעה הצעומה  הקיחרה דוע וז הנשב
 לש התעדהתוה תא העמש איה  .הערומ:תריסמ םוש השרד אלו  ןינעה יבועב
 :נל ייפ דפ ומ איה "םירוהיה םיטנזוריגירה תרובח,ש תיסנניפה הדעוה
 [יכניאה םינויצ ל דיבה ;ח שו עו ה ב יאו 5 פד רש
 הטילחהו ,הכימ תל ,אופיא ,איה היוארו םינויצ
 (( אהה ה הירו'ב חה תש קב לע: םויה 'רדפ.ל'רב על

 - תונווצהל םיימואלה:םיטרקומורַה לש םתודגנתהש ,החיכוה תאזה הטלחהה
 /| א תוגווצה .םתוימשיטנא לע  .תוסכל .תלובחת ,אמלעב  אלתמא אלא הניא
 | יזנכשא ר"רהל הליעוה אלש ומכ * ,"םירוהיה  םוטנזורוגירה תרובח,ל הקיזה
 .ותוינלופ

 (| לע ןיגהש ישארה:םאונה , ךינאי רופפורפה םג רמע .תאזה תמאה לע
 | השע הזה ןינעה ד'ע  חוכוה:ךלהמש ,ריעה אוה ,הכומתה תא תחל העצהה

 הגנ החמ אוה ,םידו היו םיר צ ןנ הפ ןמחלנ וליאכ ,םשור וילע

 םנלופה לש םהיאנוש םה = ןיא .םינויצהל 'עגונש המו .םונלופה רצמ תונלבסה
 ,.,םתוא רייצל םילדתשמש ומכ ,ללבו ללב

 8 ילבמ םירוהיה לכ תא 'הררוע ריעה תצעומ לש וז הטלחה

 ,טיפלא ךרעל ופתתשה ,הטלחהה דגנכ- הכרענש \ ,האחמה-תפסַאב ,תוגלפמה
 / :תוגֶפמה \ לכמ טידוהי

 מ ןלבקתנ ףוסבל  ,תוגלפמה לב חכדיאב ורבה ,תנאוס ההיה הפסאה
 הנווחאה התטלחה דגנ ,ריעה .תגהנה לש הסוחי דגנ תצרמנ האחמ לש תווצולוזיר

 | לע  םיניגמ םה ןיאש  ,םירוהיה תינוריעה הצעומה ירבח לש םתולשרתה דגנו

 = ,הנימתה . תא

 רקתשא

 וכ

 .ם-ע יפרטניא

 :הזנ םינתונ נא ןהמ תובושח רתויהש ,תויבויח תוטלחה ןכרםג ולכקתנ

 :ויתויבז תלולש תינורועה הצעומה לש העודיה הטלחההב האור הפסאה
 | שיש ,הויכזה ןתוא תא ומצע ליבשב עבות ידוהיה םואלה .ידוהיה םואלה לש
 יםיניתורהלו םינלופהל

 ןאל תיהת התדועתש ,תירוהי:תורדתסה | ארבל ץוחנל תאצומ הפפאה
 | טוזוהיה תינוריעה הצעומה ירבח תלזעפ תא רקבלו םיירוהיה \ םיפרטניאה לע

 ,הילע חיגשהלו

 יתאזה הרובעה תא האלה להנל וילעש ,העו רחבנ ףוסבל

 ,טטלקרפת:תכשל הררוע הנהו המ ןמז רובעכ ,ןינעה רמגנ אל הזב םלוא

 "ו ,הפיצ ך"ד .ונירבח ואצמנ םהונובש ,םודוהוה םומולקרפה דגנ טפשמ בובלב
 0 וז האחמ תפסאב ופתתשהש ,רלפ ר'רו גרבנירג ר"דו ,לגנור

 לוה לש םאטכמ ילכ | אציו , תידוהי רבר הלאה םיטילקרפה ןמ דחא +
 פווהיה תא םיטילקרפה ותופהש ,תוגישלמב "יקסלופ וכולס, םוימואלה םוטרקומ
 פריצה והגוחמ םיטו5קרפה-תכשל האצו דימו- --ינלופה םואלה דגנ

 1 ,םתוא שונעל העיצה הלש תירגיל

 ןגמ:המחלמש :,הוקת שי :ןוירע .ועדונ \ סרט טפשמה תואצוה
 הל ליעות | ,הבשלה גג םירכזנה ןנורבח רוחיבו ל"גה .םוטילקרפה =

 א לקרפהל בשל | ולח .םוטלק



 ר"דה ונרבח הכשלה לש תיללכה הפסאב הז ןינעב שיגהש ,"היצלפרטניא,ה ורחא

 ,הגלפמו םואל לרבה ילבמ  םיטילקרפ ח'מק י"ע המותח התיהשו ץרחניוול
 ..,הצעומה:םלוא תא הבזעש ,הכשלה תואישנל ןומא-וא תעבה ורחאו

 וזוא .ןרש  ,ןישנוע לש ןודהתובה לע אלפתהל שיה ,הזכ טפשמ ירחאו -

 דחא םויז םלש עובש .לש רסאמל ,המש שירפ רתסא ,יוקרקמ הטושפ תונונה
 תונומת,ש :ילותקהןותע .לש = תונוילגב .היתורוחס תא השכתש לע ,תינעת לש =

 :צפקה ד'היבו הובגה ר"יבה םג ואבש אלא דוע אלו ,םהילע תואצמנ "תושוה
 יהז ןידיקספ תא ורשאו/-הניובש ונוו

 התנק המם ש לי ,םמצע:תא לואשל םיטפושה הרואכל  ןיה םיבורצו
 רותב אל יארוכ ?םירמוכה .ידימ וללה תונוילגה תא .תאזה הטושפה תינונחה

 םאו .תורוהפ ה תשיבה תילכת ל הל ה תכ ל אָלא ,'הלוס,
 הגגוש  רוהב ההוא טופשל רשפ +(יואו ותינונחה | איה ןישנוע:תב

 וערי יאדו ,תונוילגה תא הל ורכמש = ,םירמוכהש | ,םילעהל = רשפא-וא ירה

 +ןידל המה ודמעה אל הז עודמו ,םתוא הנוק איה המ םשל
 האצמנ הנהו וש קספה תא רשא הובגה ןידה תיבש רבדה היה הריח םאָו

 הצעומה הנד שירפ רתפא תא :םימסרופמ רתויה הורטסוא ינותע י"ע = וז" הדיח
 ...הובגה ר'ובה לש .תונלופא |

 תערל ןווכמה ,שדה ןוקת יחכונה דומלה:תנשב הגיהנה ךונחה:תצעומ

 :דומל:ורפס :ינימ ינשב | םייממעה רפסהְליתבב ןשמתשה ושכע דע * (םידוחיה
 ויהש רומלה ירפס ,ינש ןימב םיינוריעה ס"התבו דחא ןימב םיירפכה ס'החבב

 = -/םירצונ  םידלי .קר טעמכ םהב םירקבמש םינושארה ס"הככ | םיגוה
 ס"היתבב םוגוהנ ויהש רומלה ירפסב  ןכ:ןיאש:המ .יתד:ילותק ןכוה םהל היה |

 דחא ןימ קד וגיהנה ושכע .םידוהיו  םירצונ םידלי םהב םירקבמש / םיינוריעה
 ,םוותדה:םולותקה רומלה>ירפס ,תא---םויממעה ס"התב לכב רומלפורפס ל

 ,שיא םוש התע דע רמע אל ,ונל הז ןוקת איבהל לוכיש רספהה לע =
 ...הזל ובל תא .םש .אל ךכגרטש ,פורפה . ךונחה:תצעומב וגחכדאב פג
 לכ לא ןפיו הז 'רבדל ובל ףא םש  היצילג ינויצ לש יזכרמה דעוה '
 תודהיהל תפקשנה הנכפה לע ןתוא ריעה ובש | ,רזוח:כתכמב היצילגבש תולהקה +
 .הז ןונעב תפתושמ הלועפל ןתוא ררועיו הז ןוקתמ |

 + תזה רזוחה לא בל'הנימישת תולהקהש ,הוקנ הכה
 לא הז ןורינב הצרמנ האחמ תהא הלהק .רבכ הכרע ,עמשנה יפכ
 רו

 ןשיה ו לע םעפה רוע רוזחל היצילגב וניאנושל כר רמח ןֶתִנ פרגנוקה
 תינלופ ןושלב תידוהיהו  תינלופה תונוהעה .תונויצה לש הלגר:תטישפ ד'ע ]

 םרגנוקהלש ,חיכוהל הלדתשה םהכש ,סרגנוקהו תונויצה ד"ע םירמאמ .הסופדה =
 תללושמו תישיא המחלמ התיה תועיסה יתש ןיב המחלמהש ;ןכות לכ רסח יחכונה "

 פלוגה םתפנ הר סרגנקה לעש |, ללכבו .איהש-לכ  תולאיפוצנירפ הנוכה
 .תונווצה ל

 תא ונורכחמ הברה בלמ םג איצוהל  ידכבו ,וללה םירקשה תא לטבל ידכ =
 םוקוחר ויהש ינפמ ,םהל אבש  ,ויתואצותו סרגנוקה ךרע .ד"ע ןוכנפואה גשומה
 הוצולגמ םיריצה לכל היצולג ינויצ לש .יזכרמה דעוה חלש ,השעמה םוקממ |

 ,סרגנוקה ד"ע םירע יתשב  פ"הבל גויצרהל דחא לכמ שרוד אוה ובש ו
 ,ובש יבויחה דצה תא דוחיב טילבהלו ויתואצותו ותלועפ :

 :גב םירע הויאב  רבכ ויה ולאכ תואצרה הב וארקנש תוינויצ תופסא :
 דוחיב ריכזהל יאדכ ןהמ .תולודג .:םע.תופסא םג 'ולהקנ ןהמ תודחאבו הצי
 רפסמשו "םיצווח די, תובח םלואב בובלב הכרענש ,הלודגה הפסאה תא
 :שיא םיפלאמ ףתויל הלע הכ םופתתשמה

 .דגטש טנָמלרפה ריצו ןטויוהו טרופפר םי"רדה ואיצרה
 ,היציוופואה לש  התודגנתה תבפ תא .ואבל לדתשה טרופר ר'דח

 ושכע .םינלבס.יאל םינויצה תא התשע היקרוטב הכפהמה ,הגהנההל |
 .תוכחל ךירצש תרמוא הגהנַהה םלוא .תופוכתו תוצרמנ תולועפל םינויצה .םיקחוד
 הפ .םוינויצה םילטיפקהו תינויצה הדובעה ליבשב רומג ןוחטב תשרוד הגהנהַה
 הארה אוה .,אוה .בר סרגנוקה לש וכרע לבא .סרגנוקה לע .םיבוכתה תכס החנומ |

 תושעמ הדובעב .םודומ לכה .םיריצה ןיב תועד-יקוליח | םוש א רכדה '
 | | ,הלוגב .ינויצה ,ןויערה לש .וקווח ותצפהב אגיתשלפ

 ,הבל :\הוציוופואה 7 ובס ו ה אל

 ולצ דמוע 'םהירחאמש ינפמ ,םידחואמ םח '

 םולש:יטפוש :תויהל .םירוהיה לע .רוסיאה \

 א עיצה םעפה < ראוגיב 55 וב מולה ,תמושוב תא ו

 דועב רודחל ךירצ ..ןמוה תא רחאל ונל הלילחו הריהמו הלודג תוחתפתה לש
 ולודג חבל הב תויהלו יראה ךותל רעומ

 לש הקיטילופה, דגנ הטמוקתה איה = ,היציוופואה תשירד התיה תאז
 םישננש הרתיה  תוריהזה .דגנ ,תיטמולפידה תינויצה תיראש הנהש ,"הנתמה
 לע וטיבי אלש ,כ"ג תשרוד היצווופואה . י"אב תישממ הלועפ לכ לא הב
 םגְו רשפאש המ .רומג ןותטב שארמ שרודה ,ירחסמ ןינע לעכ י"אב ונתדובע
 ונחגא  .תינויצה הגלפמה יבגל אוה רתוימו רשפא.יא ,יטרפ שיא יבגל ץוחנ
 היוצר תילכלב תוחתפתה ליבשב םיאנתה תא אורבלו תונויסנ תושעל םיחרכומ
 ' םש םיעיקשמש הדובעהו ןוהה לכו .לודג דיתע  ןוכנ אניתשלפל ,ונירבא לש
 " ונתדובעל עגונב .םיכירצ ונירה .ריבכמל תוריפ ואיבי רחמ רככש רשפא ,םויה
 םיורטוחה .תוחכה לכ תא המש ריבעהלו הדובעה>ינפא לכב שמתשהל י'אב
 + ונלש םיינחורהו

 ו העונת הנניא תינויצה ,היסורמו היצילגמ םינויצה ,וניבגל
 ווהי  םיחרפומ ונינב רכבש רשפא | ,ונחנא אל םאש ,וגא םושיגרמש  םושמ
 2 ,ו"אל תאצל

 , .םרגנוקה לש ויתולועפ תא ראת םידחא םירבדב . ד גט ש רבד ףוסבל
 .תתמ תונויצהש ,ונל עדוג התיבה סרגנוקה ןמ ונבששב
 < לצרה תמשכ ירה .ונידגנתמ רצמ ולאכ תוכדל רבכ ונא םיליגר ללכב

 הפרח .שיבתהל המ ןיא הליפנב לבא ,ונלפנ קר וא ,התמ תונויצה :כ"ג וקעצ
 הנחמה ןמ אצישכ .ררועתנו .ונטק ונחנא .םוק ףיסוה ילבמ םילפונ םא ,איה
 םה רצק ןמו ירחא ?םיאור ונא המו .תוגויצל .ץק :בוש וקעצ ,ותעיסו לובגנו
 ,ונילא םיבש

 "קר התיה ,רומג רקש וו ,םילדנקפו תוטטק, סרגנוקה לע ויה :םינעוט
 תא ל רתויה םג ול תרקב לש החכב םאה לבא .הפיוח תרוקב
 הגלפמב םג ?םיידרצ-םימרז המוצעו הלודג הגלפמ לבב םירסח םולכ ? ונתגל*מ
 הגלפמ .םווקבמהו םיטסיפכומה ןיב הוע המחלמ תלהנתמ תיטסילאיצוסה
 .הנמאנ תרקבל ה כירצ האירכו תינרדומ

 לופנל הטונו עוער תיבהשב .תיבל התוא תומדל רשפא ונלש הגלפמה
 ו .םמוד תבשל םיחרכומ

 0 םיללוכתמה תא ונא םירקבמשב ,תרקבל תרקב ןיב לדבה שיו
 = < יוגרקב ןוספלוול - עגוגב .םחע תא םירכועה .םישנאה דךגנו הטשה דגנ ונחנא
 תא  ,רתוי  הבורמ תויהל הכירצ .התיה ונתרבה יפלש ,וישעמ תומכ תא קר
 'היתולועפ תא הנהנהה םיאתת אל םא ,האלה םג. ךישמנ תאוה תרקכה
 =" יותלועפב ןוספלוול רוזענ ונלוכש ,הערומ רסומ ינירה לבא ,םרגנוקה .תוטלחהל

 " הדחא םהינש תא םלוא ,ןיקשיסואו ןוספלוו ןיב .דיריפ ד"ע םג ורבד
 .התפקשה קר .הלוכי תדחֶאמ םלוע תפקשהש מו , תחא םלוק תפקשה
 :תונויצה תבוטל | האלה .ולעפו .םהינש ,ןיקשיפואו | ןוספלוו = , .דירפהל םלוע

 3 לעממ ,חונמה .לודגה | ונגיהנמ לש

 " םהינפלמו ,תזנויצה ,תפתושמו הלודג םלועד תפקשה לש רידאה חבה אצמנ םהל
 -"םודבועה 2 תא ,ונתוא םג תחא הביטחל השוע הז לכ ,ירבעה םעה לש ודיתע
 , ."ורבעה םעה לש ורשאל

 ןוצר תעורתב ולבקתגשו ,םיעמושה תא דאמ וכיהלהש תואצרהה םותכ
 ל החות העיבמה ,היצולוזיר דחא הפ הלבקתנ ,תונאוס םיפכ תואיחמבו
 התדובע תא ףושמת תוגויצה תוררתסההש ,הוקת םגו סרגנוקה לע םתדובע דעב
 8 לע, ועבוהש | ,תוערהל םכטהב ץרמ רתיבו הפונמה הגהנהה תחת

 = ,פארשו:ץראב תושעמה הדובעה תבוטל היתוחכ לכ .תא בירקת הגלפמהש ,רוחיבו

 טלחוה וזכרמה .דעוה : לש הנורחאה הבושיה לע
 . ,אבה .ץרמ שרוחל וז הנשכ הוצולג ינזיצ

 .תדיעו תא עובקל

 =. :,שינעה ריאמ

 .הָיְסּורְּב
 עי :

 0 ,(עובשה)

 :ליגרה רדגמ אצויה .ערואמ הז עוכשב הרה הכלממה:תמודב
 % רבדב | םירג .ריצה לש .ותעצה התחדנש 'לע םפעזמ וחג אל םוונמיה

 . הלאשה תא בוש ולעהו ,םורחכנ



 "ה ןוילג 3 םלועה < ו 6 ה
 -נ  ---------- 0

 עגונה רבדמ ןיע םילעהלו םידוהיה תלאשמ טמתשהל :הצור אוה יכ המודה =
 .והוהיה טבשהל הפורח החפש התויהב ,וסורה םעה יוחל

 םעפה ןייטצה המודב ינמיה ףגאה לכ לשו = בוקרמ לש וגוהמתל ךא .
 וריתכה לע הוספרטמל לקש בוקרמו הרשיה ותוגהנתהב ימיה יקסנוקלוו אקוד
 ט לש ןמזל המודהמ אצוהו --- "םייוג-תכש, םשב המודַה תאו אישנה תא
 ,תובישי

 שרח רבד וניא הז--ב גא :ךררד ב םודוהיה ןובשח לע םיפודגו תופרח

 תעשב םוריכזה ;ךרוצל אלשו ךרוצל יאנגל  םידוהוה תא םיריכזמ. ,המודב
 העשב הבוחל יאדוב םוריבזיו םיטפוש רות םהיתויכז תלבגה רבד:לע העצהה
 םהיתויכז תא ליכגהל העיצמ הלשממחש ,םיידוהיה םיטילקרפה תלאשב זנוהיש
 קרפה לע הלעתשכ ,המודב המוהמה לדגת המ רעשל רשפא לבא ,קוחיךרדב
 !בשומה םוחת לוטב רבדב .העצהה

 קר םונותממ .םיבורקה ,םימוב ,ןמרירפ ריצה ירבדל ,םנכת וזכ העצהו
 תשלש ףוריצב הלאה םימיב ףסאתש הנבוקב תרחבנש הדעוה לש התטלההל
 וצר אלש הירבחמ הלאו ,םידוהיה םיריצה רי לע המיקתנש ,הצעומה ירבח
 םיבר וחכונ רבכ .הצעומה לש המויק תלאש רתפתש רע התדוכעב ףתתשהל
 :ףוס ,בשומה םוחה לוטב רכרב קוח:תעצה סינכהל ןיוחנ .יכ ,העצהה ידגנתממ
 הלאשה התואב עוגנמ רהוהלו קשב עצרמה תא ןימטהל רשפא:יא ירה ףוס
 ררועתתש הל כטומו ,םעפו םעפ לכב ןימימ יכה ואלב תררועתמה ,"הרוראה,
 קר .אל היציזופואה לשו םירוהיה לש םלוק םג  ףוס ףוס עמשיש = ,לאמש רצמ
 ,תונעמו תונעטב ,םילוזלז לע תובושתב

 תרובעל הזריבה:ינקפעו םייסורה םירחופה ושגנ הרומג שפנ"תריסמב
 םהילע רסאש רופיאה תורמל ,רחסמל רפסה:יתכב םודוהיה םירימלתה לע הנגהה |

 םחורב ורצע אל * ,רפפה:יתבב םורוהיה תולכגה תלאשב עוגנל רחסמה:רטסנימ
 תא .עיבהו וז הלאשב רבדל ליחתהש ,תיבויקה הזריבה חכ:אב ,דחא אצמנו
 הבורמ דספה םורגחש ,וז הלבגה דגנ הדועוה לש תישילשה הקלחמה לש התאחמ
 ,תירחפמה הלכשההלו יפורה רחסמהל

 רחפמה:רטפיגימל הכלה םידחא םימי . רובעכו ,לוקוטורפב המשרנ האחמה
 םלועה ילודגו המורהו הכלממה:תצעומ ירבח לש. היצטופוד 'בושמוט ,שדחה

 ירחא ,רלוקריצה תא לטבל :תמרוקה םתשירר לע םיחולשה ורתו םעפה ,ירחסמה =
 תא תודחא םינשל וחדיש קר ושקבו ,ותעד לע רוע ץרווש הלכשהה:הטסונימש
 2 .לעופה לא הרוקפה האצוח

 להנמל הזו ץרוושל  ןיפילוטסו ןיפילומסל םהלשו בושמוט .םתוא החד
 יפכ ,הלשממה החוטבה ףוס-ףוסו ,רחסמל:םוירטסינימה לש רומלה ינינעל הקלחמה =
 ש תמרוקה המרונה תא םינש שלשל דוע רחסמל רפסה:יתכב  רואשהל ,העומשה =
 רע טעמ טעמ המרונה תחפוה הזה ןמזה רובעכש ,יאנתב לבא ,םיזוחא םושמח |

 ,םוזוחא ו"ט לע רומעתש
 רובעכ לעופה לא תאצל הלש רלוקריצה ריתע יכ ,הלשממה אוה החוטבו >>

 ,"רשויֶה, שרוד ךכש ינפמ ,והוויזי אל תושדח תוחור לכו םינש שלש =
 לע ןגחל יסורה רובצה אוה לובי יכ ןונרמלל אב הזה ערואמה לבו

 אלא ןאוה לוכי ,סתבוטל םחלה לו םהיתויכז לעו םורוהי
 ,ורשב לאו ומצע לא עגונ רברהש העשב דבלמ תאז תושעל

 הצור וניאש

 ו
 ,םידוהיה ךרדמ לושכמ .רופהל תויגומגהה לכל ורבר חלש שודקה רוניפה |.

 ,תיבלפוברפה תדה לש התורבב סנכהל םוצורח
 רועב אב ירוהי .תונורחאה םינשכ ורקש םונושמ םירקמ מרג וז הרוקפל

 ןיא םלוא ,תטלשה חרה  יפנכ תחת וסינכהל .והוא שקבו ןהכה לא סוחתל ץוחמש
 תוכז ול שי םא ,לכ םדוק ותוא לאוש אלא ,תדה ירקע א"ע םירבדב ומע סנכג אוה

 אל- -יל תינמז הבישי תוכז קר :ידוהיה הנעי םאו ..ריעב העובק הבושי
 ,ןהבה זתוא "

 ורבח ,םוקוחה .ראבמ לש ותולדתשהיפ:לע ,שורקה .דונוסה ושכע הוצ
 םיאבה םודוהיה לש הבישיה תוכזב םינהכה וחוגשי אלש | ,יקסבונ'זירק רטסינימה

 וסב תיבלסוברפה תרה תורכב םתוא ופינכיו ,העובק וא תונמז איה םא ,רצגתהל '
 - , .קופקפ םוש

 ןיא ירהש 7 תבושי תובז יי וש םירוהיה קר לטכה ןמ םיאצוי
 / , ,םומש םשל אלש סורג לבקל

 לבקי

 ילעב <

 תוגברה הדעוה א"ע תלשממה לש האטבמ ילכ ,"היסור,, ןותעה חלש רבד

 םינותעה רתיבו "הימאגז = ,סוק,ב וצופנש "תובדה, ןתוא לכל ץיק םישל ידכב

 םידוהיל  תתלו םיירוהיה םינכרה םע אינונק תושעל תרמוא הלשממה יכ ,םורוחשה

 ,תוינומדק םינשבכ ,"להק, וא הימונוטוא,
 הגוש ,דחוו3 דיקפת / ןיא --- ןותעה ראבמ --- תיששה תינברה הרעוה

 תוקפס :ןה ןורתפל הל הנרפמתש תולאשה בור .תומרוקה תודעוהל היהש ותואמ
 ענמטרפרה חכשלב םונשב תורשע הז תוללוגתמה ,תונשי :תונלבוקו םיקופקפו
 |  ,ןלח אל וא ולחש ןישודק ,הכלהב ורדתפנ אלש ןיטג  רברב  ,םוינחור םינינעל
 < הרכח,ה ינינע ,הלא  םינינעב תקולחמו "תוילע,ה ינינע  ,םיירוהיה תומשב םיוונש

 ,המודכו ,תורבקה:תיב ירדס ,םיידוהיה םילייחה לש העובשה חסונ ,"אשידק
 -ןהלחת היה אלש רבד .הדעוב שדחתנ ,םוירטסיגומה .עודומ ,םעפה םלוא

 " ןכו ,תינברה הדעוה דבעתש ןמזב וכ גרוברטפב בשתש ,םונבר .תדיעו םג תארק
 || ךשמב ויהש ,םינכרה לש תוילילגה תודיעוה תורובע תא םכסל הדעוהו חריעוה לע
 " ,ראמ הבר וז הרובע :םוכלפה לכב טעמכ היסורב םינוש .תומוקמב- תפלוחה ?הנשה
 < .תונוש .תוירובצו תויתד תולאשב 'תואצרה 932 םוירטסינימל ושגוה יכ ךוכזהל יד
 ! ןיררהנסו תוינבר תוירוטסיסנוק ,ןוילופנ ימיב תפרצבכ ,היסורב גגוהנהל םיעיצמ הלא
 ! הוצורפ לע םינגוקמ הלא ןתולהקה יררפ תא תונשל םישרוד הלא ןןהיבג לע העובק
 .טעטמ תונברה תא רירוהלו תינחורה תונברה לש הנֶרק תא םירהל םושקבמו רודה

 | .ןניצה תא לטבל :םוינחורה םינברה רצמ תועצההו תושקבה ובר רוחיב ,הלשממה
 -ירפפ תגהנה םע דחי תאזה תוגברה תא םג םהל ו תימשרה תונברה לש
 -ביחרהלו תדה ידומלל ןוילע שרדמ:תיב רפיל ןתרה תקוחהל תורכח רפול ןהרילה
 ןניצה תא לטבלו "םורדח,הו "הרות:דומלת ה  יתב- ,"תובישיה, לש תומרגורפה תא

 | - ךוגח תא "רופמל ,תורגהו רשבה"סכמ תא לטבל רצ לכמ םישרוד ןכ ,םודמלמה לש

 "םשנא קר לארשי ירלי ירומל ריקפהל---והז לע ופיסוה ןילופמו ---םינכרהל .םידליה
 .םיבותכה םירפסה לע  חיגשהל תוכזה תא םינביהל תחלו םינכרה תאמ םיעצומה

 .תירוהיהו תירבעה ןושלב
 ןתוכושח ךכ:לכ תולאש תוסנכנ הכו דאמ דע הבחב איה תינכתה :תחאב

 ;תוטלחה- זטילחיו רשוכה:תעשב .ושמתשי םי נכרהש ,שושחל .דאמ  רשפא יב רע
 " הוס)רכ .ידוהיה להקה לש 'םייללכה םיוחה ירהפל םיעגונה .םירברב םחורב קר
 . תורוחבהש יפל  ,רוכצה לכ לש םחב;יאבל בשחהל תושר םהל ןואש ופ:לע:ףא
 .פדוהיה ינומה לע םתופתתשה ילב ןפוא לכבו  ,םתופתתשהב קר טעמכ ורבע
 .תירבעה היצנגילטניאה לשו םיבחרה
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 ."ואב םינברה .טעמכ "המחלמ, לכ ילב ורבע תינביה .הדועוהל \תוריחבה

 | טיטווה יגש ןוב הפיקת המחלמ הררועתנ ,תודגנתה םוש ילב םוקמ לכב ורחבגו
 "כ לכ תובושח תוריחבה תואצות ויה אל ה ש עמ ב ,השרָווב קו םיידוהיה

 אלא ,םינש וא דחא קר רחבהל םוכירצ ויה  םוטרידנקה ו"ט לכמש = יגפמ
 'גיהנמ :רובצה לע םתעפשה חכ תאו םהיהוחכ תא םירדצ ינש ופנ הכלה לש

 | פימואלה לש קולבה וא ,סוימואלהו- - ,םיללובתמה .ישאר- -,םיימשרה הלהקה
 ,םידיסחה'

 . החיה ולאכ ,גוהנכ םינקעצ םיזורכ ,םידוהיה םונותעה לכב םיז\רכ וספדג

 עפשהה:תבר תונותעה לכ התיה ןבומכו . הב יולת תודהיה םויקש הלאש וז
 | שימואלה ולחנ תוריחכב :םירחובה תעד םג התיה ךכו ,םוימואלה רצ לע ןילופב

 "אלא ןורחבנ םהלש םיטרידנקה לכו ,לודג תועה  בורב ןוהצנה תא םידיסחהו

 ,םמושרה ,דחא לש ומש  יונש ליבשב | , "תיבו'צמלוט  ,הקיר תוילמרופ םושמש
 ,שוחבנה תמישר לא :סנכנו ,הלהקה שאר  ,רחא ללובתמ קחדנ ,קולבה תמושרב

 ,ינמ םונלופה,ו םיללובתמה תריש | יכ. ,םעפה ירוע  וחיכוה  תוריחבהז
 ,ה* תאצומ הניא םהלש "המותיה:הרישה,, םגו ,השרווב הרשוה רבכ "השמ תד

 | / ,סעה :שפגב דה רוע

 פת :,תונברל םומכח:ירימלת לדגמ | היהש ,הנבו) :וקב "םישורפה- ללוב,

 - 'קטבוצליס וסיג לשו ןייבוניבר  שריה יבצ יבר יאנבוקה ברה לש םתומ ירהא

 - הזוג םינברה םלועבו טונרבק ילב ללוכה ראשנ .תובר םינש .ךשמב ללוכה .להנמ
 | לג קרו---םולודג  םוגבר תריעו , הנבוקב ,תרחוימ .הרועו הדעונו תוחויה תרעס
 : 7 .וו הלאשב ןודל

 תושומ אצי "ללוכ,השכ , הז הרקמב םינברה ושמתשי יכ ,להקה בשח
 | ןיגה םגש ךותמ ,רחכנ ירובצ .דעו לאו רובצה לא והורסמיו , "הקוח,ה

 ,"''ש םג המו , רובצה ינב םה םג םה וכ םוכמתנה "םישוהפ,הו ,ורובצ אוה
 השעמ תה ₪ אל ךא + םינוקת רבב .הז שרד !ללוב בש םירדפה



 : םדקמכ ראשנ להו

 .הזכ בושח .דיקפת אלמל יואר רחפנה היהי םא ,וביט שיאל עדונ- םוטשו =
 ודעונש .םינכוה לש םתחגשה תחת םיניידה דחאל ללוכה רסמג התע"תעל

 + הנבוקב
 ! םייקו רירש .לכהו

 יב  ,ץרא  יוצק לכל ףרגלטה ידי.לע תוחלשנו תומסרפתמ  תויצולווומ

 היסוו | ינינעב ברעתהל וזיעהש לודג אטח ואטח םינמרגה םירוסיפוופה
 תושעל תיִאשר הנווחאה וזו הופוה לש דחא לבח איה הידנלניפ ,םיימינו
 .ץפח הבלש המ לכ הב |

 ,הירנלביפ לש היתויבז לע ןגהל םיאצוי ל"וחבו ץראב םילרבילהש וז העשבו
 םידוהיה לע רופאל + בוש  טילחהו הבושיל ינופה טניסה םנכנ העשב המ
 לבל  שודקה ,יתדה שפוחה לש ייקעה רוסיה תא רפהלו הטיחשה ףא
 : + םירואנה םומעה

 :לריניגה ,  ןייז לריניגה תא םיעבהל םושמ :םיניפה תאו ושע םאה |

 ?ונממ שלחה תא דבעשל בהוא דבעושמה םגש לילעב םעפה רע

 . רבע לכמ תלהנתמ | ןילופבו הטילב םידוהיב תילבלכה 'המחלמה
 -לע ,תוזוחאה-ולעב , םללופה "םינודא,ה םידוהיב םחלהל םיאצוי דחא רצט
 םישרודו םהי לע םירזוע םילותקה | םינהפהו ,תופתושמ תויונח דוסו ידו

 הליחתה אסיג ךדיאמו ; םידוהיה תורוָחס לע טוקי ובל םיאיוקו הלפתה ייתבב <
 המחלמה לש שדחה םיסכטה תבוטל הלומעת תינלופה :תוגותעב "התע
 האנ קר אל ןווחאה הז ."ןיודה,ו "ץינוג,ה הזב םינייטצמ דוחיב ,  םידוהוב

 הביטאיצניאה יפ-לע ,םימייקמ האנ םג ויארוק .ויהיש ץמאתמ אלא שרוח
 -רחס תא םידוהיה ידימ אוצוהל ףאושה , דחוימ טקידניס השרוב דסונ ולש =
 הרסונ , השרו ידוהיל .םיבושְת רתויה הפנרפה יפנעמ רחא אוהש  ,םידגבה =

 תא ררועטו ותמחלמ תא דוע קסופ וניא ןותעהו ,קסבטיווב םג וזמ הו
 ;םירעה רתיב םג תאוכ תושעל ינלופה להקה | תער
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 רודהמ . םינברה .ילודג םלועה ןמ םירטפנו םידרוי הז .ירחא הז
 ברהו הנכוקמ ץיבוניבר צ"ר ברה ירחא . הנשיה תונברה תא וראפש ,ןשוה
 לש תורוד ינש ויכוב לע לדנש ,הקרובולסמ יקסבשינד השמ 'ו שושיח
 הבישידשארו בר ןודרוג רזעילא .יבר ןואגה הז ץובשב ןודנולב רטפנ -ןםינבר
 םידרחה םלועב אכטסה"ילעב םינכרה ישארמ דחא היה .חונמה + ישליטב
 דמעמ לע ישליטב "הבישיה, תא דימעה אוה | ,המוצע היגרגא לעבו

 םג ויפוא יפדלע היה תאו דבלמ .הביחרהלו  הלידגהל  ץמאתהו |תוא
 לודג דיקפת אָלִמ --םלועב וז שיש הטכ דע --תונברה  הקיטילו פבו .ןןקסע

 ההפשטהו םשה

 8 " ,ןהכ קחצי |
 4 | ב. , 0 .הדורב לאומש |

 1 , 0 . גרבנייטש הניש
 | 5 .ץ"ב החמש | 4

 4 .ןחומ | 6 , ןירב .םויח
 10 ןבלחו םרוכ ,.בולקמ יל
 20 לעופ |. 2

 4 בלב | ₪ ,גיטסול
 = יקסרוב | 8 ,םולבנזור .הימחנ

 2 ןבלח | = ,יצוניד ,מ
 - הרומ | < ₪ , שיבגלא ףסוי

 10 :ּ ןולמ לעב 5

 הנבוקב רחבהל דיתעש ברה ידיב ראשנ "ללוב,ה

 * תוארהל ידכב וא ,וז הלאשב םידוהיה תוי כז לע ןגהל אציש ,יסורה רוטנרנוג

 9 3 םלועה < +
 תי עיויפצט :טמצ-עדמבשנ אג. אה - השל החוש ה הדטמצ-ת ה םיטמאטקקטוה:צמ שמכנלמ טחשג .הקאצלאבה קט יל רטטהל בנט משמה תיעשה הקמ --

 דימעה ינוצק קודא ותויהבו םינכרה תולעפמ לכב היחה תור היה אוח
 הניאשו תורשפ / לכ \תעדוי הניאש , הפיקתו השק תינבר הקיטילופ לע דימת
 ,ודגנכ אקוד אלא , םרזה םע .תכלל -הצור

 ל .לארשיחץֶראּב

 תנטק הצובק הדסונ (ריעה תגהנה דעַו) היריעה לא תוריחבה ילגרל | +

 ןיבש ידכ. ,תוריהבב םיפתתשמה םידוהיה תא רחאלו רדסל תואיל ילב תרבועה

 , .הרוחכה:תוכז םהל שוש הלא לש 1371 ךותפ .וניחאמ ןוגה רפסמ יהי היריעה ירבח
 םושמחו האמ קר ופתתשה תומד וקה תוריהבב רשא דועב ,םידוהי 316 / םיאצמנ
 ךלי .אלש ,הזכ ןפואב םירבדה תא רדפל אופא תלדתשמ הצוכקה .םידוהי

 3 / ,דחא לוק ףא רוביאל
 ,םיהחא .תומש לע .ומשרנ םהלש תועקרקהש ,הלא .לכ תורוחבל ולפפנ

 ר"דהל הריחכה:תוכז ןיא יכ ,רבדה עדונ ןכ ומכ ,סמ םה םימלשמש יפ-לעהףא

 'רותכ רחכהל .ןישארה טדידנקה היהש ,(ימואלה .קנבה לש רוטקרידה) יול .י
 .םילשורי ךלפל ץיוחמ תאצמנ ומש לע המושרה המדאהש יִנפמ ,היריעהל רבח

 תיזנכשאה הרעה ןמ ,ןילי דוד :םה ,היריעה לא םידוהיה ןמ םיטרודנקה
 ,תידרפפה הדעה תאמ (ר שי לא רמ וא) יחרזמ םימחר רמו

 תל ופקשנ רוע ,הוהב הצובקה תרובע איבתש ,חברה תלעותה דבלמ

 2 = ןוב .תוריחבה ד"ע  תועידיה תא הביחרהו הלידגה .יכ  ,רותעב תובוט תואצות
 --.םהיתויכזב שמתשהל וניבי .אבהלו ,םידוהיה

 * *תירב ינב , תבשל' י"ע ד"נרת תנשב הדסונש "אצומ, הנטקה הבשומה

 ,תאצמנ אוה םהבש ,ךועב םיבוטה םיאנתה תורטל ,םילשורי ריעה תברקב

 דבלמ םלואו ,םיבר הילע םיְרמוא--!"אצומל , לומ ןיא .תלדגתמו תחתפתמ הניא
 . .תויחל :הלובי הניא הבשומה לש הנטקה הדעה .תודחא טעמ םג הל הרסח "לומ,
 ירג  םיפלחתמ יכ ,םיאור ונא ןכלו .קחרמ ינשה ,ברקמ דחאהש המ .םולשב
 --,תחנ ןיאו--הב עקתשהל םיאב םירחאו התוא םיבווע ,הלא .!הבשומה

 . !םתמדא תדמו הבשומה יבשות לש תטרופמ המישר הטמל םינתונ וניוה
 / . א -508--

 , , תּונויצּב

 7 !ארוק לוק
 '  "ןרקה תלחנבי םידבועה ,םילעופה בל הגה הפי ןויער

 .. השמ ןב ץרפל ןורכו-תבצמ םיקהל :ףירע-תיבב  תימואלה
 7 תעיטנב ןיקפנלומס

 = תיז-יצע לש השרוה
 : . לארשי-ץראב תימואלה ןרקה תמדא לע ,ומש לע

 ירפ ו
 םיטופו| תורפ תיב םיתיו | םינפגה רפסמ

 ל רומח 1 1 ג | 100 |
 0 ב 1 | 0
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 רשא העב ,הלכשהה תפוקתב ןושארה היה ןיקסנלוממ ץרפ
 רעב .ולוק םירהש .,העימט 0-9 ונמע. תא .איבהל ולמע ביבסמ
 ונמעב וקברש  תוערגמה לע םילעהש ילבמ .ידוהיה .ונמע תיחת
 האר ,ונורשכ זוע לכב .םחלנ ןהמעשו ,הכוראה ותולג תונשב
 ,םישדח םיוחל ותוא ררוע ןכלו ,ונמעב ןופצה ברה חכה תא ןיבהו
 , םילודג םילעפמל ותוא :ררוע

 .החרזמ--המידק : האירקה תא עימשהש ,ןושארה היה אוה
 ,.ויתובא .ץראב קר אבל .לכות ונטע תיחת יכ ,ןיבה ובל = -

 עוטנל  םירמוא ונא הזה .ריבכהו ץיטאה םחולה רכולו
 , םלועדםש ול םוקה ןעמל ,םיצעה תא .ויתומולח"ץראב

 ןיקסנלומס היה םהלש ,התורפסו רבע תפש יבהוא לכ
 0 לודגה םראה רכו תא םיריקומהו םידבכמה לכו : ,ךרדחהנפמ
 "תולועפל .הזה ןויערה תא איצוהל םחכבש המ לכ' ושעיש יאדו

 + תיז-יצע .עטמל : הדוגא

 .גרוברוו ,א ,רפ

 םשל ןרק דפיל טילחהש המרגלטב עידומ הסירואב  רעוה
 םירפסו .םיחבושמ דומל ירפס איצוהלו םיסרפ תחל םולבנעיליל <

 ליבשב תירבע ןושלב. ירפכה קשמו עבטה  תמכחב םיירילופופ
 לש ורכזל הבצמה היהת וז .םירכאהו לארשו-ץראב .רפסההיתב
 , םולכנוליל

 ולבקתנש תובדנה םוכסמ ח"הודה תא המסרפ תמיקה ןרקה
 ,קרמ 408.688,58 דע  עיגמ יללבה םוכסה .הרבעש ' הנשב '
 ילבקתנ יללכה םוכסה ךותב ,1908 תנש לש 199.900,17 תמועל

 68,178,8? תמועל 198,968,76 לש םוכסב היסורמ | 'תובדנ
 ,1908 תנש לש |.

 ;הילגנא ינויצ לש תיתנשה הדיעוה

 , (ונרפוס תאמ)

 לש  תותנשה  הריעוה ןודנולב הפסאנ | ,ראונאו .שדחל 0 יא םויב
 + סופוירר פלראשט ר"דה לש ותואושנ תחת ,הילגנאב תיגויצה תיצרדופה <

 תחא) םירע 25-ב תורזנא 41 יעישתה סרגנוקה רע התנמ היצרריפה
 הנשב ץבקנ הז דבלמ , םילקש 5829 ופסאג הנורחאה הנשה ךשמב (ודוחב
 -- "אב םורחא תודסומו 8 טובשב ,"לצרה רע, ליבשב טנופ 71 וז

 ,טגופ 219 בחזה רפס ליבשב הנשה ךשמב הפסא תימואלה ןרקה -
 -=- ימצע .פמ * טנופ 38 --- תואקרמ ,  טנופ 96- -תואספוק , שנופ .188 תובנ =

 ' .טנופ
 סויד,ב ינש ךרוע ,רכאז רמ ד"ועה לש ומואנב הליחתה = היצנריפנוקה ,

 .ןורחאה סרגנוקה לע ,היצרדיפה לש הסיסכט תא השק רקב אוה ."סוינ
 םהותושירד תא תוחדל ורזעש הוב תושעל ולוכפה היצררופה לש < םוריצה
 םיבוטה םגו םתומכב םיבורמה  םינויצה םהש  ,היפור ונוןיצ לש תוקדוצה
 , םינפל :קר י"אב תושעמ הדובעל םימוכסמ העונתה שארב םידמועה + םתוכואב

 תדובע ךרדב םילושכמ םנשי" , תמא , הרובעה תא םיעירפמ םמצעב םה תמאבו
 רשפא זא יכ ,םלש בלב רובעפ\ 'העונתה ילחנמ וצפח וליא לבא ,תאזח תוהה |
 שארב :םידמועה תא דוחוב םישאמ אוה . םולושכמ המכ לע" רבגתהל היה |

 ,י"אב אל קרו םוקמ לכב תזנוצח ופסכב דונעל םוגוכנה , הילגנָאב \ תינניצה
 < תורשפא לכ הל ןיאש , הזב בצמב ושבע תאצמנ היסוד ינויצ לש היציזופואה 1

 ה / + םולהנמה םע דחו דובעל
 - .םידמועהש .רמזאה = ,רבאז רמ \ ירבד תא שיחכמ גרכנירג ל

 / ףסב יד ןואש תנעוט היציזופואה ואב הוהה תרונע דג פה העונתה שארב

6% \ % 

 - םלועה <

 ! וינגס ,סופוירד ר"ד --- לעופב "

 'ה ןוילג

 לע ךמוס גרבנירג 'רמ . ןיכפוה הל .ןיאש .ןבאכ םש חנומ בר ףסבש ןורחאה הז
 עידוהו יעקרקה קנבה דוסי רבר תא רוקחל אטשוקל חלשנש ןיפור ר"דה ירבד
 "אוה ןופאש רמוא רכאז רמ ,ןכופמ םגו אוה ישעמ יא הזה רבדהש ,  כ'חא
 רתוי ןוסאש רמוא , גרבגירג ,אוהו היפור ינויצ תא הכוחמ וקוחהרי םא ,העונתל

 ינויצ . הלא לש םתעפשה תחת תאצמנ אהת העונתה םא , תונויצל אוה לודג
 היצרדפה יריצ ., תורדתפה לש ב'אה תא דומלל לכ םרוק םיכירצ היסור
 - העונתה תא רופמל אלש רקיעה לע ןיגמ אוהש ינפמ ןוטפלווב וב וכמה
 אבוש דע םיחטוכ םה ןיא ןיקשיסואב םג ,הכרע תא ודירויש היסור ינויצ .ידוב
 | םהכ םיחטוב םה ןיא ,שיאב םיחטוב םה ןיא  .ובג לע דומעיו בונל'צ ר"ר
 = . םמצעבו

 ! קה רימת םכרד . וייחב לצרה דגנ םג ויה הופור ינויצש רמוא יול רמ
 | . . תוערגמ .אצסלו שקבל

 < ןלאל דגנתמ אוה . היצרידופה תא אוה םג רקבמ שטיווטנב ןמרונ רמ
 | אוה ךירצ זא , לידבהל םיאבשכ אלא ,תרחא וא וז ץרא ינויצ ןיב םילידבמה
 " םתרכהבו םיירפומה םהיתוחכב ,םמעל םתבהאב םיכוט רתויה םינויצהש ,תודוהל
 טרגנוקהש ,שוררל הקדצה םהל התיה הז ליבשב , היסור ינויצ קר םה תינויצה
 < שנווצה לע לבוק .אוה .,י"אב הוהה תדוכעל .עגונב םהיתונעטל בל םישיי

 / ,ןולרבב אלו ןלקב .וכמתש היצרדיפה לש םילגנאה
 / גרובצניג ,הו אריפש , ןודרג ,םולברלוג ,ןוימשניבור , ןטיינ םינוראה

 . דעב קר והנהש גרוברוו רסיפורפה לע רטוא ןורחאה .היצרדיפה תא םיקודצמ
 \ .םעה דעב אלו ץואה

 ' תא .עיבהל הכירצ היצנריפנוקהש רמוא ןוהכ ףפוי רמ קנכה רוטקריד
 " ףובכ ליבשב שממ ומצע תא בירקה אוה . ןוספלוו 'ה אישנהל התבח ישגר
 ' פה , דָוסיִה ינבא תא וחינהש םרט תזנבל  םיצוה היפורמ םינויצה . פהגנוקה
 , פא .  םירחא חכב = םינימאמ = םנואו העונתה תא להנל םילגופמ םניא םמצעב
 "אלא םירוטקדו םינברל תונפל םיכירצ ונא ןיא זא תזנויצה תכוטב ןנא םיצור
 | וה םג ,רתוי אלו םיפי םימואג םואנל קר םילובי םינושארה ..השעמ ישנאל
 \  תומשגתהב אוה הצורש אלא ,העונתה ךותב דמע אל , ךכ אלמלא , טסילאיריא
 וא לבא היונק המדאה תמאכו י"אב המראה םינוק ןיא עודמ , םינעוט , לאידיאה

 | ןח :הלש תרוקבה ןפוא לעו היציזופואה לע לפנתמ %וה + חילע בשיתוש ימ

 ] "הו ירול קנבה תא איבה סרגנוקה תמב לעמ ולש תרוקבב םייהנממ ןומימ
 םינויצ םישוע ךכ יכו ,קנבהמ םפסכ תא איצוהל פרננוקה ירחא ואב םיברש
 - : 3? םיתמא

 | ל .י רמ עיצה דגנכו דעב  תונעטהו תרוקבה ירבד ועמשנש ירחא
 " לע הילגנא יריצ לש םהיתולועפל המיכסמ הדיעוח : הז חפונב הטלחה גרכנירג
 . חוטמה התיה ריצו .ריצ לכ לש ויניע דגנלש הנימאהב , גרובמהב = סרגנוקה
 :הויכזמ איה . המוא .רותב י"אב ידוהיה םעה תיחת : םינויצה לכל תפתושמה
 . םוגגוקה תוטלחהל  ילאיול ןפואב סתיתהל תוציחנה תא הולגנא ינויצ לכל

 פ הנמתנש לעופה דעוהלו ,העונתה אישנ | ,ןוספלוו ןודאהל רומג ןומא' העיבמו
 0 .וו ה-5 ךמות סיורטש ר"ד ברה .סרגנוקה י"ע

 [ טיוומנב = ןמרונ רמ :, ךכאז המ ,סובויד ר"דה ..םיחוכו וררועתה בוש

 : +התוא לכק ילבל ורוצפהו היצולוזירה דגנ ורבד ןמואנפ רמו
 'תעבוא דכלמ הדעב  םהירי ומורה לכהו ,ןינמל הדמענ .היצולוזירה

 | י ,ורכזנש םונודאה
 .אשנ | ,ירויפטנמ םיסנרפ ריס דובכה אישנ | :ורחבג , תוריחבל ושגנ

 וע .לובשב) - טוורטש ר"ד  ברהו גרבנירג ל'י

 ,,טטוווטגב = , ןוהכ  ,רלפק :דעוה ירבחלו ןויטשניבור רמ --- רבזגל ,(החשה

 תעשת דוע  ורחבנ הלשה ירע ליבשב | גרובצנינו ןהטווג , ןעזויא ,םולברלג

 , + םירבח

 יקסנידובלס רמו ןויטשפא רמ
 + הלבקתנ העצהה
 + תימואלהְןרקה ר"ע ,האצרה ארק רלפק רמ
 ומ לומ  ףסוו רמ וםורבח ינש וז היצנריפנוקל  ונמזנ "הירבע, זכוממ

 \ ,. יקסבלוסוו
 : וז .היצולוזיר לכקל עיצה ןעוייא רמ

 ווחכ  תירבעה פשה תא הרוכמ הולגנא | ינווצ לש היצנריפנוקה,

 ..הדנגופורפל .הפוק דסול ועיצה



 ד 0 .

 תפשש הנשיה הנעטה העמשג ,וז העצהל דגנתה םיווטש ר'ד ברה |
 . לוכובכ התשודק תללחמ וז .היצולוזורו השודק .הפש איה
 ,סיורטש ר"ד ברה לש תחאה ותעד דגנ היצולוזירה הלבקתנ ףוסל =

 ,היצגריפגוקה הרגפנ "הוקתה, רושב
 היצרדיפל ורכוהש | ירחא וז היצנריפנוקב קלח והקל אל םיבבמ,ה 0

 "ןויצ תיב,ל אבל | הוצנריפנוקה ירכח לכ ושקבתנ

 ,פהיניב םולש העונתבש תוגלפמה יתש הנישעת ףוס ףוסש ותוקת תא
 רוד רמל ןומא ישגר העיבמה היצולוזיר בוש עיצה סיורטש ר'ד ברה

 ב /

 שי

 .רשא

 .ןוטילופ

 ,ּהָתּוא תוקחל שיש , אָמְגּוד

 .( אמויד אנינעמ)

 "!ומח ןבל נב .ןיב המ אר, |
 ךרע .תרכהו .תולדג וזיאב הזה רצקה םגתפה כ בשוח יכנא רומת |

 ..!גרוברטפמ 6 כ

 ,קחבומ .ארוק יתויה  לכב יב ,וביבח םכל דינא תמאהו

 ארוק יכנא ןיאש טעמב גרוברטפמ תומרגלטה תא הגה ,יםינותע .לבָוא,
 תבייש לכ םהל ןיא הרואכלש  םינינעה תא ולופא .ארוק יכנא לכה תא

 ,םיפופה .ץורמ .תורחת , הכולמה רועב תינוריעה המודה תבישי יטרפ תא לא

 + תומרגלטה תא אל קר---אנדיאהד תונותעה לש "איבוברעה, רתו ל

 לע דחאה רמאי יכ תוהו ,היאדבב תמפרופמה ,אטילב תחא הריע הנשי =

 אוהו !יארב ךמצעב ךנה :י"מות .זלה ול בושהו ,איהה .הריעה ןמ אוהש -

 המ"וב .אתורב .איהש יאמתסמ---גרוברטפמ המרגלט .גרוברטפמ תומרגלטב ול

 תירחא המו --ןמתמ םורשבמ ןיא .תובוט תורושב וווא %גרוברטפמ םיעודומ

 .םיערוי ונלכ נחנא--- הלאה תוטל
 ..5 ףוסלו .ןידל ןיבורבוד תא ורסמ ,לשמל  ,םימעפ המכ |
 אל .ונל ,ןידל ותוא ורפמ אל וא ןרפמ א ,איה .תחא אלה 2 תמאב /

 ,דימתמ .ארוק

 .ןהה תועידיה םתוא

 ,,(ףוסלו .הסורואמ בו'צמלוט תא וריבעה םומעפ המ"
 ,ונלש .תויכזה יוושל רבכ ומיכסה .םיארביטקואה יכ ,ועידוה םימעפ ה

 :.?ףופלו  ."םוחחה תא לטבל, תוחו

 םהיניב םולש ושע .רבכ .ה"ב | יכ ,"וגלש,, םיעידומה ועירוה םימעפ המכ <>

 הרובעהו ,הרושכ .ךלי לכה ,התעמו = ,"הצוכקה,ו  "המודה ירבח,\ לש ז

 +.?ףוסלו ,ירמגל .רחא : ןפואנ ל
 םג םימעפל שו  .ונממ אצווה םרפ ול ןיאש ללכ ךל ןיאש ,ןבומ
 עובקל רמוא ,ץרווש רטסינומה יב  ,ועידוח לשמל הככ = ,תומווקתמש תו

 רבדה היהו .רחסמל פפה \ יתבב םג .ןטיזוחא רשע .השמח" לש | המ

 2 .םימיוקתמה רחסמ < .רפסה יתבל "ץרווש, ןונע חמו

 ".הרובעל בחרנ רכ | שו ,םובר םונהכה ,הלורג .ריעה ,רובבב הסנרפ ול התיהו "

 םונש יאפורל םינפה יכלפב ' הבישוה ינידב םירימחמ יכ .ןועידוח רוע
 לש .הקזח ' ,שרופמ קח ,ןכתיה :ןימאהל היה השקו ,ונלשמ תודלומלו םיחקורל
 : .המא הז םג---םכשפנב ורעשו  .,,םינש המכו המכ

 !" | השעמל הכלה ההוה שודקה דוניסה יכ ,הרושכה האב | םינורחאה םימיבו
 םתד תא רימהל בשומה םוחתל ץוחב םיאכה הלא לע רתויב רימחחל ןיאש
 וליפאו דימ  םתוא לבקל אלא ,הכישיה רתיה תושירדב קדקדל ןיאו ,תטלשה תדב

 ,ּ ..,רתיה אלב

 :תמא הז םג- -םבשפנב ורעשו
 < היה אוה .קפע הזמ השעש ,החפשמב לפוטמ ,דחא ירוהי ינא ערויו

 'תדה תרוח = תא דמלל ןהכל ןהכמ ךלוה היהו םוחתל ץוחמ 'הלודג ריעל אב

 . ,ןבומכ ,עודי סרפ םג לכקמ היה בגא ךרדו .התירבב ודי לע סנכהלו תטלשה

 םמצע תא .םוניבמה, לע וליפא  הבישיה רתיה לש הרזגה תא ורזג רשאכו

 = לודג רעצ ול היהו ,הסנרפ אלב ראשנו ריעה תא בוועל היה חרכומו ,'רמשל

 תא ןיכהל וליפאש ,"םודוהיה תורצ, | לע | תורירמ םיאלמ ויה ויבתכמו ,הזמ

 , פטה ובצמ ןכ ,הזח שיאה ילא בתוכ ושבע ,םתוא םוחונמ ןוא רמשל םמצע
 \..וחסנרפל .בשו

 ,לבא ...תותמאתמש הלאכ תועירי םג .גרוברטפמ ,תואב םתא םיאורש יפכ
 'לכ  ,בורה יפ לע  ,םיטרפה .ןמ םידמל ןיא  ,עודוכו ,םיטרפ קר םה הלא לב
 "םוצילמה םירמוא .ויהש ומכ  :,"התרלומ !כוזכב ,  ,גרוכרטפמ האבה .המרגלט

 ,ללכ 'תומרגלטה תא ארוק יכנא ןיאו ,יבצע לע יכנא סחו  ,םינומדקה

 = -היתארק ,תחא המרגלט הלאה םיסיב יל הנמדזנ הרקמ יפ לע קרו

 ?םויקתת אל וא םייקתת םא ?ןימאהל אלש וא ןימאהל !יפקונ יבלו
 ,תורחא תומרגלט האמ רגנכ ילוא איה הלוקש---המייקתנ תמאב םאו

 רחא אפורש ,םינותעב האבש העירוה תא חטב םתאוק אלה םתאו

 ---"םינב יחלת .בצעב , לש הללקה .,"הדל ילָבח, דגנ הלובחת איצמה הקורמאמ

 :םכמצעב ועגה .םינב ודלי  לוחמב ,החמשב אלא ,בצעב אל .הכרבל הכפהנ
 .םיטדקנא ,תרפסמ ,תוגדגמ וא תורלקוש תסעול ,ןחלושה לא תבשוו ,תרלויה איה

 ..אבווסנ וזיא תזמ | ,,המש קסעתמ אפורהו , לומתא לש ןורטאיתה רבר לע
 / :!רלונ הלו ןבוט לזמ ,בוט ל .רלוה .רלוחב תשגרמ הנוא םג םאהו

 הריסחה ,הריסחה .,דנוקידוו לש  "בובאה תצוקי,  הזהמב ומכ- -?ןאמ ?ןיאמ
 , 5 ו "שדחה ההלי, = תא תרפומ םאה ,היפנכב דליה תא האיבה

 / ירבד  ןואו --הדלקושה תא תפעול ב תא
 4 ן

 היה לאלו ;םישדח ינש וא שרוח ינפל העיריה המסרפתנ אלשי ,לבח
 .תוירבעה םישנה ויה אלו "הנותח לש הידמוק, :הזחמה תא בתוכ ל ילוא
 חמומ אפורה ,יעלעש רטקודה תא ךכ לכ  תובורק םיתעל רקבל תוחחכומ
 החואל לכ םוקמ היה אלו ...הדל ילבחמ ןתוא  ליצוש ידכב .,,הלאה םינינעב
 : ,.,רתויב דוככ םהל הפיסומ הנואש ,םידוהיה ייחמ הידמוקה

 רש האצמהה לש תורותעה היתולועפ תא 'ראתל. םג השק ללכבו
 : :החפשמה ייח

 ,התעמ | "האמה ה לש תולודג- רתויה .תואצמהה תחא ,ילוא ,יהוז

 "לטכהת ןכ *םינכ ירלת בצעכ,, :הוח לש הללקה הלטבתנש :ומכש ,תווקל קר שי
 ..יהתש המ רעשל .ולכותו "םחל לכאת ךפא ,תעיזב, | :םדא. לש הללקה םג
 :הלואגה אבת זא ,ץקח אבו זא !הלאה תורוזגה יתש הנלטבתת םא , תוישונאה
 ו ..,ובריו .ורפוו ותשוו ולכאי םדא וגב ..,תבש ולכש םוי היהי זא

 7 בצע, "בותבה לש הנושארה התיצחמ- הלטבתנש ומכ ןומאת אמש
 .,ךתקושת ךשיא לאו : בותכח לש הינשה התוצחמל םג שושחל שי  ןכ "ידלת
 .ןמכו = ,וז הלחמל הלוכחת ואיצמה םרט התע תעל ,ובובח ,ועגרה .,,לטבתתש
 7 ,תדמוע הפקתב ןוידע ,תוירבה םירפסמש

 .האצמהה הבושחש המכ דע וכ ,רועהל קר יתצפח .,יתנוכ םגמא תאז אל

 = קר הנושארה חאצמההש ,תעב הב :תינשה האצמהה רתוי רוע הגושח ,אוהה
 " רלוגה הודח לע אפוג .תודלווה לעו ,םינב תרלוה .לש סצורפה תא לקהל הריתע
 ו רוע התורוא רשא ,השדחה .האצמהה הנה ,המואמב לעפת אל
 ,סהימו תא .הכוראמו ררלונ רבכש הלא לע בוטל
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 הן ל 9- םל!עה < ו6

 איצמהל  רשפא היה וליאו .םהייה .תא תורצקמ האנשהו האנקהש קרו-- םחל
 .םדא ינבל רשוא הזה רבדה היהו---האנשהו האנקה תא רוסהל הלובחה וזוא .

 ,תולודגה תואצמהה לב ומכו .התלגג ,האצמנ הנה איהה הלובחתהו

 ,הל וכח אלש םוקממו תערה תסיהב האב

 ,התיה .וז הרבח ,תוריחכ ויה גרוברטפב רשא "הלבשז יברמ, תרבחב :

 רכניוו הלהנמ םע | תימסעה, הצוב קהל השורי תלחנ ןועכ  םימיח רבכשמ 0

 טדידנקה תא זרחב ומוקמבו רכניוו תא "ורוחשהו, ולטנ- -םעפהו , גוהנב ,השארב

 ,ןינוורק רמ תא ומואלה

 יל תפכיא אל ,הנשה לכמ ידוהי ,יל יכ  ,יביבח  ,םכל דיגא תמאה תא

 חיו .רחבנ היה וליא תודהיה הברח אל ,רחבנש ךיאו רחכנש :ימ ,ללב רבדה

 ! יברמ, תרבחמ אל .היהיש ימ = הוהי ,ומוקמב רחא רחכנשב עשות אלו ,רכנ

 רשפא .תורהיל העושי אבת הנממ אלו הרות אצת "הלבשה 78

 ,וב .תונעל ןונע והז :גחוב
 --ידקתשאר <

 תורחא איה  וז--םידוהיה ונל רוחיבו ,הלכ תוישונאהל דבכנש חמו
 רבדה .הנממ רומלל ונל שי הברהו ,התישארמ איה הבוט ןפוא לכבש ,תקולחמה

 :לטה חסונו .הלעמל יתרבד התודואש | ,תיגרוברטפה .המרגלטהמ יל עדונ הזה

 "תיממעה .הצוכקה, ירבח :רמאל  ,םועוטנ תונוברדכ םוטעמ םירבד ,רצק המרג
 יברמ, תרכח לש תונורהאה תוריחבב "רחשוהש , רכניוו רמל הרועס םיכרוע

 לש ומוקמב ונייה) ומוקמב הזה דעול רחכנש * ןינוירק רמ" .ירדצמו ,יהלבשח

 .ןוניורק .רמ לש ודובכל הרועס םיכרוע םה .םג (רבנוזו

 :רטפב וניחאלש

 גלש---הש ,מה ותוא לכ---םוחתה ידוהי ונל לבא

 ,בוטו רצק .אל ותו
 ימל | הדועסו רחבנש ימל הרועפ ., תודועס יתשְו --- תוריחב יתש 0

 ,רחבנ אלש
 ןיאו האנש ןיאו האנק ןיא .ארונה השעמה לש לורגה ףוסה ות 8
 . ,תורועפ קר ;םימי .רוצק .ןיאו ,תורחת =

 !תודועפה דריה ,המיגל 'הלודג :
 םינונעב םהל שי םיזגה--(ימח ,ןיבל ינב ןיב המ :וגנובתהו וארו ואצ

 ,ךידוהי תא הכא ינאו ,ידוהי תא התא הכה :!םירמוא םה ,תרחא ארמימ הלאב 2?

 השע :תרחא םירמוא ,םינשו .םימָי ךראל ויחי---םירוהיו  ,םיכומ םהינש --אצמנו
 ,ירוהיל  יכנאו .ךידוהיל .הדועס = התא

 ,הדועסו הדועס :וכרדכ ב ק ע יו ,הכהו הכה 4: ותנמואכ וכרדב ו ש ע 9
 - .םידגנתמל הדועפו םידרצמל הרועמ

 םויה אוה לודגו ,הלבשהה םשל ,םימש םשל תקולחמ תרמגנ הככ | \
 ,לארשיב םולש הבריש חוה

 ףוצרש ,סגה ןינעה לע קדה זמרה תא ,םיארוקה יביבח ,יאדוכ םתא םיניבמ
 , והזה השעמה רופסב

 2 ףתוטרפב רבדֶה תא ראבל יכנא ךירצ םולכ

 ועישתה  סרגנוקה תעפשה תחת תעכ ונחנא םיאצמנ ,םכומכ ינומכ
 , תוררועתהה תא ונל איבה אלו .,יעברכ רמגנ אל---ונמצע .ןובל זנינוב.--רשא

 ,השרח הדובקל המצעה תא <
 -- ?עודמ םתא םיערוו]

 ירבד תא עומשל  ,.יביבח. , םכמ אתוטמבו , שאר רבכב רמדמ יונה 0%
 .הבשקהב

 , ךל המודמכ

 + תולאש
 לב ,הועו ,ועקרקה קנבה תלאש | ,םילעופה תלאש | ,המרגורפה תלאש

 יפ לע ,תואיצמה יפ לע טופשנ םאו  ,סרגנוקל התיה תיאדכ תחאְו תחא
 תוריחבה  רבדב .הרקמה --- ,םיירופ רתויה םופרגנוקה רחא הז הוה ,הרובעה
 ונל איבה אל  תאז לכב םאו--השעמה  ףוגל עגונ וניאש ,יררצ ןיגע קר היה
 ורסחש ינפמ קר והז ,איבהל היה ךירצו היה לוכוש ,הדוכעל תוררועתהה וז, תא
 .תודועס ...ול

 , יכנא םג

 ,ראמ הפו

 המבו המכ ןגוהכ וב  ורתפנ ,הוה סרגנוקב היה לכה

 ולעש םיפרגנוק .המכו המכב | , יתייה  אידקראב | , יביבח

 "הנתונ אלה תמאהו ,המזעו חכ .אלמ יתדובעל .התיבה .יתבש | דימת
 ינונעב רתויב .יתקסע אל ,ימצע לע = : וליפא אלא ,אבא לע קר אל דיגהל
 תורועפב ,תורועסב ותוברהש ה תווסימוקבו .תובישיב ,םיסרגנוקה

 יבוט רתויה ןפואב הפי הלע לכה ,םכשפנב ורעשו
 - .םיכוסכסהו ,רושומל ויה \ םישקעמה---!תומלטצה הלודגו המיגל הלודג

 < הדועס ,סרגנוקה  ירחא הדועפ ,סרגנוקה ינפל הדועס ,הפי הלע לכהו ,ורשפתנ
 | נפל תחא ש"וו פוכ תותשל דחא  ןיתש גהונ .היהש ומכו ,סרגנוקה עצמאב
 םנשו םא --- םמצע םיגדהו ,םיתניב תחא סוכ ,םיגרה ירחא---תחא סוכ ,םיגדה

 [ ןונפל הרועס ,  תורועפה םע גהנמה היה הככ . םולכ ךכב ןיא = , םנוא םאו

 .ןהיש ומכ--- אפוג סרגנוקהו---םיתניב הדועפ ,סרגנוקה ירחא הדועפ ,סרגנוקה
 לנמ הערב ירבח :םע איפונכב תומלטצה . רפסמ ןואל --- .תומלטצהו .,,'ד

 פרפוסה םע ,תיללכה םירפופה תרזכח םע ,ילולגמ ,יצראמ ירבח םעו ,תוצראה
 | םויריזרפה םע ,יללבה םוודוזרפה םע ,דקתשאר םיריצה תורוכח םע ,םירבעה

 'פומעו תורועס 'ר"ע תונורכז אלמ התיבה ' יתבש  הככו .,.הועו רועו יצראה
 .,יב םיאנקתמ םדא ינבו ,יל הפיו ל בוטו = ,תויפרגוטופב

 . ,םעפה םתקסע 'המב עדוי  'ד --- ןורחאה פרגנוקה  ירבח---םתאו
 ןהוארגכ ,תומלטצהו תורועפמ אלה ,םתחכש רתווב .ץוחנה תא. ןה . ,םתגהנתה
 ; ,רכז ןיא

 ,אקע אדו
 ןונלצא וראשג ןיידעש ,םיבוט רתויה םיקפעה יכ ,יתרמא המכ הז יכנאו

 ןומיב ןמב ,םלטצהל םירוהיה וברה אל םרועמ .,תורצלמהו תויפרגוטופה םנה
 םלטצה אלו שקעתה ל"ז יכא ,םלטצהל ןפוא םושב וצר אל םינושארה ונותובא
 ונשב םימעפ האמ םימלטצמ \ םהירחא םהינב ונחנאו ,םלועה ןמ רטפנ הככו
 ה ,'תחדק לכוא,  ,ותיבב ,ומצע . ינפב דחא = לכ ,תודועסה פע ןידה אוהו
 ןעיתתל ונמרזנש םודוהי השלש .,םידעוס וגחנא --תורובחב לבא ,בער .וללבב

 --םורלדנפה לש | ןותחתה זיולקב שמשה רזועל :הנשמ רזוע תריחב רבד לע
 הומשו םולש םיברמו תודועפ םיכרוע ךכו  ,הדועס .םיכרועו םימלטצמ םה דומ

 ולארשוב .רצלמ = תויהמ .התע בוט ןיא- ;םיתיורמ  םירצלמהו ,לארשיב תורחאו
 שנווטפירב הלאכ תוהועס תוכרענ בורה יפ לעש ,הז קר אוה הפי אלו בוט אל
 .ןפוגה לש הֶז תא דומת ונחנא םוכהוא יב ,ימזאלה ונגורפח אוה הז .םיוג לש
 טלכ ךכב :ןוחוגשמ ואו - .-יוגה לש ומש. ,יוגה לש ותלבשה ,יוגה לש .ולפאמ
 היה ,הז תלוז ...הרועסהמ םג ,הלכשההמ םג ,םשהמ םג .ןטבה 'באכת ןכ ירחא םא
 ,תורנעב םוגותע  תאצוהמ ןליפא ,בוט התוי ,בוט קפע- תורצלט לש קסעה

 ,תירוהיב וליפאו
 וה  ,ונמלועל הסנרפ ואיבה אל םא  ,יבמופ לש תורועסהו היהיש ךיא

 / .ונמעב םולשה תא וברה
 ,תוחועסה הגוברת דוע ,יכנא בשוה .,גרוברטפ לש שורחה ירחא התעו

 ןווגמתה וזיאל = םירחכנה דוככל קר תודועפ ךורעל. ןיגהונ ויה התע דע רשא תחת
 אש הלאל םג תודועס םיכרוע ויהי התעו--םיחצ נמ ה דובבל ותשו ולבאו

 -- ,וחמשיו ותשיו ולכאי םלוכו -- 1 ח צ ו נ ש ,ורחבנ

 של ונא םיכירצ יכ ,הלא לכמ אצווה לעופה ,הזמ םידמול ונאש רפומה

 ןותגא םוביזחמ  ,ונחנא םוכירצ  ,גרובמהב םעפה ונלקלק רשא תא ןקתל ונבל לא

 2 .,תוחרועתה לש ןוטה תא ,סרגנוק ירחא לש חורה:בצמ תא ,ןוטה תא ונל ארבל

 ןיחוועתא התוא ילב ,יכה ואלב  ,ןנתדובע תא ךישמהל לכונש ידכב ,היחת

 ןווט ,החמש ךותמ אלא היורש הנוכשה ןיא ..רובעל השקש ,תונמאנב ,רובעל השק

 = ו'רתויב שבי, ,היה אוה ,וז אתורעתא רצו אל ןורחאה סרגנוקה ,אתורעתא
 .וגלקלקש המ ןקתל ונחנא. םיבירצ ,תיחולחל .תוברהל .ךורצ

 ווגוקהמ תחא הצובק ולופא יתיאר .אל---ןןניא תומלטצהו תונומת .םאו

 = רע ,הכחנ יתמ רעו .םמוש בשוו רחא לכ .הוה ןיגצב .המואמ ושע
 ,המוקממ זוזת אל הדובעה]---חפנתנ---?ןיחא לע שיא

 [גוומ ו שקבנ ,םהל .בתכנ .גרובמהב ותוע רשא .תא ןקתנ ,יביבח ,דבה

 גש הרועס המה וכרעוש --- ,וגחנא םינתזג דומת עודיכ  ,"הבוטיצגיא,ה תא
 .ורחבנ אלש ונלשמ הלאל תודועס : ךורענ .הפ ונחנאז ,םדוככל

 .טלש + םכינוב םולש היהו ,םינכ :דימת רמוא ילש אבפה היהש ומכו

 !הרוגעל -,םיחא ובה



 הלא תא השיערה אל ןיוצמה ןקסעהו רפוסה לש ותחימ
 םידחא תיעיבש ינפל רוע ,התוימואתפב וייחב וילא .םיבוהק

 רועב .,הבכו ךלוה ,ונלב לע .ביבח ךכ לכ .היהש ,שישיז
 הו ,הארנכ ,הלח חונמה ,ובצמב דוע שיגרה אל ומצעב

 ושיגרה אל הנושארבש אלא ,טשוה-ןטרס תלחמב םירחא םיש
 ,תיציבוטאקה .הגיגחה ינפל דוע ,.וז הלחמב ויאפור אלו ןאוה א
 ץיבוטאקל עוסנל לארשי ץרא בושיל רעוהב וירבח וב וריצפהשכ

 ןתואירב בצמש | ,חונמה עירוה ,הגינתב רעוה חכזאב תו
 .ךרדה ילוטלמ תא ומצע לע לכקל ול השרמ ניאו עוץ

 ינמיס וא וב ורכנ רבכו חונמה בצמ ערוה רבמבונ שרוח ףוסנ
 יבצע תלחמ קר יהוזש זא יבשח לכה םלואו ,הב תמש "הל

 ףתתשהלמ חינמה לדח אל םימיה .םתוא לכ. ,העילבה
 ..וכרדכ = ,םילוקיטורפה תא להנלמו צייוח .דעו לש ויתובי
 ונירבח ! יפמ וגל ערונ = סרגנוקה  ןמ גרובמהמ | כחא וננו

 היה רוע ז"כב .טשוה-ןטרס .תלחמב הלוח םולבנעילילש  ,םואפורה"
 רכזגה היה איהש" ,"אשידק ארבח,ה לש ררשמה לא .חינמה א

 ,רוע .לטב היה אל .תו"חא תודובעמ .םג ,םינש :הייכמ רוי ה"
 תהגהב קסוע* בור פייע יתוא םיאצימ ונייה .,ותיא םירקבמ ונייהש
 הרבג .םיתניב ."הירימ, תאצוהב תעכ םיספרנו  םיכלוהה וינח

 ואש ,וז הלחמ=יבימ לככ ,בער לובסל ליחתה רככו ות
 1 ול .הרבחה תונקת .יונש םיאפורה תצע פ"ע .םברק .לא לכאמ .םוש איבז

 17 3 םלועה <

 ,(הפידואמ שבתכמ)

 יא"יל דעוב חונמה לש ורבחו ורימלת רמעמב ,גרברבליז ר"דה
 ,ןטרסה הא קיחרהל אב אל הז חותנ ,חותנ ,ברפלמיה ר"דה
 ץוחה ןמ ופינכה אלא ,טשוב חותנ תושעל רשפא-יא ירהש
 'היהי רשפאש ידבב ,הביקה ןמ הלעמלו טשוה ןמ הטמל תרפופש
 שקב חותנה ינפל .יתוכאלמ ןפיאב ןמז הזיא דוע ותוא ליבאהל
 ,ריפמל ץירופ ר"דה  םילוחה תיב לש םיאפורה שאר תא חונמה
 תינחורה הגהנהה תצעומל ,תיבוט הנייהה אל חותנה תואציה םא
 . אוהש ,והחפשמל סרפ בוצקל ותשקב \ תא תילארשיה הרעה לש
 םישלשו האמ ורכשב לבקמ היה חונמה) םיעצמ א םוש ילב הריאשמ
 ,ףסכ םוכס חותנה ינפל חונמה רפמ וינבמ .רחאל .(שרוחל כור
 לש יללכה רבקה לע ןורכז תבצמ םשל הבדנ רותב ומש לע לבקתנש
 תיבל אבוהש םדוק .ו"סרת תנשב לארשי םש שודק לע םיגורהה
 <  :תודועתהו םיבתכה לכ תא י"א בושיל דעוהל חינמה איצמה םילוחה
 תא רסמ יקסניול .ל ,א רפוסה ורבחל ; וריב ויהש דעוה ינינעב
 . ירחא םימוי .,'ד םויב -- .ויבתכ לכמ ישילשה ןרכה לש י"כה
 ..ילמרונ ןפואב ריבעל לרח .בלהו הלוחה :לש האירה התבצ ,חיתנה
 וירוסי תא םילעה .לבא | ,םיארונו םילודנ = םיריסי לכס הלוהה
 התיה והערו ותרכה המעוה אל הנורחאה העשה דע ,ותיב ינבמ
 ,הריטפה .ינפל  תורחא תועש ",םירהצה ירחא 'ו םויב .,הלולצ
 תא .םתא רבד רוע איהו ,ץיבוניבר בקעיו ןיקשיפיא רמ ותוא ורקב
  רברב .תולרתשהה ןינעב עמשנ המ ,םסוגהה הלוחה . לאש ןיקשיסוא
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 ,לודגה רטפנה לש .תוניוצמה תוישיאה ויתונוכה =

 ,וימו לכ .םולבנעיליל .ל ,מ 'ר יח 'טטרקוסכ הנומאב םחלנו
 תומה תא םדק םמרקוסכו ולש תמאה תמחלמ תא .תורכמתהבו
 העברא ,השא וירחא ריאשה חינמה --  ,הולשו הטקוש שפנב
 ,חונב יתשו םינב

 .תובבלה לכ . תא השיערה םולבנעיליל לש ותומ ר"ע העומשה
 חונמהל תוצקהל הטילחה הלהקה לש תינחורה הגהנהה \ תצעומ
 לכ תא הלהקה ןובשח לע לבקלו תורבקה תיבב דככנ :םוקמ
 .הנושאר הגררממ ,הרובקהו היולהה תואצוה

 .ותיבל .םילוחה תיבמי חונמה לש ותיונ האבוה תבש יאצומב
 רג ובש ובוחרב :ופסאנ םירהצה ירחא  תועש יתשב ,'א םווב =

 לש .לודג  להקו וידבכמו  ויריקומ  םיכומסה תובוחרהבי.. ,חונמה
 , ןורחאה  רובכה .תא חונמהל קלחל ואבש  ,שיא .םיפלא 'תורשע
 ידימלת לב ,ץיבונר'צ ברה םשארבו .הבישיה . ינב לכ ויה םהיניב
 םיטנרוטס ,ת"תו .רפס יתב .ירימלת .פוק"יקסניטוב'ז לש היסנמגה
 ,ווריקומו = וירירי . ופפאנ : חונמה : תיבב * ,רועו : םינויצ = ;םיבר .

 חונמה תיבב .םימואנ ואשנ ,רועו הלהקה ינבר ,י"איל דעוה ירבח =
 ,תינחורה הגהנהה תצעומ שארו  יקסבוקנילופ ברה: ןוראה רָי לע
 תיב ןזחו לבאה תיבמ ןוראה :אצוה כ"חא --   ,ןמפוק ,י רמ
 תיב :י"ע בחרב ."םימחר אלמ לא, תלפזו: ללפתה .ישארה .תסנכה
 םהיהופתכ לע תמה ןורא תא "איל רעוה ירבח ואשנ זא ,חונמה

 דע. .חונמה תמשנל הרכזא .בוש הכרענ :םשו :לודגה .ם"נכהיב רע =:
 לע .ןוראה .תא חונמה יריקומו = דעוה :ירבח .ואשנ תורבקה .תוב =

 ,ןיקשיסוא הייה חונמה ירבחו. הרכזא בוש הכרענ הפ, םהיתופהכ
 תא -ומאנ .ןיקניישו  רנוולק :ר"ד ,ץיבונר'צ ברה : ,ברפלמיה רייד
 ,רקיה חונמה .לעמ .הדירפה" ימואנ

 לש וכרע / ד'ע : קנחנו = רעור .לוקב םאנ ןיקשיסוא
 שלש : תא :ןמס .אוה : ,ירבע רפוסו - ימואל | ןקסע רותב חונמה
 תפוקת ,םימתו ררח ידומלת ירוחי תפוקה  ,חונמה ייחַב תופוקתה

 יקפעהו .הרומה תפוקתו םרגורפהו הלכשהה .תמחלמ תא  םחולה |

 רקסניפ ר'רה םע רחיב היה חוגמהש ,תימואלה .העונתה תישארב
 םשבו י"איל יאסירואה דעוה םשב = ,הימחולו היררועמ ישארמ
 חונמה .תריטפ לע ורעצ תא םאונה .עיבה חונמה לש העדל וירבח
 ,ונכותב .היחי .היח םולבנעיליל לש וחור .יכ ,ןוחטבה תאו .לודגה
 ץראב לארשי  תיחתל ויתווקתו . ,חתפתיו . לרגי ותרובע ירפ

 רבד ומואנמ ינשה קלחה תא .תומלשב הניאלמהת ויתובא
 :ּ -- ,תירבע ןיקשיסוא |

 תא .ןייצ = ,חונמה לש ודימלתו . וער ,ברפלמיה = ר'דה
 ו

 ימינפ דוגנ היה אלש ,ריעה (תירבע ץיבונר'צ ברה
 ,הלבשהה תמחלמ תא םחולה ,ןושארה םולבנעיליל לש והרובע ןיב |
 שררשכ םג ,תימואלה העונתה לש ןקסעה-,ינשה םולבנעילול לש זז ןיבו :

 ופלכ .תודהיה תא תופיל  ןיוב;וה אל .תרב םינוקח םולבנעיליל
 הקוקו - תורהיב היה ץפח אלא ,תורחא תוצראב םינקהמהב ,ץוח <

 קר אל היה חונמה ,ונייחב עיפשמ חבל .דוע .היהתש ,הפרוצמו
 ,ונויער תומשגתה תבוטל לעפש ,ץורח ןקפע םג אלא ,רפסה שיא

 :רגזולק ףסוי ר'דחו
 הרבאה הלודג םא .םירבעה םירפוסה | םשב .רברל .ילע <

 ,םירבעה םירפוכה ,ונ ל םיתעבש איה הבר הנה ,לארשי לבל
 םולבנעילול לש תינחורה ותָרוצ תא םלש רואת ראתל םוקמה הפ אל
 לש .ונורשכב = םיוק ינש .לע תוארהל קר .ינא הצור  ,רפיסה
 ,ותוט ש פ יהוז--רחאה . ,חינמה
 תואכ ם הזה ןונג 65 , ונונגס תוטשפב חונ לודג

 הומ <
 < ןא ,"םדאה אוה .ןונגסה, םא

 = םילמבו .תויאפוריא .תוצילמב .ררהתהל | ונירפוס = וליחתהשכ .,ןכ
 , תיתורפסה יתדובעבו ,תוילניגרואה ירחא וימומ ףדר אל :אוה , תושרח
 ' הרטמה | התיה ,וז -- ומעל תלעותה , תופיתהה תובקע וארנ אל
 , תרווח הניאש .הרבא .איה ותריטפ הז ןבומבו : ,וינפל הדיחיה
 ,ות ור ש י איה .תונמה תניכתבש ינשה :וקה ,  תירבעה .תורפסל
 [ןמ םיבה תובלב םעפמ לארשי תיחת לש ןויערה יכ .,יל ירב
 , .להקב .תודוהל יחור-ץמוא םהב ןיא ךא  ,וננחמל ץוחמ םידמועה
 .. .םולבנעיליל ,םשגתהל הוקת ול .ןיאו אוה ןוכנ אל העימטה ןויער יכ
 :הריבכ הדובע לש הנש הרשע שמח ילחא :ושפנב הז זוע אצמ
 :ילכמ ,רתא ךלהמ לא בל:ץמאב רבע ,רחא ךלהמב תויפפב
 'הבישת השע, "איה .תויבקע .ןורפחב יתוא ומישאי .ןפ אריש
 םילוכי ונרוד ינבמ .םיבר םירפוסו ,ורובכו ולדג אוה הזה ץמואהו
 :וגתמחנ .םלואו ,ונתדבא הלודג המב הנה ,.תפומל ותוא .תחקל
 :רצוי . .לאידיאו ונל .ריאשה הלודג = תינחור .השורי  יכ איה
 .,ושפנ תאשמ ץרא :תא :ויניעב תואר ל הכז אל אוה םָאו ,םייח
 .תינחורה .השוריה | תא איהה .ץראה לא איבהל ונחנא םיררונ הנה
 ;הפיקתה לש הז תא 'םג ,םולבנעיליל לש :וחור ל כ תא --- ולש
 הפורצה הלבשהה תא.אל .החוד וניא היחתה ןויער .יכ , הנושארה
 "הינמה םתוא שררש ,הקיתעה תוההיב םיצוחנה םינוקתה תא :אלו
 : .יתרלומ םעל  הלודגה ותבהאמ

 ה קנייש מ
 .תמל  וכבח .לא- -ונלש .םולבנעיליל תמ
 ,ןא = ,תמו וייחב = :וותוניתצנ .ירפ .הארש = ,תצנמ | רובג

 ';רמאל | ,וינפל ויתונוחצנ תותוא 'םיאשונ 'םא :יכ  ;יתוא = םיכבמ
 |. .ול .הככש םעה .ירשא

 \ינ ,וצרא :ינב ול ודנ אלו וכב אל יאדו סובמולק תמשכ
 : ,הלגש ץראה התוא תפמ תא ןואגב וינפל ואשנ םא

 ,פובמולוקה | אוה ,ונלש  חצנמה רובגה אוה | םולבנעיליל
 התוא ועדי םיבר ,לארשי ץרא תא לארשי םעל הלג אוה  ,ונלש
 8 .התוא .הלגו אב איהו המשב וארקו

 רע ויתובא .ץראל הרושק ךכ .לכ יהתיה וחורש לארשי םע
 ומעב ,םתעב הימשגבו .התמהא ירפב ימואלה רועיה תא הלתש
 םמעפל קתנ הז ידי לעו הזרפנ תוינחור ךכ רחא החתפתה הז
 :ואבשכו .הלעמ לש .םילשוריב ינחור קופס אצמו ירמחה  ורופימ
 טנרקמ ודימעה י"אב בשייתהל םינשב תואמ ינפ? .לארשי ינבר
 | המראב עגנ אל םהמ שיא לבא ,םיטסרופמ םילבוקמו הרוה ילודג
 : \ .הבוטמ .עובשלו הירפמ לכאל

 , ו .הנושארב ושקב תימואלה היחתה תפוקת העיגהשכ
 יגחמוא לע תפחרמה הנכסה תא שיגרהל ולחהשכ םג . .חורה יכרד
 מ וערי אלו ץרא :וזיא םישקבמ וליחתה ,קצומ .םיסב הל ןיאב
 הו הלגו = םולבנעוליל אבש רע ,תודעומ .םהינפ הנא םישקבמה
 ןטהשו הואמ .הנומש : ףלא תנשב לארשי  םעל  לארשי .ץרא
 .ונתולגל הרשע

 זוהי היה  םולבנעיליל .\ ה:וגב ראשנ ומצע אוה םלואו
 :חורבו רמהב-' ראמ הברה לבט הנש םישלש ינפל .דע .ירבע .רפוסו
 א התע והודיעצהו .םתיתוא - תא וריאשה םהה | םיערה םימיה
 ןיאה תא ותואר  ילבמו הנש םיעבש ול תאלמ םרטב רבק
 ,ושפנ .תאשמ

 ;ונאה ץראב .תימואל היחתל בשו .ונמע רקפי יכ .היהו
 ; !לננעיליל .תומצע תא :ולעהו םינב יבוט םשמ ואבו זא

 / ,םתא
₪ , | , 0 - 

0 

 העשב  חרמגנ :היולהז
% 4 4 



 \ ה-ןוילנ

 אשנ רעוה"שאר . םולכנעיליל ל ,טל םלועחתבצמ תמקה רבדב
 .ירבעה רפופהו ירובצה ןקסעה .ונממ דקפהב הדבאה לדוג א"ע .םואנ

 לכמ .דעיהל ואבש םימיחנ לש - תומרגלטה וארקנ ןכ .ירחא
 םיניחריו םינותע תוכרעממ  ,םיידוהי םירסומ תאמ | היסור .יוצקל
 ,םיירובצ םינקפע תאמו

 הלאה םימיב ןודל וטילחה  הסידואב "אשירק-ארבח,ה :יאבג :
 --יםולבנעיליל : .ל .מ תחפשמל יתנש סרפ-תעיבק ר"ע הלאשב

 השיערה ,םולבנעיליל לש תימואתפה ותריטפ רבד לע העיריה

 ןהילא העיגה רשא םירעה לכמ .תירכעה היצננילטניאה .לכ ת
 יבביח, רעו םש .לע בורל תימרגלט ולבקתנ הביצעמה העומשה
 בצע ישגר תו םע  ,חונמה ידירי ראשו | ןיקשיסוא ,"ןויצ
 .ןיפילח הל ןיאשו תרזיח הניאש הדבאה .ילגרל .תיפתתשהו

 תורבחמ , תוירבעה | תוכרעמה  לכמ  תומרנלט "= ולבקתנ
 םירעב םירפופמ ,היסורבש םינויצה יניהנממ  ,תויערמו "תויתורפס
 ,תומרגלטה ןמ תצק םיסיפרמ וננה  הזב---,תונוש

 לאידיאה אשונ  תריטפ ו"ע דאמ םישערנ --,הנליו
 הקומע תופתתשה ישגר  רעיהל םיעיכמ וננה "ןויצ 'תבח, לש
 -- ,יאניתשלפה ןויערהל הרבאש ןירזוח הל .ןיאש הדבאה :ילגרל

 .וכרמה
 ן,ז תריטפ רבר לע העומשה י'ע ונאםיאכדנ -- .הנ ליו

 תירבעה הבשחמה לש: התוריח רעב םחלש | ,הירבעה תורפסה
 .'םלועה, --יירבעה םעה לש ותיחתו

 ] ,לודגה רפוסה לש ותומ תא.  הכבמ היצקדרה .-.הנ ליו
 "ןמזה-רה, .םעה תבוטל שידקה וייח ל

 צ"וח דעול .ונמשב רופמל ונחנא םישקבמ -- .ג רו ב רט פ
 הרומה תרבא  .ילגרל הקימע תופתתשה ישגר חינמה :ידידי ראשלו

 ,"טיווסזר, = =< ירבעה םעה תיחת תרובעב ונממ .לודגה רבחז
 .(יקשיסוא .מ ,א לש ומש לע --.ה ב קפומ
 תא םישקבמ וננה הלורגה הדבאה י"ע רוטיה רע .םישערנ

 .בוניל'צ ---היולתה תעשב "ןווצ ינכ, *ש םחכחאב :תווהל כ"

 דלא ןב לודגה ירוהיה. לע ללוגה םתסישכ --.ה ב קפו מ
 תא םג אנ ותפס ,ירבעה טעה תשודק לע הנענש  ,תומ
 יבבוחו הבקסומבש ןויצל םינמאנה םישנאה | לכ תועמדו יתעמד"

 .האומ ברה
 רבר לע העומשה ונל המרג בצע בר --,גרוברט פי

 תלכשה רעב ץימאה םחולה ,תירבעה .תורפסה קנע לש :ותרוש
 ,"רימ יקסיירועי, --םואלה .תוחתו םע

 -יתלבה םחולה לש ותריטפ י"ע  םישערנ --.ה שרו .
 הבדנ םימירמ | ונא םיחרפדרז םוקמב .,ימואלה .לאידיאה . רעב--עגו <

 ?רניירפל =-.תמיקהה ןרקה תבוטל
 -מינהמו .תונבל רפסה-תיבמ תומרגלט ולבקתנ .הלא דבלמ

 ,לארשי ץראב | םירומה תחוגא זכרממ = ,ופיב = תירבעה היסנ
 .רועו ,רועו ,ופיב ןיסיח .ר"דחמ

 , םולבנעיליל ביל השמ 'ר לש ותטמ ירחא
 (תועטוקמ .תומישה)

 ,ונלש .םיטעמה חורה ירובגמ .דחא לע .ללונה םתסנ
 ימי = ירבדב ןינע תואלמו  תובושח תופיקת יתש לש ינחור :גיהנמ
 "םויזכרמה  םישנא,ה לש ןורחאה רירשה ונתאמ חקול . ,לארשו

 התוא .לכ -- .ונניא םולבנעיליל 0 השמ 'ר -- תורוד ינש
 5 ףשמב

 19 5 3 םלועה =

 תא .האצמ -- המואה | לש תילמרונו .האלמ תוחתפתהל םיחונ
 .םולבנעילילב םלש .רתויהו רורב רתויה היוטב

 לש  ותדובע תחת וק ריבעהל העשה העיגה אל רוע
 יאדמ רתוי ,תוירובצהו תויתורפסה ויתולועפ תא םכסלו םולבנעיליל

 הרומה "לש .ותריטפ לע רעצה לודג רוע ,באכה שרח דוע
 ותרובע ירפ תא םלפב לוקשל | היהי רשפאש ידכב ,לורגה
 לכב אוה רורב רהא רבד ,םינש תורשע ךשמב תירוטכיהה

 ,םילודגה "םיליפעמה, םהואמ רחא היה םולכנעיליל . : ןפוא
 םעו םע ייחבש | רבעמה | תופוקה לע םמתוח | תא םיעיבטמה
 25 ,הילע םחכו םדוהמ םיליצאמו

 דאמ םה םיטעמ "םילודגה םיליפעמה, ןיב :.םנ  םלואו
 ,תועונת יתשל םיגיהנמ ,תורוד ינשל םירבד | תויהל םיכוזה
 קוח = חורה-םלועב שיש .םשכ --- ,ןהיתורטמבו ןתיהמב תינושה
 סופתל "לוכי  םדא ןב ןיא היפ לעש | ,"הרכהה םוצמצ, לש
 . = =-תונויערו .םינשומ לש הלבגומ תומכ אלא 'תחא תבב הבשחמב
 :השעמה םוצמצ לש קיח ןיעמ םג השעמה"םלועב אצמל שי .ךכ
 *  ,םדא ןב לש והריציו .יתרובע חכל ןתינ לובג ,השעמה-ןורשכו
 '- ;הז רחא הזב םג אלא .תחא תבב קר אל ףיפוהל ןיא וילטש
 "יאנת --- .םיימינפהו .םיינוצחה .םימרוגהש םדא. ,םלועבש גהונב
 הדועת אלמל . והוא םירישכמ -- תישיאה ותנוכתו הביבסהו םייחה
 המבה ןמ רריל הליחהכל | וניד -- תירובצ | העונתב הָעּורְי
 < םייחח . .ירדס ונתשישכ . םיוסמה ודיקפת תא אלמישכ ,תירובצה
 . םיירובצ םיכרצ ידיל טאל טאל איבה תוערואמה תולשלתשהו
 הנויבצבו התנוכתב הנושה ,השדח תירובצ העינת יריל ,םישרח
 ויתונשש | בורש = , הז םדא לכוי אל בוש -- תמרוקה .העונתהמ
 יאנת לא לגתסהל ,תמריקה העינתה ינינעל םישדקומ ויה ויתוחכו
 = .יביטקא חכל בוש קויהל :לכויש ירכב ,וזכ הרמב םישרחה םייחה
 :.וללה = םייחהש ,םישרחה םיכרעה תא רצוי :חכל ,וללה םייחב
 " ופ, רשא = ,ןוילע רפחב .םירצויה דאמ םה םיטעמ ,םהל םיקוקז
 \ < תוקלתפה םע דחיב םהמ תקלתסמ שרוקה חור ןיאו ,"םחורב םינש
 : , םיאיבנל ול ויהש ,רודה לש הניכשה

 , םולבנעיליל .ל .מ ה םיטעומה הילעה יגבמ רחאו
 : והי  ;םינובה . רולו םירתוסה רודל ,תורוד ינשל היה  איכנ
 : תודהיה .ירצבמ לע .תורעתפהה תפוקתב םירתוסה ישאר ןיב התיה
 .רצבמ לש הינפה תפוקתב םינובה ישאר ןיב התיה ודיו ,הנשיה
 ו ,השרחה תודהיה

 -תרובעב הכרעמה יונשב< ואר תוארה ירצקו: תערה .ינמק
 תונכפכפה ינמיס  ,תינחור השלוח ינמיס םולבנעיליל לש .ותמחלמ
 טמוחה תוצוכתה ןיעמ :,םינוצחה תוערואמה ינפב | הענכהו
 שיש תוצוכתה ,"ןופצה ןמ האבש הרעס חור ינפמ, ותפילק .ךותל
 ..לע ורמע אל הלאה  םישנאה , ףדורה ינפמ החירב ןיעמ םג הב
 ןיב .היה םולבנעילי לש ,ולאה תופוקתה יתשלש תיתמאה 7
 - ,תורחה-תמחלמ לש המעטו הביטב ושינרה אלו ,ןהיניהנמ ישאר
 -- :םימיה לכ םולבנעילול 9 הילעש

 < לע ןמתוח תא .ועיבטהש ,תועונתה יתש ןיבש הושה רצה
 . םדאה תוררועתה אוה -- ל ,לש  הדובעה תופוקת .יתש
 "< ,םלבש תמא ,תימינפ תמאל ,תטלחומ תמאל הבהא ;ידוהי בש
 הפיאש ;םירוגנו םיערק םוש ,םירותוו .תורשפ םוש תעדוי הנניאש
 ,המואה .לש םיומינפה .תוחכה ליבשב םייעבט .תוחתפתה"יאנתל
 םישועו םעה לע .םיקיעמה ,םינוש םיניממ םילבכה לכמ רורחשל
 : וז .העונח לש  תיטננאמיאה .התוחתפתה = ,ינחור םומ .לעבל .ותוא

 . תופיאשה 0 תושחומה .ןתרוצב םייונשל המרג םויחה לולכש םשל
 העונה : : חורה. לבא -



 לש הרובעההז ופוקת יתשב םיאצומ  ונא- הושח רצה יתואו
 ול  הדמעש ,תמאל תינוצקהו הלוד.ה הפיאשה החוא .חונמה
 קר אל חורה ץמוא תא ול הנתנו וימולע ימיב  םולבנעולילל-
 אלא ,ךנחתנ הבו ןיתנ היה :הבש ,הביבסה .תעפשהמ .ררחהשהל
 הביבס לש םינחורה הינינקו היכרע דגנב הילכדתמחלמ ךורעל .םג
 התעפשהמ ררחתשהל ותדימע ימיב םג ול. הרמעש איה -- וז
 -- .רתוי רוע השקש המ --- םגו השרחה תינחורה הביבסה לש
 ומצעב אוה רבעש ,חורה תרובע לש תיביטסגיסה  התעפשהמ
 ינפ תא תונשל העשה העינה יכ ,ריכהלו  .םינש תורשע ךשמב
 םיעצמאבו רח א ביואב תר א המחלמ םחלהלו .הכרעמה

 .םירחא
 יפלכ אלו םינפ .יפלכ אל םונפ אושמ ערי אל םולבנעוליל

 רמול רשפא םא  ,ינולוכיספ ,ימינפ דחושמ םג היה ישפח --- ץוח
 יטנמורה שגרה לע גילבהל ירכב ,ירמל היה בל | ץומא .,ןכ
 ידכב -- רברב ךרוצ היהשכ -- םגו  םינשיה  תוחבומה  יפלכ
 תברחהבו תוחבומ תסירהב שיש ,יטנמורה שגרהמ - ררחתשהל

 הפינת-תמחלמ  םחלהל .יבלבש תמאה ונממ השררשכ :.:תומלוע =
 שגרהל םינפ אשנ אל --- תישונאה הלכשהה םשב הנשיה תודהיהב

 רלונש ,שיא לכ בלב שיש ,רבעהלו תרוסמהל םיעוגעג- לש =
 ,תימינפה ותרכה ול התלגשכו ,העודי .תירוטסיה תוברתב .ךנחתהו

 ינפמ תח אל<-תימואל היחתל תובבלה תא רריעל העשה העיגהש =
 ,םינשיה תואושמ לע הנ בש ,םישרחה תוחבזמה ינפמ ,םישדחה וילילא =

*% % . 
 תירקיעה התנוכת  התיה תמאה לא םולבנעיליל לש וז ותבהא

 לע םג המתיח תא העיבטהש איהו תירובצה .ותדובע לכ לש
 ונא םולבנעיליל לש ונונגסב ,ונונגפ לעו .תיתורפסה  ותדובע

 קחרתמ ,םינומדקה לש המימתהו הריהבה תוטשפה התוא םיאצומ
 המתיח .עובט וירבד לכ לע הל המורה ומו הזרפהה ןמ ,ל היה
 תפוקתב :,קרשו לחכל הכירצ | הניאש ,הטושפה תמאה "לש
 ראשכ ,שדיקה יבתכמ םיקוספ בבג אל תילכיבה הצילמה ןוטלש
 הצילמה ןוטלש ונתורפסב .כ"חא .רבגשכו . ,םהה .םימיב .םירפוסה
 תוחוקלה  ,תולפלוסמ  תוצילמב .תופיתהל הסנ אל --- תיפוריאה <

 םדאה םג היה ןכ ןונג פ הכ .םייפוריאה םירפופה  תאמ הפקהב =
 -- .תוררהתהו רוטנקמ ,הורפהו המזגה 'לכמ  ,הזופ .לכמ. קוחה
 ,בושיה תרובע וכרמב רמעשכ ,תירובצה ותרובע ימי ךשמ לכב'
 ידיל .ונלש היחתה תעונתב הלודגה ותעפשה ותוא האיבה אל
 ףא אצמנ אל ויזורכו .וימואנ לכב ;הי גוג מ ד ישעמ לש ןווסנ <

 =- ,"תויגניטימ, .חיר לש .ץמש

 תימואלה ותרות .תמאב רמאנו רורב ,טושפ ולצא אוה לכה >>
 ויתורצל . הבסה | ,םילודגה .תונויערה לככ .הלקו .הטושפ "איה
 םע .םייוגה ןיב .דחוימה ובצמ  אוה -- לארשי םע לש תודחוימה
 םיימואל םייח יח .וניאש ינפמ ,הפשמלו הפרחל ןוקנ .לארשי
 ץרא ול ןיאו םימעה לכב רזהו טעמה .אוהש ינפמ \ ,םייעבט
 תויחל ונמע בושיש .אלא  ,רחא אצומ ןיא ה בצממ ,תרחוימ =
 ,תדחוימ ץרא .ולש ,םעל תחל בושיש  ,םיאלמ םיימואל .םייח |
 תויחלו בושל ךירצ ונמע . תדחוימ .תימואל הרוטלוקו תדחוימ ןושל <

 תא שרחל  אוה .ךירצ | ןויתובא ץראב  םייעבט, םיימואל םייח
 הפוכת תיבושי הדובע י'ע קר אבי הז רבד ,י"אב ינירמה זכרמה |

 העונת איה  תימואלה לה . םימלש תורוד ךשמב תדמתמו
 לורגב טאל. טאל המצעמ / תחתפתמו הכותמ הלדגה הינגרוא
 -- .עבט .יננרוא

 ,טסולאירל -התוא התשע לילט 'ר. לש \ תינטשפה תמאה
 מנ. אוה ןכ =-- תינויצה ותטשב ומכ ,  תוזרפהו .תונוימרמ קוחרה

 ה ןויכבנ 3= םלועה = 20

 וז הטש , תוילאירהו םישעמה ירחא הטונ ,ישעמ | ויתוער לכב
 .הברה וילע עיפשהש ,יסורה בירסיפ לש ושרהמ:תיבב רמל

 לבא ,תינויע ,תיפופולפ הטש אלא ול התיה אל וז תוילאיר םלואו
 טסילאידיא חונמה היה תישיאה ותנוכת- פ"ע . בלבש הרות אל
 :יריאה ומוח לכ תא לבא ,עונצ םג םא ,קומע שגר לעב .,בהלנ
 ויתושגר תא ,תיטסילאירה ותרותל " תיש>ילכל השע יטסילא
 ולצא םיאצומ ונא תאז לכבו . ,שובכל חונמה .לרתשה םיקומעה
 -. ויתורבחמב) בל חקולו קויע יעבט שגרו יליצא .םותפ םימעפל

 / םיעגר השמח,ו + "ויתובא ץראב ירבעה םעה תיחת ד"ע,-תויסורה
 .רק שארו םח בל-לעב הוה םולבנעיליל ,("'השמ ייהב

 ".רמוא = ,ןוי יפוטולפבש לודגה טסילנויצרה ,סט ר קום לע
 = (0!ם עם( "תוחכפה בהלנ, היה אוהש ,ץרפמונ רודואית

 < .יתובאלמ חרק. תישע = רוטק"תנוכמ .ןיעמ ..(טז ]ו וטזמ101)
 . לודגה  טסילנויצרה לע םג ץילמזול רשפא הלאה םירבדה תא
 ָ ,ונרודבש לארשי ירפוסב

 ו קומעה | שגרהו רקה | לכשה | ולצא | ודכלתה ךכ
 = -- ,ונימב ןיוצמ סופטל ותוא התשעש  ,תיעבטו הפי .הזיתניסל
 ְ לכל תפקשנה הנכסהמ חונמה תא ליצה קומעה יעבטה שגרה
 .הלילשב הפי  וחכש = ,יטילאנא .חורהךלהמ --רק לכש | ילעב
 =. ולעב לכ  ,ןינבבו בויחב ללכו ללכ הפי וחכ ןיא לבא ,הריתסו
 . קוחרה = ,יבויח  הריצידחכ | לעב חונמה היה  םייתמא | שגר
 . -- ,הרקה תונרקנהו תונקפפהמ

 " םג  התלגתנ  חונמה לש ,תיטטניסה = ,תיבויחה .ותנובח
 > ויתודובע לכב לורג ןקיד היה חונמה ,הדובעה לא ופוחיב
 = ,לטבמה ,ינוריאה חיה ,הנימב תניוצמ התיה ררסה תא ותבהאו
 "אוה .ללכ ול ןבומ היה אל ררסלו הרובעל ונבש "םיחקפ,ה לש
 שיש ,הרובעו רבד םושב לזלזמ היה אלו תונטקל זב .היה אל
 םירפפמה תא האור .היה םינטקה םירבדב ,.אוהש לכ ךרוצ םהב
 ותואב םהילא סחיתמ היהו דחא לודג חכל םיפרטצמה םיררובה
 .עיד, ול .ארוק = היה התיגש ,םיזנכשאל דחוימה יניצרה םחיה

 = .רחא רצמ וזונמה תא התשע וז הנוכת -- ,"ןעניילק םוצ טכאדנא
 < ,םלחומ טסימוטפואל ינשה רצמו ,עודי ןבומב .,טעומב קפתסמל
 . :"םילוג רובעל ךרד, ורפסל ותמיתח הז ןבומב איה תיפוא

 .לע התלע אל ג"לרת תנשב יתורלות רפס תא ימתהב,
 = וניצו םהה םיקרפהש -- רתוי רועו ,םיקרפ דוע וב ףיסואש יבל
 .. יניא התומת ןבכ- . בגשנו םורמ לאעדיא לש םייחו בל .תחונמ
 = ייח רותיבו ןורחאה קלחה לבא  ,ילע אבל ריתעה תא עדוי
 = יכ ,שואי .ילעב םיריעצל תיכוהל .ולכוי התע דע ה"מרת תנשמ
 .ירעב .ךשח ימלוע יכ ,יתנמאה ינא םג | ,ונמז םדוק שואי שי
 , ,הלמה ןבומב םג תובתה ישארב םג "ץראב .ללמא,  יננהו חצנל
 -םימי ילואב םהב ץפח ןיאש םימיה תחתו , ךשוח םלועל אל ךא
 ! רוסחמ ייחו תוינע יקודקד םהב ןיאש םימי ,םהמ םיפוט םירחא
 םוי םוי תוגאד אל ,רשוע אלו שיר אל םהב ןיאש םימי ,ןפכו
 לבא ."םיעשרה תולש אלו םיקירצה ירופי אל, ,שפנה רוזפ אלו
 םימי ,םואלה תבוטלו .אשנו םר ןויער תבוטל הדובעו לעפמ ימי
 ,"לארשי תעושתל הוקת םהב שיש

 םינמסמ לבא ,ג"נרת תבט 'א םויב םיבותכ הלאה םירבדה
 --.םינורחאה וייח .ימיב דוע חונמה לש ויתופקשהו וחור ךלה תא םה

 יג מ
 . ע"רתה רדא 'ה ,הסידוא

 .גרבדלוג ,ל ,י + ל"ומהיךרועה



 בר ים צ ה, בש
 .םילשוריב רואל אצויה ידיחיה ימויה ןותעה

 הצורש ימ לכ ;דחי םג .ימואלו ירבע ןותע אוה "יב צ ה,
 -ץראה רפסההיתבבו םידליה-ינגב הב .םירבדמש ומכ תירבע
 םוי" ,תוירבעה תוחפשמה ייחב הב םירבדמש ומכ ;םיילארשא

 ימויה ןותעה "יבצה לע הנמתי--העש העש ,םא
 ,םלשוריב רואל אצויה ידי חיהא <

 עמשנהו השענה לכמ תוטרפב תעדל הצורש ימ לכ
 ,ללכב הינמוהוע ירע ראשו לארשי-ץראב ,טרפב  םלשוהו

 אצוה ידיחיהו ימויה ןותעה יבצה לע הנמַחו-
 ,םלשוריב רול

 .םיעודיו םיחמומ םירפוס הברה םיפתתשמ *'י ב צ ה,,ב

 ירע .לכמ תודחוימ .תובתכ םוי םוי תואב "יבצה,ב

 עוצקמ תא םג ,ללכב הינמותוע ירעמו טרפב לארשי-ץר

 ,רתויו רתוי רפש ל "יבצה,, לדשמ "ןותכרי
 .חוטב ומויקו קצומ יפפכ םיסב לע ססובמ "יב צה(

 הנומתב ץובשב םימעפ שש קוידב אצוי "יבצה

 .הפי הספדהבו הלוד
 :"בצ,ה ריחמ

 .לבור 5 הנש יצחל לבור 10 הנשל :היסורב
 הלו ל :הקירמאב
 ייל כ :הילגנא'פ
 .קנרפנ8 , ,  קנרפפ= ,:ל'וה ירע ראשב <

 םייפסכה םינינעהל דרשמהל ןעמה |
 0178 8 ו /

 :תכרעמהל ןעמה

 ' א0אפ1ם0ת א-ג

 60800008 6ם 001 ₪ 0

 הת 2 ,תגתפחששמ <

 4 167188161 (81080106) | ו 3

 .םלשורי 5 ב צ ה,, תכרעמ

 ו ו
 | 88 1609--1910 ז. (ע"רת)

 9-0 תו 0000 00 10

 0808560 9830088. 85 ה6קסחהסדמ. 11583 988. 15 א, 0 6
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 א. ת. [0ת5ת60ק07ע, ותפס.

 ,(םילפונ ילוח)  עדנערייל:פלואוונָאק ראפ
 עמוקעב ןעמ ןעק עכָאוושנעוורענ ךיוא יו זואופר א

 : םערדא טיול ,זדֶאל ,ןייטשנר אב םלושמ יח מ

 1 הו 1 0 0
 + טראווטנא ףיוא עקראמ א ןעגעלוצ ןוא טייהקנארק יד ןעביורשעב

 א 12 .אנליוו המידק גאלרעפ

 ןעניישרע טעוו םורא געט .עכילטע יא ןוא ךוז טק
 : רושארב עיינ 8 0

 "גרובמאה ןיא סערגגא ק-ןעטסינויצ רעטנעי 7
 (טכירעב רעיונעג א) 0

 ,ק 18 אטראפ םימ ,'פאק 8 א א

 : ,- 3 ןעדנעוו .ךיז .ןעננולעטשעב .םומ /
 . ו ו. ה 0

7 
 ן ןלקב "12711 י7, 5ש תכרעמה
 661, 8]8. ה1!0תפ6ודותמש 31, 060. 26

 ,הנליוב "םלועה , ליבשב תועדומו םימתוח תלבקמ

0 - 

 תא תולשל םילוכי הינמרגו .הירנגוא-הירטסוא תונידמ יבשוי "4
 (חז!ה ₪-801016) ראודה-תורועת יספוט ידי לע םתסיתח ימד
 תאצוהב ן"יע םיצמקמו ל"גה תכרעמה תבותכ םש לע םיכורעה
 ..(ריע לכב ראודה-תוקלחמ י"ע םג םותחל רשפא) . הטסופה

 = רשבמה =
 . 7. אמש [- עיפומה 7 ןועובש

 ל

 עיפוהל . ליחתה הרבע הנש רבמצד שדחל םינושארה ,םימיב
 ==, יש ב מה, םשב ירבע ןועובש אטשוקב===

 ,,םידהעפה וניחאל שמשיו ,חרומה ידוהי ןיב תימואל היחתל ףיטי *"רשבמה,,
 ונתוופ פל רבעמה-רש ל הקיתעה ונתוופס תא ונשו ורקש
 ,השדחה

 ןגינונק לכלו ונתפשל הבהא ררועיו השדחה ונתורפפ תעד קיפי "רשבמה,
 . םיימואלה

 התוברת תירבעה העדה תצפהל  יחרזמ ירבע ןועובש היהי *רשבמה,, רוצקב
 םווללכהו םיידוהיה םייחה ןפקתשי ובש , ןוכג יארל , התורפסו
 השענה לכמ עידוטלו ,םהינוגו ,םהיעבצ , םהייונש לכב חרומבש
 + לארשי-ץראבו היקרותב תוידוהיה תודעה ךותב פסותהו
 "רשבמה, שידקי , חרומב ש םיינידמה םייחה וכרמב ועיפוהבו
 ה םיוקמה לע הפקשהל רבכנ םוקמ ןוילגו ןוילג לכב
 + ידוהי אוה רשאב ידוהי לכ  תנינעמה

 םתרזע תא "ר ש ב ם ה,ל וחיטבה הלוגבו לארשי-ץראב םירבעה םירפוסה יבוט
 חכויש ומכ תיתורפסה ותרוצב םג ןייטצי "ר ש ב ם ה,ש ןפואב ,העובקה
 . םיארוקה להק הרהטב

 יצחל ,לבור .4--הנשל :היסוהב "ה ש בימה, לש המיתחה ריחמ
 ,תוצראה רתיבו .לבור 1,895 --הנש עברל ,לכור < הנש
 , זקנרפ %--הנש עברלו קנרפ 5--הנש יצחל ;קנרפ 10--הנשל

 ,פוק 10ידדוב ןוילג.ריחמ
 "לש ישארה ןכוסהו "םינותעה .ינכוס ,.םירפסה .ירכומ לצא םשרדל

 .:.הסידואב "חלשה, לש היצרטסינימדאה -- היסורב "רשבמה,

 006008, א606080888 66.

 : ,"רשבמה,  לשי םינושארה תונוילגה ''ר  ועיפוה
 0 :הלאה םירמאמה ואב םהב

 םוחנ .תאמ --- תונויצהו היקרוט .ירוהי :"רשכמה,  חאמ --- ונתמגמ
 :גרהא 5 ר'דה תאט ,(םיכשמה ינשב) םידרפסה ,תיחת ;  בולוקוס
 "' לש .הרוש) --- היקרות ירזהי ןיב  תירכעה .ןושלה תיחת * ; ויירפ

 ; (םוכשמה ונש) .היבוטירב .תאמ --- םונושארה םישורפה ; (םירמאמ
 ---(חרדג לש לבויה גתל) םורוהרה ; יקסניטוב'ז .לוו תאמ -- ? המל

 ו , (בולוקוס \נ . תאמ :ןומולופ)  הידמוק:וגרט  ..הוג תאמ
 + .דועז :םיכשמה /

 . תאמ (תיגמותוע) .תיינידמ הפקשה : ןוילגו .ןוילג לכב .ואבו הז דבלמ
 " תודעב =( ףיקשמה \ תאמ --- םויללכהו = םודוהיה | םיקרותה | םינזתעב .  ןוירמילפ
 " .הועו הירוסו ץיראב .,םיזכרמה רתיו אמשוקמ הקינורכ , היקרותבש :תוירוה

 : 2-1" ש ב ם ה , לע םוחחל רשפא
 ;הסידוא 1011208. זו, 319. "חלשה , לש היצרטסינימדאה י'ע
 0 160 ,ושרו ;"רהשה, םירפסה-רחסמ+תיב י"עו

 +"רשבמה, תבחכ

 0 ו וו סגוכ 031180 8. 0. 6

 ו (חיד קזו8). <



 ַּף 'םיפימ ' / , םיריוצמ ' םיפיטרב ,  םירפס  ינימ לב

 ל שות לצא גישהל רשפא  תונוש תונומתו  םימובלא

 30 7 ו ה

 הש 1 6 \ הדפסה

 +1 יקוועלאנ םגו , 7 יקפילובונ

 לש יאנליווה חספ ש"יי לש תופרשמ תיב

 "וינבו יקספיל .ד,
 עננאיצאקיפיטקער רחוימ דאוואז דוע רפונ אנד הנשב יב עידומ

 , םיתש קקוזמ עננאוואקיפימקער ש"ייה ,תולועמו תובוט תונוכמט ש"ויה תקיקזל

 דע 60' ןמ שי יעבמ ש"ייה .ןיי תגיזמל הפוו בוטו םיענהו ךרה וגזמב ןיטצי

 רשא שדחה ררסה תאפמ | ,97% ךע 40" ןמ ענאוואקיפיטקער .ש"יוהו %

 ונפמו ןהאזעסה עצמאב םואתפ חפפ לש ש"יי תריכמל הלשממה הגיהנה

 ותדובעב .דאוואזה לשרתנ םירחאב :ןיטעקיטעו ןישאלפה תא ףילחהל  תוצוחנה

 תונמזהה חולשמב ורהמי יכ ,םידבכנה םינוקה לכ ושקובי .תאול יא

 תומדוקה םינשכ ומכ תושירדה לכ 0 תלוכיה ונל יהח ןעמל (ןעגנוללעטשעב)

 + םיפסכו תונמזה חולשמל סערדא

 ז- םוותפווב, הסמל ,םהפוותספוויוע 00

 603080 -ם0 קסמו קסוודוסאווהון- 38805.

 סדווקפוד8 חס תחווסווב "₪4 1910 זס %%

 8 ו 0 תה 00600

 ד היעיל
 זץ

 ו
 65 הקוותסווופהופא דספא 6 ה וה

1 0 
 תססתההוסהחגעס הג נמתהזמ ₪ 0 -אל המי כז במ

 ח16 0008075 600078.

 ךסתטטאתומ סחפזתמ הקתמ6ה קסההאממס ,םמקסתסאהעס ((1קה" ₪

 קה יס 0-6 וה 8מ]0, חס 4הקהטת6קק 00008

 המוח6אס ם03ה103010078 ההמהעמ 60מ00320%088006 ₪ 001000 כ

 806 008510816 609100ק2ז880ה גז8 5 10 0 60 חא-

 ה.

 ות א6ד00מ8]8000 עס וס טדאה'מ 0088881007 |

 קסההאהוה ,עעמק0ת6אמת0 [1קג') ססזהמהה6מ 84 הזהע0ה סחמ -

 חהקד1תהסת םסהחהות) קיפתזאהה 65 80 קההסן8ע0 1910 -ע0 .ת08-

 הק60608808825 0208 060305084א21) זק קוזה היפ 0
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 גסווא ₪05 0ע0ק0₪תז 092080008 לאחהזא עד 00018 א ה 0

 135 0007270718 6 טימגזיש, תקאהסנא0הנז 10 ₪

 תי 107 גע068 0 תססצגתאצמ 0דה5ה: תאקעק6אאוה, זקס-

 תאחמוגהמהמהו ₪ 3 90 05+ על ממזא'מ תסאצקהאש

 תקסמתהמוה המממ<' 3 887 ההתיצאמזא' סה אחוה 67 10 1 0 6
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 5 000 ל
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 1 20 |07 % , ל

 ךוסמםהסאה ₪3 סתהס צסהש₪0 תק6א/10888₪80 הקהק00810 6007
 < 006 קמה

 תקההסא הסהץינסמוה ייקסארות0 ה המסה 0

 סהא0 01093 0
 ג הספטפ קסההאמוא א אסאזסקא 01[. ₪. סת 0.

 " בטה 60800 080080988, 00066880 00?קנזא'מ מ התמזה - |

 הפי אוהו : ףוגה הא  אירבהלו  םרה תא .רהטל .ידכ -

 הספ לש ומריפשה שייי ןעפסקיסשמ ₪
 1 (םירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 ב תענו הח56 אספטו5 סח רכ

 ם א םסםהה ס6פו4₪. ₪ םםסהווסה סטוסדאא,

 ₪ םיקידצה םינואנה םינברהמ םירשבה טימ

 5 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק

 5 כב 5. ככ קסם . ==

 ג ל"יי רעה ;גנולרכאהעב עטטעב .ןעויירפ עטסיונענ

 ,קאמשענ ןעו) ןייז שיס שמואוועב ויא שריפשו

 .טלאטשענ לאטפירק ןייז טיפ ,היר  ןעמענעננא

 ,ה"פות 1866 רחשי |ופ 'וקק רָאוואו רקר 6

 16 ה הז ₪ מזדה 930 -וצ א םסהד8

 ד 2-5
 "רב ד ,,ראופמה רפסה תא תונקל %

 | .ושדח לע'א קלח "ומויב םוי ןיפחה

 ףאטקא םידומע 240: ליכמ ,ץוקה

 |, ףרוהה ישדח לע 'ב קלח  ןכ ומכו , לודג

 ו |  .תאמ ,ןושאהה קלחב בי 'ג םידומע .רפסמ .לובמ

 רעללאנק םייח 'ר םסרופמה ןשרדה

 תושרר ם"מעב (היצילג) א ל ש י מ ע ר פ ריעמ

 ,ץ"מר ישורהל "םייח ירפ,תופסוה , םייח ירפ

 | תולגמ שמחל "םייח- ירפ, = רזאיב

 ירמאמ לע  "דלח ןכ,  ,הרוה לע "םימבח

 ת"ביר | יחוכו לע "םיחישה - דחאו, ח"בבר

 -- אמלעל ורזאו םיספדנה א"כד יבס םע

 08 16%]00,  רכתמה דיל חלשו

 יפאק 65 א"ח רעב : ?י/0הע8] (0210]08ה)
 וא .,ראודהתאהמ י"ע ,.ר 1.30 ב"ה דעבו

 \ | ישפח םלכקיו ,רוגס  כתכמב ראוד : יותב

 ה | .ןובשחה יפכ ובשחי תונידמ .ראשב ..הטרופמ
 ,ליעל רכזנה

 ימומ םוו םןוי לכ (א :רפפה ה ןכות
 הזיאב | תעדל הנשה :

 ירבד ויו" םוי לכל (ב 4. לוחי עובשב םוו

= 
 = ,ם 1

 |  ותואל ךוושה ןיד וא גהנמ 7 ,הרות

 ו
 הרות ירברו ונמע ולודג תריטפ םויו םוי

 \ | .ךרוצה תעל םהמ 6
₪ | \ 

 00000 | ל ₪7 רש
 ו ו 0 7
 ווהקחמ | הו סמ

 עשידוי סאד

 ו
 ה
 יו הלבן

 יש . | ב למ רעביא ןער /

 ל לאקידאר סאו\
 ייכק .ןטקעלפ ךעלקנירפש ךעמו]
 ו א 52

 האח ימעמשעב

 ,.רהעז (1906-8) גנאגרהאי
 ,. יורעטול רענהעש ןיא ךייר

 /| 'ר 21 ךיז ןעפיוקרעפ ,רוט
 | ,אטראפ טימ ;ק 0

 :ןעדנעוו וצ ךיז

 תאנה ו

 תחת ד.

 .,םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי "לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ורבו
 לטפזרה ותוא .םיליכמש .הדמ :התואב  לורבה | דופי תֶא .ליכמ
 ג שי ילורב, ןיובש לורבה דוסיו .םואפורה .לש .םילועמ .רתווה
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 איה ראש לכמ  רתויב לוזו רתויב  ליעומו םינטקלו םילודנל
 .הפודואו .יושרו 'למרכ. תרבחלצא .הריכמה



 ירבע
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 ר"<  היטבדטלקמ .שוכרל הפאוש | תונויצה ,ישימח םוו לכב .אצוי
 , לארשי ץראב לארשי םעל  יולנדמפשמ

0 -- 8 7. 

 :ןכתה
 -י---

 .הפצמה לע +
 .הריגבה יפלכ (א
 ,םינורחא םיסוכרפ (ב
 ."באכה לודגו הפרחה .הלודג, (ג

 7 .םיובנרנ ו | .תונושלה תלאשל ₪
 < .ש₪'  ,(ךשפה) "תורכאהו הישעתה ד"ע, ,עוער רשג 8

 ,םהרבא"ןכ .ש ,ה 2 ,בתכמ .| ,תומישר רפסמ םיעטק 4 -

 0 .ןויצ יככוח רעו = = = .םולבנעיליל ,ל ,מ 'ר לש ורכז .יריקומל 5 = :

 2 : .תכרעמה לא םיבתכמ 6 5

 . .ל .ו .ופיב תירבעה המבה | :לארשיץראמ םיבתכמ 6 | = :
 ,תורצק תועידי .ן]

 , ץיבוהוטנק עשוהי | 9 .יקינולס ,היקרוטמ םיבתכמ ₪ :

 | התזה : 4 .הקירימאב תידוהיה תונותעה 9

 (עובשה) ..היסורב 9

 .תונויצב 1

 .ם | / 2 7 ,םיות (%-

 - * תויתורפס תועידי 8

 . .תב המ שה" ה בנש כ -שמב-כ

 \ 'פוק 88 שרחלו ,לבור 1 הגש עבול ,לכוו ל הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היפווג "םלועה, ויחפ

 ,רלור 9 %/ג הקירימאב ,גניליש 9 הילננאב ,קראמ 9 הינמרגב , םירתכ 0 ָהיראגנוא,הירטסואב : ל"וחב | < 8

 .תגש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב 0

 ,ק 30 הסירדאה יונש דעב

 יב '
 ,'פוק 40 םידוטקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארת דימעה לע -- ,םיחעברא תקליחמ שימפ הרוש לכ רעב +: תוקד ומ ויחס ,

 :הסירדאה
 תתמוה ,ןגסהמשמ", [!אהמהה, ץחמתואמ 00 התהצסמהא 9. [/ 60 ג/00מ 11903", \01םג.

 = ₪ פאק 10 ןוילג לכ ריחמ ₪ | | ₪

 יא ו



 ה. לש היצרטסינימדאה תאמ

 <. ל"וחבו .היסורב  הינכופלו  הימתוחל .תוצוחנ .תורעה)

 זררזי וילע תונמחל . רוע הצורש ימ לכו .תכשמנ יםלועה. לע המיתחה
 ראורבפ שדוח תישאר לשז ראמנ שרוח לש םינושארה תונוילגהיכ ןעי ,ותנמזחב אנ
 לע םידיפקמה םימתוחהלו ,דחא ןוילג ראשי אלו טעמ רועו ירמנל בורקב ומתי זיש
 ונלטבש ירחא וז הנשבש ינפמ .םנורסח תא אלמל םיחא לכו אל םיטקלפמוקה תומילש
 ןיא םירחאל םירכומ םינכוסל חלשנ "םלועה. .ןיאו םידדוב תונוילג לש הריכמה תא
 \ ויחחאה תא ונילעמ ונא םיריסמ הזבו -- .הרזח ןוילג הזיא כ'חא לבקתיש הוקת לכ

 עצמאב אלו רבוטקוא---ילוי--.לירפא--ראונאי :הנש עבר לכ תלחתהמ אקוד תלבקתמ היסורב םלועה, לע המיתחה

 --תורחא תונידמבו (הנש עבר דעבמ תוחפ הטרופ ימד תלבקמ הטפופה ןיא יכ ,ללכ תלכקתמ המיתחה ןיא רחא שדוחל) עברה
 ,ל"וחב .גתונה שדחה ןינמה יפל אוהש שרוחה עצמאב אל לבא ,ןשיה ןינמה יפל ,שרוח .לכ .תישארמ

 רעצמל) ןימזי ןכוסהש ןפואב איה תירשפא ךא ,ז"שב ה ל ד ח םידחאל הריכמל "םלועה, לש םידרוב"תונוולג לע .המיתחה

 ,ולש טברה ןויכנב :,ףסכה תאו .ףרוע ילב וכרצ ידכ םירלפמסכאה רפסמ תא .םתוח ריתב (הזמ תוחפ אלו דחא שֶדוח .ךשמל

 , ןפוא םושב ולבוקי אלש--םירוכמ יתלב ולצא םיראשנ תונוילג כ"'חא רי זחה ל תר כז .ל כ ול ןיאו ערפמל .אקוד .חולשל .ךירצ

 . תוגהונ .ןניא הז .ןדינב .ףסכדתופיקז
 שמשל לכוי רתא וילג ןיא ןבומכו עודו רבכ "םלועה, ביט יכ ,ולאכ תושירדב לא ונפי אושלו שיא םושל םיחלשנ םגיא םנח אמגודל תונוילג

 . ללכב | ןותעה ביט לע .טופשל  היהי רשפא ויפ לעש .היאר רותבי
 'פאק 8 .ןוילג לכ ריחמ--.(םגיאו ירמגל וספאש תונוילג .שי) | .ותוא ו ור ה ם י ןוילג הזיא םהל רסחש הרבעה הנשה לש "םלועה, "מתוח

 + (ול חלשנו דימ אנ ונעידוי םהב הצורו םינינעה-ןכתו רעשה תא לבק אלש ימ ל הטרופה םע
 . לבקתהל ןוילגה ותוא ךירצ היהש םויה ןמ שדוח ךשמב תואכ ןה םא קר הניאלמת ןוילג הויא תלכק יא לע תונולת
 םיבירצ , םתגידס לש ךאוד-תואחמה י"ע תכרעמהל םתמיתח ימד תא םיחלושו "םלועה, לע הנוש ארה םעפב םימתוח םהשכ ל"וח ימתוח

 ל"וח .תואחמהש ינפמ  םהיתונמזה תא תואלמל רשפא יא ןכ אל םאד ,הטרפמה םתפירדא תא קוידב םושרלו הדחוימ היולג תרגאב רכדה תא דימ עודוהל-
 אל רמולכ ,ונל הכירצה תקפסמ המישר ןהילע ןיאש תויסוה תורחא תואחמהב לוכגה לע תופלחנ ןה אלא תואחמהה ףוג ןניא היצרטסינימדאהב .תולבקתמה | <

 .יא ,םידחא .םימתוח לשמ אוה ףסכה ,םוכפשכ וא בוצקה ןותעה ריחמל םואתמ  םוכסה ןיאשכו .הרטמ וויא םשלו. ףסכה תא חלשמה אוח ימ רמאנ
 "רשא דע תוכחל ונא םיחרכומש הול תומרוגו םיבר םימי היצרטסיניטדאה קיתב תוחנומ  תוראשנ .ולאכ תואחמה ,האחמהה האב = ןיאמ וליפא תעדל' םימעפל רשפא

 םיעידומ םניא םש ףאש ינפמ , םתנלבוקב םג םולכ נב םניא םילבוקהש שיו ,היצירפסקאב ררושה רדסה-יא לע אנלבוק יבתכמ םיטתוחה תאמ ולבקתי

 . םהלש הםירראה תא

 הלורדנבה רמונ תא .דימ עידוהל הנולת וא השקב וזיאב היצרטסינימדאה לא םינופה ל"וח ימתוח םישקנתמ הזנ אצויכ

 , תושקבה ןיא הלורדנבה רמונ ןורפח ליבשבש שיו ,הריתי החרט הברה היצרטפינימדאהל םימרונ םה רחא ןפואבש .םושמ ,םהלש

 .בל םושל רשפאריא תונולתהלו .תואלמתמ
 < בותכל םישקבתמ ,םהיתוסירדא תא תעדוי תכרעמה ןיאו םהירעבש ראודה-תקולחמ י'ע "םלועה, תא  םילבקמה .ל"וח :ימתוח

 אוה המו ןוילגה תא םילבקמ םה עובשב םוי הויאב ,קוידב וננותע תא םה םילבקמ םא .,ונל עידוהלו תושרופמה םהיתוסורדא תא
 , ראודה תוקלחמל םימלשמ .םהש  םוכסה-

 ,/הז ןדינב ונילא תונפל םישקבתמ תונכוסה תא לבקל םיצורהו ל"וחב םיצורח םינכופ םיצוחנ "םלןעה,ל

 , םינוש םירפס 'םלועה. לש היצרטסינימדאה ידי לע םינימזמ םיברש םושמ דשַא
 ןתנת ונימתוחלש ונינתהו הסידואו יושרו ,הנליוב םירפס רחסמ"יתב םע הזוח ונשע

 . םימתוחה .תנמזה תא .אלמל הנוכנ .היצרטסינימדאהו ףרעב 36 % לש החנה =
 = | = + רימג קוידב

\ 

 - .ךונחל ועיגהש ם י רע נ ינשל/ חוורמ םוקמ שי ותובב .םיאפורה תצעב ועמש
 7 לש יצחו תחא ףכ יב - ובשח םיאפורה |

 :ולרש ריעב ,הבחבו .קוידב ט * ו יה צ ע הירי "יי 0% 0%
 :םהבו ,םינימה לכמ םתומלשב םיניוצמ רפס-יתב םיאעמנ גרובנט = םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ ₪ לורבה :דוסי תא. לינמ
 ריחמה רבד לע .הלבגה םוש ילב ןמו לכ ב םירימלת םילבוקמ וב שי *לזרב, ןייבש לורבה רוסיו ,םיאפורה לש לע תלה
 : : היתשל הפי  אוהו .ףונה תא אירבהלו .םדח תא ךהטל ידכ
 ה .תונייה ראש לכמ רתויב לוזו רתויב  ליעומו .םינטקלו םילודנל

 א 8. 6700010, 80 ה0((10םפ0ז8 000116 50, כ .הסידואו .יושרו *למרב, תרבח לצא הריכמה
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 " :ירפומהו ירומלה םכונחו םיירמחה םהיכרצ קופס



 5 11 א ב, 3-660 72, 1

 .הָפְצמַה לַע

 .הינבה 'פו כ

 םע םתלהל הרוגא  םינורחאה םימיב הרסונ ןילרבב
 רוחיבו ,הינמרגב םידוהיה ברקב תעכ תרבגתמו תכלוהה ,הר מהה <

 הפסאה לא ,רתויב תודהיה תוכותמ ןהבש ,התולודגה םירע
 תולהק המכמו ןילרבמ םינפ יאושנו םיבושח םידוהי ואב הנושאר

 ןינעב הברה ושכע :הקוסע להקה תער יכ ,קפס ןיא .תופ
 בלב הרכהה םג תרבגתמ:הרמהה הרבגש הרמב הב ,הרמה
 םגה -- "איה תושעל תע, יכ ,תודהיה םויקב םיצפחה םידוהו
 הפנמה דעב רוצעל םילגוסמה םיעצמאה תא ןמסל דאמ השקו
 הפסאה לא יכ ,אדבועה איה הבושח ריחיב .תאזה תירפומ
 רשפאדיא רשא דע ,םיטושפ םידוהי לש בר ןומה אב הרומא

 םידמוע וראשנש םדא ינב תואמ המכ רעב םוקמ אוצמל הי
 הפסאב ,הינש הפסאל בורקב ארקל טלחוה הז םעטמ  ,ץיחב"

 ,ורמא) תיללכ הרמהל םימרוגה רד'ע הברה ורבד הנושא
 ףלא רשע"םינשכ תונורחאה םינשב ורימה הרבלב ןילרבב
 .רבדה חא בכעל םילגוסמה םיע'צ מ א ה רבד לעו (לארשימ ₪8

 תיבסל עגונב םלואו .הלאה םישנאה תנוכ ראמ איה :היוצר ,ןנומ
 ירקיעה .םרוגה יכ ,ורמא ,םהירבדב הרומג תועמ שי רבדה

 בוזעוו לארשימ םדא \ עשפי םחל תפ לע --ב ערה איה
 ,בער , תואיצמה לא םימיאתמ  םירבדה ןיא לבא .ומע לגד ת

 ידיל  הינמרגב שיא דוע איבה אל ,ישחומ ירמח רוסחמ רמ
 ויהיש ךכ לכ .ער הינמרג ידוהי בצמ ןיא ללכבש םושמ. ,הרמ
 קיפסמ היה הזה םעטה .םחל תפ לע עושפל םיחרכומ םדא יג
 ןיא .הנהו ,תינידמ תורישל תונמתהל ליבשב  ורימהש :הלא \
 המכ יכ .הוב שי באכהו הקוצמה ןמ הברה יכ ,רבדב קפ
 רמעמל ץוחה ןמ תיבס ירי לע םוקחרנ ןורשכ יילעב םידוה'

 רותב תונמהל סתערב היהש ולא ,לשמל ,םחורל :םיאהמ .וניאש
 םירשכומ .ויהש ולא  ;הרוטקובדאה .לע חפסהל םיפונא םיטפוש *

 .המודכו םינותעב םירפוס תויהל םיפונא --- הרוסיפורפל --- הארוחל
 ידיהיה טקובראה ףוס ףוט יכ ,ישחומ ירמח רופהמ הז .ןיא לבא <

 ,רוסיפורפה ןמ רתוי -- ידוהיה יאנותעהו טפושה ןמ :רתוי .חיולמ
 תפוק  רסיל -- רפסמ ןיא  םימעפ רבכ | עצוהש המ > ,ךכיפל
 הו ןיא ,הרמה ידיל םאיבמ רוסחמהש = ,הלא רעב הכומה

 == עזרת ,ןושאר רדא ב"כ ,הנליו===+%-

\" 

 ';הינמרגב דמולמ םדא .לובסי אל בער תפרח ,אוש"תלובחת א

 11, 18-ע0 2080878, 1910

  ,םה  םיבר םלואו ,הכ םאו הכ םא דובכב אצמי ומחל תא
 םכרד--םייחב הרתסנ םכרד ,בער תפרח םילבוס םה ןיאש י"פעאש
 םה םיברו .הב תכלל םתוא םיחינמ ןיאו .הב םיצור םהש ,םה
 יכ .תערל ונילע .הז תלוזו ,ךכב דומעל םילוכי םניאש םירוהיה
 .ךרעב אוה םצמוצמ וז הבס ךותמ םירמומה רפסמ םג
 הואתה ינפמ ,תע ר - תו ק ינפמ םיריממ םיריממה םירישעה בור
 רבככ הטשפ ,ןכ םנמא) םינויבהו ,תירצונה הרבחה לא
 םייח (ןומהה ןיבו םינוניבה ברקב םג הליהבמ הרמב הרמהה
 ךירצ . תוההיה ןמ םולכ רוע םיעדוי םניאו .תידוהי"יא הביבסב
 ,הרמהה תלאשב לפטמ אוהשכ טושפ ירוהי לש ותחישל ןיזאהל
 ּול המדנ יכ ,"ןעפיוטמּוא, רבד לע רבדמ אוה רומג שפנ"יוושב
 ,תיטנטסטורפהב תילותקה ותד תא ירצונ הנשי ולאכ ,רברה
 ןוטלש רוחיב םשא הזה רבדבו .לקלוקמה ךונחה םרוג הזל . ךפהלו
 תולהקה יגיהנמ .םירוענה ינב ךונחב ךכ-לכ .לשרתמה \ להקה
 ןיאו ;תושעל ונחכבש טעמה הז וליפא םישוע םניא תולודגה
 תודהיה .רתוי תושעל םילוכי ויה ,םיצור ויה ולא יב ,רברב קפס
 רתויה לכל .ומויקב םה םיצפחש רכד ,בלבש רבד םהל ןיא
 :ויבה תא תוארל ךירצ ,םיטרקורויב רותב םתבוח תא םישוע םה
 . ןםייח שפנ הב ןיא ,הינמרגב תולהקה ןוטלשב :תגהונה היטרקור
 ,הדובע םשל: תימרקורויב הרובע אלא --- הפיאשו הרטמ הל ןיא
 שארב םא ,ןילרבב םירוענה יינב לש םכונחמ תווקל רשפא המו
 ,םיאור ונא ינשה רצמו %רגינ גיברולכ םדא דמוע ךונחה תודסומ
 ןפואב םירמומל םינפ םיאשונ  *תונוילעה, = תוריפסה ברקב יכ
 םהירלי תא םיסינכמ םיבושח םידוהי יכ ,םוי לכב םישעמ . ריפחמ
 ינב לכל םסרופמו עורי הזה רברה .תירצונה תדה לא םתונטקב
 ,םינפ-יאושנו םידבכנ --"םיבומה םידוהיה, םתוא הז לכ םעו ,ריעה
 ,הרוטג = היצזילרומיד יהוז .םידוהיה ידסומ לכב הפיקת םדיו
 .תודהיל המוקת היהת אל תאזה היצזילרומירה ךשמת> ןמז לכו
 שיא ינפ ואשי אל רשא םישנא ושכע תינמרגה תודהיל ןיאו

 ןילרב ינכר םויה דע ואצי אל ןכ הנה .ךכל הכירצ העשהשכ
 תמיא יכ ,םהירחא ןנרמ םעהו ,רגיג גיברול דגנ :הצרמנ האחמב
 ,םיקתושו עקרקב םהינפ םישבוכ םה ןכלו ,םהינפ לע הזה ףיקתה
 תמוחב ץרפ ץרפ "בערה, אל + תודהיה םייקתת הזכ בצמבה
 םינש יפלאש ,םעב הצרפש הירסומ תולשרתה אלא --- תודהיה
 ,שפנה תריסמב תירסומה ותרכה לעו ומויק לע ןיגהו ןויסנב דמע

 תירסומה הבושמה תא תחא הבב אפרי רחא השעמ אל

 רקיעה ,םיצרמנו םיפוכת ,םיבורמ םישעמ אלא ,תאזה



 רע א %

 לחהל ץוחנ הפ .דחאכ םילודגה .ךונחו םינטקה ךונח ,נְמה אח
 , שרחמ 'לפַה
 תובוט ןה םג םימעפל. :תויצרטסנומיר ןה תולודג  תופסא . 5
 שי םיצרמנ םישעמ .ןהמע ןיאש תויצרטסנומידב+ לבא . תוליעומ)

 ידי לע האירבה .הנבההו תערה תא .ןה תורבשמ --- המוצע:הנכפ <
 ,שפנ חפמ -- ןפוסו, )תוקיר ה

1 

 . טוטו יס

 רחאל סוכרפ, לש רעצמה ןויזחה תא תוארל םתא  םיצוח
 התמדנ םיטעומ םימי  ינפל דועש ,האידיא לש .הפוגב "התימ
 תוילאירוטיריטה לש הרכז תא ולעה ,םייח רשל האלמכ םיברל
 םינותעב המסרפהנש הנוהחאה העיריה תא .וארקו םכבל לע.
 : \ < < :;םינוש
 רוטנרבוג םינש" עשת ךטשמב היהש מ ,ידירב ןוזד 'רמ ="
 אצמ ,תאזה ץראה יאנתב אוה יקבו (הקירימא - ןופצב) .הקספַא לש
 'רמ ,וזמ הבחרו הבומ ץרא הינימורו היסור ידוהיל םהל ןיאש
 ,הוקמ .אוהו וז ותעצהל תושפנ הקירימאב תושעל .לדתשמ ירו
 ינב, סהיחא תבוטל םיגאורה הקירימאבש םילודגה ..םירוהיהש
 ודי לע .ורזעי ,םהיתובשומ תוצרא תא בוזעל םיחרכומש . ,"חרזִמה
 ,הלועפל והבשחמ .תא איצוהל

 המכו ,הקסלאב ידירב | 'רמ .הנומ תובוט . תולעמ .הָמכו =
 : בהוה ץראל הבחר ריב רזפמ אוהש םיחבשה םה םיִבָרו םילודג
 איה הלובי ;תשוחנ -- היררהו לזרבו םימחפ הינבאש ץרא וז

 הנוכנ הלשממה ;הינימורו היסור ידיהי .ל כ תא .הכות לא טולקל = <
 , גוהנכ לכה --- 'וכו 'וכו הב .זחאהל םירמואה לכל .המרא תל.
 ,השק ךכ לכ ןניא ץראה לש המילקאש ,רבדה בושח רוחיבו
 ,..רתויב ללכ םש לודג רו קה ןיאו ,הפוריאב בושחל םיליגרש ומכ

 -יאש םושמ ,ונלש םינותעה לכב הספדנ תאוה העיריה
 לבא ,שודח ןיעמ הב שיש העירי. םיפדהל ילבל .ןותעל .ול רשפא
 העידיהל ורצמ הרעה וזיא ריעהש ,רחא ןוהע וליפא אצמנ אל"

 :ימ, םמצעל םיארוק םה לגרה ךוחמש ונינותעמ םתוא ולּיפַאְו ,תאוה >>
 םא םיערוי םניא יאדו םמצע םה םנש י"פעא ---. .,"םיילאירוטיר

 תבוח ידי .ואצי כ'ג -- ,הז םשב אוהש לכ .ןכות .הזיא .הוע
 םרא  ינב םגש הארנ .דבלב העיריה תספדהב "תוילאירוטירוט,

 רוע .הוש וניאש ,ןורחא םוכרפל "הקסלא השעמ, תא םיבשוח ולא
 | 5% ול

 ,אובי דוע ןורחאה םוכרפה .םה םיעוטש .המורמכ םלואו / 4 .
 סוכרפ אל "םינימאמ,ה וב ואריש .יאדול .רבדה .בורק --- אביו <

 םוקתו תוררועתהה בושה הלק העשלו היחת .ינמיס אלא ,,ןוַחא
 , הנחמב "ןוחצנ, .תעורת-

 הקסלא הניא .ונל רשא תוצראה .ישפחמ לש ."ןורחאה עסמ,ה; =,
 תוארל היחילש .תא א"קי םשל החלש רבכש ,הימטופוסמ .ָאלַא =
 תואב .וליחתה רבכו ,אל וא ,םירוהי לש :בושיל איה הבומ םָא <

 ,םיחילשה דחא תאמ הזה "ןורחאה עפמה, דע .תועידי .םינותעב
 ץראה  תודא לע .םולכ ןיידע רפסמ . ונָיא חולשה ותוא : םנמא
 התע | תעל אוה קפתכמ .התוא  רותל רוע . קיפסה 2

 לש םהיסומנו םעבט תא הרבעה ךררב ראתמ .אוהש הוב קר
 אנהמוא ךררב .עידומ אוה המצע ץראה רבד לעו .,ץראה .ובשוו

 היאר אהו ,המחה תומיב ראמ קיצמ המוח הארנכש ,אמְלַעְב. 9
 אלא .הז ןיא לבא ,לודג םוחה ,םימשנה | תומיב ,ושכְע םנש
 לש המילקא,ש ררבתו ןוועה ירחאלש .רשפאו .,אַמלָעַב ;אנָרמְוש
 ןיאו  ,הפוריאב :בושחל םיליגרש ומכ ,ךכ לכ השק וניא ץראה
 ו , ,,"רתויב ללכ םש "לודג יח

 תועתמה תואידיאה הנחכשה ,םינורחאה םיסוכרפה םג מהי
 לב ג

 4 רי 3% םלועה +
 יי ה --

 ו .

 ונרוש א ,התע אלו ונא רא--,םוי אובו דועו תותמ ודלונש
 ,המואה תרצו םימי ויה יכ ,ונבל בא .רפסו -- ,בורק אלו
 םיבוט וליפאו .םיבר יכ רע ךכ לכ םילורג ויה התולפשו הינע
 .קופס ואצמיו םהל אל תוצרא שקבל וכליו ךרד ודבא ,םילודגו
 ללכ .לודג רוקח ןיא, ןאפ יב ,םעמשב הצוצרהו האלהנה םשפנל
 , = , + "רתויב ללּכ לודג םוחה ןוא, -- .ןאכו ?רתויב

 : "גוש ווג גונב ו

 ,הביאכמ העידי םינותעה לכב  הספדנ םיטעומ םימי ינפל
 .,קפבטיווב הםחוימ החפשממ לארשי .תונב | ,תויחא .יהש .יכ
 .הבוהא דיקפת ןיע תיארמל אלמש  ,ירוהי ריעצ י"ע תשובל ורכמנ
 וללה תוללמואהש םינותעה .םיעירומ ושכע .הריכבה תיחאה לש
 .ןהינעמ ידימ ודפנו םינומרהה "וחאב םירצמב ואצמנ

 הלאה תוייבשה ןוידפ ר"ע םינותעה ועירוהש םויה ותואבו
 * הרכוהש תהא "תרבג, הרסאנ הנירבש ,תרחא העידי םג םהב ואיבה
 ! תונב ןבור ,תודחא תורענ ואצמנ הנועסבו םדא .תושפנב תרחיסל
 | .םיה תנידמל התא תכלל הדי לע יתפנש ,לארשי

 | םיארוק ונא םויו םוי לכב אלא דבלב םוי ותואב אלו
  טשפ לארשי תונכב רחכמה ,הלאכ תוביאכמו תורירחמ תועידי
 "אוה טעמ אל ונבל תרצו ינתשבלו ,ארונ ןפיאב היצילגבו היסורב
 | הרוחפ םישועה  ,וללה תולבנהו םילכנה ברקב םידוהיה רפסמ
 / ₪ . תומימתו תויקנ תושפנב

 . ימואלה .ינמרגה :דעוה, לש ןורח-ה סרננוקה דמע רבכו
 | ,תיתמאה הבסה לע .יולסרבב היהש ,"םיש נ תריכמ דגנכ המחלמל
 תולפונה היצילג -והיסורב לארשי תינב רפסמ ,ךרעב ,אוה בר המ ינפמ
 / ,ךכל תומרוג ולכלה תונידמב םתולפשו  םירוהיה תוינע :חפב
 . ,לקלוקמ ימונוקיא בצמ לש .הודלותה תחא אוה םישנב רחפמה
 . רמולכ ,םרשא תא שקבלו םמלועמ דרטהל םדא ינב תא חירכמה
 -,אוה ברש ללכ .רבדה אלפנ אלו .ואצמי רשאב  ,-מחל תא
 .ןשוחה :םדא תושפנב רחסמ םישועה םירוהיה רפסמ סג ,ךרעב
 | ;.,םרא תואלמ תוירטפ לדגל ,עודיכ ,תולולע בחטהו

 . תופורתה לכ הניליעות אל יאדו ,רבדה איה ךכש ןויכו
 יאש ןמז לכ : השרשמ הלודגה הערה .תא .רוקעל תויבימאילפה
 :| םולוכי ונא .ןיא .תידופיה הבסה לטבהל הדיתע יכ תווקל רשפא
 . ;ננוסמה תא לטבל ינידיב הלעיש  ,אוש תווקתב ונשפנ תא עשעשל
 | יב ונא ןיאש קפס לכ ןיא הז .םע .רחי יבא ..ירמל רורב הז רבד
 .תנרואה .המויאה = הנכסר .ןמ ירמגל | ּונתער תא חוסהלמ ןירוח
 .שעמהל .ידכ תושעל רשפאה תא תושעל ילבלו  וניתויחאל
 ְּי ָ ,תשובה תאו הערה תא

 םנש הז רדה ,יסור ידוהי חלשש  ,ןורכז רפס חנומ ונינפל
 ושאו הינמרגב "תירב ינב, לש תישארה הכשלל ,הינמרגב  תובר
 וא וילעש הזה ןינעה רמוה. לכ תא הכוראב ראבמ אוה וב
 לע חקת איהש ,הכשלה ינפל .עיצמ - ןורכוה /רפס לעב . .ןינד
 ןויב שיש ,תויביטאילפה תופורתה ןתוא ןניהכ רדסל הרובעה תא
 .יםויל םוימ .תרבוגו תכלוהה , הערה דעב = העורי הדמב רוצעל
 וא ןיאו  העצהה יטרפ לע דומעל .םוקמה אוה ןאכ אל
 .הילע הכשלה הבישהש הבושתה יאיה | המ  ןיידע  םיערוי
 | 'הירב | ינב, = תוכשל = יריבש |, ריעהל = קר = ונא ; םיצפח
 טינורקה ,ונמצעב. ונחנא םא  ,םולכ :תושעל חלצי אל .ל"וחבש
 ירשפאה תא תושעל הילא בל םישנ אל ,הערה רוקמ לא
 ,שובה תא תואר יילבל ונינפ תא םיכפוה ונא בועת שגר הזיא ינפמ
 "עא :,הזה שגרה םלואו תאזה המויאה הרצה תאו הארונה
 8 תונפהל  ונא .םיבייח .הקיע לכ הפו וניא  ,וניבהל .רשפאש
 בלוצ



 הסחוימ .החפשממ תומימת לארשי  תונב .יתש ובשנ הנה
 ,ונלש םינותעה לכב הספדנ תאזה השיערמה העיריהו ,הרישע
 ןיאו = םויו = םוי .לכב | תובשנ | תוינע  לארשי תונב לבא |
 תורכמנו תואמל תובשנ תומימת לארשי תונב , עימשמ ןיאו עמוש =

 תויקנ תושפנ ןםיאצוי םה ונברקמ .םירכומהו םיבושה ,האמוטל
 הפרחה הלודג -- ,תוצדאה לכב ללחתמ לארשי םשו תודבוא <
65 
 - +.. באכה לודנו <

 ,םיובנורג א

 . תונושלה תֶלֶאשְל
 "תורוראה, .תולאשה ןתואמ איה ונלצא תונושלה  תלאש

 אצמנ אל ןיידעו ,בר ןמו הז םיבשוחה תוחומה תא תודירטמה
 םמצע | םירתופה תא פ"הבל ןוצר עיבשמה  ,ןוכנ .ןורתפ .ןהל
 ,םילקבש | לק הרקמ לכ יקגרל ררועתהל וז הלאש לש  העבטמ
 ןמזל חכתשהלו בושל ,םייחבו תורפסב םומלופ ררועל ,רדחתהל |

 תחא איה וז .טלוב :רתוי רוע ןפואב ררועתהלו .בושל ידכ .,המ

 .ךכ לכ ןהב םירישע םיירובצהו םיימואלה ונייחש "תויחצנד, תולאשה <

 הלאשב יתורפס םומלופ .ךותב ונחנא םידמוע בוש וישבע
 תובישיה  תחאב ןחנ אל יארע בור : הזל .םרגי לק .הרקמ וז

 האצרה | אורקל גרובמהב | היסור ינויצל זוישימחה הדיעוה לש =
 תואצרהה תאירק דגנ החימ .אלש העשב הב תידוהי ןושלב =
 תירבעה יניגמ יפמ וקרזנ השעמ תעשבש אלא דוע אלו  ,תויפורה /
 ' ;תמדיק ץראה-ןושל --- ץראה ןושלו ןונר'זה : הלאה םורברה :

 וליפא ריעמ איה ןיאו ,אוה ךרע לק הז הרקמ הרואכל .
 הרקמה םלוא .וז הלאשל תינויצה תורדתפהה לש ימשרה הפוחו לע

 .רתויב בושח אוהש דחא דצ טילבה הוה ךרעה לק |
 םעפה איה וש רמוא םא ,הגשא אלש יל המודמכ

 דע ,וזכ .הרורב אחסונב | וניתוגושל תלאש הדמעהש הנושאוה =
 יפ לע רחא ריצ לע םעפב םעפכ םיחיכוה םיבבוס ויה התע =
 ןכרע .והמ ,ונל .רשא תונושלה יתש לש ןבימ המ ,:בה

 ןמ תחא | לכל ,ישפנה | ,ימינפה  ונסוחי | והמו  ירוטסיהה |
 לש המוקמ והמ :טושפ ןפואב הלאשה הלאשנ ושבע ;תונושלה

 תמדוקה ,תולגב םיימואלהו  םיירובצה ונייחב .תירוהיה ןושלה =

 ,לילכ = התוחרל = ונא * םיבייח וא  ,הנידמהו ץראה ןושלל איה =
 המ" ,תירבעה ןושלה  םויקל הנכס תמרוג איהש יפמ/ ,החונשהל =

 ןבשחל שיא בל לע הלעי אלש | ,תורזה תונושלה  ןכ יאש
 +תוימיאלל ,תוילארשיל |

 ונייהש ,וזמ .תרחא הדוקנל םיחוכוה תא הריבעמ וז אחסונ
 לא םג  ינתוא תברקמ איהש רשפאו ,התע דע. הילע םידמע
 לע תירבעה הפשה לש יתוכיאה ןורתיה ד"ע םומלופה ,  ןורתפה

 ונל איבה אל ,ןהילא ישפנהו יבינפה ונסוחי ד"ע ,ךפהלו תידוהיח =
 ,הבהאב ,ךונחב ,שגרב םייולת הלאב םירבד ,תלעות םוש ונל איבי אלו

 תונושלה .תמחלמ .הריתסל אלו קוזחל אל ללכ םיקוקז םח :ןוא =
 תדמתמ תויהל הדיתעו איה תיחרכה היסורב .ידוהיה רובעה .ךותב
 המחלמה תובס , ירקיע ,ילקירר יונש ונייח .ונתשי אלש ןמז לכ
 אלא ןריסהל רשפאהיאו .ונייח יאנתב קומע קומע תוחנומ תא =
 , הרומגה העימטה י"ע יא תונויצה תמשגה = י"ע---ירקיע יונש 8

 : לכל  ברקתהלו ., תונושלה  תלאשב | ןורל הָצורָש .יִמ ל -

 4- | 3 םלועה 7%

 םוקמה תא יוארְכ ךירעהל לכ םדוק ךירצ ,הנורתפ לא תוחפה
 גמויקל עגונב ןכרע תאו םיימואלה ונייחב תוספית וניתונושל יתשש
 -, ..,תולגב .םיימואלה .וייחו ותרכה .תוחתפתהלו תולגב ונמע לש

 איה תרבודמה תידוהיה ןושלהש רמאנ םא הוב יד אל
 הלידבמה איה וז ןושלש אלא-- העימטהו .תוללובתהה ינפב םירח
 ,םיבשוי ונא וברקבש ץראה םע ןיבו ונמע-ינומה ןיב הרירפמהו
 ,החא .ץרא יבשוי 'ןיב דירפהל  םילוכי םה, ןיא היגהנמו תדה

 .ןושלהכ ךכ לכ .הלורג הרמב ,תובורק םיחעל אשמו עגכב םיאבה
 םילולזמ | םיליחתמ םעה ינומהשכו שת תרה חכשכ רוחיב
 םייחה  םיוכרתמו םיסנכתמ זא ,היגהנמבו ז",ה לש  היתווצמב
 ןושלב -- תולגב אצמנה םע לש םיימואלה םייחה --- םיימואלה
 . 22 ופעה ןומה ןושלב ,רובד לש ןושלב רוחיב ,תורפסבו

 םירוצא םג/ םא.,ךרעב םימעמל קר .העודיה ,בחכ לש ןושל

 םעה ,תא איה תדחאמ םג םא ,םע לש ותוברת תורצוא לכ הב

 לכ תאו  ויתוצופנ לכ תא הרחאמ רמולכ ,ןמזהו םוקמה תורחא

 םיבשויה םימע ינש ןיב ךירפהלו לירבהל הפי החכ ןיא  ,ויתורוד

 םיינודמ .םיאנתב  םיאצמנהו רחא קחב םיולתה  ,תחא ץראב
 הגלפמה התוא ,היצנגילטניאה קר שמתשהל הליכי וז ןושלב ,םיוש

 םלוע הל רוצילו . ,תומלוע ינשב תויחל ןורשבהו .תלוכוה הל שיש

 יאנתב ללב יולת .אוה ןיאש םלוע . ,ימואל ולובש םלוע  ,חורב

 וייחב ,הזל ןורשכה אלו תלוכיה אל ול ןיא םעה ןימה ,תואיצמה

 יתלב תויהל םילוכי וייח ,העודי תומלשו תודחא חרכהב .תררוש

 < םלועב םעה ןומה אוה יח ,םהב ת ורוש .תורחא לכא ,םיילמרונ

 לבא ,ינע ,לבגומ ,רצ תויהל הז םלוע לוכי ,ולש ומלועב ,דחא

 ,ולש הז ומלוע .אהיש אוה ךירצ

 , םידוהיה .םש  ויחש .תומוקמה לכב | םינוגר'זה םתוא תריצו

 םעה .ייח .ךותל : םיפנכנ םניאש ,םיינומה  םייח : ,םילדבנ םייח
 הע ..,החיכומ המצע וז הריצי--,םברקב  םיעלכנו ץראב לשומה

 המ איה תהא  ,הלאה םינוגר'זה לש ימואלה םכרע לודג .המכ

 ,םעח .לש ותיוה. ירפ- אהיש רבלבו ,וביט .המ ,ןוגר'זה לש ורוקמ

 אוה .ךתוגמ ..ותוא . םיבבוסה םימעה  ןיבו וניב תלדבמה הציחמ
 . הגיאש .םירמואו תרבודמה  תירוהיה = ןושלה תא םינומש ,רבדה

 ,חיבוהל דבלב וז .היאר הירש = םיבשוחו = יזנכשא-ןוגר'ז = אלא

 םודוהיש .ןויכמ = ,ירוהי א-קהל תוכז הז ןוגר'זל .ול .ןיא המכ דע

 תא .וכותל .גפסו םעבטל לגתסהש ןויכמ ,םרוברכ וב .םישמתשמ

 ןושלב .רבהמ ותבשומ ץראב רחא םע ןיאש .ןויכמ  ,םהיתונוכת
 :ךבר לכל תידוהי ןושל---יהירה ,ץראה .םע ןיבו וניב הדירפמ אוהו וז

 .תירבעה ןישלה ,ונרעצל ,הניא תידוהיה ןושלה לש התפיוא

 םא | וליפא ,רוברבש | ןישל .חצנל הל רשפא-יא בתכבש ןושל

 ןליא  ,היוזבו הינע הנורחאהו ,השוחקו הרישע הנושארה היהת
 םוקמ תא תולגב תירבעה ןושלה  שריתש רבדה רשפא היה

 ",םיימואלה .ןיב שיא אצמנ היה אל .המורמכ זא ,תידוהיה ןושלה

 לעמו םתוברתו םינומהקה .םהיתובא לעמ ערקהל םיצור םניאש

 ןושל לש התובזב דרצמ .היהש ,תורחא תוצראב םיבשויה םהיחא
 תולגב תירבעה ןושלה אהתש ,רבדה אוה רשפאה םלוא וז

 ,ירבעו יש פה וכרמ הרסה התויה ב ,תרבודמ ןושל
 הרונשה ונושל תא םעה רימיש הוכ ןויזח ריוציה ,קויד רחיב וא
 הרזהו התוא דומלל ךירצ אוהש ,ול העורי .הניאש ןושלב .ויפב

 9 הכותב ןיתנ .איהש הביבסהל

 מא ,ךינחה תלאש תא רותפל חילצנ םא :םירמוא שו

 םהכ .דמלח תירבץהש רַפְסדיִחַב וניתובשומ תומוקמ לבב ול יהו
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 םג רובדה ןושלל תירבעה ןושלה תא השענ זא | ,ןיוצמ ןפואב
 .תוענמנה ןמ-אוה הז רברש רורב ירה םלוא  ,תולנה תוצראב
 םישורר אלא ,םעה לע ןישל וזיא טילשמ דבלב רפסה-תיב אל
 ,תולגב ונל ויהיש רשפא-יאש ,םיבושחו םיבר םיאנת דוע הול
 לש המלש תשר שורפל ונחכב היהיש ענרל חיננ םא  וליפא
 אבת אלש ,םיחוטב תויהל ןיידע םילוכי ונא ןיא ירה ,הלאכ רפסדיתב
 אלו ,הדובעה תיב ,רחסמה-תיב ,בוחרה ,תינונר'זה  הביבפה
 -יתב םימחלנש השקה המחלמה . רפסה-תיב תסרג תא .םחיבשת
 םייחה יאנתש פ"עא | ,תינינר'זה הביבסה םע י"אב ונלש רפסה
 ירשפא יתלב המכ דע חיכוה ,ןושלה תיחת תא םש םירישכמ םוקמהו
 +תולגב הזבש רבד אוה

 רומשל ול .רשפא-יא לעופ ,הכאלמ לעב ,ינונח,ינומה םדא | =
 טושפ ול ןיא .ותביבסל הרזה ןושל רפסה-תיבב רמלש ןושלה לע
 חכוש בוש וז ןושלב רבדמ אוה ןיאש ןויכמו ,וז הרימשל ןמו
 .ולטבל ןיא םייתוכאלמ םיעצמאבו רברה אוה יחרכה .התוא אוה

 תלעית איבהל םילוכי רפסה.יתבו םינקותטה םיררחה לכ
 יתשב שמתשהל םהל רשפאש ,םירמעמה םתואל קר הז ןודינב
 .תירבעה ןושלה אהת תחאה ןושלה םא ,םהל תפכיא אלו תונושל
 תא םבלמ וחיכשי אל תרחא ןושל לש הביבסה ,םיישממה םייחה
 הבבחתנ םאו הירוב לע רפסה-ת בב התוא ודמל קר םא ןושלה
 רתויב םייולת םניא ולא ,התורפס תא אורקל ידכ דע ,,םהילע
 האירק לש .תודחא תונושלב שמתשהל תלוכיה םהל שיו ,הביבסב
 : + רובהו

 הרעה ריעהל הצור ינירה ,הז רבדב יתעגנ רבכש :ןויכמו
 ' תחא

 ןיב ,םעהו היצנגילטניאה ןיבש  דוריפה לע ונחנא םיננוקמ
 רוריפ םלואו .םעה ןומה ןיבו תוהובגה תורדשה םינוכמה ולא
 םירבדמ הלא :תונושלה לרבה ינפמ אלא ורקיעב אב וניא הז
 ,ךכ ידיל איכנ םא ,ליעונ ןהמ .כ"או ,ץראה ןושלב--ולאו  תידוהי
 דע תירבעה ןושלה תא ןהל הנלגפת תוהובגה תורדשה ןתואש
 ונאש דוריפהו .לרבהה ירה +רובדה תפשל ןהל היהתש ידכ

 הנתשי בצמה .הז י"ע ורסוי אל--קרצבו--ושכע  וילע םיננוקמ =
 ףיסוי [ןומההו תירבע  הנרברת תוהובגה תוררשה ןתואש  הזב קר
 אתוקפנ הזב שי תימואלה הדוקנה ןמ םנמא  .תידוהי  רברל
 םעה ןומה ןיבו תוהובגה תודרשה ןיבש קיזמה רוריפה לבא ,הלורנ
 ,היהש ומכ ראשי ומצעל אוהשכ

 רבגתש -הל רשפא-יא  ,תימואלה וננושל ,תירבעה ןושלה
 ונייחב תטלש התושעל רשפאייאש םושמ ,תרבורמה  ןושלה לע
 ותעפשה לדגתשכו י"אב ירבע זכרמ ארבישכש תויה לכוי .תולגב
 ,תמלשל טאל טאל השעת תירבעה ןושלהש רשפא זא ,תולנה לע
 וליפא הל רשפא-יאש ,בתכבש ןושל אלא הניא ושכע לבא
 .רובדה ןושל לע המחלמ רושקל

 םעה ןושל ,ץראה ןושל איה תידוהיה ןושלה לש התביוא = =
 םיכירצ םניאש תומסרופמה ןמ אוה הז רבד .הבלממב טילשה
 הלא ליבשב רוחיב טילבהלו שינדהל ךירצש המ םלוא ,היאר
 ץראה ןושלש  ,םינוא-ןיארסעכ לש שנר הזיא ךותמ .םיטילחמה
 ךותל תררוח ןושל ןיאש הז איה ,תידוהיה ןושלל איה  תמדוק
 דחי אלא ,דבלב הפש רותב ,"הרעו המושפ, םעה לש ותמשג
 ,םילאידיאו תורפס םע דחי  ,םינהנמו תוברת םע

 ןיד  םינתונה ,םיימואלה הלא םהל םירויצמ ךיא כ'או
 ברקב םתוחתפתה תאו םינינעה בצמ תא ץראה ןושלל .המידק
 - -,ולוכ םעה לכש ,אוה רשפאש םה םיבשוח תמאב םאה ו ונטע
 היהי ,ץראה ןושלב רבי == ,לַלּכַּב ינומהה םַגו ויתוררש לב

 ויתופיאשבו וחור-ךלהב ,ותוישפנב לדבומ ראשיו ,התורפטמ ןוזינ
 בושיש רברה אוה רשפא םאה % ולש .הרוטלוקהו טלושה םעהמ
 ב םיקליחמ ןיהש םשכ ,םיתשל .וייח תא קלחיו םעה רוע
 .םינחורה וייחב פ"הכל תירבעה ןושלה תא טילשיו תדה ןוטלש
 : + םיידוהיה

 = ,השודקבש רבד ןושלה ראשתשכ ,ןא קר ריוצי הז רבד םלוא
 םג ןיא ךכיפלשו םוי-םוידייחב וב םישמתשמ ןיאש | ,יתד ןינע
 תא םיטשופו םיכלוהה ,הלאה םייחב ,ןכומכ ,ללכ רכינ  ומושיר
 . תירבעה ינינמו .הידוהיה-יאנוש ועינה רבכ םנמאו .תויתרה תורוצה
 הרוצ תירבעה ןושלה תא שיבלהלו .בושל ךירצש ,וז הבשחמל
 רבדו = ,"שרוקה-ןושל, = לש תיתדה ,הרוצה התיא ,השורק לש
 ועיחב דופי וז הפקשהל הל ןיא המכ דע ,חיכומ רבלב הז
 " ,רתויו רתוי םיינלוח חרכהב םישענו םיכליהש ,ושכע םיימואלה
 < ןושל תובקעב הכורכה הנכסה תא הלאה םישנאה םה םישיגרמ
 ' םה. םיצורו ,הרוה חוברתה םע דחי םעה ךיתל תרדוחה ,ץראה
 "לא פ"הכל ירה ,תרופמה לאו תרה לא אל םא ,הינפמ סונל
 : ,השודקה לאו תויתדה תורוצה

 המ ,םיעדוי ונאו ,ברעמה תוצראב רככ ררוש הזכ בצמ
 | ןוגר'ז םיש הב ןיאש ,הלא תוצראב תירבעה ןושלה לש הכרע
 | ןישל קר איה תטלושה ןושלהו ,תירבעה ןושלהל ןכופמ הרחתמ
 | ןתואבש םיערוי ונא .תידוהי הל ארקל זיעמ שיא ןיאש ,ץראה
 | וליפא הסהמו רתס אוצמל הלוכי תירבעה ןושלה ןיא תוצראה
 -תקחוד  ץראה ןושל :תסנכה תיבו תרה לש תורתסנה תינפב
 | ,םשמ םג התוא תשרוגו

 " תואיצמב םיידוהי םייח ןיא הלאה תוצראב םש :ורמאי
 המ-,הרזה .הביבסה  ךוהב םה םיעלבנו םידיהיה .רפסמ ןטק ,ללכ
 . םייח םירוהיה ינומה ןהב םייחש תוצראה רתיבו היסורב ןכ ןיאש
 ,רבהה אוה .ןכ טנמא :רתוי וא תיחפ םיימצע םייח ,םילדבנ
 | ןהיאבש ךכל ומרגש המה הלא םיימצעו םילדבנ םייח אקוד םלוא
 | ךיהט םתיא הלירבמה תדחוימ ןושל .םידוהיה םהל ורצי תוצראה
 ןושלה תא אלו .םה םהייח יינינעל קר חשמשמה ןושל ,ץראה םע
 ,ץראה םע לש ותומצע אלא ,ץראה םע ןושל תקחוד תרחוימה
 תא םיקחוד .הרוטלוק הלמהב ללכנש המ לכו .ויתופקשה ,וינהנמ
 ,םמוקמב םירחא םיעטונו םידוהיה לש  תימצעה הרוטלוקה ינצנ

 ,'חרכהה-ןושל, .ץראה ןושלש םירמואה הלא םיל"פתמ הזלה
 % וובה יזנכשאה ןוגר'זל ,רובדה ןושלל תמדוק

 (אַבָי ףוס)
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 +("תורכאהו הישעתה,, רבר לע)
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 ,סיז

 ,ןושאר רמאמ

 .ןֶָכְרָעְו תיִתָיּבִהְו הָמּעְּפה הָישָעִּתַה
 .(* ךשמה)

 ב
 [ ליס ' םוש ן-ל 'ה אצומ וניא  הילגנאל | עגונבש  דועב

 [ המשרב = ןירוה תפרצל ורבעב הנה תירפכה הישעתהמ וירבדל
 .לע חמש ךכ לכו  ,תירפכ הישעת תואיצמ רבד לע תוטעמ אל

 46 2 ,1 םירמונה 'יע (*
/- 



 ילעב, :רמאל .,המוצע תולעפתהב טילחה יכ רע ,תאזה  האיצמה
 םילעופה לש ערה בצמה תא :םיעדויה ,תונטק תוזוחא =

 םהל האיבמה ,תיתיבה הישעתה תא םירכבמ  ,םילודגה תשרחה
 תומוקמב םהל רשפא יא הדעלבש דע ,(ס"ופ) ךכ לכ בר רכש |
 יכ ,רמאהל הנתנ תמאה ."םחווחא תאובתמ קר סנרפתהל םוב <

 יסופט בבוח ,ןישנוק 'הו רבדב יריחי רבחמה ןיא וז הערל עגונב
 ( 1: רמוא .אוה-םג | ,הריעזה  תונמואהו = תיתיבה הישעתה לש <

 םירעבש  תואקירבפב םלרוג תא :םיעדוי תונטקה תוזיחאה :ילעב,
 תדובע .םע הישעתה תא דחאל םילדחשמ םה ךכיפל ,תולודנה
 ן-ל 'ה .בתוכ .?םילרתשמ,  בתוכ ן"קש * םוקמב = א ."המדאה

 ,וללה םילמה יתש ןיב לודג לדבה שי ,ןבומכו ,"םירכבמ,

 תא םירכבמ, םירכאהש ,העדה איה הנוכנ אל ,תושאר "8
 לש ערה בצמה תא םיערוי םהש םושמ ,"תירפכה הישעתה
 הישעתוב .םיקסוע םירכאה | ויה הנושארב  ,הירטסודניאה ילעופ =<

 קשמשב ,כ"חאו ,םתיבל םיצוחנה םיכרצה תא ןיכהל תיתיבה
 םג הרוחס םיניכמ םירכאה וליחתה ,רפכה לא םג רדח .ןיפילחה

 תוחתפתהל עקרקה תא הרישכה תירפכה הישעתה ,קושה דע
 םישרחה ילגר תא דתויו רתוי תקחוד הליחתהש ,המוצעה תשורחה

 לש םירחא תועוצקמ קר וראשנ ושכע ,םירפכבש  םייתובה
 ינפמ אלו ,םהב לפטל םיפיסומ ןיידע םירכאהש ,תיתיב הישעת
 ,ןדל 'ה תעדכ ,תורחא תודוכע ינפ לע התוא םירכ במ םהש
 ---"תיעקרקה הלאשה, ורפסב יקסטואק רמוא---םירעה תוחתפתה,
 תירפכה הישעתה תא בוועל םירכאה תא אעמיק אעמיק .החירכה
 תוכאלמו ,םיבר םימי ורבעי דוע םלוא ,המדא תדובעב קר קוסעלו
 תדובעש םוקמב דוחיבו ,רכאה תיכב דוע הנראשת תודחא
 ."'ובורכאה תחפשמ תלכלכל  םיעצמא יד: הקיפסמ-הניא ךכאה <

 םהש ינפמ הישעתב םיקסוע םירכאהש ,הנימ עמש 'ןנבו
 ,הישעתב םילפטמ םה בוטה םנוצרב אל ;ךכל םיחרכומ =

 םהל וליחנהש  ,תורוד ירודמ השורי תטילפ איהש ינפמ אלא
 הישעתה לַרוג םע בשחתה ילבמו .תעד ילְבִמ ,םינומדקה :םהיתונא

 . יחכונה
 םיאנת רוע םיאצומ ונא ,תוירוטפיהה תובפה דבלמ ,תינש"

 הישעתב קוסעל רכאה לע ועיפשהש | ,םיינולואיגו םיימילק

 לע םיערתשמה םירפכב (א :דוחיב הטשפתה הישעתה ,תירפנ
 תמראמ תוחפ הפינכמו הבורב העורג המדאה םשש ,םירה ינפ
 ןללכב תירובזו םישרט תמדא יםהמראש ,םירפכב (ב ןרושימ
 הדשב הרובעה ןמזו  ,רתויב תכשמנ ףרחה תנועש :תומוקמב '(ג
 םה םילוכי ןהלש ,תורחא תוסנרפל םינופ םירכאהו ,דאמ רצק

 תומוקמב (ד ,םייביטקודורפה םהיתוחכו םנמז ףדוע תא  שידקה
 תוקיפסמ ןניאו דאמ תונטק תוזוחאה לבא ,הירופ המדאה םשש
 אלש ,הארנ םעפה רוע ןכבו ,םהיתוחפשמו םירכאה :תלנלנל
 די אלא ,הז עוצקמב לפמל םירכאה  םירחוב יטרפה םנוצרנ -

 תירפכה הישעתה | :יקספטמואק רמוא קדצבו ,הזב התיה חרכהה
 םיאנתהו  הירופ הניא המראהש תומוקמב  רוחיב | תחתפהמ
 ,"הבורמ הרמב המדא תרובע דעב םיעירפמ םיינכמהו םיימוקמה

 ,הו .עוצקמב .לופמ ידיל רכאה תא איבמ ,ןוצרה אלו < חרכה
 הגיראה תחלצהל עגונב רבחמה  :ש  הנושארה היארה

 איצוהל .הצרש ,תונקסמה ןתויומ ךפהה שממ החיכומ תירפנה
 ויחו .םירכאה ןיב טשפתהל ומירקהש = תוישעתה לכ יב ,הנממ
 היומה  ןושארה  םוקמה תא ופפה המדאה תדובעל תורושק םג
 רתויה | תופנרפה ןיב ובשחנ ט"יה האמה יצח דעו .,הגיראהו

, 

 תילגנאמ סור , םוגרה .,"תונמואהו הירטסודניאה ,המדאה .תדוב ל, (

 ייתבב

 רמוחה תא הקיפסמ .התיה
 םידליהו  םישנה ,םירבגה

 המדאה ,רכאה לש תודככנו תורידה
 :החפשמה * ינב לכ ;דבועמ-יתלבה
 םוכנקה ,התשפה תשרח לש .תונוש | תויצלופינמב  ופתתשה
 תדובעמ הבוע היה החפשמה שאר , תפלחתמ .התיה הרובעה ,רמצהו
 רושיכה תא תבזוע התיה תיבה תרקע ,ריה לונב הדובעל הרשה
 טעמכו ,תיבב .זא ודבע ריעה יגרוא םג ,תיבה תרובעב קוסעל ירכ
 ויה  הלעמל ' רומאכ ,התוכיאו הדובעה ילכב | יונש היה אלש
 כ"חא | ,םתיב יכרצל | רוחיב .םיניכמ םיירפכה םיגרואה םינפל
 ךשמהב ואבש םייונשה לבא ןקוחרה קושה דעב דובעל וליחתה
 הבר הכפהמ ללוח יטסילטיפקה קשמה תיחתפתה ילגרל ןמזה
 הנושארה התיה היוטהו הגיראה תישעתו ,תירפכה הישעתב
 ,רבשמה תרגתמ הלבסש

 תדובע, :הוכ רזומ טפשמ םיארוק ונא ןודינה רמאמב
 יכ ,הנטקתה אל םהיתוזוחא לע םיבשויה םירנאה ןיב הגיראה
 ארוק רמאמה לעב (]-ל לש טוטרשה) ."רבגו ךלה הכלה םא
 תופוקתב םיגרוא םירכא ד"ע םירברמה םירפוס השלש םשב
 טעמתנ וא הברתנ םא םיעדוי ונא ןיא םהירבד לכמ ,תונוש *

 'הו ,וז הישעתב םיקסועה םירכאה רפס מ אוהה ןמוה ךשמב
 ןלהל  ,הז עוצקמב םיקוסע םירכא תואיצמב קר ,קפתסמ ן-ל
 ירפכבש הגיראה תישעתמ היארה התיה םעפה םג יכ ,חכונ
 שרופי רמאמה לעב | םתסש המו ,"ץוצר הנק תנעשמל, תפרצ
 ראפל דימת ץמאתמה ,ןישנוק 'ה םנ ,םירחא תורוקממ ונל
 אוה חרכומו רוגטקל רוגנסמ השענ ,הריעוה הישעתה תא חבשלו
 החוה ינכמה לונהש ,קפס ןיא, (* :ררמאלו תודוהל ונוצר תורמל
 ושענש | תולמלמו תולכלכ | ,ןפג-רמצ תישעת תא וינפמ .בורל
 הגיראה תישעת לריג רבד לע וז האדוה ירחא םג םנמא , "םידיב
 " תא קר ןיצמו ןורחאה ןמזה רבד לע םירפסמ איבהמ ענמנ
 ריה .ילונ .רפסמ היה ואש ,םיעבשה תונשב ופסאנש םירפפמה
 רותב ,הלגמ אוה הארנכ , תונוכמה ילונ רפסממ יצחו םינש יפ
 המ ךא .םיחפט ינשמ רתוי הפכמו חפט ,הריעזה הישעתה בבוח
 :.'וכו רפכה ןמ הסונמה, ורפסב -- הדלורדו הלגמ ן-ק ריתפהש
 תפרצב ךכ לכ הדרי םינש רשע ינפל יכ (--566 רומע .ר'ת)
 .18ל6 'שבש יה ילונ רפסמ יכ דע ,םידיב הגיראה תישעת
 : ךשמ ב  .ףלא 4ל רע 1900 תנשב תחפנ ,ףלא 898-ל הלע
 ילונ וטעמתנ הרבעה האמה לש ןורחאה עברה
 ן-ל .'ה ונחיטבמ הלא לכ ירחאו !העבש יפ תפרצב דיה
 " אל םהיתוזוחא לע םיבשויה םירכאה ןיב הניראה תדובע, יב
 , ,"רבגו ךלה .הכלה םא יכ הנטקתה

 ןייצמש ,"הבושחה אדבועה, לש הביטב תצק ןייענ ושכע
 : םישנא יפלא םיסנרפתמ התביבסו ר'זופבש רפסמ אוה .ן--ל 'ה-
 םינשב ."אילפהל דע, הלע םירכאה שוכרו ,םילענ  תריפתמ
 םג התבינע תא הליטה הירטסודניאה יכ ,םיאור ונא תונורחאה
 ,חיננ םג .םאו ,הקינחל םע לבחה תא קרהתו ר'זופ ירלרנס לע
 ,הנורחאה תעב הנה ,םיעשתה תונשב ער היה אל םבצמ יכ
 םינמיפ, ורמאמב ךש 'ה .םפקת לכב "םיליהבמ םינמיס, .םהב ולגנ
 םילכקמ, :וירבה יפל : ללכ םימיענ אל םיטרפ איבמ .(* "םיליהבמ
 = םוי ןכל ,תומכה יפ לע . םידבועו םתיבל הרובע ר'זופב .םילעופה
 םירד םידבועה ,.תועש הרשע הנומש ךשמנו ראמ ךורא םתרובע
 םילכלכתמ םהו ,רעצמ םרכש ;םישפועמו םילפא ,םירצ בחט תונועמב
 ;תוכקנ ףלאמ רתוי .תוקוסע וז הסנרפב , ריזח ןמושו םחלב .בורל

 ,1907 'ש 'ו רפס "הינבוזרבוא, 1

 . ,1907 'שו  רפס הינבוורופוא (+
 ל 8. %צ ל



 = םלועה ₪ ל 6

 הליהבמ רוחיב ,יהזכא ןפואב ןהב רמעתהל םיברמ הרובעה ינתונו
 תודילה רפסמ הלע 1906 תנשב יכ ,ךש 'ה ןייצמש ארבועה

 +"אילפהל דע,ןיוצמ בצמ הז ןיאה ! 848 תותימה .רפסמו
 ,תודילה רפסמ תא עירכמ תותימה רפסמ יכ לע אלפתהל שיה

 + הידבוע תושפנ תא תונעל ךכ לכ .הברמ וז  הישעתש ירחא
 םויח ךישמהל .ואלנ םא ,הלאה םיבולעה תא םישאהל לכונה

 םהיביטמ דגנ םמוקתהל םינש שלש ינפל ורחביו הלאכ םיארונ =
 שפנהו ףונה תא הלכמה הרובע םהל וקיפסהש ,םרפח, ישנאו
 הכורא התיבש ותבש םה יכ ,דושחל לכוי אל שיא םוש %דחי
 המוצעה תשורחהש איה אחיכשד אתלימ .,הבומ בורב .ומעבש ינפמ
 ונאו , הלמח 'ילב הריעזה :הישעתה תא הינפמ -החורְו .תכלוה
 תוישעת ודמשנ .רככ םוקמה ותואבש ,ןייצמ ן--ל .רמ םגש ,םיאור
 ,םייטסילמיפפה תשורחה-יתב ץחל ילגרל וז .ירחא וז 'תודחא
 ולרוגמ בוט היה :אל תירלדנפה הישעתה לרוג םגש ,ןבומ וילאמו
 ,יטסילטיפקה קשמה ינפל הלפנ איה .םגו תומרוקה לש

 הנומ ,הריעזה הישעתה תא םלקלו ללהל וצפחב ן]--ל ה
 בורמ ךא = תופירהו תודירָי .לובסל התלוגט תא םג: היתולעמ ןיב
 ןנוא .ןפוג "תוכפהמ,הו *תורירי,ה יכ ,הזל בל םש אל .תולעפתה
 הריעזה הישעתהש ,אדבועה | ,אתועירנל אלא אהוילעמל ללב.

 החונ (תיתוב הישעת רבד לע .םג ץ---ל "ה רבדמ תפרצל .עגונב)
 הישעתהש ,החיכומ = ,תופוכת 'םיתעל םיסיזירק = לובסל -הלגוסמו
 התוא תכפוהו .תרקוע היוצמ חור .לכו אמיק -תב הניא תירפכה
 רשא :הישעת וזיִא  תואושמ לע, :טילחמ רמאמה לעב ,הינפ לע
 ,ןמוה תושירדל המיאתמה השדה הישעת םוקת ,הלפנו הכפהנ
 ר"ע .תוטעמ אל תודבוע איבמ אוה כ"האו -- "'וכו חרפתו לדגת

 בותכל ןכתיה .תפרצבש הריעזה הישעתה לש תוריריו . תוליפנ
 ץיצל ךפהת תודחא םינש ךשמבש ,הישעת לע "חרפתו לדג
 רבד לע ן--ל 'ה ירבדבש ,ןייצל .יואר ןאכ +ףועי םולחלו לבונ
 איבמש המ .ללכ .ריכזמ רניא ימוג תואקמוופ לש הישעתה תפירה
 ;םוריסאה תישעת תורחתה ינפב דומעל הלכי אל כ. ,ן--ק 'ה
 ,.וכרע :ונל ררבתי ןלהל .אוביש המבו דאמ בושח הוה טרפה

 ,דימת שיגרהל םיליגר .הריעוה הישעתה תוכזב םידדצמה
 אלא ;תושפנ םיפלא תואמ תפרצ ירפכב הקיסעמ וז הישעתש

 "הישעת, םשהש ,הלאכ "תודובע םג תירפכה הישעתב םיללוכ םהש >
 םיירפכה םישרחה ןיב הנומ ן--ק 'הש ומכ ,ללכ ןתוא םלוה ּונוא "

 תפילק . ףולקבו חרק בצחמב םיקוסע | םירכא ילק  תוביבסבש
 דומל הכירצה 'הכאלמ איה הישעת יכ ,לכל עויויש דועב ,םיצע
 ףכית התושעל לכי קושה ןמ שיא לב ל"נהכ הדובעו עורי .ןמז
 ונא  ןיא  ןודינה רמאמה ךותמ םג .תמדיק הנבה םוש ילב-

 תא ללכ קיפעמ וניא תירפכה הישעההמ .לודג קלח יב, ,םיעדוי
 ,םינקזהו םידליה ,תובקנה תא םא יכ ,הרשב םירבועה םירבגה
 ןיא .םיאירב םישנא םניא הידבועש הדובע לכש לודג .ללכ הזו <

 רובעל םיצרתמ  תובקנהו םישלחה קר .יכ .,הדצב .הרכש .ןתמ
 הישעת הנשי .םג :טאש ,ןיבהל לכונ הזמ .ןטק .רתויה רכשה רעב
 ץועל .ללב ןיא ,ףטו םישנ םיקסוע הבש ,תוחחא  תונירמב תירפכ

 חכה תא השהמה ,וז .הרובעב םה  םג וקיזחיש ,י'אבש .םירכאל
 / ,םפאכו ןיאכ התסנכהו

 (אבי ךשמה)

 ,ש ה

 , תומישְר רַָפּפִמ םיעטק
/ 

 .בָּתְכִמ
 הסוכר  ,הכורא היפתכו םירוח וינפ ,םחנפ סנכנ רקבב..,

 - העת עגר ., ץראה לע = ,ויתופתכ ירוחאמ תררגנ  ,דחא רותפכב
 ,שגרדה לע בשי רחאו ,רדחה תיוזב וטבמ

 + ךתריעב שי תושדח וזיא --- ,יתלאש -- % המ --
 : ...התמ יתוחא --
 .המו רשפא המ  יתעדי אל ,םמוד בשוי יתראשנ יכנא

 : ,הבוהא תוחא וילע התמשכ ,םדאל רומאל ךירצ
 < פתנפ קיספה -- ! םייחה תא הבהא ךכ-לכ ירה איהו -

 ( ינו ןיא :...םישודק םדאה ייח ויה הָיניעב---.הממדה תא םואתפ
 -אב תומה .,.רבכ הנני א איה יכ ,התמ איה יב יל ראתל לוכי
 .ךירצ יכ ,אובי אוב יכ .ונא .םיעדוי יכ םא  ,תעדה"חסיהב דימח

 . ואובב תאו-לכב ,וב שנפהל ינא לוכי םוי לכב יכו ,אובל אוה
 -.איהו ,בלב קובע עצפ ריאשמ אוה ..,ביאכמ םשור ריאשמ אוה
 תינפחש = ,.,ול התכה םינש שלש | ..,הצק בורק יכ העדי ירה
 הנה | ...תומל התכח םוי לכב ...הבלמ םד תחניג .התיה ...התיה
 .ןיידעו -ויתארק  רבכ  םימעפ הברה ,הזגראב יתאצמ הז בתכמ
 | ,י,לכה תא ןיבמ יניא

 . האירקה תעשב .ארוק .ליחתהו לופכ ןוילג ופיכמ איצוה ןאב
 המ ללכ עמוש וניא אוה יכ היה המדנ ,רקו ינוטונומ ולוק היה
 ,וורטגל םירחא םוהכד לע םורוהרהב אוה  םופתשו ,ארוק אוהש
 וארק אוה

 - !בוהא חא,
 , ךלוה יתואירב :בצמ :הק יונ רבכ היהי הז בתכמ ארקתשב

 | .בורק יצק יכ השיגרמ ינא ;ערו
 . לכב ,יתומ -חא ארקת יבתכמ תא יכ יכנא תערוי יכ םא

 . תומא רחמש רשפא .הוה ןושלבו .הוהה לע ךל, תבתוכ ינא תאו
 / תומה תא .ם י ח ר י רוע וליפאו חרי דוע היחאש ןכ םג רשפאו
 וה אל םינפל .תמל הצו ר יני א ןכ יפ-לעהףאו ,הארי ינוא

 , הצור ינא ,בורק תומהשכ ,ושכע ..,ךכ לכ יל םיבוהא םייחה
 :והרע ינא תולילב ,ייח יעגר תא הלוכי ינאש המכ דע ךיראהל
 .םחרי הז .הנישב ילע ורבעיש הצור ינא ןיאו םירופס םייח יעגר
 החאשכו ,םיכשמנ םימיה הדובע ילב +יל המל--:םולכ השוע יניאש
 .'תעמש ;דאמ הברה ינא תלכוא קר ,םיפלוחו םירהממ םה רבוע
 -לנו םויה לכ .הברה םילכוא ןכ םג תומה תא םיאריה םינקוש
 הצור .ינא ןיא בושחל םג ,תבשוחו הטמה לע ינא תבשוי הלילה
 .הנוה םירבד לע  .ונוצר ילב תומקרתמ תובשחמה ךא ;רתויב
 לע ,הלמבל ורבעש ייח ימי לעו תומהו םייחה לע  ,תבשוח ינא
 םיתמה ,םדאהְינב לעו תויחל רציכ םיעדוי םניאש .תוירבה

 תומה תא םתארימ םייחה הלא לע םגו ,םייחה תא םתארימ
 ..:תטרחתמ ינא םירבד המכ לעו ,האב ינא תונקפמ הברהלו

 חלה יררחב ,םירוסאה-תיבב יתבשישכ םינש שלש ינפל
 .קפפ זא ילצא היהש המ ךא ,הכרה תבשוח יתייה ןכ םג ,לפאהו
 -.\ל רציכ ,יכנא תממותשמו .ךפהלו  .רומג יארול ושכע השענ
 .קאצישכ  ,יגתרוכו | ,ושכע ינא הניבמש המ זא ןיבהל יתלובי

 .'א ירה :יתחמש --- הלוח ימצע תא יתשגרהו םירופאה-תיבמ
 וה .םירוסאה"תיבב .ינובישוה ---.תודיחה רעב .יתמחלנ !  ןברק

 .ובלקהיהרשב לפנש רובג שממ ,הלוח ינא  ירהו--.םילתכה.בחמ יל
 'הלחמ .םש יכ יל  עדונו םד  תקקוה  יתוליחהשכ - ,ךכ"רחאו

 0 ,םהרבא:ןב



 ךכזרחאו םירוסי לש םינש ,תפחש | :יתחמש בוש -< .*תפתש,
 הלע אלו .,םשה שודק לע התמ יגא ירה ---םירוסיב אבה | תומ=
 + םייחה ונתינ המחלמו םירופיל םלוכ : לואשל יבל לע ולופא

 +םדה .ןתינ .הקיקרל םולכ <
 זא היה םלועה .,זא אובל ולא תולאשל ןהל היה רשפאדיאו = =
 ינא םיצור ,ונחנ א הנהו ,ונקתל ךירצש עוער ןינב יניעב <

 המחלמ ירהו .ונקת) אלש םהל בטומ--ול ל הו ,ונינבב ליחתהל

 תויהל הכזש ימו , תונברק ילב המחלמ ןיאו  ;םלועה ןוקת רעב <

 ,ללבה דעב תמ  אוה ,ולרוג םיענ המו וקלח בוט המ- -ןברק
 בירקהל הכוש ימו ,םייחה ןוקתו םלועה ןוקת דע -
 !המכו המכ תחא לע --ןי ךכל .הכוז םדא לכ ואל -- ,ומצע תא 0

 ינא ןיאש .ינפמ יכ ,בושחת לא .לכה ילצא ךפהנ- -.ושכעו =

 ,ינועב .ךכ:לב .ארונ וניא תומה ;אל .ךכ .ינא תבתוכ תומל הצוה <

 טרחתמ אוה םואתפו  םויפא ןשעש ימל תצק ינא \ המורש ,אלא <
 אלא ,הנישה חא ארי אוהש ינפמ אל  ,ןושיל הצור ונואו

 .הנישמ בוט רחא ןינע ול שי וז העשב אקוה
 יתייה ושכעש יל המדנ .דוע תויחל ינא הצור ,ינא םג

 -תלק :רתויב  םילו םייחה יניעב ויה. םינפל .רחא  ןפואב היח |

 , יתייה תער <
 -יחרפ הסוכמה ןולחה ינפל תבשוי ינאשכ ,ויתסה תולילב

 ,ךעודה רנה לש ותבה-ש תבהבהמ יניע ינפל ,גלשדילרגמו רופנ 9

 םירְטְקה לש | תוללימהו תוינוטונומה  םהיתוקירש תועיגמ ינואל |
 תורצחבו ,חורה-תמיהנ ןתמועל  הנוע גלשה"תורשמ  ,םיפעוזה
 ,וא-- ,הממדו גלש ,הלפא ,הנשי הלכ הריעה ,םיבלכ םיחבונ
 לע זא ינא. תעגעגתמו .,.לכה תחכוש  ינאש שי ולא תולילב
 ;םדאה-ינב תברק לעו ךרכה לש םישעורהו םימוהה םייחה
 תחיכנ ,םימ:ה בחרמ ,הנשיה הריעה תממד ילע זא םיקעטו

 םייחה לע ינא תעגעגתמו ...האבחתמה הנבלה יפלב םיבלנה
 ,הריעה תא בוזעל הטילחמ ינאו ,., ךרכב הלילה ' לש  םינאוסה
 ,הינג\ = היתיבוחר תא ,הימוהה הירקה תא ינפל  רייצמ ינוימדו
 םעט הלוע יפב ..לועשה ינזחוא םואתפו . , .היתורטאותו הירבלוב
 .,,םד תפמ תקקור ינאו--חלמ

 ינא בושו ,םיתב יללצו חצ. גלש ינפל האור ינא בושו
 תממדו םיבלכה תחיבנל ,חורה תמיהנו םירטקה תלליל הבישקמ
 ,הבוב ינאש -- .שוו .,לילה

 ךלכולמ הרוגיס ,הטושפ הנקז ,ותיב תלעב - ילא תסנכנ רקבב
 יב תלכתסמו ןתפמה לע תדמוע איהשבו ,הילגרב דב ילע)

 : תרמוא איה םיטמק ןיב תועוקשה היניע

 + ךמולש המ !יתב ,אבט ארפצ --
 :דחא חפונב הל הנוע ינא רימת ךא ,המל תעדוי ינא ןוא =

 יאצמתש רשפא רחמ !היח ינא ןיידע !יתמ אל הלילה --
 איהש רשפא . תאצויו הרוניסב היניע תא תבגנמ איה - .רק ףוג
 םגש ,תומה תא הל םיריכזמ הלא ירבדש רשפאו יתוא הננמ
 ,,.ול הכחמ אה

 תומה לע]ינא תרבדמ רציכ ,יהבד תא ךארקב ,יחא ,המתת יאדו
 יבשחב ץוכתמ יבל היה םינפל ,ההמת ינא םג ,הרומג .הולשג
 רחמ : הכובו יארה ינפל תדמוע יתייהש םימעפ :, תומה םוי לע =

 םיעלת ולכאיש רשפא רחמ ,תומוצע רבכ הנייהה יניעש ,רשפא
 תומה לע בושחלו רבדל ינא הלוכי ושכע ,., ,ושכעו ,,,ירשב תא
 םעפ :יתרבש יארה תא .ךכל רבכ יתלגרתה ,רומג שפנ"ןווושב

 .יתקרב ףסכ .תורעש יל הא
 םראדינב ינומה יביבס ופסאיש הצור יתייהש ,םיענר שי

 יתווה ךכו ,תויחל ךירצ .רציכו םייחה םה המ יכנא םהל ריגאש
 : 0 : םהל :תרטו

2% 

 7 % םלועה *

 םה -- םייחבו 'םלועבש השודקה !םִה םישודק םייחה ---
 ,הידגרט-יאלמו  םויחה םה :םיארונ וליפא םאו ,םמצע םייחה
 ,תומה לש וזמ הארונ רתוי הידגרט ךל ןיא ,תומהמ ער ךל .ןיא

 : םייחה תרות איה ,םהל תרמוא יתייה ,וזו
 ., ךיניעב םילק ויהי לא םירחא לש ןיבו ךלש ןיב םייחה

 ךל רופא ךכ ,ןברקל וייח תא ךערמ שורדל ךל רוסאש םשכו
 ..תושרה ןיאש םשכו .ךערל ןברק התא ךייח תא בירקהל ןכ םג
 בירקהל תושרה ול ןיא ךכ ןברקל םיברה ייח תא שורדל דיחיל
 רחפמ םישוע ןיאו ,םייחה םה םישודק .םיברל  אוה וייח תא
 .ההשודקבש םירבדב

 םעפ קר יכ. ,םייחה תא ובהא :םהל תרמוא יתייה רועו
 : ,םראה יח תחא

 לש. הולשמ רעצ לש םייח םיבוט :הפיפומ יתייה דועו
 + רבק

 !םייחה םה םיפליח יכ ורכז ;ירבד תא תמייסמ יתייה ךכו

 -- -- -- 1 םייחה תרות איה תאז---םניאו---ופלח

 אלה - תליטמ ץיקבו .ביבאב .תפוט הרד יתיב דגנש רצחב
 תיבה ירדחמ רחאב רוקה ינפמ איה הנופצ ףרוחבו ,תיבה גג לע

 < .התדלומהץראב איה תרכזנ ביבאה איב םע הנש לכב .המינפ

 הנשב .תחרוצ הליחתמ איהו--הפיהו תיבעה השרע-רעיבו המחה
 תופוכתה .היתוחיחצ ועמשנ רפכו ןושארה המחה וק הארנ ךא וז
 תוצונה תא תפקוז .,,גגה לע רבכ תליטמ איה ושכע ,תפוטה לש
 ופלב השאר המירמ ,ראופמהו ךוראה הבנו לש םינוגה .תובורמ
 בל:תהימכ  ,תורזומה = היתוחירצ תא- תחרוצו .םירוהטה םימשה
 היתוחירצ ךותמ .יל םיעמשנ הגוז-ןבו התדלומל םיסומפ םיעונעגו
 :הצור יתויה התא .רחיו ...גרוע יבל .ליחתמ תפוטה םע דחיו ,ולא
 ,,,חורצל .,,,חורצל ינא :םג

 : היתש תליטמו .ץראה לע תסוטה תדרוי 'ץיקדירהצבש שיו
 ינולח .ינפל .איח .תרבוע | ,בוחרב .ברעו
 הברה דוע :הב האנקמ ינא העש התואבו .המחה דגנכ תוקירבמ
 היח איה ירה תאז לכבי ךא ,יבשב ,איה הלונב * ,היחת םינש
 איהשכ .םימיענ ,תונורכוו הפי רבע שי הל :רועו ,המחההויזמ תינהנו
 :.תאו .התדלומ-רעי יפי תא הינפל איה האור יאדו הרבעב תרכונ

 ושכע םג תלצלצמ יאדו הינואבו ,םש םיזילעהו םישפחה םייחה
 ,יהחודלי ימיב העמשש ,תונושה  םירפצה :תריש
 " .םינפל הילע ורבעש רורדו בחרמ ייח הרכזב

 .,ילש הבעה ייח ,.,ילש רבעב :ינא תלכתסמשכ -- ינאו
 ושבע יל םימיענ אל ךכילכ . , יניעב ושכע 'םה םיריעו .ךכ:לכ
 יניעב ושכע םינייק:םינטק ...ורבעש םימיה :תונורכז
 ,םיתבה םיארנ םיכומנו םינטקש םשכ ,םימיה םתוא לש םימשרהו
 יחש םרא יניעב :יתרלומ תריע לש הואטמסה --- תולפאו תורצ
 , -- = --: ,המוהו לוהנ ךרכב תובר םינש

 ,תערוו ינא ןיא +יתבתכש המ לכ .בותכל יל .היה המל
 : .בותכל אלש היה .בםטומ ,רשפא

 - היתוצונו הפוקז המוקב

 תגנעתמ איהו
: 

 - .תוערואמה

 % = ..,.ךכ:לכ .ךתוא תבְהוא ינא !םולש היה !יחא ,םולש היה
 ...םימיךיראהו !םולש היה

 ,לחר ךתותא

 התוא תחנה. ,תאזו יתרגא ארקתש רחאל !רקי חא ?. 4.

 ךוגראב םואהפ אצמת ,יתוא חכשתשכ היהו ,ךנחלוש זגראב
 הבהא | איהו = ךל התיה  תוחא יכ ,זא  תרכזו- :ופב = רוג ןוילג

 ,"דאמ ךתוא -



 .םק | ,תוגורחאה תורושה תא- אורקל םחנפ רמגשכ
 1רהמל ךירצ ינא --
 ןולחה לא וינפ תא הנפה ,רמע תלרה לא וברקב ךא

 ...יכבב .ץרפו
0/0 

 .םּולָּבנעיִליִל ביל הֶשמ 'ר לָש וז יריקומל
 +(י"א בושיל יאפודואה דעוה תאט יולג בתבמ)

 ,לודגה רואמה | הז = ,םולבנעיליל ביל השמ יבר .תמ
 ותמישנ רעשו .חרזמה תא וריאהש הלא ןיב םינושארה .רחא היה
 ויתובשחמ תא בושחלו ומע תונע תא שיגרהלמ לדח אל. הנורחאה
 ,וצראו ומע .תיחת רבד לע .תולודנה

 ררועו-ותרמשמ םורמ לע הזה קנעה רמע הנש םישמחכ
 . םעה תיחתל .תובבלה הא ןקתו םימדרנ ץיקהו םינשי

 , תוימואלה תעונתו הלכשהה תעינת ,תוריבכה תועונתה יתשב
 ,שארב חונמה רמע ,הינשהל רודזורפ ןיעכ התיה הנושארהש

 ,םידוהיה לש תישיאה .היחתל וארקש הלא.ןיב היה םינושארה דחא
 ,תימואלה ינהיחתל וארקש הלא ןיב היה  םינושארה .רחאו
 האצמש ,םימלשו םילכשומ םיימואל  םייחל םידוהיה תרשכהל

0 

 ז

 .םעה סונכ םשל הדובעל -- "ןויצ הבח,ב ןורחאה היוטב תא

 תוחכ םע םתושגנתהבש ,ץוחכמ םירזה .תוחכה תקעוממ ותלואגו
 ףכבכ ףרה ילב ותוא םיליטמ םה םינפבמ ונמע לש :םייחה ו

 תינוצק תורזפתה .ןיב .,תוימואלו תוללובתה ןיב רצ לא דצמ עלקה
 + תינוצק .תופנכתהו

 הניאש ,וז האירק !"לארשי ץראב ירבעה םעה תיחת,
 ,תימואל המלשהלו הלכשהל הפיאשה לש תינויגה האצות : אלא

 תא הז רצמ הארש העשב ,תובבלה לא רדוח לוקב חונמה ארק = |
 לגרה .תא תטשופ הרשעי עשתה האמב תיפוריאה .הרוטלוקה
 האר ינשה רצמו ,םתודהיל ףרוע םינופ ונמע ינבמ םיברו ומעל

 .תימואל היחתל .םיררועתמ : םינטקה  חרזמה .ימעו .חרומה תא =
 תורוצבו תונוש תומב לעמ עימשהלמ לדח אל וז האירקו = 77

 ,הנש םישלש ךשמב תונוש
 זאמ הזכרתה לארשי ץראב לארשי םע לש היחתה ןויערב ל

 ותמישנ םע הרהמב האצי וז ותמשנו ,חונמה לש ותמשנ לכ <>
 .ע"רתה תנש 'א רדא 'ג ק"ש לילב הגורחאה

 ינב תובבל תא שיערה םולבנעיליל ביל השמ יִבְר תומ
 .ונצראב םיצולחה וניחא תובבל תא---רתוי  דוע םלואו  ,הלוגה

 תורדש לכ ןיב הזה לודגה תמה הא םיכבמה םה םיבר ו
 םידימלת ודימעהש םירומ והומכ-דוע ונותורודב םיטעמ יכ  ,ונמע =

 אל התע רדעש הלא םג ותומ לע רחי ונתא םילבאתמו ,הברה
 . םעה תיחתל הפיאשה לש הנורחאה הדוקנל רע ויתובקעב וכלה
 ,ןויצ תדובעל וירבחו וידימלח וגל אוה אושנמ דבכ לבא םלואו
 ,לודג דבוע םג אלא ,חונמה היה לודג 'הרומ קר אל .יכ

 םינורחאה וימי דעו ,ונתרבח לש םידסימה דחא'היה אוה
 ותונתונעמ קרו לארשי .ץרא בושיב  םידבועה ישאר ןיב דמע =

 .שארב םוקמ םפותו .רמוע תוארהלמ דימת קמחתה הלודגה
 ,שרחה בושיה לע ורבעש תואקתפרהה לכב הבחרה ותעידיבו
 -- שארל לכ לעו ,הלולצה ותניבבו ,אירבהו בחרה ולכשבו
 לדגמכ ונכיתב .רמע לארשי ץראב ונתדובעל המלשה ותורכמתהב
 . הווקמה ףוחה לא ךררה תא קוחרמ ונל .תוארהל רואמה

 םלועל .שומי אל םולבנעיליל ביל השמ = יבר לש ורכז :
 חצנ תרכזמ :אוה ונצראב .שרחה בושיה לכ . ונמע ימי ירבדמ

 5 5% ל עי 0%

 7 -םל ו 8

 - .חונמה לש ומשל ןויצב.

 ,הדותב ךל והבישג

 ה

 "ןתמשנו .בושיה יניב .ןיב םינושארה רחא היה אוה יכ  .חונמהל
 " ,וניתובא ץהאב שדחמ םירצינו םילועה םיירבעה םייחה רורצב הרורצ

 ןורכז .תכצמ םייקנ ונחנאש ,ונלכל איה בלה-תבוח םלואו
/ 

 " הנושיל .רעוה .דעונ חונמה לש :והבק לע לונה םתסנשכ
 "ל השמ םש לע תמיק-ןרק דעוה די לע דסיל טילחהו .הדחוימ
 "םוסרפ | תעיבקל תושדקומ הנייהת | היתורפש = , םולבנעיליל
 " תרותבו .עבמה תועידיב םע  ירפסו .דומל ירפס תירבעב רובחל
 'םורכאהו רפסה יתב ליבשב םופרב םתאצוהלו רפכה קשמ
 , ,ונצראבש

 "הרובעל הטונ היהש .לודג ינחור חכ היה יחה .םולבנעיליל
 - תינקכ ,ץראה בושיבש .םיירמחה םיררצה יפלכ דימח התוא .הטמו
 .ףנפהש ,ורכזל אוה םיאתמו האנו ,תובשומ | דוסיו תועקרק
 "ףובחל עויסכ ,ינחור חכ תריציל אוה םג שמשי ומש לע ארקיש
 ' ,רפכה קשמו עבטה תועיריב םיירבע םע ירפסו  רימל ירפס
 ",וייח ימי לכ חונמה דבע הלש ,תירבעה ונתפש תא ורישעיש
 "םידוהיה ןיב .תילאיר הלכשה וציפיש ,רפסה יתב בצמ תא ומיריש
 'לעו םירכאה לש הדובעה ןורשכ תמרה לע ועיפשיו .ונצראבש
 | .שרחה ירבעה .בושיה לכ לש :ימונוקיאה בצמה קווח

 :עבהב תומרגלטו םיבתכמ .דעוה לבקמ םינוש םירבעמ
 אנ ופתתש י ,םולבנעיליל ביל השמ יבר חומ לע לבאו רעצ
 הבצמ תמקהב ורכזו מש יריקומ לכ ונתא
 |ייה לע עיפש מ חכל היהתש ,חונמהל ןורכוה
 |לש הדיתיה ושפנ-תאשמ -- ונצראו וןנמע
 |ווכו היהיו םולבנעוליל בול השמ יבר חונמה
 / .םימלועל הכרבל

 דעוה שאר
 ;ןיקשיפוא ,מ

 א
 שש -

 .תַכְרעמַה לֶא םיִבָתְכִמ
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 תנמה םג היה וירבחמ דחאשו --,הסידואב רסונש דעוה

 ,ווצמה ןיקשיסוא רמ לש ולבוי גח תגיגח .םשל---,םולכנעיליל
 לג יריקומלו םירבעה םירפוסל חלשש ,הזה בחכמה תא ונל
 | - == ,לבויה

 !דבכנ ןודא
 |ש תמואלה והדובעל הגש םיש לש הנאלמת םונש יתש רועב

 , ונגה ןקסעה רבעש הברה הדוכעה ךרע תא םיעדוי לכה .ןיקשיסוא ,מ ,מ רמ
 גערוי לכה .הזה םויה דעו ןלחה םוימ תוינויצהז ןויצ:תבה תבוטל הזה ןיוצמה
 וש אל .,ויתועד תא רימה אל םויה דעו ומע:תדובע דובעל ליחתהש םָויִמ יב

 עונתה תבוטל .ותרובעב עגו אלו ףיע אלו לארשי ץראב תושעמה הדובעה ןמ

 תוועתנ ותרובע יריקוממו ןיקשיפוא רמ ידככממ םושנא תצוכק  ,תימואלה
 תורלוח יטרפ וב = ואובוש ,ףסאמ ,לבויח גת  דובכל ףסאמ איצוהל אופא

 הש קה אל הזכ ףסאמ ,ןיקשיפוא רמ לש תיגויצהו "תובבוח,ה 1תרובע יטרפו
 זטשי םג אלא  ,וננויער תבוטל למעש ,ברה ולמע לע ימואלה ןקסעהל םימולש
 לו וגתכנ אל ןיידעש = ,תונזיצהו = ןויצ;תבח . תודלוהל  ךרע:בר רמוח רותב

 .ןתבותבל רמוחה .ולופא ףסאנ
 מש ,רמאמ ונל חולשל ליאותש ,דבכנ ןודא ,ךילא ןכ לע םינופ ונא

 תמואלה ותלועפמ וא וויחמ תונורכז - וא ןוקשיסוא .מ ,מ רמ לש וויחמ רווצ
 . .ןוגה קלח הב .תלטנ התא םגש ,תירובצהז

 לה וא יפרגויב רמוח וא ןיקשיפוא -,מ מ .תאמ םיכתכמ ךל שי םא

 או ונתרטמל שמתשנ .הזכ רמוחב :ונל חולשל אנ הליאוה ןוילא עגונה .ירוט



 חתאש ןושל לכבו תיזנכשא ,היסור ,תירבע .בותכל התא לוכי ךרמאמ תא

 !תבותכה פ'ע תונפל שי תולאשו םירמאמב ,םובתכמב עו

 פאה מז0 085 1. 7. "יס
 "יס ד, 606. 0

 ---,צ"בבו רובכ ישגרב

 .קילאיב .נ .ח
 ,םולבנעילול .ל .מ
 .יקסניול .ל ,א
 ,ריפס .ב .י רד
 ,רנזולק ףסוי ר'ד

---77%68- 

 ימ = ,םולבנעילול ביל השמ 'ר .לש .ותריטפ ,רבד לע העומשה
 ,תונוש תוררשמ ןנמע ינבמ םיבר תובל תא | השיערה ,וגתרבה ידפוממ התא
 תומ לע ונלבאו ןגרעצב תופתתשהו םימוהנ לש תומרגלט וגלבק םירבע לנמ

 הלודגה ותרובע יכ ,ונל החיכומ וז לבאו רעצ תעבה .הזה לודגה זנרומו ונרגח =

 תא ונל תנתונש איהו ,םעה לש תזכחרה תוררשב הבוטל הרכוה חוגמה לש 0
 םיעצמאה לכב ,ךימתל ורריעתי חונמה לש ורכזו ומש יריקומ לכ כ ,הוקתה

 הזכ ול םיקהלו ,ןשפנו :ובל .לכב ,הלודגה  תדונעב /

 ,חצנ .תרכזמ 2
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 היהש

 הו:מה .רכמתה .הלש

 ןעיבהש ,םתוא לכל  םידחוימ םיבחכמב תונעל ןנל רשפא יאש ינפמ
 ןנתדות תא .הזב םלוכל עיבהל םידבכתמ ןנא---ונרעצב -םהופתתשה תא ול
 והלאה םידיחיהו תודפומה לבאו רעצ תעבהה ונולא ונפ .הקומעה ₪

 ;ןמזה:רה,  תכרעמ ן"םלועה, תכרעמ :ןיזכרמה דעוה -- + הכל
 .גרבדלוג \ ;בונאורד .א  ;תורפסלו 7 ;ערמל .תירוהיה .הרוגאה" ןמונויע

 סאד, תכהעמ  ןהקירמאבש תינויצה ה'צררפז
 אקימק ,רדנלרירפ ,ןיטשפא+ןיול  ,יקסראבול  ,סןנגמ * ,דלונדורפ ן"קלאפ ,עשוה% =

 רפסה תיכ ןלארשי ץראבש םירומה תרוגא זכרמ - ! ו,פ *  וקסנאולפאמו
 נב --: הרר ג  ,'םעה תיב דעו, --: םי ל ש וריי  ,ןוסיח ר'ד ןחמכל =

 : ג רו ב ר ט 5  ןתירבעה תוברתלו תפשל תורדתסה - + ןי ל ר ב ,הבשוטה

 --- קר האמ \

 -- הש רו ,ןיטשפצ ןמלז ; ן"רימ יקסיורוועי, תברעמ ; ;"טיווסזר,ה- תכרעמ --

 ,ינב, םשב) ;בונול'צ ר"ד -- + ה ב ק ם/ו מ | ,םיובנפונ 0 ן"רגיירפ רעד, תברעמ =
 ,ןיהפלא ,יקסבצקלוט ,רבוקיריצ ,ץידוינ,בוגיל'צ ,ה"אזמ ברה ח"הע) ."ןויצ ינב,("ןוצ

 תקלחפ .;"המירק, ,י"אב תירוטלוק הדובעל םישנה תדוגא ;(רושו ,,ןורכנייפ ,לטנזוה =

 תקלהמ ןםינויצ לש הצונק --:בוי ק  ,ה"אזמ ברה ןהלפשה יבדמ תונח
 -- :הנ בוק יקסלופוטלז .ה  ןיקס--נא רמ  ;תירוהיה תיתורפסה .הרבחה

 : ה בול ב'זהריו .ופאמ שיעש הקיתוילביבה תלהנה ;ןויצ .יבבוחו םונוצ
 ןסיגוצ - ה ט ל א ב ,ןויצ יבבוח -- :ק ם יו רבו ב  .ןויצ ובכוח =

 --:ביגנ א  ,ןויצ יבבוח-- :כ ו ו ש ו ק = ,רבע.תפש וכבוח ןןויצ וגנוח
 לידנמ ;"הירבע,, ;ןויצ יבבוח --- : ב 1 י ל ו ק י ג ,רבע תפש יבבזח ןןווצ ופנו

 הפי דו א ,רגניטא םייח ןרבע זפש יכבוח ;םיינויצה --- + ן] א מ ןא
 ,יק סי ר ב ,ןויצ יכבוח : ה ב י א ר ג \ ,םינויצה םירימלתה רעו .ןםינויצה רע)

 תרבח | ;ןויצ יכבוה -- : (,גד) :ב ו ליהומ ,ןויצ יכבוח --! א טילה

 --תנ מור ,םיניצה --| בור גנור .'המורק) -- | ק סנו מ יחיה

 דעו -- בוקר ח ,ןילרב ריאמ ;"הירכע, תרבח --- : ה ג * ר  ןווצ ככוח

 אבצה ישנא --: הנ בור | ןתירונצה הקיתוילביבה י"עש תורבעה הקלחמה
 ןרבלוהומ ברה --:קט פי לי ב ,םעה רהא -- !ן דג ו ל, םודוהיה |

 :'ג מ רק  .ןטולרזוא והילא .;ןיקבור + ןיקביר---יקיפ ג ל ד מט. ,וקסלובוכוס רוז
 + ןייטשליה = ; ןירפוש -- : ד ר ג 7 ל ב 5 = , גרבגריירפ ברה -- 8

 ק פגווד
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 --יןמסוווו ,ב 1

 .הז ונכתכמ תא םה םג וסיפריש ,םינוהעה ראש םג וגא םושקבמ |

 ןויצ תכרבבז .דובבב

 המרא- :ידבוע : לארשילונב תכימתל הרבחה דעו

 .הסירוא --,לארשי.ץראו אירופב הכאלמ ילעבו

 .לֶאָרשי"עֶרֶאַמ םיִבָתְכַמ
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 . ופיב תירְבעה הָמְּבַה

 תריציל .םג מרג לארשי"ץראב םיינחורה .םייחה תוחתפתה
 םויחה תוננער הב שי לבא ,הכרו ןיידע איה הריעצ , תירבע המב
 הרוע .ילב ,יעבט .ןפואב .תחתפתמ איה ,לודיגל חכה הב שיו
 הל .תשכור .איה .םייתוכאלמ םועצמא ילבו. תוקעצ ילב .,תיררצ
 ,הוצמ וזיא םשב אלו ,לדגו ךולה ךלוהש םירידיו = םיער להק
 ינחור  ךרוצ קיפסהל הליחתמ תירבעה המבהש ינפמ ,טושפ אלא
 ,יפונח חכל הירבעה המבה תישענ תילארשיצראה הביבסב .עודי
 תויתטסאה ויתושנר תא חתפמו ,תושרח תועד להקה ךות לא םינכמש
 ירוטלוקה .הכרעב ילארשיצראה להקה לכ .הדומ רבכו , תוירפומהו
 טק .י"אב .תירבעה המבה .ךרע םאו .תירבעה המבה לש הוה
 םיבושה: תימואלה .הכרע רצמ הנה  ,תונמאה דצמ ןיידע לקו
 רתויה םיעצמאה דחא אוה תירבעה המבה .םינושארה הידעצ םג
 ,ונחנא .הפש ילב םע .רוברה .תפש רותב תירבעה תיחתל םירבכנ
 םישיגרמ ושכע ..ץהא ילב םע תויהלמ לורג רתוי רוע ןוסא והוו
 םירגוח .םהו .הזה ןיפאה תואצות תא םעה תבוטל םיגאורה לכ
 עיפשהל לכויש ,רבד ךל ןיאו ,היח הפש םעל .תתל םהיתוחכ תא
 ונחנא .,ןורטאותהכ םילודגה ןיב  ירבעה רובדה תוטשפתה לע
 יהבלב רפסה יתבב ירבעה רוברה תצפהב קפקסהל םילוכי ונניא
 ןיבו .רפסה תב .ןיב .הלידבמה .הציחמ .שי םא ,םדקתהל - השק
 'הציחמה הא ריסהל אלא תרחא ךהד ןיאו ,ול הצוחמש םייחה
 .ףאושש ,להקה תא :וילא ךשומ 0 .תאוה הלידבמה
 ותעד .תא .םיביחרמה םישדח םייח .תוארל .ץפחש ,ינחור גונעתל
 :נימושר תא לבקמ להקה םא ,הול לודנ ךרע שיו  ,וטבמ גוחו

 .שדקמ םראהש רברה עכט יהו .תירבעה הפשב אקוד םישדחה
 ,ול בוטה תא לבקמ אוה םהידי לעש םיעצמאה תא. בבחמו
 תא גרישעי רשא םירבד ירבעה ןורטאיתב לבקל לכוו להקה םאו
 שיגרהל . ליחתי ,ינחור קופס ול : ונתיו. ויתושגרו .ותנבה  ,ותעד
 קופפה תאו שרחה רשועה תא ול הנתנש הפשהל םג דחוימ דובכ
 רפומ | ,ותרטמו ונכת יפל ,אוהש ןירטאיתה .הזה שדחה ינחורה
 תישממ .הלוהנ הלומעת םג .ןמוה ותואב שמשמ  ,ירוטלוק
 ל / .הפשה היחתל

 הביבסה לכ אלא .הגצהה הפש קר אל .העיפשמ להקה לע
 "חב לבקמ שגרו, שגר לכ ,ירבעה ןורטאיתב .תאצמנה ,תירבעה
 םאו ב רובצ ברקב תחא םעפב טלקנ אוה םא ,קזח רתוי
 אלמ .דימת איה .םלואהש :,הז .יריל ונעגה רב5 ירבעה .ןורטאיתב
 םיפסאנֶה | לכ .ןיב . תטלושה איה תירבעה הפשהשו הפל  הפמ
 להקה ל תירבעה הפשב :קחשמל תולעפתהב .ףכ םיאחומשו
 םיצוה םירבעה םיקחשמהש תושגרה םתוא וכות לא טלוק לודגה
 .הפשה תוחתל לודג ןוחצנ .לכ םדוק אוה הזה . רברה -- םתריציב
 ,הפשה ובכל תיתמא הגיגח אוה תירבעה המבה לש ףשנ לכ
 חכה תא שיגרהל .ידכ ,ירבע .הזחמ הזיא תחא םעפ קר רקבל יד
 תוזחמה תא םלואו .הפשה תיחתל וב טלבחמש לודגה ינחורה
 .  יםישנא הברה םג םיאב ,הפשה םשל אל להקה רקבמ םירבעה
 " .לוצלצו ,ללכ התוא םיעדוי םניאש וא טעמ קר .תירבע םיעדויש
 ילבל | לוכי  ונניא -- לארשי-ץראב = רוחיבו -- תירבעה .הפשה
 'תירבע םיהבדמ תירבעה המבה יפשנב ,ירוהי בל לע .עיפשהל
 ,תירכע םירבדמ  .ןטק םהלש תוירבעה םילמה רצואש ,הלא-םג
 :תאוה העשה ול היהתש ימינפ ךרוצ הזיא שיגרמ דחא לבש ינפמ
 וויא ,םיפסאנה רתי .םע ימואל דוחא -- הלכ \ .תירבע  הלכ

 תא שיגרמ להקה ,תונצהַה תעשב דימת תררוש .חורה תוממורהה



 ,"ןאמקוטש . ר"דה, תא םג גיצהל :התסנ +
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 תונמא לש היזולאב יח .אוה ,תישפחו היח תירבע הביבסב ומצע
 + היחתל ויניעל המק ותפש תא האור אוהו ,תחתפהמ תירבע
 ,םקרתמו ךלוהש הפי םולח םיאור ונחנא תירבעה המבה יפשנב
 ,םייחב ונינפל םשגתמו ךלוה

 ןוכנ רתוי וא ,ןטק ונדוע אוה תירבעה המבה לש רבעה
 םיגיצמ ויהש  תוזחמל רבע וארקת םאה  ;רבע לכ דוע הל ןיא

 הזחמל וא | +לארשי ץראב םיפומנה  רפסה | יתב ירימלח
 + לארשַי היקמ ירימלתמ םידחא םינש שש ינפל וגיצהש ירבעה
 םש םג וגיצה יכ ,תולגה תוצראב ורקש םידדובה םירקמהל וא
 תושעל ירכ קר ללכה ןמ .אצוי רבר הזיא .רותב םירבע תוזחמ
 +? תירבעה הפשל יבמופ

 הדסינשכ ,םינש עברא ינפל השענ ןושארה ישממה ןויפנהו
 הרוגאה ,"תיתמרדה תונמאה יבבוח, םשב הדחוימ הדוגא ופיב
 הרוגאה ,תירבעב תוזחמ תיבורק םימעפל גיצהל הרטמל הל המש

 התסנו תוידמיק םג הניצה הדוגאה ,הבר הבהאבו תוריסמב הדבע
 החלצהב ,"הטסוקא לאירוא, ןוגכ ,תולודג תוריציב םג .תיתוחכ תא
 םילק םירבֶד ,בוקירי'צ לש  "םירוהיה, תא הדונאה .הגיצה הלודגי
 הדוגאה ,.בוכי'צ לש תונטקה תוירמיקה םגו "םכילע .םולש, לש

 הרסא הלשממה לבא
 הקפתסה אל הדוגאה ,(שפיחה ינפל רוע היה הז) הזה הוחמה תא

 הגיצהו םירחא תומוקמל רוע העפנ אלא ,רבלב ופיב התרובעב
 . םילשיריב םג בוקירי'צ לש "םידוהיה, תא

 י"אב *הקה היה ןיידע הדוגאה הרסונש העשב םינש עברא ינפל
 דוחיב . םידרחה דצמ הלודג תודגנתהב השגפ תירבעה המכהו ,רחא
 םש גיצהל הדוגאה הצפתש תעב .םילשוריב םידרחה 'וממוקתה
 וקיברהו "רעטאירטה, דגנ תיחמל וטילחה םידרחר ,"םידיהיה, תא
 תעשר ינפמ להקה תא ריהזהל םילשורי תוצוח לכב תועדומ
 (ח"לתת- ולפכ | ח"י)- םויה .ותואמ "הפקשה, ןוילגב , םיקחשמה
 :הפ ותוא םיאיבמ  ונחנאו  ,רוסאההזורכ תא ונחנא םיאצומ
 רומחה רופיאה , ןיניד יתבה גיהרהמ ,הבר הרהואו העדומ .ה'ב,
 ירעטאיירט, .ארקנה ןויזחה יתבב קוחש ירבד עומשל יללכ ןועהו

 םלועל ןוילכ םרוגו .(חיי ףר ז"עב) .'קז
 רשא ימ לארשי רב בל לכ ררחיו ץלפתי רתויבו ,.ל"ר 'כו 'וכו
 ךרעי יכ עומשל ,ובבלמ הבכ אל רוע תורהיה קיזו .שגר ךא
 קחשמו ,היסור תנידמב רשא לארשי  ינב וניחא .תורצמ .הזחמ
 ןכ לע רשא ,םימכ םמה ךפשה רשא וניחא לש םדיא הארקל
 ינמל ובבלב עגונ 'ר תאריש ימ לכל 'קה ונתרות חכב  םיריהזמ
 . "םידוהיה, .הזחמ םשב והונכ .רשא / הזחמה. םיקמל תכלמ
 תוארל הכזי עמושהו ,םמשהו ברחה ושדקמ תאו 'ד תא .ורכז
 םימכשא להקד קרצ ד"ב םתוח .א"בב םילשוריו ןויצ תומחנב
 םיזנכשא תדעמ קדצ ר"ב םתוח ,א"בבות םילשורי שדיקה ריעב
 ."ו"ת םילשוריב םידיפח

 וכלה רוע םילשורי :תוצוחב וקברוהש הלאה תועדימה רבלמ
 תויסנכה יתב לכל םיזנכשאה תדעל םינידה יתב לש םישמשה +

 תכלל רוסא יכ זורכ וזירכה הרותה תאירק תעבו תושרדמה יתבו
 ."רעטאירמ,ה לא

 םלואה היה "הפקשהה, ירבר יפל ,זא םג לעוה אל  רוסיאה
 לש לודגה בורהו ,םוקמ ןורסחמ ץוחמ  ראשנ לודג להקו אלמ
 . םינברה תורזג לכב םילולזמ םניאש םישנא אקורד ויה להקה

 ולדחש ומכ ,"רעטאירטה,ב םחלהל םג ,ןבומכ ,ולדח רבכ ושכע
 ירבעה ןורטאיתהו ,םירחא םירבה הברה רגנ םחלהל םידרחה
 .םירדצה לכמ תוריריו הבהאב קר :שגופ

 אל םיעצמא ,.בטיה .הרדוסמ התיה אל "תיתמררה הדוגאה.
 ,לארשידץראב תועיבק ורד אל הירבחמ םידחא ,ללכו ללכ הל ויה

 ןאץוש ירחא ןכ .לעו ,תוקוחר םימעפל קר הדוגאה הניצה תוזחמ
 לנא .הדדפתנ הרוגאהו המכה הלפנ ,םידבוע םירכח הזיא י"אמ
 "הדפונ ןכ לעו ,םהילא השירדהו תירבעב תוזחמב ךרוצה ותמ אל
 םמדוקה םירבחה בור הילא יסנכנש ,השדח הרוגא יצחו הנש ינפל
 ינגוח, .המצעל הארקש ,תאוה הדוגאה .םישדח םירבח םגו
 ,םירבח םע העובק תוררתפה תרוצ הל הארב ,"תירבעה המכה
 ,םירבח .תיפסא .תובורק םיתעל תכרוע הרו.אה .תונקתו דעו םע
 "הולאש לכ לע םינדו קחשמהו תונצהה ןפוא תא םירקבמ ןהבש
 " הא םישח ינחנא תאזה השרחה הרוגאה רוסי תישארמ .הדוגאה
 להק תוכשומ תוגצהה ,לדגו ךלוה םירבחה רפסמ ,'חה הקפור
 " תופוכת תושענ תוגצההו ,חבתשמו ליה קחשמה ןפוא ,לודג .רתוי
 םיטונרתל תגאוד .איהו "המבה תמרה,ל בל המש הדונאה .רתוי
 . הדוגאה רבכ תדמוע ןורחאה ןמזב ,תורחא תופשמ םינוגה תוזחמ לש
 : ונשב עובק חצנמ ןימזהל תלוכיה הל שי םא ,הלאשה ינפל

 :החמ לכ .בוט הדונאה לש ירסחה בצמה . תונצהה הא להניש
 ןטק םיסימרכה ריחמש י"ָפעא  ,הסנכה וזיא דימת םינכמ .הזחמו
 , ,םיפיטרכה תא רוכמל םיחתפה לע םיריזחמ .ןיאש יפ לע ףאו
 :הארמ הריגאה לש הבצמב רצו רצ לכ ,םרוק גוהנ היהש ומכ
 . ןווטאיה תריצי תפיקתב םידמוע ינחנא קפס ילבו ,תיחהפתה לע
 . לארשי-ץראב ירימת ירבע

 ,תומרד ןורסח אוה הרוגאה תרובעב לודנ רתויה לושכמה
 ,'תידוהיה תורפסב שיש המו ,ללכ תומרד הל .ןיא תירבעה .תורפסה
 | ,ראמ רע לד תירבעה המבה לש ראוטרפרה .קיפסמ וניא ןכ םנ
 נושיה טועמ ינפמ השק הוחמ הזיא לע םימעפ הברה  רווחל
 'ורופמו רזופמ, קרפל  קרפמ ופיב םיגיצמ תאז לכב ,ירבעה
 לש "לארשי עמש, וגיצה .ולש "בוט. לז, .םגו םכילע םולש לש
 לש 'תונטק תוידמוק וגיצה ,הלודג התיה אל התחלצהו . בומיד
 גוטה ורובעב ריפש לש "רלדנסה לימ:זרבא, םימעפ יתשו ,בוכ'צ
 ןיורונ לש הזחמה תא וגיצה תולודנ תונכה ירחא . . יררה .ח לש
 יתש וגיצה ןורחאה ןמזב ,חילצה אלו "ןטשהו םדאה ,םיהלאה,
 היא ינפל .הפי .ןפואבו "ןונפרה, רילומ לש תוידמוקה תא םימעפ
 ,והא לש "הבהאו המחלמ, ירוטפיהה הזחמה תא וניצה / ןמז
 .תונומת הזה שלחה הוחמה י"פע רוציל הלע םיקחשמה ידיבו
 ,לש *וחרכ  לעב אפור,  גיצהל .םיננוכתמ ושכע | ,תודחא תיפי
 ,ןפביא לש "ןאמקומש ר"ד,ו "יודרונ לש "ןהכ  ר"ד, ,רילומ

 תמוו .טעמ | ,ןבומכ ,יהזו  ,לכה .והז הזה ראוטרפרה
 ,פג אלא  ,תירבעב קר. אל .תויוצמ ןניא םידיהיה ייחמ תיבוט
 יוחא קר רשפא םייללכה םייחה ןמ תיזחמ גיצהל ,תורחא תופשב
 פיווהיה ייחמ תונומתכ עיפשהל ולכוי אל םהש ינפמ בר רורב
 .וחווחמ תיללכה תורפסב אוצמל השק ללכבו ,להקל תונבומו תובורקה
 הנירצ "תירבעה המבה, .""תירבעה הטבה, לש התלכיל םימיאתמה
 תוחחפתה םעו הינפלש םיינכטה םיאנתה םע ,היתוחכ םע בשחתהל
 םינצר .םירבד לע םימעפל רתוול החרכומ איה ןכלו להקה
 וויחמוקה לבא ,תוירמוק גיצהל היתיחכל האנ רתוי ,םייתורפסו

 ,זוונאה ,ירסומ  ןכות לכ תוללושמו תוסנ תויהל תוכירצ ןניא
 |; .התושרב רשא המבה לש ינכטה דצה םע בשחההל הכירצ
  ןיאו ,הפק-יתבב תויביטימירפ תומב קר שי" ,ןיהטאית ופיב
 ל לודג רתוי רפסמ שרורש ,רבד ו ,תורשפאה תא תונהינ
 שנ תואצמנש תורואפתה .תודחוימ .(* תורואפה וזיא וא םיקחשמ
 וזלוכי הדונאה ןיא תורואפה לע ףסכ הברה איצוהלו ,דאמ דע]הוינע
 .ואו וא תוחפ הרואפה םישרודש תוזחמ גיצהל םג הלוכי הניא ןכ לעו
 - לקה יגשומ םע  םג דימה 'בשחתהל הכירצ  הדוגאה .הרישע

 + "הרואפת , לארשי-ץראב ןירוק היצרוקידל (*



 יתלב וא .להקהל םירזומ םהש תוזחמ :גיצהל .רשפאדיא | , ותנבהו
 לכ , ןיידע םילבגמה ,םייתטסאהו .םייתורפסה  ויגשומל  םימואתמ

 תעדוי הדוגאה לבא ,םיקחשמה ירי תא םירסוא הלאה םיאנתה
 הישעמב תשגרמ הז םע  דחיו ,םוקמה יאנת לא לגתסהל רבב

 םג בחרתמ .םיקחשמה תוחכ לודגב ,.תקסופ הניאש תומדקתה םנ <

 וזעונ אלש תוזחמ גיצהל רבכ םישגנ םהו הטבה לש ראוטרפרה |

 ןפואב םיגצומ  וללה תוזחמה רשא שיו = ,םדיק םתוא "גיצהְל
 .קחשמל םיצוחנה םירישכמה םג םיחכתשמ טאל טאל ער אל
 ,הרואפתה תחבשהל הרוגאה תאצומ הסנכהה ןמ עורי קלח

 ,ןבוסכ ,ןורטאיתל םישורדה םינוש םילכ תנכהלו  םידגב תרופ <
 רוע לבא ,ןורטאיתל .דעונה ןינב ןורסח בר ןמז דוע שגרומ הזו
 םיקחשמ ושכע .הול ענונב םג הבוטל יקלח יונש אובו טעמ
 בורקב לבא ,תוזחמ תגצהל תולגוסמ ןניא םהיתומבש הפקדיתננ =
 םלוא הנובש ,ןויסנמגב םג תוזחמ םימעפל גיצהל  היהי רשפא <

 יאדוש ,םע תיב ןינבל םג תונכה םילוע ופיב .המב םע לוזע
 ."תירבעה המבה, תושירדל המאתהב הנבת רשא המב ל היהה <
 יפל ,ופיב ךרוצה שגרנ רבכש םושמ ,הז םג קיפסי אל ,ןבומנ <
 רעוימה דחוימ ןינבב ,המבה תוחתפתה יפלו להקה :תוחתפתה
 . ןורטאיתל <

 ינפל לבא  .רזומ  רבר דוע והז -- ופיב :ירבע .ןורטאית =
 וא ורבע ןויסנמג רבד לע .הבשחמה םג .הרזומ החיה םינש ווא
 לארשי"ץראב תינחורה ונתדובעבש ,םיאור ונחנא ,ירבע םוקיננמ <
 םאו . וניווקשמ הלודג רתוי תוריהמב םימדקתמו יינחנא םיכלוה =
 ףופ ףוס ,לודגה וכרע תא ריכמ להקהו ןורטאיתב ךרוצה חתפהמ |
 םילוגנו  םיכלוה ותאירבל םישורדה םיאנתה לכ ,ןורטאות ארנו =

 תראפתל היהיש ,תירבע תונמאל לודג רפומל עקרקה תא :םירישכמו
 ,ונמע ייחב שדח ירוטלוק .חכלו
 םישגהל ןושארה רעצה תא םג התשע "תירבעה המנה, !

 סמ םישל הטילחה איה .ןורמאית ןינב רבד לע הבשחמה תא -
 ןינב .תבוטל םיירבעה םיפשנל םירכמנש םיסיטרכה לכ לע רחוימ =
 הרקיה הרטמה םגו "תירבעה המבה, תדוגא לא ןומאה :,ןורטאית =
 אלא ,ופיב קר אלו .ןוצרב לבקתנ הזה םמהש ומרג להקה לכל \
 טרצנוק םיכרוע וא הזחמ םיניצמשכ לארשי  ץראב םוקמ לכב |
 ןינב תבוטל  םילוכה תא 'םיפיטרכה לא .םיקיבדמ :ףשנ הזוא וא <

 םוכס סינכמ ףשנו ףשנ לכו ."תירבעה המבה, האיצוהש ןורטאית
 .ןורטאית ןינבל ןטק <

 .ןורטאית ןינבל וללה םילובה ןמ ףסאנש םוכסה דוע ןטק
 היפמנפכ ,קוחצ קר ןושארה עגרב | ררועל לוכי הזה רבקה לכו
 רליה םלואו .ודיבש ןימסקמ םירשג רשוגו תונוכמ הנובש רלו לש"
 רושניו שממ  תינוכמ הנביו  סדנהמ תמאב היהיש רשפאו לדני
 המבה, םג ןיידע .איה הדי .םלועה תאנהו ותאנהל שממ םישנ +
 הנבתו לדגת איה םלוא ,ןורטאיתב תעשעתשמ איה ןיידעו "תירכעה
 .תירבעה תונמאל לכיה היהיש יתמא .ןורטאיה

 יא = ,ןבומכ .רתויב םיופר םניא ונלש םיקחשמה  תונורשכ |
 תאמ םיעבות ונאש ןתואכ תועיבתב םיבבוחה לע .אובל רשפא
 תירבעה המבה העורג הניא ללכב לבא .םיליגר םינמא םיקחשמ

 תואיקבה ןאכ תורפח םא .תינוניב ריע וזיאב םיקחשמ המכס ופיב
 ,הלודג .רתוי תוריסמ ןאכ שי ,ינכטה רצה ןמ השורדה הנכהה\
 תוממורתה םלואב אורבל םירזוע הלאה םירברהו ,הבהאו תובחלתה
 ופיב םיאצמנה םיבבוחה ןמ .להקה ןיבו המבה ןיב יח רשקו חוו
 שידקהל ולכוי המכה חתפתהבו | ,תונורשכ * ילעב .םידחא  םנש"
 םירבח הזיא חולשל ןכ םג תבשוח הדוגאה .םחכ לכ תא ₪
 .קחשמב םלתשהל ץראל ץוחל

 לארשי ץראב רפסה יתבב תובורק םימעפל .םיגיִצָמש תוזחמה = :
 ו 4 6 , | , . ,

 0% 1 / ו

 11 -- םלועה <

 ,םינוגה  תונורשכ ילעב םיאצמנ םידימלתה ןיב םגש ,םיארמ
 ,םיאבו םישמשממ י"אב תיתמא תירבע המב ימישו

 איה .לודג רבד תרצוי "תירבעה המבה יבבוח, תדוגא
 הברה התע םנ שיו ויה דימה ,תירבע תיתמרד תונמא תרצוי
 ;תירבע תיתמרד תונמא דוע ןיא לבא ,םייתמרד םינמא םירוהי
 ופיב "תירבעה המבה, .תויצידרט דוע הל ןיאו ,רבע רוע הל ןיא
 הרטמל הנכה תדובע הוהב תדבוע איה ,הירוטסיה תרצוי
 / .דיתעב םיקתהש ההובג

 לכ

 : וו

 .תורָצְק תועיִדִי

 ררועשו ץראה יגהנמל םיאתמה ,המקגו חצר הרקמ הרק ופוב --
 הזה ידוהיה ,יברע הפק תיבב תרשמ היה דחא ידרפס ידוהי ,הלודג תושגרתה
 עגפ יברעה ,הבירמ ירול ואב קחשמה ךותמו ,רישע יברע םע םיפלקב קחש
 החפשמ ןב אוה גורהה יברעה ,ותוא גורהיו יברעהב ידוהיה רווו ,ידוהיה רובבב"

 ,אבחהל קיפפה ידוהיה ,ןמד תמקנ תא םוקנל הרמא ותחפשמו ,הדבוכמו הלודג
 ,םותחל גורהה תחפשמ ינב תא ףכית הצלא תודיקפה ,םיברעה ויערמ דחא תיבב
 םה לבא ,טפשמל רבדה תא ורסמושו ומד תמקנ תא ומקני אל םמצעב םהש
 ידעצ תא רומשל ריעה תובוחרב םירמוש ודימעהו םתחטבה תא ורמש אל
 .התיבה בושיו ,הנכסה הרכע רבכש :שח ידוהיה ןםימי השלש ורבע ,חצורה
 ותואבו ,חצרנה תחפשמל רבדה תא רסמ ידוהיה אבחנ היה ולצאש יבועה

 תלדה תא ורבש ,ידוהיה תיב לע חצרגה תחפשממ םיברע םיעברא ולפנחה הליל
 עצפו וילע םולפנתמב תוריל ידוהיה רוע קיפסה ותומ ינפל ,חצורה תא ורקרו

 ןידכ ,ומד תא וקקלו גרהנה ידוהיה םדב םהידגב יפנכ ולבט םיברעה .םתוא

 : .יתפרצ ןיתנ אוה ידוהיה ,םד תמקנ םימקונ

 = * תמדא לע בושוהל ןושארה ןויפנה תא השע ילארשיצראה ררשמה - -

 "לע םול ,ופ העבשל  םיחונ םיאנתב ןתנ אוה .םידוהי םילעופ .תימואלה ןרקח
 םילעופה .ןהריל חרזממ "תרנכ, הוחה לצא המדא םגוד 1900 תחא הנש ךשמ
 םולעופה :המדאה לובומ עורי קלח הז םע דחיו ,הרוכעה רעב ןטק רבש םולכקמ
 םילועמה ןמ םה םילעופה .תאוה הנשה ךשמב הדובעה לכ תא םמצעב םולהנמ

 .לילגבש
 כהז 'חופת לש רחפמה כצמ בטוה הילטיאב ררשש  רוקה יגפמ --

 5--4 ריחמב הולגנאב בהז יחופת זרכמנ הזה ףרחה תישארב ,לארשי ץראב

 הוקת חתפמ החלשנ הנשה ,'רפ 7--6 הבית דעב םילבקמ ושכעו ,הבתה 'רפ
 ?םררפה, = ינכוס לש םתווירזל תורוהו ,אטשוקל בהז יחופת לש הלורג תומכ
 םודוהיה םיחלוש תאזה הנשב .םיבוט םיחקמב וללה בהז יחופת תא םש םירכומ

 תיפורב .הבגנה לוכגה פמש .יפ לע ףא ,היסורל םג הבורמ תומכב כהז יתופת
 יהכת לכל לבור 2---דאמ .לודג

 הפיחב רשא ולש תשרחה תיב תא םינש ששל רוכחה "דיתעה, ---
 םירכוחה .דולב רשא ולש תשרחה .תיב תא ריכחה רבכש ומכ ,םייטרפ םישנאל

 םלשל םיבויה פירכוחה ,םללה 'הַו ,תשרחה תיבב דיקפ היהש ןיול 'ה םה
 27,000 תוינשה םיגשה יתש רעב ,רפ 95,000 תונושארה םינשה יתש רעב

 < תוכזה שי "דיתעה, תלהנהל .,'רפ 30,000 תוושילשה םינשה יתש דעבו ,'רפ
 ירחא הריכהה תא קיספהל תושרה םג הל שיו תשרחה תיב בצמ לע חיגשהל
 *ריתע,ל וסינבי דולבו הפיחבש תשרחה יקב דעב הריכחה ימד .םינש יתש לב

 ותלהנהבו ,הפיחב כג ,ינכט ר"חוב םג "ריתעל, ול שי .הנשב 'רפ ףלא םירשע ךרע

 ,ץיבוקציא 'ה םע דחו ףתתשמ אוה
 'ה אוה םהמ דחא ,תומהב יאפור ינש ואב לארשי ץראל --

 בקעי ןורבז ,.הרדח תבשומב העובק הרשמ לכקשו הפיחב בשיתהש
 אפור .א'קי תגהנה םג תפתתשמ בונוסטס 'הל תרכשמה םולשתב
 / ,חדוהיב הריד ול עבקש ,ינמרג ידוהי ,דלאוו רמ אוה ינשה

 ;הרוהיב תולודגה תובשומה לכבכ ,תואירק זרדפנ הוקת חתפב :םג --
 ןושארה .ןקשרמ ר"רה /הרומהו יברגומ 'ח ימוקמה רפסה תיכ לחנמ םיארוק
 ,תירבקה איה  תואירקה תפש ,לארשי ימי ירבד- -ינשהו ,עבטו ןובשח  ארוק

 בוגוסמס
 ,טולתאו

 תומהבה

 ו : / ,"היחת , םיריעצה תדוגא י"ע .ורדסנ תואירקח
 % + . ש 1 .
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 ותא איבהש ינפמ רסאנ ,ופיב ןויסנמגב רווצל .הרומ ,ןייטשנזיוא 'ה --
 ,וטפשמ ררכתיש דע םילשוריב רסאנ אוה .םובור ופיל ואוכב
 םישנא לש הלודג המישר הרדסנ .םע תיב תונבל םירמוא ופיב -- 0

 םיוטרפה םישנאה דבלמ תיבה : ןונב ךרוצל ידומת .םולשת םלשל  םימיכטמה

 תורהא תודוגא םגו תירבטה המבה ,ריעה דעו ,םירפסה תיב הזה רבדב 1פתתשי
 תא םישיגומ רוחיב ,םע תיבב ,לודג ךרוצ שגרומ .ופיב ,ופיב תואצמנה

 םש היהי רשפאש םוקמ ןיא ופיב ,ופול םיאבש םישדחה םישנאה הזה ךרוצה
 םיקמה תויהל לוכי םע תיג קרו ,ןמזה תא תולבלו ףסאתהל ,שגפהל
 :ךכל םואתמה

3 -- 

₪ 

 .היקרוטמ םיִבָתְבִמ
 קנה לם

 דעו, תרוחב ילגרל המקש המוהמה ןמ טקשהל ונריע הקיפסה אל רוע
 תומחלנו "רועה .תצעומל , תוריחכ ד"ע הלאשה שערב הררועתנ הנהו ,"הלהקה
 הלש טלידנקה- לע הנוגמ תחא לכו ,גוהנכ ,התוערב השא תונושה :תוגלפמה
 ךראת םא .הידגנתמ לש טדידנקה לעמ םייחובה בל תא ריפהל תלדתשמו
 השלש 'ריעה תצעומב תוארל ונתוקת בזכת יכ רעשל שי  תאזה המחלמה
 םידוהיה וערי וליא ,בר למע ילב גושהל היה רשפאש המ | ,םידוהי םיוחבנ

 !רעטצהל שי יאדוב הז לעו .תוגלפמ בירמ לודחלו דחאתהל יקינולסבש

 .ידוחיה ךונחה תלאש תרמוע ונתלהקב תורסנמה תולאשה שאהב

 :יתב ,ונינב ךונחב םיקפועה ,"םיכנחמ, לש םיגוס השלש םיאצומ ןנא ונרועב
 םידומלב דאמ | םיטעממו יללכה | ךונחל קר םיגאוד ח"יכה לש הדוסימ רפסה
 ,שדק ידומלב םהב םוברמש יפ:לע:ףא ,ןשיה סופטה ןמ "םורדח,ה ;םוירבעה <

 קרו .ץראה:ימעו םירוב םשמ  םיאצוי םידימלתהו ,ראמ הלפש הגרדמב םידמוע
 ףלאב וב םיכנחתמש ,לודגה ת"תה תיב אוה ,ונרועב שי = רחא יכונח רסומ
 ריעצה .ריהל קפסל  ךרדה תא שקבמו חתפתמו ךלוהה ,םידימלת תואמ .שלשו

 ע"על .תררוש הז אנפלוא תובב םלואו .וננמזב תוצוחנה תוירבעו תויללכ תועודו
 תיללכ הפסאב וגר הזה רבדה לע .דומלה תטושבו םידומלה:רדסב היבוברע

 הרכחל ת"תה ינינע תא רוסמל יואר יכ ,תועד ועמשנ | ,הלאה םימיב התיהש

 ,הלחקה יריב הזה בושחה דסומה תא  ריאשהל טלחה ףופבל ךא .הדחוימ
 להנמ -דיקפהלו וילע תיגשהל ומצע לע .לכק רואמ בקעי ובר  ישב:םכחהו

 םיימואלה םינותעב ובר הנורחאה תעב יכ ,םימרוקה יכתכמב יתרכזה רפכ = <"
 :יתבמ םוירבעה םירומלה תא קיחרהל תגהונה ,"סנאילאה, לע  תונולתה * ונלש
 .הדו לע םיבמתנה רפסה

 ינא ותיצמת תאש ,"ריניבא, ןותעה לש רמאמה אוה ןינעמ הז  ןודינב
 :הזב איבמ

 השלש ,םירענל םונש :יקינולסב "סנאילאה,ל הל שי רפסדיתב העבש,
 :יתב דעב התפוקמ תבצוק הלהקה .הכאלמל דחא ס'יבו דחא םידלי"ןג ,תורענל
 רתי .םיפלא השש---"סנאילאה, תכשלו ,קנרפ .םיפלא .השלש < הלאה .רפפה

 םוכסל הלוע הלאה רפסה:יתב לש ט'גרובה ,דומלירכש ימולשתמ לכקתמ .ףסכה <
 'רפ ף5א רשע העבש ךסל  טוציפידה הלע וז הנשב ,'רפ ףלא חימ לש

 ירחא קרו ,ןתת אל 'רפ םיפלא תשלשמ רחוי יכ ,העידוהו "םנאולאה הדמע
 הבומתה העוגמ .ןכ יכ הנה .םופלא תרשע דע ףיסוהל המוכסה הבורמ .תולדתשה
 עויס םנמאה .ט'גרובה לכמ י רי ש ע ה ק לח ל רפסח"יתבל "סנאולאה, לש
 ילבמ ,החורב להנמ דעו רפסה תובל תונמל תוכזה תא "פנאילאה,ל ןתונ הז
 ,תומדוקח םינשב ןכ תושעל "סנאילאה, הליגר התיה םא ?הלהקה תצעב לאש
 וא ,רפסההותב לש .ט'גדובה ןמ יצחה תא םג וא שילשה תא הקופסהש תעב

 תאמ תלבקמ יקינולפב תידוהיה הלהקהשכ ושכע לבא .קותשל םיחרכומ :ונייח =
 תושר הל 'יהתש אוה ןיר ,רפסה-יתב תבוטל הנטק הכימת קר "סנאילאה,
 ,"םהיכרצלו םובשותה לש .לודגה בורה תושירדל םיאתמה .,רומל:ררס םש עובקל

 הלהקה לש בושח רתויה קלחה תער העבוח "רוניבא,ה לש הז רמאמב
 = -,םשור .ושעי  םירברה .יכ ,אופיא תווקל שיו = ,תיקינולסה
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 ב םלועה -%- ' :

 ו מ-0

 .תוורשה ברקב תונויצה העד תא .ץיפהל לדחשמ "ןויצ ינב, בולקה
 לש ת"ורה תא הדחוימ תרבוחב סיפדה הלאה םימיב .םינומהה לש תובחרה
 ןומ זוטשפתמ תאזה .תרבוחה ,יעישתה סרגנוקה ר'ע ןיטנרול פ דוד רמ
 ,םנתב הנממ .לורג רפסמ קלחל טלחה םג ,להקה

 לקו ,תונויצה ר"ע תוניוצמ תושרד ןמזל ןמזמ .תועמשנ בולקה םלואב

 | - .םימואנה תא עומשל רומת אב בר

 השוע ינמותועה. יצה תבוטל ףסכ .ימוכמ בדנל םודוהיה .ןיב .הלומעהה
 ' ךותכ םיללכנ  םהלש םימוכסהש ינפמ ךא .םהיתוברנ אובהל םיברמ וניחא ,ורפ

 "אל ןותעה תא ריעה הז רכד ,רכונ םמושיר ןיא ןכל ,ץראה ימע | רתי תובדנ
 הוחוימ המחלמ:תונא םגובשח לע וגבי יכ ,העצהב םורוהיה לא תונפל "ןאיסאנ
 : .ינמותועה יצל התוא ובדניו ,"לארשי, םשב תארקנ יהתש

 לעות המכ דע הזה | לעפמה ךרע ר"ע םולחל | הברמ | ,ןותעהו
 ,םלועה לכב ונמע םש תא לידגהל "לארשי, םשב הנוכמה "הריפרוט,ה

 ,ץיבורוטנק עשוהי

 יי וו יש

 ל - שיק ירבו

 ו

 + הקיִרָמַאְּב תיִדּוהְיַה תּונותַעָה

 וו

 / ."טֶאלְבעגאט םעשידיא.,
 גהנמכ ,"רדהו ראפ .בורב, הוה ןיתעה גגוח .ראורבפ שדחב

 .םירשע וילע. ורבע רבכ .,ומויקל לבויהדיצח .גח תא ,הקירימא
 טק ןותעמו  ,ראמ םצעו לרג הזה ןמזה ךשמבו ,הנש שמחו
 ןוענ .היהש  ,םיליכשמהיצח םיארוק לש רצ גוחל הנופ היהש
 :'םתוובע רכש לבקל יפצש ,םירפיס תרזעב . ,רחא שיא יריב
 --הנטק ריק תילעב העובק .קתיה ולש .היצקדירהו .,אבה .םלועב
 5ש לורג להק לע הבורמ .העפשה ול שיש ןותעל התע ךפהנ
 \ רחאב .רודהו - לודג :תיב ספותה ,הנלפמל .ץוחמ  םידמועה  םידוהי
 ,םיעובק םירפוס לש .המלש הכרעמ סנרפמה ,םילודגה .תובוחרה
 " ,ץכו ו"כו םינותעדיאשונ לש לודג ליח ,םידיקפו םיתרשמ לש בר אבצ

 תאו הזה ןיתעה ימי ירבד תא .ןאכ רפסל: ינינעמ הז יא
 :ולודיגו ותוחתפתה תא ורישכהש םירקמה זוולשלתשה תא ,ויתורוק
 ,םויה דמוע אוה הילעש ,הנרדמה התואל הלעש רע

 .וננל היה רככ ,הנושאר םעפ הז ןותעב יתארקש העשב
 ארוקה לע הנושמ- םשור השועה ,"הנומש לופכ, לודג .ןוילג יניע
 המת ראפהמ אוה .דבלב ובחרו וכרא תרמב םיִל רכעמ אבה
 ,'הקירימאב | םינותעה ןקזמ, .םשב ומצעל | ארוקו וימי תוכיראב
 .ולע .תפפיחה הבישה תא  האורו הזה .ןותעב אריק התאש רתויו
 /' ןותע יכ ,ןויערה ךבלב ןנקמ ,םיבשוימה וירבד תא עמושו
 ןוצץ = *ותנקז,ב - קר -יכ \ ,ןקז = דלונ :יכ .,וימימ  ריעצ היה אל
 +. .רמויק ריס

 ליגה  אוה .וידגנתמ תעד .לטבל הצור הזה .ןותעהש העשב
 .םינוועה יכ  ,רבדה :אלפנו = ."ךעלנניא,. יאנגה-םשב שמתשהל
 .,.םהילע : תצפיק  הנקז ,הז ןותעל םיסנכנ םהש ןויכ ,םיריעצה

 ,תא עיבטמש | ךרוע התע ול ןיא "םאלבעגאט םעשיריא,ה
 . הוצונש \ ,העובק .הטיש יפ לע להנתמ .אוה אלא ,וילע .ומתוח
 הקירימאב הפי התלעש הטיש ,ןיתעה רסימ ,ןה אז' ה רש ,ידיב
 הטיש לש הרקיע  ,ןושארה .ל"ומה היקשמ רתוי יילוא החילצהו
 .לש םישרויה ,לבוקמהו ןשיה לע הרימשה -- אוה וז
 ל "םירמשמ, םַניא ,תעְכ ןותעה אצמנ םדיבש ,ןהאז'הרש

 ג



 ל

> 

 ןתואב ,רתוי .וא תוחפ ,םירפוכ םיעיבקה םירזועה לכ :םג ,.רקוע =
 ךרדב :םיכלוה םה ךא .ןרעב םחלנ ןותעהש ,תועדהו  תונומאה

 ידגב . תא שבול נאש העשב :רמאש ןינגטציאה .ןהכה יותוא =
 ,,,םימשב םיבכוכה תוכרעממ יתער חיסמ ינא  ,יתנוהב =

 הטונו תוימואלה םשב הוה ןותעה לגוד הנורחאה תעב
 לע םישבול .הלאה םיגשומה ינש ךא ,  תונויצה לא םג םימעפל
 םהכ ןיאש | ,םייחטש תונויער לש הרוצ "טָאלבעגַאמה, :ידומע
 םניאו םילעמ םניאש הצילמ ירבד אלא ,ץמוא :אלו .יפוי אל

 םניאש ינפמ  ,ןאכלו ןאכל םינפ םהכ שורדל רשפאשו םידירומ
 .םולכ םירמוא

 הריציה וז ,רמא מ ה -- אוה הזה ןותעה לש רחוימה ויפא
 וריפת םא ,ונל בורקה רבעה ןמ ךכ לכ ונל :העודיה תיתורפסה =

 םתוחב | עובטה | ,יגויצמרופניאה קלחה תא "טאלבענאטה, ןמ
 תונשב = "ץילמה, :לש ינוגר'ז  םוגרת :םכינפל יהי ןא  ,הקירמא |
 : ,ולש .הריריה <

 ,םיארוקה להק ותוא יכ ,תמאה לע תורוהל ךירצ םלואו
 ןונגסו .תרחא ןושל ןיבמ ונוא = ,"טאלבענַאט,ה = הנופ" םהילאש =

 ותדלומ-ץראב היה הזה להקה ןמ לודג קלח ,רח
 ץראב, ,הקירימאב קרו ,"הריפצה ו "ץילמה, יארוקמ |

 םישקבמ ןכלו .ןוגר'ז ארקל םה םיחרכומ ירה  ,"םימויחה הלשממ
 דע ,םהב ולגרוהש הרוצה התואו רמוחה ותוא הז .ןותעב .םה

 תבש-ברע לכב תתל גהונ ?טַאלבעגאט,ה היה הנורחאה הנשה =
 גייווצנעזאר ןושרג תאמ (עובשה ינינעמ) שדוקה-ןושלב "םימתכמ,
 םירכוזה םיארוקה לע  םיביבח" ויהש ,("הקירימא .תכסמ, לעב) = <

 , אתוקניד אסריג ןוידע
 לש ןותע, םשב ומצע תא הנכמ "טאלבעגאט סעשידיא,ה , .
 0 םשה תא םישרוד תוידוהיה תוגלפמה לש םיניתעה .,"לארשי לכ =
\ 
 ךלהמ רסוח לע ,םהירבד יפל ,דיעמ הזש ינפמ .,יאנגל הוה '

 ןותעה ןיא יכ: ,עיבהל .קר הזה םשה ןיוכתמ המאב םלואו ,עובק
 הלאל  אטבמ-ילכ שמשמ אלא  ,תחא הגלפמ לא דבעושמ

 .תונלפמל ץוחמ םידמועה =
 לע רומעל היהי רשפא םהיפ לעש  םירפסמ .ידיב ןיא

 תוננובתה יפ לע ךא ,"טַאלבעגאטה, תא ארוקה להקה לש ותוהמ =
 ,ןותעב סוי םוי םיאבה םירבדה ןכות ייפ לע  ,רקיעהו ,הבורמ <

 רשפא (םיארוקה םעטב | והומכ | ןיאמ יקב אוה .ל"ומהש ינפמ)
 ,"טאלבענאט,ה לש ירידתה ארוקה לש .וביט תא .רובהל

 ."םיקוריה, ןיבמ אוה ולש םיארוקה להק לש לודגה בורה
 הז ןותענ םיאצומו רבכ אל הז ץראה לא וסנכנש הלאמ ןיב
 הקירימאב םיבשוי רבכש הלאמ ןיב .,םנושלב רבדמה .ךיוד-הרומ |
 לכל םה "םיקורי, ןיירע םהיגהנמבו םחורב ךא ,םינש תורשע
 , הפ

 "םיליכשמ, םתדלומהץראב ויה .הלאה םיארוקה ןמ דחא קלח
 םירמאמה תא = ןותעה ןיכמ םדובכלו םהלו :,שילשל וא הצחמל

 ,"םלוע םע,  תודא לע  ,"תימויפ ןושלב םירברמה, ,םיצלמגה =
 ,דועו דועו "הלואג, ,"לארשי חצנ, |

 תנירמל אבש רחאל קר ןותעב .ארקל דמל ינשה קלחהו
 לגרתה אעמיק אעמיק ךא ."תושדחה, -- ול רקיעהו ,סובמולוק <

 םיביהלמה ,םינמור לש קיתו  ארוקל .היהו "תורפס, ירבדב םג
 ,מ רמ בוטל רוכז םרב ,םירחא .תומלועל םיאיבמו .ןוימדה תא =

 ,םיכבוסמו םיכורא םינמור "טלבעגאטה,ל קיפסמה טרפייז
 ,ילגנא ןותעב ארקל ודמל .רבכש ,םיבר םיארוקה ןיב שיו

 ןוזמה = אוה "טָאלבעגאט,ה ךא :,"תושדחב,..רתוי שודנו אלמה .
 םידחוימה = םינינעה  .םתוא רבלמ = .תידוהיה .םתמשנל נו
 ,םייללכה םינותעב םתוא .אצומ הזה ארוקה .ןיאש . .םידוהיה לול

 < םלועה

 --"תידוהיה החישה, ,"ירבעה קוספה, ,?ידוהיה דורחה, וילע ביבח
 ."טָאלבענאט,ב אצומ אוה הלא תאו

 הקירימאב = ידוהיה ןותעה היה  ללכב יכ  ,יתרכזה רבכ
 ץראב םייחה יאנת .וארוק תמ שנ תא סנרפמה ידיחיה רוקמה
 תאו  תלכיה תא | ינוניב םראל םיקיפסמ םניא תאזה תישעמה
 לא עגונב םירומא םירבדה דוחיב ..םירפסל ובל  תונפהל רשוכה
 ."טאלבעגאט,ה תא םיארוקה להק

 תועיבת, = ותדלומ | ץראב ול ויה | הזה  לודגה להקה
 םחיתוריעבו םהירעב ודסיש םה םה הלאה םישנאה ."תוינחור
 ;"רואמה .תרונמ, = תורבח ,"בקעי .ןיע, תורבח ,"תוינשמ,  תורבח
 ידימת ,* ךרוצ  םישיגרמ ויה  ,לודנה םבורב ,הלאה םישנאה
 קפסל ,וכרד יפ לע דחא לכ ,םילדתשמ ויהו ,םיינחור םינינעב
 ,תונועמ .םהינפל ומתסנ הקירימאל ואבשמ | ..הזה ךרוצה תא
 רובשל רשפאש דע ,ןואמצה טעמתנ טעמ טעמו  ,תוינחורה
 ְ , ..."טאלבעגאט,ה ימי מ ב 'םג ותוא

 "םג :,'הנוגה .תיתורפס תוישיא םיאצומ םתא ןיא הז ןותעב
 םילדתשמ וליאכ ,ךל המדנש :שיו ,םינוניב םה.םירזועבש םיבוטה
 דחא חפט םמורתהל אלש ידכ ,תינחורה םתמיק תא ףופכל םה

 ... להקה תדממ הלעמל
 אוה "טאלבענאט,ה ןעשנ וילעש | יתורפסה | דומעה

 םינכמ ויריקומ | יגוחב " . יוועז ,י) ק" רש ת : רמ טסינוטילופה
 םיליגר וניתומוקמבש םשכ) יאקירמאה "םכילע םולש, םשב ותוא
 -רבעמ ןיגהונ ךכ ,יזעול .םספרופמ םש ירוהי רפיס לכל אישהל
 :ןיא ,ןבומכ ,(אכהד ידוהי רפוס םשב םתהד רפוסל :ארקל םיל
 ,קפס ןיא םלואו . הב לפטל יארכ ןיאש ,תוטש אלא וז האושה
 השענו ךלוהש ,הזה רפופה תא םיכחה אל אקירמאד אריואש
 / .רתויו" רתוי ילאנאב

 "לש ןטייפהו = דמולמה עיגה .תוילאנאב לש הנוציק  הגרדמל
 ."ןויטבמס, הנוכמה ץ י בו קי ל 1 ירוסיפורפ,ה אוה "טאלבעגאט,ה
 !םיאצויה םירישהו םירמאמה ןמ רתוי םעט-רסוח ראתל השק
 ,םדא ינב ןושלב בהכל עדי םינפלש ,הז רפופ לש וטעמ

 .םיְריש ,םירמאמ אקוד .יכ ,אוה  לודג .רתויה אלפהו
 םיכורכ םהו ןותעה יארוק יניעב ןח םיאצומ הלאכ :םינוטילופו
 : . םהְירחא

 ,הארוהההרומ .עבק תבישי בשוי ייטאלבענאטה, תכרעמב
 ,..תודהי ינינעב םיארוקה לש "תולאש.ה לע בתכב הנועה
 " "חול, .ינינעב-- ןבור .  וללה ."תובושתודתולאש,ה תא יתייה .ארוק
 = , "םייצרהאיו,

 ץוחנל "טאלבעגאט,ה אצומ לבוקמהו ןשיה לע: ותרימשב
 ,ונברקבש  "םיבירחמֶהו םיסרהמה, םע .המחלמל ןמזל ןמזמ תאצל
 , = רודה = ,."תודהיה לע ןיגמ, לש ,רתכ ושארל ןותעה רשוק הוב
 "תא ,םחול, וב האור ויארוק להק לש ןינב בורו ןינמ בור ,ןשיה
 . םירברל .ללכ קוקו וניא . ובצע< אוהש יִפ לע ףא = ,?ויתומחלמ

 ,והשמב וליפא עיפשמ ןותעה ןיא ריעצה רודה לע םלואו , הלא
 "5... ויביואל ןוחצנ ותמחלמב ליחנמ אוה םימעפלש אלא רוע אלו
 .קרוידוינב ידוהיה .ןורטאיתבש ,םימיה םתואב הרק הזה .רבדכ
 *ןא ,"תומקנ לא, ש א םולש לש םסרופמה הזחמה תא ולעה

 < . ותריציו ש א יפלכ ףודגו ףוריח ירמאטב "טאלבעגאט,ה אצי
 ,ורבחמ תאו ןויזחה תא םפרפל הברה וליעוה הלאה : םירמאמהו

 . .הפל הפמ אלמ רימת היה ןורטאיתהש דע

 תולפנתהה תא "הוצמ- תמהלמל, בשוח הז ןותע היה דוחיב
  ."טאלבעגאט,ה | אצוי תונורחאה םינשב ךא ."פטרעווראפ,ה לע
 . = .רוזחהל שאיתנ .רבבש רשפא , דאמ .תוקיחר םיתעל .המחלמל וילע
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 ימי לא בויקל אובל הינשו הנושאר

 ו

 תיאנותעה הקיטילופה יכ רשפאו ; תאוה "הערה הרעה, תא בטומל
 לכב .הקיתשה מ. רתוי .ליעומו הפי רבד הפוגל .תאצומ הניא
 ןיב תוברקתה לע םולשודסח דיעמ "םולשה בצמ, ןיא ןפוא-

 + תובר םינש הז םע הז ומחלנש  תונחמה .ינש
 ,םירמוא  קרוידוינב  ,"תידוהיה  הנירמה, ינינעב ,םיאיקבה

 0 ואב . םינותעה ינשש ,קהבומ | ןמיפ אוה הז "םולש, יכ
 ידוהיה םלועה תא שובכל דיתע הז אלו הז אל יכ:,הרכה
 םלוע לש לבגומ קלחב טילש היהי םהמ רחא לכ אלא ,ולכ
 תא רצבל קר םיצמאתמ םה ןכלו .םיעובק ןימוחתב הז
 ,םתוא ביחרה ל" תוחכ איצוה ילבמ ,"םתכלממ תולובג,

 לא עגונש המב רוחיב ,וללה םירבדב שי תמא הברה
 םידמועה םילושכמה לכ תורמל ,"סטרעווראפ,ה  ."טאלבעגאט ,ה
 יכ :,וולע .חיבומ הזו  ,ולש ןילובגה .תבחרהב קפוע " ,וכרד לע
 ...דלונה תא םג האור אוהו ונמזו ומוקמ תא רתוי אוה ריכמ

 ל
 .הָיְסּורְּב

 ,(עובשה) 7

 הגררממ םירחופה םידוהיל הבקסומב הבישיה  הרתוה ימשר ןפואב

 ,יטרפ .ןפואב הלחתמ אב 'הז רתיה ,תושרב אלש םש וררוגתהש ,הנושאר

 י"ע  היופצ התיה הנכסש  םושמ" ,האב וז החנה .םיקוחה ףסואב םסרפתנ .ושכעו :

 .הבקפומ לש "ירחסמה רוזחמהל,  םודוהיה שורג
 הגרדממ םורחוסה םיִרוהיל  ,ןוממ רספה ששח ינפמ ,רתוה הוב אצויב

 *דיריח,  ימילו "היניצשירק, לש "דורה, ,

 ירחפמ ךרוצל קושה  ימיב רועה לא .אובל ללכב  םידוהיל .רתוה ןכו ץוקבש
 ולבקתהש יפלו .קושה ןמ לגר.תולכ רהאל עגר ףא םש והשי אלש יאנתב

 ,בוקרהמ םג הז ללכב ,םוחתל ץוחמש םירעה רתומ םג הז .ןדינב תויולדתשה

 םידוהיה םיאשר. היפ:לעש קזח:תעצה ךורעל ןוכנל רחסמל * ןוירטסינימה אצמ |

 םש קוסעל  תנמ לע םוחתל ץוחפש םירעה לֶא קושה  ימָול  רימת | אבל.
 .ןתמו:אשמב

 :אשמה ךשמנ םויה דע 'ראוניל ןושארה םוימ .וליחתה םישורגה =
 ףוסיףוסו ,תויולדתשהו תושקב ושגוה ,םי ר כ ו ב ה  םידוהיה רבדב ןתמו |

 לע תשורחה החתפ תה  םשש תומוקסב קר םידוהיל הבישיה הָתוה
 .קזג םווגת םתאיצודו םודוהיה

 שארל תיפרגלט הדוקפ החלשנ  גרוברטפמ | . הירדהרופ לכחכ ןכ אל
 *םש םיררוגתמה ,םורכובה םידוהיה לכ תא רוחא ילבו ףכת שרגל | לבחה

 םינושה יאפור מב תא תשרגמ היצילופה הליחתחה קפנ לו מ סב
 .םתכאלמב םיקטוע םניאש  ,סודוַהיה

 תא םושרגמ ,  בלפונירטקי ךלפ  ,קסבורפינרינחריוו זוחמבש 'םירפכהמ
 ,רככ חז םש ובשיתהש ,םודוהיה |

 בבסל | ויריקפ לע הוצ אוה .ותלכיו וחכ תא הזדכמוד הארה הטלאובו
 דקפ ה ירבה ירחאו ,סהלש הבישיה תורועת תא קודבלו םירוהיה יתב לב לע

 וקפעו םינמוא רותב םימושר ויה .ןהיתובאש ,םידוהי לש הובר תוחפשמ שרגל
 תוחפשמהמ | תודחא :ויר:ת לכ לע הזרבמוד ןויטצה  דחא \ רבדבו קל

 .הטלאיב הכושיה רוחמכ ןתודהי תא תתל  זרמא שרגהל תורמועה תוידוהיה
 םשל האב איהש ךוהמ ,ןהל לועות אל הרמה םג יכ ,עידוה הזדבמוה ךא
 ..,תוירצונה תבהאמ אלו הבושיה תוכו =

 תלאשב יכ ,תחא אל וראכ הלש בורה ירבחש ,תושולשה הכלממה:תמוד
 תתל שי המכ רע ,לעופב ושכע וארה ,תוכזל םיטונ רימת ויהָי םידוהיה תלכשה
 לש בורב מלחה םעה תלכשהל המורה לש הדעוה תבישיב :םהירבדב ןומא
 ינבמ םודימלת םהב שיש הלאב םג ,רפסה:ותב לכב םירומה יכ ,תוער שלש לש
 :ימעל םירחוימה .רפסהדיתבב ,קר .םובלסובר5 .אקוד תויהל םיכירצ ,םינוש םימע

 ,תורחא תותר יגב .םירומ תונמתה היתהל רשפא רכגה
 ,אלפתהל שיה .,יסזיה םיקקוחמההתיכוךוחב .תררושה .היפגה איה וז םאו

 ,תולכגה .לש הז עוצקמב תכלל וקוחרה ,הלכשהל ןוירטסינימה ידיקפ םא
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 + ןליחתה יברעמ:ומורדה לבחה לש תובר םירעבש  ,בויקמ םועירומ הנה
 ףש .ןשיה רלוקריצב רמח לכב = םיקדקדמ םונוניבה רפסה:יתב לש םירוטקרידה

 ףפ או -- חכשנ רבכ הברה םינש הזש רלוקריצה ותוא---בונאיליד רטסינימה
 םודוהי םירומ םהל תתקל םירצונה םידימלתה לע

 פמייאמ קוזיח רתילו ,םירועשה לע םתא רוזחל ידכ ,ם ה י תב ל ו ל י פ א

 ,ופפה:יתבמ ושרוגי ,םידוהי םורומ םהל וחקי םאש ,םירימלתה לע םירוטקרידה

 ,הילודגמ םידחא םינורחאה םימיב ודכא היסורב תיפבודותרואה תודהיהל
 בוה ,יאנבוקה ברהב ם"יוומראהו םינברה ילודג ורטפ טעומ ןמז ףשמב
 הדבא הנהו :הירדנסכלאפ ר"ומדאה | ,ישליטה ןודרוג  רזעילא 'ר = ,יקדובולמה
 ' בוקב קר אל םסוופמו עודי היהש ,בוצחופמ ר"ומדאה רטפנ : הלודג השדח
 + םינרותה םלו,ב םא יכ , וידיפח

 "אלו "הלגנה,ל המידק ןיד ןתנ אוה :ונימב רחוימ "יבר, היה הו
 ' קפפ אל , תילגנה \הרותה ירדח לכב היה אלפנ יקב ."רתסנה, תא וילע רכב
 < 'ךננתמ, ברכ וידיפח להק ינזאב עימשה ותרות יבור תאו אפריגמ הימופ
 = ,ם"ירומדאה .וירבח ךרדכ = , הרות.ירתפב קוסעל טעממ היהש םושמו . רומג
 םידוהיה .ברקב ויצורעמ ובר ךפיהלו ןומהה ברקמ  ויצירעמ וטעמ ךכיפל
 . םינדמלה

 ' הושע שמח דע ,ברו לודג ןומה דמעמב התיה ר"ומדאה לש היולהה
 < לבאה.תכולהת . בוצחוסל תוכומסה םירעה ןמ םג ואב היולההל ,שיא ףלא
 = וזומכ תא חונמה ר"וטדאהל קלחל אבש להקה לכ לע ץרמנ םשור התשע
 + ןורחאה

 דר, 5 7982 רע(,

 . תּונויִצּב

 ,"ןויצ .ינב, לש לבויה תגי,ח
 ,(דחוימה ונרפוס תאמ)

 = .תלבוו:יצח גה תא הבקסומב "ןויצ ינכ, הדוגאה הגגח ראורבפב 'חב
 ,םונוש תומוקממ םיבר םיחרואו םיבוקסומה "ןויצ ינכ,מ ץוח ,ואב הגיגחה לא
 אב ,יקסניול,רמ .רפוסה םכותבו תונוש תוינויצ תודוגא חכדיאב םיריצ םורשעב
 .הסידואמ צ"וח רעו חב

 ונכ, ירבח ופסאנ זא ,םירהצב הרשע םיתשה העשב הליחתה הגיגחה
 םנש ה"כ תאלמל הדוגאה אישנ רותב וכרבל בונול'צ ר"דה תובל "ןויצ
 והכרב בוניל'צ ר"דה לא ותונפבו ה"אזמ ברה םירכחה ןקז אשמ אשנ ,המווקל
 פעה תורח דעב םימחלנה ,ונימחול לש הנושארה הרושב דומעל  ףיסוי יכ

 . יונח תאמ הררהנ הסירדא בוגול'צ ר"רהל ךרבמה רפמ כ"חא ,ץראה תלואגו
 ושעש דובכה לע שגרנו רעסנ אוהשכ , הרוה בונול'צ ר"דה . "ןויצ נב,
 .וירבח ול

 : רונעכ ,תדחוימ הבישיל 'ןויצ ינב, ירבח וסנכנ צ"החא תועיברה העשב
 תא חתפ ,בוניל'צ ר"דהו .לבויה ינתח .תא ךרבל תויצטופרה םג ןאכ המז ןמז
 " גרה םאנ ןירחא ,הדוגאה לש התוחתפתה רדפו הכרע ר"ע הריקפב הפסאה
 [ .םולבנעיליל לש ורכז דובכל ןיוצמ םואנ ה'אזמ

 , שגה הנושאר .תואסורדאה תשגהו .תוכרבה רדס וליחתה םימואנה ירחא
 הטירדא ןיקצערא רמ---וירחא  ,ימוקמה ינויצה דעיח תאמ הסירדא ןיקסר רמ
 , ירעוה םשב הפירדא---צ"וח דעו לש .השרומה יקפנאילימפ רמ ."המידק, תאמ
 \ ן'תוירבעה םושנה תרוגא, םשב ןהב תרמ 8 תוכרבה וליחתה ןכ ירחא
 :ליק רמ ;תימואלה ןיקה ינונעל היפורב תישארה הכשלה םשב---גנולטסניג רמ

 ,רמ לץראה תלואגל יבוקפומה דעוה םשב---קאינשיוו רמ ;"הורבע, םשב--ךיר
 ונח ןוירוטסיהה ארק .תוכרבה רחא | .הגיגחה הכרענ .ובש ,ןועמה לעב ץיברוג
 תוולותל רמוח, :בושחה והמאמ תא דידבתכ ךותחמ קעראמ רמ "ןויצ נב,
 תוהו .בוניל'צ ר"רה םק אורקל קעראמ רמ רמגשכ ."ןויצ יג, הדוגאה.תודסותה
 ,םיכרבמהלו םיפסאנהל

 התשמה לא ,םוחרואהו םירבחה. לכל התשמ ךרענ הלילב תועש עשתב
 שיא םינומשכ ואב רבוקיריצו ןירפלא ,ץידיינ הדוגאה ירבח י"ע ךרענש הוה
 "עבּוא ,יקסניול רמל רובדה תושר ןתנו טיקנ:ה תא חתפ בוניל'צ ר"דה ,השאו
 תומרגלטה תא ארק רבוקיריצ ר"דה  ,הזה להקה .ביבחל " וכרענ תורעוס תוי
 ,  תכועמ תאמ הנליוב ינויצה זכרמה תאמ ולבקתנש םיברה . הכרבה יכתכמו
 . .,םינוש תומוקממ הדוגאה לש םירבח תאמ ,"טיבסזרה, תכרעמ תאמ. ?ןמוה דה,

 / ק ,'ובָו :סינויצ ,םונקסע ,םורפוס תאמ .'
 הוא ידסיממ דחא | : הקשיש רָמ = לש .ןכתכמ ז השע רהוימ -

/ 



 .ומצעב ףתתשהל ,השקה ורו .תלחמ ינפמ ,ותלבי יא לע  תולצנתהה ות

 דוגאה לש תירוטסיהו התובושח תא  ובתכמב ןיקשוסוא רמ םיעטמ = ,הגיגחב

 ללכב תינויצה = תורדתסההו ינויצה ןויערהל הירבחמ םיבר לש | םנוע תאו

 ןמ הברהל רפס תיב ,ןבתכמב ןיקשיפוא רמ כתוב ,השמש "ןויצ נב, הרוגאה

 ר"דה םוקמ אלממ תויהל הכזש | ,ומצע אוה .םיבושח רתויה םינויצה םונקסעה

 תא ליחתה "ןויצ ינב,בו ."ןויצ  ינב,ב | תינויצה ותדוכע- תא ליחתה רקסנופ

 לש ןוכנ רתויה ומוקמ אלממל ותוא םיבשוח םיברש ,בָונול'צ ר"דה םג ותרובע

 טילקרפה לשו רגרב .רמ לש  םונווצמה םימואנה  יוהא * ,'וכו לצרוה ר'דה

 םאנ ,הגיגחב ףתתשהל ידב בוליהוממ אבש ,(הדוגאה רבח) ןיסוג רמ עבשומה /

 יהגיגהה המת הזבו .הריגפה םואנ תא בוניל'צ רירה <
: . 

 צ"וה דעו לש ורזוח תא  םיארוקה ולכק ישימחה "םלועה, רמונ םע

 תרוכע =- הברה ותדובע לש ןובשחו ןיד דעוה  ןתונ הז ורזוחב ,הפוד]

 תיללכה הפסאה | ןמזמ רבעש --  ץראה בושול היצטוגאה  תדובעו .בושוה |

 לש ןועצ ילמלאו ,דעוה תדובע התיה  הבושח  .התע רעו הנורחאה

 וכ ,םהש תומוקמ לכב ותרזעל םיאב םינויצה ויה ילמלא ,םיבורמ רתוו רעוה

 ותרובעש .ןנירבח תא הוה רבדה לע םירועמ ונא ,דוע הרובעה הלודגהתיה א

 "אב .תישעמה הדיבעה התוא ןיבו הניב ןוא יאסידואה דעוה לש תיבושיה

 ילגרל םקש דוריפה ותוא ולופא ,םולכ אלו ,וניתורדתסה .תולועפ גוחל תס)גוה

 ,סרגנוקה תמלחהל הכהש ילבמ ירוגאה קנבה תבוטל דעוה להנש הלומעתה

 ותערוה יוחאו הז קנב דסיל סרגנוקה לש ותטלחה ירחא ירמגל ןשכע  ןפוז

 ונורבח אנ ועדו ,ןמצעל המב ול הגוב אוה ןיאש  ,ל"נה  רזוחב רעוה לש :

 .תובושה דתויה וניתודובעמ תחא איה רעוה תדובעב תופתתשה|

 *תובזב תרכמה קוח תעצה יקרוטה טנמלרפה לא הסנבוה ףוס ףוס %-

 םג תתל תרמוא וו העצה .יריינ אלד יסכנ תונקל תיטפשמה תוושואה ל

 .יטרפ ןינקל (ףוקו) "שדקה,  תמדאו "ירימ, תמדא תושעל תורשפאה תא

 יסכנ הל תונקל תיאשר | תינמותוע .הרבח קרש ,תולבגה םג שי .קוחה תעצהב

 אלש הזכ ןפואב קר תועקרק תונקל ו תורבחהש ; הגירמב ידיונ אלו

 לש תורבחש ;אבצ לש תונחתו םירצבמ תברקב .אלו םורפכה .ךכ ו"ע .ולבס

 ,ןה תושק וללה  תולבגהה .המודכו תועקרק שוכרל תושרה ןהל ןוא הקרצ =

 , טנמלרפה תאמ לבקתתש רחאל ,וז קוח תעצה ריסת ללכ ךרדב לבא , מוטב =

 תושעל תלכיה תא רישכתו בושיה ךרד לעמ םילודג רתויה םולוטבמה הא |

 . תועקרק יגימ לכ לע הקותופא
 תיגויצה ותדובע לש ,ח"וד זכרמהל איצמה אטילד קסירבמ םולקושה דעו

 מא ויה

 :ינוממה ןובשחה רוצק הזב םינתונ וננה , ע"רת טבש ךע ט'סרת יושתמ
 תכוטל  ן'כור 800.7' םילקש דעב ובגנ ;'בור 7*,535 ק"הקה תבוטל ופסאנ

 תוינמ ורכמנ כור 884 (תיקרוטה תונותעה 'טל , יתגלפמ םמ) .תורדתסה

 י"אל העיסנ תלרגה ן'כור 74 ופיב היפנמגה 'טל ב 67,1* ם"ע םוקננה

 םולקושה דעו תוסנכה ;'כור 10,'' גרבניטש הדוהי תחפשמ 'טל ;'כוו 7
 ימואל ףשנ ךוענ :הוכ ןפואב דעוה טרופ ויתולועפ תא .'בור 0 0

 םירע עגתל ועסג םירבחה ןמ השלש | .הפיו גורפ םיררושמה תופתחשהב .
 + םירע עשתל יאפידיאה דעוה תוחילשב עסנ דחא ,זכרמה לש ותוחילשב

 .םימעפ יתש ב"ג ו ר"דה ,םימעפ יתש = םאנ םוובנסינ רמ ףוטמה =

 תוריחב וררסנ ..י"אל לעימ 0 הרדסנ . כ הגוגח הכרעג ?ש
 םוש ןייצמ וניא םולקושה דעוש אלפתהל שי -- , יעישתה סרגנוקהל םוויצ |

 וגל >  :עודיה :יפל צה תונויצה רדגמ תאצויה | ,  תימואלו תירובצ הדונ)
 ,ריעבש תוימואלהו תוירובצה תודו םעח לכב לודנ קלח קפירבב םינווצה םיחקול |

 .הוה בושחה טרפה לע םג ולש ח"ודב רומעל םילקושה דעול חיה יו
 ו

0 

 5 8 6 . ,םיות

 תנשב םינורחאה  תועובשב תמש | ןיבור המ לש / רידה תודלוח ו
 ונימכח לכ תודלות לא תומוד ןה יוקרק רועב וייח ימיל םונומשו הנמשח

 תובבו "רֶרְב , דמל ,םיקודאו םידרח םירזה יכרב לע דלג אוה ,ןשוה שרפה
 .עגפנו ןייצה ,הריקח ירפסב ןוע םושל לחה ,םיקסופו ם"ש ושרכ אלמ ,שרדמה
 אוהו ,דחא קר אוה אנילודב ר"מהיבו , אנולוד איה .היצולגב .הנטקה רועה פש

0 

% 
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 , םשו < ,הנממ הלודג רועל ו עפונ הנטקה ריעח ₪ ,תסנכה :תובל רו

 !ןוילג

 :תינתשנ הנניא עבטמה ,אוה רחא חפונה ,תומשה ייוניש 'תלוז ,ידורכו בובל

 ןורשכ תותוא יב ,"רענ רכנתה ויללעמב,, יכ .,רמאנ הזה ןומהמ תודלוחה לכב
 ס"ש רומלל הברה רשאכ ,ןכ ירחא יכו ,ותודליב רבכ וב ופסונ ללכה ןמ אצוי

 .הארוהל .עיגה---םיקסופו ,
 ראתה .קר אוה הזה יונשה- - ןיכור תודלות תישארב רכונ יונש שי םא

 רומללו תוגהל ןברה םא םג  ,םהה תורודהמ םוליכשמה בור ,רוטקר :יערמה
 ןודכ רוטקד היה ןיבור המלש .ירקתי אל "רוטקד, ירקתי "טכתה ברה, ,אורקלו

 . א קינבטל הובג .ס"יבב רקב .אוה ,בטוה רקחנ אל ותוירטקד  ןינע  .תרכו

 .ררופמו עוכק היה אל הזה רוקבה לכא .בובלב ותויהב ןמז הזיא ךשמב---רחפמל

 1 ,ומצעמ-רמול ללכמ ןיבור תא איצוה אלו השובכ ךרדב םויס אלו ליחתה אל
 ם"במרה .תעפשה תוחא לע ןיתוריקח דעב --- רוככה ינפמ ול ןתנ ראתה
 ,הזוניפש לע

 היהש שי :ץראל ץראמו ריעל ריעמ דדונ הז םדא ליחתה וירוענ ימימ
 | םוקמו ירמחה וכצמ ,םהיתבב הרומ היה בור פ"ע ,םירישע יתבב ןובשח:האור
 '.םֶא לש ותרוצ .ש ט ש טל. םיושע הלאכ. םירודנ ,דימת םינתשמ ויה ורוגמ
 .ונש אל ןיבור .לש 'ינהורה ןינוקיאה ווז תא לבא

 ,' | לש תוימצעה ויתורלות םוחתב לגרומה חסונהל ץוחמ ונא רכב--הפ
 אוה וימי לכ .םירמאמו םירפס בתכ  ןיבור  .ןורפפ---ןה ןה ןיתודלותו .ןיבור
 ! בזר דגו ענ ,רבעמה>רוד ןב ,טקרידוטבא ,םירפס בותכל הברה םגו .םימי .ךיראה
 רותב וחכ תא תופנלו עוצקמל עוצקממ רובעל היה לולע אוה --ןשלב | ,וימו

 '. אוה ,הזמ ךפהה תא םיאוו ונא .ןיכור לצא הארנ אל תאז  ,"ללוכה םכח,
 ויקפע ,החא עוצקמב המצמטצנ תיתורפפה ותרובע לבו ,תחא הרוצ לעב היה
 .ע בט ה רח א ל ש המב . םיילטנידיצסנרטה םינינעב וימי לכ ויה

 םונוש םירבדמ ץוח .ןויזחלו הרישל םג הקוח היטנ התיה ןיבור המלשל
 ,תירבעל בוקצוג לש *אטסוקא לאירוא, תא םג קותעה וירוענ ימוב בתבש םיפיו
 ותדוכע יקלחמ דתא זיתא קלה היהש אלא ,הרקמב השענ אל הז םג. לכא

 "= ןווזתב ןתו: בופצוגש ינפמ ,ובל תא ךשמ בוקצוג ןוזח .ןייח לכ תא הפיקמה
 = " ןודוב זיתובא גהנמ ןיאש שיאל ,ויתוער שפוהל םחלנה חורה שיאל רובכ הזה

 התפואש תא  עיבה  בוקצוג , תובוטו תורשו  תודמב רתכומ / ןירוח-ןבל
 .שממ> םתוא םימירחמ ויה ןשיח רודח ינבש , הריעצה:זנכשא לש הבל תמגמו
 ןינעה ירחא אוה םג ררגנ ןיבורו  ,טוטנאסכ
 והייח ימי תונויסנ ףקהב
 .םהה תולפאה .תואובמב

 .םגו .תויללכה ויתוער לגרל תזה
 אטסוקא לאורואכ .המ:תניחבב = אוה םג  היהש ינפמ

 ,הוונופש .ךורב םע ינחור = קוברו עגמב ןובור זא- רמע רבכ ,הזמ ץוחו
 .ונויזח תא הלת וב רשא לאירוא .ותוא לש

 הווניפש .תרוח .ןויזחו הריש ירבדב .קופעל ןיבור ר"דה "ןיראה אל לבא

 ןובוח לש 'וחומ תא רתווב  רירטהו קיפעהש: המו ,הרישה לכיהל רודזורפ 'הננוא
 לא םא וכ ,ושחומה עבטה לא אל םהאה לש וסוחי---יזיפאטימה עוצקמב היה
 ד"ע ,םינוש תוהודב םדאה ינב וגה רשא תועדה ,םלוע לש ומוקמ לא ,םלועה

 .םלוע יזר ד"ע םונושה 'םינורתפה ,הזה סחיה

 :;תועירומ .תותרה י , תחת ד ה ןה .ןה .(הלאה םונורתפהו ת ה המ

 / והלאה תווחצנה תולאשה לע םינושה תורודהו הותכה ,םימעַה תפקשה תא וגל
 !איהתתאה הרוצה .תורוצ יתשב תותדה תוטילבמו תומושגמ הלא ןהיתופקשה תא

 ,!.פ טל ו קה ,ןחלופה אוה ינשה ןפואהו ן וי פ פ גר ק ה ,וירדסו "ןימאמ יגא,ה חפונ

 ./ = ,תונקתהו .םיררפה  ,םיתרהו םיקוחה : תרה לש ישחומהו ינוציחה .ןוגכה

 ;םוחתה .ךוהל סנכנ אלש ינפמ .ודועמ  ןיבור תא וקיסעה אל תורהזאהו םיווצה

 אמהופירה לא תועגונה  תולאשה . עוצקמב לגרה תסירד םג ול ההיה אל ,הזה
 םיהלאה לא סתיתמ םדא דצוכ :רקיעה לע קר רמע אוה ,הדגנכ וא הדעב
 2 .תועדבו תונומאב

 ,תֶרה .יתוחתפתההו ירוטסיהה רצה ותוא קיסעה הזה רקיעה לא עגונב
 המ לעו עבטהמ הלעמלש המ לעו תובסה תבס לע תופקשה לש הטיש רותב

 י"ע םלועל הדרי תרה ,תחא הרוקנ לע האופק תדמוע הננוא ,םייהה ירחאמש

 "שרקה תור, וא ,הבגשנ חור ראא םעה ןמ םיהובנ- םישנא י"ע רמולכ ,םיאיבג

 ,םיפומכה םירבדה לע :תועודו תופקשה סמצעל וארב םהו , םהילע הרוש חתיה

 י"ע םא ,הלודג הלועפ םילעופ םהו ,םרוד ינבל  ולג ולאה תופקשהה תאו
 ןיהש םויטרפה  םהויח י'ע םג וא ,ןופוו ןקמע י*ע ,ורוהש תורותה .ןתוא .יוליע
 םג שיו ,הביחו הצרעה ישגר םעה ברקב םיריעמו ןהה תורוחה לא םימיאתמ
 ו לע אלו 0% לע קר 2 ,הקזח הלועפ ולעפ ולגש םירבדה רשא

 ודימלה



 ותרותמ ךררה אוה בר. לבא ,סהירבד תא 1לכק הבר. תע רובע ירחא קרו >>

 רשכומ אוה םעה ,םעה התוא לבקמש יפכ הרותה דע קקוחמהו איכנה 0 0

 לע לבקתת ןעמלו ,ובל .לע תלבקתמ :איהשב קר אובגה לש הרוח תא לק

 תוחנַה תושעל אוה חרכהה ןמ רשא שיו ,הנובלו ןמש הילע ףופוהל ךורצ הצל

 דםדוק םעה ברקב וטלשש הל תודגנתמהו תולגרומה תועדה ןתואל תולודג

 םג שיו  ,םינושארה  םוגופה  ןמ ןכ ירחא המצע תפרָצמ תדה רשא שיו ,ןבל

 ןיחבהל לוכי הנוחב ןיע לעב קרו ,םיאלכ הפיסומ אלא ,המצע תפרצמ הננואש

 .הב .רשא רבו ןבתה. ןיב לידבהלו

 פחיתמ היה אל אוה ,תותרה תורלותב | לכתסמ .ןיבור 'היה :הז ןפואב

 אצמת אל .ןהותודלות תא. בתוכ היח ךא * ,דוגינכ אלו המכסהב אל  ןהולא

 ורעשל בורק .ותער יפל חצנה תדיח תא רוחפל ומצעב  אוה  הסנמש וירפסב

 רואל אוצוה הנש םירשעכ הז . ,הזוניפש לש  ודימלת וכות ךותב היה אוהש

 וירפס בוהב לבא ,הווניפש לש ו םוגרתה ,"הולא רקח,, יט" תא

 אוה .הווניפש לשמ תיתר:תיפוסולפ הטיש עוכקל ימצע-ןויפנ םוש םיאור .ונא .ןוא

 תורחא תוטוש תורוק בתובש ומכ  ,תותדה תורוק תא = בתוכו .רקוח קר::חיהי

 והעד תא חיסמ ןיבור ןיא ,וב קסוע אוהש ןינעב ולש ותטיש תא עידוה ילב

 ,תורוטסיהה .הרוקנהמ

 / ץ 1 .ליכקמה:וקה ,הוש:הרזגה :איהו ,תוש

 לבא | ,דאמ םילודג םה | םילרבהה

 ,וזמ וז .תוקוחר תוארנש תותה ן

 אר הנוכת ול התיה תאזה הנוכתהו

 ,םינידו .םיקוח  ,םינוציחה םיותדה .םונונעב =

 יב תבר המגוד אצומ התא םלוע יזר לא עגונב 87

 אצומ התא םלוע לש ונושבכו אתדגאר ילימב ,םיהלא:תחכותו רסומ ירבדב

 םיטסיפוסואיתהו םיקיטסונגה ןיב ,םינימארבהו םיטוטרחה ןיכ םימוד םירבד הברה +

 הקיתפלוכסאה = תוריקח ןיב , רהוזהו ויתסב:אדנזה  ןוב  ,םונורחאה תוהורהמ = 0

 תאו < תויגילאנאה תא אוצמל רברה השק אל  ,ינמלשומה טאירושהו תורצונה|

 .ןהמ טלמהל רבדה השק ,ךפהל ,הלאה תולכקה ה

 ו'ע תאז תושעל ךירצ .ןיא  ןיבור לש לודגה  וכרע תא ריקוח עמל

 אוה הז עוצקמב בתכש המ לכ ,ירוקמ  רקוח היה אל אוה .הזרפהו המזגה

 היהיש רשפא יא .קיתעמו רוטליפמוק .קר היה אוה" ,םיטוקלז .םימוגרתמ .בכיוומ
 תורות תא .ומצעב ,תודתוה בתכבו

 תואסרגה יפולחב וילגרו וידו .תא אצמישו טורקסנפב .תובוהכה םינומארבה
 םדא = לוכי ,ונרודב בצמ ופל . ירשכה :סוריב לש :תואחפונה  ישובשו =

 דומעל .תמאב ץיפחוש שיא לכ .וללה תיעצקמ הברהמ דחאל קר החמומ .תויהל

 לכב .קופעל ,ךורצ "ילכבה .םחנמ, לשו "םינומדקה .םווגה .ירתפמ, לש :םיוב לע

 םכח 0 תוקפס םה הז םכח לש תוארו יכ ,הארי זאז .,ודבל .עוצקמו עוצקמ
 תולטומ  ןתצקמש תועורו תורעשהו = תועודי תוקתעה לע .ךמס .ןובזרשו .,וחא
 םלועה .ןמ 'ולטבו ורבע ןתצקמו  רתוי = רוע  תוררבתמו .תוכלוה ןתצקמ ,קפסמ =
 ,טרעפפא לצא היגול-רושא .,וריפפאמ לצא רומלל ךורצ הוגולוטפיגא .,יקרמה

 םירפס---ויתודא לע כתכ ןיגור .רשא ןינעו ןינע לכ לע שי :הלודג .תורפסב

 תולעפתה ילבו קויֶרב ןייצ ןעמל ,הזל הז םיעויסמו הז תא הז םילטבמ םיפלאל \ |
 .םגרתמה ריב פס קר היה אוהש ,רמאל. ךירצ ןיבוה לש :ותנוכת תא

 ןובוש
 םימוטרחה | בתבב ומצעב יקב םדא

 ערמה

 ןיעמ היה ונונגסב .לודג רפוס  ןיבור היה םגרתמו. ריבסמ רוחב לכא
 תחתמ ןוזתינ לודג ןורשכ לש  תוצוצינ 0 בק ותנשמ | ,תורוהב .לש ריפסה

 .םידוקנו םידוקע םניא ,השועמ תואיקבב םילב םניא ,םיבברועמ ןורבד ןיא .וטע< 2

 ,רורב .אוה ןויער לכו המוקמ לע איה - לכ ,לקנבו תומועגב :םיארקנ .םה +

 אנקוידה:תומד תא םידימעמה םיינחורה ויטוטרשב ןושארה היה אוהו ָ

 סינכהש ןושארה היה אוה .ןיוצמ ןפואב ונתורפסב ןלש םינפה התסלק תאו

 רוע ויהשכ ןמזה תא הפי ןוכ אוהו ,ונתורפפ ךותל הלאה תועודיה תעפש תא

 :תולודגה תויורפסב אלו םרוקמב אל הלאה םירבדה תא םוארוק  ונמע ינב

 ונהלכשה לש עודי בצמב עורי רורכ ,ומצעל טעמכ עוצקמ ןובור עבוק ךבופל
 תוקידאה דגנכ דאמ הצרמנ הלועפ לעפ אוהש .קפס ןיא ,הרופ חכ ןובור .היח =

 קר ,יעצמאדותלב .ןפואב המע פחלהל אצו אלש לי ב ש ב ילואו פ"עא ,תותדה =

 הירופה הפוקתה .ליכשהלו רוקחל םיבר וררוע הלאה תועידיה .תועידי עורומכ
 ךבחו בתכו בותכל ףיסוה אוה  ."רחשה, = ימיכ קר | התיה ןובור לש .תאזה
 אלו ךכ לכ דוע וטשפתנ- אל םורברה לבא ,"רחשה, ירחא .םג וימי לכ םורפס

 \ .ךכ לב רוע רלעפ יי

 'וןתב ,הקומעה .ותלבשהב ,תורוהטה ויתורמב יתפומ ,הלעמה םדא :רותבו
 וא ןיבור המלש ר"דה היה  סויחב:ףופולפ רותב ,ישפנה  יפויהו םותה למס
 ףימשכ קזח חורה:ליצא היה אוה  ,ונירגוס תורוצ ןיב תורואמ רתווה .תורוצה
 י.רוהטה שישבו

 ,תויתּורפפ תועיִדְי

1 

 .(תכרעמהב ולבקתנש םירפס)

 םנושארה םירפפה ואצי "הישות, תאצוה "הלודגה הקיתוילבובה, ןמ

 5וי ה י'ע  םירורפו , "ריגנה לאומש  יבר  יריש לב, (א

 . ,ידארב

 עהגומ  ,םירורסו = םוכורע .,ןיבור -המלש ר"ד יבחכ לכ = ---.('ג---'ב)
 -- הנזינלק ףסוי .ר"חה תאמ .רפופה לש וכרע ד"ע רמאמ םע  ,םינקותמו

 םיכורע

 הזו "חלשה, לש (ראוני) ז"של הנושארה | תרבוחה הלכקתנ

 [ןקצבול .א .י :(ןמור) אטחה ;ןמניילק השמ :תולהקה .תורדתפה ---הינונע
 ןןמנייטש רזעילא ;(המישר) רשאה תברקב ןץישפיל ,מ ,א  :ירכע  ןויסנמיג
 !והילא תברוח ;ןאמטפה .י ,(ריש) םיחרפ ןוקסבומיסכמ .ב יו"ש :הלילשו הריתס
 !(ריש) ומתה תומ ןחמצ המלש :(ילארשי יצראה בושיה ייחס רווצ)

 / תוללכ הפקשה) תירבעה היצגרפנוקהו 'עישתה ינויצה סרגנוקה .ןו;פבוחינרשט
 --'בורק יבר :םושעמו .תובשחמ ןרנזיולק ףסוי ריד

 /'תורורפ (םישרדמבו רומלתבש תודגאה רחכמ) ה דא ה רפפ

 ע"רח ,אסידוא---,ישימח .רפס ,ושילש ךרכ---.קילאוב .ג ,חו יקצינבר .ח .י

 "אפ ןכואר תאמ --.היצילגב םוארקה תורוקל
 --ע"רת ,ןילרב יג הגש "םדקה, ןמ תרחוימ האצות

 וננומ ,"הירומ .הקותוילביב, תאצל  הליחתה השדחה  הנשה תישארמ
 וחוק ('א :הונושארה תורבוחה שש רככ ועיפוה .םעלו םירוענה א תורפסה
 שופס רכומ ילדנמ :ישילשה ןימונב  תועפמ ('ג--- יב ןןודרג .ל + :ךרדה

 פולש :(םירופס השלש) ןזחה ןב ילסוי ('ה | ןץרפ .ל .י :תומישרו םירווצ ('ד
 / = - ,קילאיב ינ ,ח :תודלוה ימומ ('1 ;םכולע

 עועבילקעג, :הלאה  םומיב = זאצי ,אנליוו , ק ר ב ר ₪ ,ש  תאצוהב
 ,יא .ךרכ ,(בושילא '.א ר"ד) תובשחמ לעב תאמ "ןעטפורש

 ,נרבדלוג ,ל ו + ל"ומה-הרועה

 ופי לעו ,ל"וחמ בש בינאיורר 'א רמ :תכרעמה תאמ
 תוסמנ גרובמהב היפור ינויצל .תישימחה הדיעוה .לש התטלחה
 --- 'םלועה, .תכירע -- ךליאו ישש רמונמ -- ול

 א שרוחל ששב אציש ,,יעישתה "םלועה, רמונ --
 !וקימ היהיו סיפר תונוילג העבראל בורק קיזחי (ץדמ +0 ינש
 עומאמ ואבי וב . ל"ז םולכנעיליל ל"מרה לש ורכז 'רובכל ובורב

 ע:ןב ,ןיקשיפוא ,םעה-דהא תאמ חונמה תודא לע
 מאמ םג וב םפרוי תאז .רבלמ .דועו רגינ .ש ,בונבוד .ש
 תה תונמהשו םינש שש ינפל רוע בהכנש ,ומצע חונמה לש
 ₪ םע וריחמו םידחאל םג רכמי הוה רמוגה)---. ותומ רחא קר ומסרפל

 (. 'פוק 5

 "טלה, לש :יששה רמונה תא ולבק .אל םימתוחה --

 ,הרוזנצה םעטמ רוסיא וילע לטוהש .םושמ

 וגדטמ לכעשמ דב גט 08, ללא עבר אתה ב



 ,השרו "הישות, תאצוה 5

 ש לוש ם רג םיטתוחה לכל חלשנו אצו
. 0 
 %--3ש הלודגה .הקיתוילביבה לש =-ש

 . ,ד .מ יבתכ ל
 .ןושאר קלח

 ,.לבור 1,50 םימהוח יתלבל וריחמ

 --) .:ואצי םדוקמ --( 

 .א'פ ,דיננה לאומש 'ר יריש ל
 .'ב"ס. ,ןיבור ..ש ר"ד .יבתכ לב

 . םילשוריו .הדוהי ןואג
 וצחל ןכו , לבוה 15 חולשמה םע ,לבור 10 הנשל

 .ךרעב הגש עברלו

 ,תולשמה דעב הנשל לבור 1 לש הפסוה :ל"וחב
 פ00) .תירבעה .הקיתוילביבה לע החנה .םילבקמ  םימתוחה

 'צורפ 80 -- תחא הבבו 'צורפ 0 ןירועשל ןימולשתב (םירפס \

 .בוצקה ריחמה ןמ

 )--( .שרוד לבל םנח חלשַי טרופמ טקפסורפ )-(

 [ו3:תהד6סתטסד8ס .,111!!ה', 38.

 \וי1ה₪ <'10801181 11 , ה
 ,1 ראזאב .באנאוויא , יקוועלאנ : הקלחמב וא , 7 יקפולובוג : פע | 1
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 הטיתחה ריחמ
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 ב"כ ךרכ ."ח ל ש ה, לש 'א .תרבוח םימתוחהל החלש |

 :םינינעה ןכות
 בושיה ייחמ רווצ) .והילא תברוח (1 ..תולהקה .תוחדתמ

 .תמצ המלש .(ילארשי ץראה .ןאבניילק השפמ
 ;(ריש) ווטתחיתומ (ח |, י ק צ ב ד ל .,א ו ,(ןאמור) אטחה 1
 .יקפבוחינרשט לואש \ ץי ש פי ל .ם.,א .ירבע ןויסנטנ [₪
 .יפיקהו .העישתה ינויצה .פרננוקה (ט .(המישר) .רשואה"תברקב (ר

 ,(תוללכ הפקשה) תירבעה היצנר ,ןאםגייטש רועילא
 .רגוולק ףפויר'ד + הלילשו .הריתס (

 .(אא\") םישעמו תובשחמ (י|.יקפבומיסבמ ב ,ש
 ,בורק יבר .ןאם ט פה ףסוי .(ריש) םיחופ ((

] 
 לע 1010 תנשל המיתח תלבקתמ \

 ,תורפסל ישרח יתע:בתכמ
 ,םייחה-ינינעלו עדמל ה שח)

 .1896 זנרת תנשב רסונ
 1 ץראל.ץוחבו היסורב המיתחה יאנח

 ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךרע יפכו לבור 8 הנש יצחל ,לבוו 6הש
 .תואקרמב חולשל רשפא .'פוק םושלש תבותכה יונש דעב-

 םג ,אטסופה תאחמה דבלמ ,ונל חולשל םיכירצ ל"וחמ
 ,תקיורמה םתבתכ תאו ףסכה חולשמ תא ונועידוי ובש ,דחוימ בת

 ייחלשה,  ,ימתוחל תונוש תוחנה רע םיטרופמ = םיטקפס
 ,שרוד לכל םיחלשנ

 :םיפסכ חולשמל תבותכנה +
 .ן[. א. עס וואהמק. 00008, 9 991. הו

 ה ו 0080888 6. : תספצסמה4ה הוקמו 30%
 1 אז. ₪99ץ90 אום. 000888 0 708 ו

 (תוטפפו ) 0110180מ8%ה1 46. 6 080080 5
 :היצרטסינימדאהו תכרעמה לש תבותכה

 דתה ה ג 110 ה א כי 06008 0

8608600 068 1180010 08* 0 

 האופר א

 ונתוחא תא ט'זמ .תכרבב .םיכרבמ ונירה .ונבל
 הפי םהרבא ב'ש םע החלולכל הפי הזיר

 ב"ואלו 'א רדא שדוחל ירישעב קרוידוינב התיהש "==
 םולבנעיליפ םש לעש סרפה תפוקל כ"ור-8 םומירמ וננה
 ,הסידואב לארשי-ץרא בושיל רעוה די לע רשא

 .('דופ) יצכונורב ותיערו רנרל ,ש א

 קמטמ

 . הלודג הנומת .תספדנ

 םולבנעיליל ביל השמ לש
 תוחפ אל םינימומה .דחא כ"ור חולשמה םע ריחמה . כוט רתויה רינ לע
 תריכממ .ראשיש חוירה . 30 "/ , החנה ולבקי תחא תבב םירלפטסכא הרשעמ
 י"ע רסונש ,םילבנעילול בול השמ םש לע .תטיקה-ןרקל ולב שדקומ תונומתה
 בוטל .ורפס רובח לע  םיסרפ .תעיבקל הסידואבש לארשי ירא בושול דעוה
 ליבשב סופדב םתואצוה לעו רפכה קשמו בטה תועידיב רבע תפשב םע ירפסו

 5 ונא םישקכמ .י"אבש םירכאהו רפסה יתב
 ! תונטוהל הסירדאה

 1-קצ 1. ₪. 0 סל 0000 תדחה 080 6.

 . תונטזהב  ןרר

 .'תירומ, הקיתוילביב
 . עובש לבב רפס רואל אצוו

 תומישרו  םורויצ .'ה רפס .םימתוחה לכל וחלשנו רואל ואצי
 ,(םירופס העְבְרֶא) ץרפ .ל .י

 ,קילאיב .נ ,ח -- תודליה ימימ (א
 םניאשכלו ,םימתוחל לכור 8 (םירפס 99) הקיתוילביבה לכ .ריחמ

 ,חולשמה ילב 'פאק 18 רפס לכ ריחמ םימתוח
 .תולשמה םע רחא לבור הפי הכירכב םינושארה םירפסה תשמח
 .תולשמה םע 'פאק ₪6 םירפסה השמחל תוכירכ ליבשב תואלבט

 "0 0 | - ץאוגש ,\0ןנגו*
\ | 8 

 עא .םכועה, לע .המיתחה תלבקתמ (הקירסא) .אגאקיש ריעב 07 7 א ד ה
 ; הסורראה י"פע תונפל ."הירבע, לש "תונותעה דעו,
 1427 806800108 פו 01110880 111, ₪. ₪01.

 :יושרוב "םלו ע ה, ינכוס
 ,"ה רי פ צ ה, םיהמיב

 עפ 88 יקוועלפנ
 ,"ה ח ש ה, ם"המיב

 6 16 אקסרַאמיר

 6 12 ..אנליוו המידק גאלרעפ =

 :רושארב .עיינ א קורד ןופ םיורא זיא םע

 "גרובמאה ןיא סערגנא ק:ןעטסינויצ רעטנעיינ רעד
 ךיוא ןענעז רושארב רעד וצ . ןעגוובקורד 8 טלאהטנע .טכירעב רעיונעג א)

 ,.סערגנאק ןעטניינ ןופ ת ו ט ל ח ה יד טגעלעגוצ
 .ק.15 אטראפ טימ ,'פאק 8 ראילפמעזקע 1 ויירפ

 ,אטראפ טימ לבור 8 -- .לפמעוקע 0
 :ןעדנעוו ךיז ןעגנו לעטשעב מימ |

 םותסס ₪. ת. [0ת5 6671 עץ.

 ,(םילפונ :ילוח) . עדנערייל-סלואוונָאק רַאּפ
 ןעמוקעב ןעמ ןעק .עכָאוושנעוורענ ָךיוא יוו

 : סערדא טיול ,זרֶאל .,ןיימ שנ ראב םולש 'ה ייב

 דד האק 2000 10 00088, 8.
 ,.טראווטנא ווא עקראמ א ןעגעלוצ ןוא טייהקנארק יד ןעביירשעב דש

 1 5 \ וש



 אקאק |

 םענייא
 ןעניטלעפנראז .ןייז קנאר א

 טרָא ןענעמאקלא ןוא
 גנוטכירוצ

 סלא טמהירעב ויא

 רעטסדנוזעגרעלא
 רעטסניטפפרה
 רעטסטפאהרהאנ

 .קנארטעג +

 .לארעביא טרעדאפ /
 פא לבקתהל םיצורה תאמ תושקבה תלבק

 הנדורגב םייגוגדפה םיסרוקה
 .ינויל ןושארב .תרמגנו לארוועפב רשע השמחב תלחתמ

 : תונפל םיטרפה תורא

 יס נז , 116010016

 היגס שם הרומ
 איגוגדפה תוכלהב יקב ,התורפסו .תירבעה הפשה תא: במיה עדויה
 יביטרפואוקה רפ שה תיב תורבחל שורר ,ס"יב הגהנהב .הסונמו

 , קצאלפב
 ,הרועת לע הרומל :ןורתוה --- .הנשל לבור 8006 .הרכשמה

 : תבתבה .י"פע .תונפל

 עי. . 1הסהאפ, 3. 7. 6007, םפהמסאא8 ץח
 תהא אססה6קהקעתה0ה אהה.

 2 ת.תאתופמ6תסהב.

 0 ומווה וו וווו \ וו
 ך6אג 10 א, 05 6ק60ה.--14 00 ו

 (כא ה דש 31: אתה זבה. כ. 10 08

 086008, תנ6ה 00

 | הישות + , םיריוצמ  םיסיטרכ  ,םירפס :ינומ לכ

 לצא גישהל רשפא תונוש תונוכתו םימובלא

 ה 0 80 1 ץ עז 1 3", הזה
 :| 088 1 0 ]ב 1% השג

 +1 יקוועלאנ םגו ., 7 .יקפולובונ .

: = 

 ; חספ לש טריפשו !שייי ןעטסקאמשלנ פער
 (טירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 תעיוטפ הפח אספסוש 0חשקדרמ
 ם ₪ םסם48 ס6פואה. ו םפס הוס סטסדאא,

 ₪ 5 םינואנה םינברהמ םירשכה טימ
 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק
 כ 5. 5, זר.

 ש"יי רער ;ננולדנאהעב עמפעב .[עזיירפ ץטסיונענ

 .קאסמשענ ןעשונ ןיי% טיס םםואוועב זיא שריפשו

 .טלאפשענ לאטפירק [ייו שיש ,היר ןעסע :עגגא

 .ח'עות 1866 רתאי ןופ

 רב ד,,ראופמה רפסה תא תונקל
 ישדח לעיא קלח *ומויב םוי ןיפחה

 ףאטקא םידומע 240 ליכמ ,ץוקה
 , ףרוחה ישדח לע יב קלח  ןכ ומכו , לודג
 תאמ ,ןושארה קלחכ כ'ג םידומע רפסמ "לובמ
 רעללאנק םייח 'ר ססרופמה ןשרדה
 תושרד סימעב (היצילג) א ל ש י מ ע ר פ ריעמ

 ,ץ"מר .ישורדל "םויח ירפ, תופסוה , םייח ירפ
 דובב, , תולגמ שמחל | "םייח ורפ, | רזאיב
 ירמאמ לע "דלח ןב,  ,הרות לע "םימכח
 ח"ביר יחוכו לע "םיחישה דחאו, ח'בבר
 -- אמלעל ודזאו םיספדנה א"בד ינס םע
 028ו8 60!]₪0, -רבתמה דיל חלשי
 יפאק 65 א"ח רעב : ?ץ26וץ8] (081ו216ח)
 וא ,ראודדתאהמ י'ע ,.ר 1.30 ב"ח דעבו

 ישפח  םלבקיו ,רוגפ בתכמב ראוד > יותב
 ןובשחה יפכ ןכשחי תוגידמ ראשב .הטרופמ

 ,לועל רבזנה
 ימימ םויו םוו לכ (א :רפ סה -ןכות

 הזיאב | תערל תנשה
 ירבד ויו םוי לכל (ב . לוחי עובשב םוי
 ותואל :ךוישה ןוד :וא גהנמ . , הדגא ,הרוח
 ועראש = ויתוערואמ ויו .םוו לכל (ג ,םוי
 לכב (ד .התע דע םלוע תומימ יי 'בחאל וב
 הרות ירבדו ונמע ילודג .תריטפ םויו םוי

 ,ךרוצה תעל םהמ

77 (6 7 7 ּ 
. 0 

 ןח | ה ו
 1עשידז םאדע

 יזע (1906-8) גנאגרהאי

 ?ורעטול רענהעש ןיא ךייר

 ו ךיז ןעפווקרעפ ,רוט
 | .אטראפ טימ ,ק 0

 א % 2 כ ייווצ רעביא ןער
 סעמימ- לאקידאר זיא טאל
 (טכיזצג ךופ בתרא םמח) םא||
 ןושמיינק .ועקפלפ ךעלקנירפשרךעמוז
 :טכיזעה 4 0 ערעדנא ןוא

 ג ו ו ל ה וב זיא וימעטשע]

 |" םחהג חה. :

 .ןעדנעוו וצ ריז

 קר ותש
 .למרב, וי

0 
0 0 



 רבע זועובש
 "עת  תיטב-טלקמ שוכדל  חפאוש = תונויצה ,ישימח םוי לכב אצוי

 "  ,לארשי [ראב לארשי םעל ילנזטפשמ

5 ₪ 8 
 0 . ןכתה

 ,הפצמה לע
 , םינברה תפפאל (א
 . המגודה דובעש (ב
 ,תחא הלאש לש הילונלג (ג
 . "העידי .רפוח, (ד

 ו | ,(ףוס תונושלה תלאשל
 .ם" ,(ףוס) "תורכאהו .הישעתה 'ד"ע, .ץוער רשג ₪

 .תובשחמ 'לעב ,םייבנריב ןתנ ר'ר | ;םימשרו תוריקס (4
 ..םירפס . דכומ , ילחנמ ,השעמה רופס ,המלש ייח 65

 = = | .תורצק תועידי :לארשי-ץראמ םיבתכמ 6
 . רשא ב , .(ב) הילגנאמ םיבתכמ 6%

 (עובשה) .היפוהב 8

 . תונויצב 9

 .םיות 0

 /פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפווב "םלועה. ריאפ |

 ,ךלור ₪ */2  הקירימאב ,גניליש 9  הילננאב , קרטמ 9 הינמרגב , םירתכ 0 היראגנוא.הירטסואב = : ל"וחב

 .תגש עְבָרלְו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראפ

 .ק 30 הסירדאה יונש דעב

 ל
 .'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לכ דעב : תוקדומ ריחפ

 :הסירדאה ,
 ד תתהה|ה ,[80ההגמ", תהמהה, /1ץמממתסמ, 00תההצסאהה 8. 1) 00)2603ת ,,3]1140םנ'', 07ו1ם9-

 0 6 פאק 10 ןוילג לכ ריחמ כ
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 לז 1

 ."םלועה,, לש היצרטפינימדאה תאמ
 קבק אל .יכ לע ןנולתהל םיפיסומ ונימתוח ,"םלועה, לש יששה רמונה תא ולבק

 םיעידומו םירזוח וננה ךכיפל ,יעיבשה רמונה ףוסב ונתעדוה לא בל ומש אל ,הארנכ
5 
 , ,ולבקל םימתוז ה אופיא ולכי אלו הרוזנצה םעטמ רוסיא לטוה יששה .רמונה לעש -.

 גורק קיזחיו ,ינש רדא שדוחל יששב אצי רשא ,יעישתה רמונה =
 | םולבנעיליל למר לש ורכזל ובורב שדקומ היהי סופד תונוילג העבראל
 ,,דועו רגינ .בונבוד ,ימעזןב ,ןיקשיסוא ,םעה"דחא תאמ םירמאמ ואבי וב
 .,ןתומ רחא קר ומסרפל ריתהש ,ומצע חונמה תאמ רמאמ וב אובי םנו

 .םיצורהו = 5 9 < י) םידחאל םג רכמי הזה רמונה
 .תא ערפמל ץעדנש ירכב .רבדב זררזהל אנ ובאי ונימזחל
 .םיפרהל ונילעש דקעה רפסמ

 ;"הירומ הקיתוילבומ
 .עובש לכב רפס רואל אצוי

 ,'ה רפס, םימתוחה לכל .וחלשנו רואל ואצי
 ,(םירופס העברא) .ץרפ ,ל-.,י

 ,קילאיב  נ ,ח -- תודליה ימימ (א
 טניאשכלו ,םיטתוחל לבור 5 (םירפפ 95) הקיתוילביבה לכ .ריחמ

 .השוו "הישות, תאצוה

 יו ירוי
 |. - ש לוש ם רמונ םיסתוחה לכל חלשנו אצי

 (ו--ד)
 ₪א---צש הלודגה הקיתוילביבה לש | = -אש

 רטמשרדנארב .ד :מ יבתב 5 , 5 , 5
 .ןושאר קלח

 ,לבור 1.50 םימתוח יתלבל וריחמ
 --) .: ואצו םדוקמ (--

 .א'פ ,ריגנה לאומש 'ר יריש לכ (א
 .ב'ס  ,ןיבור ..ש  ר"ַר  יבתב לב (גבב

 . םילשוריו  הדוהי ןואג
 יצחל ןכו ,. לבור 12 חולשמה םע ,לבור 10.הנשל הטיתחה ריחמ

 + ךרעב הנש .עברלו
 .חולשמה .רעב הנשל לבוה 1 לש הפסוה :ל"וחב

 900) תירבעה הקיתוילביבה לע החנה םילכקט םימתוחה
 'צורפ 50 -- תחא .חבבו 'צורפ 40  ןירועשל ןומולשתב (םורפס

 .בוצקה ריחמה ןמ

 )--( שרוד לכל םנח 'חלשי טרופמ טקפסו"פ )--(

 /(3תהד6תשסדפס .,11!ה'5 80888.
 : סוהא < 10801111: = שהו / ,

 .1 ראואב .באנאוויא , יקוועלאנ : הקלחמב וא ,7 יקפולובונ : פ'עב

 לצא "םלועה, לע :המיתחה תלכקתמ (הקירטא) .אגאקיש ריעב * "דשא 6
 : הפירדאה י"פע תונפל ."הירבע, לש "תונותעה דעו,

 1427 80080108 806. 0210880 111, ₪. .80]ושחוהה

 :יושרוב "ם לוע ה,, ינכוס
 ,"ה רי פ צ ה, ס'המיב

 א 88 .יקוועלאנ
 , "רח ש ה, .םיהמיב

 א 16 אקסרָאמיר

 .חולשמה ילב 'פאק 15 רפס לכ ריחמ םימתוח
 .;חולשמה םע דחא לבור הפי הכירכב םינושארה םירפסה תשמח
 ,תולצמה םע 'פאק ₪6 םירפסה תשמחל תוכירכ ליבשב תואלבט
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 .סונגרפ הפסא|
 וב .םינברה תפסא גרוברטפב חתפת ץרמ שדוחל ינשב

 םיבשויה םירבחה תעבש ,םינבהה תיסימוק לש הדובעה םג ליחתת םוומ <
 וחצנו . םינפה-ןוירטסינימ םעטמ .ורשאתנו ורחבנ .רבכ . היסימו
 .סהלשמ---הירבחמ הששו "דחא רועמ ,הלוכ איה היסימוקה .: םובר

 ונפל וילא ווק אלש  ,ןוחצנ לוחנל םינברה םידיתע רועו
 ,לשמל ,םינש" רשע ינפלשו ,םירדתסמ וליחתהשכ ,םיתנש:הנש =

 ןיארמ ןיאש ..אטחמד אפוקב אליפלו אבהרד ,אלקידל המור היה <
 . .,םולחב וליפא םדאל

 ירהש ,םינברהל הכחמה ןוהצנה לע דיעמ לבה ושכע
 תיתדה תונברה תנקת לע דקוש ונידמה ןוטלשהש רבהה רוני"

 : .'הנרק תא םירהל, חרוט אוהו הוסו
 תונברה הכלה תונורחאה םינשה םישמח-םיעברא ךשמב =
 םש תויהל התיה הבורק יכ דע ,תהרו ךולה היפורב תיתדח
 תקחשמ העשה התיה תונויצה 'תפוקת תישארב .ונכותמ .ןקורתנש"
 םיקמ  סופתלו = בושלו  םהיתוסירה תא אפרל היסורב םיגברהל
 םהינפל רשא תא זא וניבה אל םינברה םלואו ,ונמלועב לודג

 הריספה םא .תאזה רשוכה תעשב ושמתשה אל הנבה רפוח
 תונבהל ועדי אלו םינברה הילא ולפטנ אלש הו י'ע תינויצה

 ,הילע בישהל םוקמה ןאכ ןיאש תרחא הלאש יהוז -- ,חנינג
 ןמז לכ .אקוד הקספ אל תונברה תרירי .ודיספה יארו םינפח

 םעפב םעפכ שבול היהשו .ונבוחרב םרוש יחה תוירובצה םרז קפפאלש =
 אפקנ לבהשכ ,לורגה רבשמה העש העיגהשכו . תונוש תורוצמ תורוצ
 םישפשפמ וליחתה םדא ינבו "תמה ןוזיס,ח לש :הלורגה ותרק חנפ

 ,הדמה איה וז .אל אמש :םירמואו םמצע תא םיקדוב ,םהישעמב
 -- ,תמאה לש המוקמ לע הירצב .ונרבע אמש ,םרג אטחה ₪

 םינותמה  ,יאדו = : םירמוא םיזיזפהו ,אמש = :םירמוא םינותמה
 םיפפוא םיזיזפהו ,הבורמה .ןבתה ןמ טעומה רבה תא רובל םיבש
 לע םיכרבמש םשכ ןבתה לע םיכרבמו אתחמ אדחב לכה תא

 ,םינברהבש םיחקפה וניבה הוה לורגה רבשמה יעינהשכ -- 920
 -- ודבאו םהל תקחשמה | העשב םעפה םג ושמתשי אל םאל |

 םמצעל .בישהל ידכ רשפאה לב תא .םושועו םיררחסמ ולי
 םירומג םיחקפכ .ושע- הפוו = , םהל ודבא רשא זועק רכז
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 תיעיבר הנש
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 ..תישענו .תנונתמו ,תפלוה תונברה .הא הארגש רע +

 0 . ה'סתהוו=
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 עס1ד ג , 95-20 2032888, 1910

 אירבהל הסננ ,רתוימ אלא תמ אלו יח אל וניאש  לדלורמ רבאל
 ודיב שיש דשל אלמ יח ףוג התושעלו = תונברה לש המד תא
 :ןולופב .תופפאה :ושענ םינושארה | תונויסנה = ,ומויק לע .ןגהל
 תור"ומדאה  ןיב םולש תאבה | ,"לארשי תסנכ, רוסי  ,אטילבו
 רודל ולכי אל תוריד .ךשמבש = ,תידגנתמה תונברהו תיריפחה
 ,'וכו  ,'וכו תחא הפיפכב

 ,וחילצה םתצק לבא ..וחילצה אל תונויסנה לש םתצק
 :םנמא ,"לארשי תפנכ, .תורדתסה רוסי לש ןויסנה חילצה דוחיב
 רשג :הרשנש איה לבא ,אמיקדתב התיה אל המצע תורדתסהה
 " ' " תודהיה ןיא ףופ ףוס .ינירמה ןוטלשה :ןיבו תיתדה תונברה ןיב
 תונוילעה תוריפסהו , יטילופה ןבומב ()וגהח!6!1- 6811808016  תיסורה
 שיש תיטילופה העפשהה ףרע :ןדמואב זירפהל ,עודיכ ,תוליגר
 שקבי אלש ןוטלשהל ול רשפא יא  כ'או , היסורב תודהיהל הל
 ,ומצעל שקבמ אוהש םשכ ,םידוהיה ברקב םג" ומצעל דמעמ
 /ול השקש םושמו . הנידמבש .םימואלה רתי ברקב דמעמ ,קדצבו
 םידוהיה ברקבש םילריבילה םיירובצה .םינקסעה םע  רשפתהל
 --;תועט י"פע  ,ןבוטכ---,ויניעב םירושח  םלוכש םושמ ,םיסורה
 = יאדו תוינוצקה לעש ,תיתדה תונברהב ויניע .ןהנ  ,תוינוצקה לע
 התעפשה חכ תונורחאה תופוקהב הנממ לטינ םאו .הדושח הניא
 . ,"הנרק תא םירהל, רשפאו רשפא ירה ,תודהיה לע

 .,דבלב םינ ברה תיסימוק .תאירקב םעפה וקפתסה אל .ךכיפלו
 "היפימוקה,ש .םושמ ,םינברה לש תיללכ הפסא םג הטבקנ אלא
 ןכות הל היה אלש "תינויזק ה יסימיק, ,ןירומג ןילוח התשענ .רבכ
 לש .תורחא תופסא ןיבו וז הפסא ןיב  לידבהל ידכו .םלועמ
 ,גרוברטפל אקוד תאזה הפסאה הארקנ רובצה יכרצב םיקסוע םידוהי
 תעיסנ תואצוהש השעמל הכלה הקספנו ,ימשר .ןפואב אקוד
 , .'וכו רובצה לע .תולטומ ב"טפב םתבישיו .םירחבגה

 היסימוקהו הפסאהש | ,אוה  רתויב דבכנש המו
 "םמברה קרש  ,רבלב תידוהיה תרה ינינע לע = ןודל ידכ 'אל
 םיבושח | םינינע לע םג ןודל ידכ אלא | .םהל / םיחמומ
 , נא ןכ הנה .םהל  םיחמומ םינבר אקוד ואלש | ,הלאב
 ידי לע ןהרשאתנש ,םינברה תפסא לש המרגורפהב םיאצומ
 תובושחו תוירקע תולאש לש המלש הרוש | ,םינפה  רטסינימ
 + ,םירוהיל רשא הקרצה תודפומ ,תידוהיה הלהקה רבר לע דאמ
 םכמו רשבה םכמ ןוגכ ,םידוהיל םירחוימה םיסמה ,ךונחה ינינע
 .."טניוה,ה לש ורפוס :ירבר יפלש אלא ,דוע אלו ,המורכו .תורנה
 התוא :לכב .ורכזוה אל (45 .רמונ) גרוברטפמ

 ו

- 

 < .וארקנ

/ 
 א



 *תסנכ, ירמגל .שדח ןימרט רכזוה ןמוקמבו * ,"הדע, וא ."הלהק,
 הניא ריע לכבש תידוהיה הדעהש תורוהל .,הארנכ אבש ,(11םאאסהמ)
 . ברה"ןהכה רמוע השארבש ,תיתד תסנכ אלא | תינולוח הלהק

 ..תונוש .תורעשהו םיבר םירוהרה יריל .איבמ הז םש יונש
 ותעד םינפה ןוירטסינימש .וז איה .תיאדו = רתויה .הרעשהה לבא
 תא תושעלו תיתרה תונכרה לש .החכ יופי תא .לידגהל \ 'הטונ
 ובצה לכ לע  םג אליממו -- ,הלהקה לע וז לש התעפשה

 .החרכומ -- ,הנידמבש .ילארשיה
 םינברה תוסימוקו םינברה תפסא םעפה .תיקיסעמ םנחל אל

 םינברהש דיעמ לכה : ךכ לכ .הבורמ הרמב ונלש להקה תעד תא
 יאלמו ןיחצנה .תרמע םירטועמ ב'טפמ בושל םידיהע :םייתדה *

 .תובורמ תויכזל תווקת
 המו םנוחצנ תא םינברה ולחני ךאיה ,הארנו .היחנ

 .תובוח :ילב תויכז ןיא ירהש ... תישרחה םהיתובוח הנייהה

 .9 גוב 0

 האצרה ןילופמ הלבק הכלממה תמודבש ד'פה /תרובח
 הלאשה םיחיו ןילופ ירעב ימצע .ןוטלש .העיבק לש הלאשה רבדב \
 ,הארנכ ,החלשנש ,וז האצרה איה  תיארכ ,םירוהיה לא תאזה <

 םילעופה לש םמשב תרברמהו העורי הגלפמ .לש הרובה םעטמ .
 .בל .הילא םשוי .יכ  ,ןילופב םידוהוה

 ןיבש םילקלוקמה םיסחיה רואתב האצרהה ירבחמ םיחתופ
 תומשיטגאהש ,אדבועה תא םה םיהמאמ .םידוהיה ןיבו םינלופה |
 םילעופה יגוח ךותל וליפא הררחשו ינלופה רובצה ךיתב הרבגתנ >>

 םיראבמו . תוינגרובה תוגלפמה לש ןתעפשה תחת התע םידמועה
 ינומה :וז תומשיטנאל רוסי םישמשמ םיימואלה םידוגינהש 'םה
 םירווע םיאטילה.  םידוהיה | ןםיימואל  םייחל  וררועתנ .םידוהיה |

 ץחלה ;ןילופב הברתמו ךלוה םרפסמו תירוט קיפיסורה הקיטילופהל
 םירסוא םינלופהש םרוג איהו דאמ לודג ןילופ תא ץחולה .ימואלה
 םידוהיה - דגנכ אל .ןבומכו --- "םיקאווביקה, \ דגנ השק המחלמ
 ,ימואלה .םמויקו םשפנ לע 'דומעל ידכ -- "םירשכה, .םינלופה

 לא 'הללכב .המיאתמ האצרהה ירבזומ .םיראתמש וז .הנומת =
 אקורש ,דאמ .רבדה .אילפמ םלואו , רפכ ונל איה .העוריו ,תואיצמה |
 ןינע 'ר'ע םה סת עד יגל האצרהה ירבחמ .םיאב הז רואת ךותמ <
 .ןילופב ימצע .ןוטלש תעובק
 ןילופ = ירעב .ימצע .ןוטלש ר"ע  קוחה?תעצה הליבנמ עו
 תא תעבוק איה . םיריהיה 5 תוימואלהו תויחרזאה םהיתויכז תאי

 ןפואב = .ינוריעה = ןוטלשה .תוריקפב\ םיפתתשמה םידוהיח רפסמ
 םידוהיה רפסמ םשש  ,תומוקמה םתואב 5 9/0 -- גוהנכ ,ינכימ

 םתואב 109071 | ,ללכב | םיבשיתה .רפסמ .תיצחמל .עינמ  :ןניא
 רפסמ | תיצחממ = רתויל הלוע םירוהיה .רפסמ םשש תומוקמה =<

 הרומאה קוחה תעצה תעבוק הז םע רחי םלואו. ,ללכב םיבשותה
 . תידוהי הירוק גו .תוימואל תוירוק

 איבת | תירוהיה הירוקהש םידומו .םיערוי האצרהה .ירבחמ
 םא וליפאו ? הלשמ חכהיאב םהל ויזוי םידוהיה :הטעמ אל .תלעות =
 אל תוריחכה תמחלמ לש רקיעה = ,תוריחבל: תושידאב :וסחיתו
 גהונ רבדה היחש םשכ ו וא  ידוהי, הלאשה רוע היהת |

 תידוהיה הירוקה :ךותבו ,הבלממה תמוח לא .תוריחבה העשב |
 , תורמעמהו תוגלפמה תמחלמ חתפתהל .לכות המצע

 םיכסהל האצרהה ירבחמ תא םג ביחמ הז לכ הרואכל
 רתויה : הבורעה איה .הדחוימה הירוקה  תודוהי הירוק \ תעיבקל
 ,תימשיטנאה . .הלומעתה  חקלתח אל .תוריחבה תעשבש ,הנמאנ
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 = םחלהל .תלביח .תוגלפמהל ןתנה אלה המצע .תידוהיה הירוקה ךוחבו =
 ןוטלשה דעבו 0 םהיחועה דַעְב <

 ןעמ תשמשמ .יהירה תימואלה הירוקה  ,ץרא רסח םעל תדחוימ \

 : ,תוירוק תעיבקל םימיכסמ האצרהה ירבחמ ןיא תאז לכבו
 הלובתת אלא ןניא תוימואלה תוירוקהש שרופמ ןיד ,המגוד שי
 שוש .םוקמבו ,תירטילורפה הרכהה תא שטשמל ידכ- ,תינגרוב
 < םישמשמ םניא םהיתושירדו םייחה ןוינהש ,עודי אלה .,שרופמ ןיד
 | םלעופה םשב האצרהה ירבחמ םישקבמ ךכיפלו .םולכ אלו
 "ה ףיעסל ףקות  לכב דגנתת המודבש ד"סה תרובחש ,םירדוסמה
 ןנש דוריפה תא קזחל ןתת אלו  תוימואל תוירוק תעיבק לש
 "ףוחיב הבורמ רספה םרוגה ,םירוהי  .יתלבהו םירוהיה םילעופה
 :םינומאמו . היפורטרפיה ידכ דע .ימואלה שגרה תורבגתה תעשב
 .םוטלשה לש תורחא | תויסיס ךשמבש האצרהה ירבחמ םה
 ,תוריחבה תמחלמ לש ימואלה יפואה שלחי יאדו םיינוריעה

 .םתנומא איה תאזו האצההה ירבחמ תשקב איה וז
 .ומסתש המ לע הל ןיא וז הנומא :רמאיו שיא אבי םָאו

 : תויללכה תוריחבה וליפא ושילחה אל .הירטסואבש היאר אהו
 "תונקפמה ןחוא לכ תא .תרתוס וז השקבו ,םימואלה תומחלמ תא
 זוהי = םינותנ ובש .בצמה רואתמ ואיצוה םמצע םישקבמהש
 שרופמ ןיד שיש ודמאיו ול = ונעלי אלא וכ ועמשי .אל---ןילופ
 .הרימש תילכת תידמעמה הרכהה לע רומשל ךירצש

 םהועט תא םיעוטהל חיכודל = ללכ וננוצר ןיא ונאו
 .תונלפמה לש תונעטה לכב .ירמגל .רחא דצ אוה בושח הז ןינעב
 < ,חדחוימ תידוהי הירוק | דננ תוימואלל תורמאתמה | תוידוהיה
 :,הנבה-יא תטלוב , ןולופב ושכע תורמאנשו היצילנב ןתעשב ורמאנש
 -הידוק לש הכרע ןיבו ,וצראב בשויה םעל תדחוימ הירוק ךרע ןיב המ

 | .םיסב תארובו .תחא הביטח םתוא השועו תרחאמ ,םידוהיל ץרא
 םחרפתמ ויה .יכה ואלבש = ,תוגלפמהו םירמעמה לכל ףתושמ
 םקחתש הצורה ,ימואלה רקיעב הרומה .ףוגה = לעמ םיערקנו
 לע התובישחב תודוהל .חרכהב ךורצ ,תירוהיה המואה חתפתתו
 םיימואלה ונייחב לודנ דיקפת האלממ איהשו תידוהיה הירוקה
 ילכשה םתלכי לובגמ הלעמל .תדמוע וז האדוהו השענ המ לבא
 , ,שרופמה ןידהו המגידה ירבע לש

 ,'קמינ | לכל ןבומכ  המיכסה המורבש ר"פה תרובה
 !רמטי תאזה האצרהה שמשת םיעירומש | יפכו | , האצרהק
 ,ו הלאשב המודה ןודתש העשב הרו בחה ירבח לש םימואנהל
 | המיאהמ הניא הרומאה האצרהה ירבחמ ועימשהש וז .הער םלואו
 | ,ןיידע םיקתוש ולא .,ןילופכ םירוהיה םילעופה .בור לש םתערל
 .ימואלה רקיעה לש ותצקמב םידומש וללה םירבדמ וליחתהו
 .ואיבי דבלב הלא ה םירבההש ונחנא .םיחוטבו .ותצקמב םירפוכו
 | ,ןילפב = ירוהיה םעה לש וחכדיאב תא םג תעד יולג יריל
 . םיבעושמ םניאו ,וז ץראב םיירשפאה ,םיימואל םייחל םיפאושה
 .םיחה תא םיאור םה אלא ,שרופמ ןיד םושל ,המגוד םושל
 .םהמ םידמולו םהש ומכ

 . תא ו ןּט ווג

 :תוסימקה לש תוכשלה תחאב הלגלגתה םינש יתשכ
 .יפינכהש תחא הלאש- תישילשה .הכלממה-תמורב | רשא תוברה
 ,\הלה ורמ .הינוריא תומרש הלאש --- ,םינפה"-ןוירטסינימל םינמיה

 -לשכנ .אוה  ,םינפה-רטסינימ לש ונוע תא הריכומ הלאשה
 = לתוחור  ,"תובבושה, .תווחורה .י"ע םרזה םע 'ףחשנו .הלק העשל
 זו ילרביל השעמ לכשכ ,190? תנשב ןיירע ובשנש ,רוררה
 \ . קושב תרבועה הרוחס ןיידע היה . רתוי וא

 הל  ריתמה ,רלוקריצ : םויק היה .הבילפ ימימ רוע



 3 םלוקעה -<-

 ,רלוקריצה תא לטבל וא לטומ היה = ןיפילומס
 ינפמו הצר 0 ה ,וחכ יופו

 ךיראהל וא
 הררשש | םורחה-תעש

 ,רחסמ-תיב וא תיב םהל ורדטו /
 וריכזהו = ,ךרעב = :םיתנש = ינפל  םינמיה | ואב = הנו

 ריתה : ךאיה :ולאשיו * "וירוענ .תאטח, תא םָינ פח"רטסונומ

 רבדב ררושה קוחל תדגנתמה וזכ החנה םידוהיל  תתל ומגע

 ,םמוקמב ראשהל --

 רליקריצהלש .ירחא ,תאוה הלאשה תא היסימוקה החרה ףומ
 רבכ השעמ בש יפל ,ירואית ,ירוטסיה יפוא אלא ושבע

 היה ךמסו = ,םיקמו םוקמ לכבש םינוטלשהל םיניעל  תויהל
 ריתמה ףיעסה ותואב הנתוה .שוריפבש ינפמ = ,ומסרפל ןיפולו

 ןוירטסינימהל תושרה יכ ,םוחתל ץוחמ תיעראה הבישיה תא םידוהיל
 .ויניע תואר יפכ םידוהיל .הכרא תו

 לכ ןיא יכ ,האצמו המורה לש היםימוקה ושכע הקרב הנהו
 ירחאו ,םיחרי .ינשמ רתוי החנהה תא ךיראהל  ןוירטסינימהל תשו

 םוקממ םידוהיה תא תולגהל ןוירטסינימה לע הבוחה הזה מוח <
 ךמס הזיא לע : ןוירטפינימה תא .לואשל הטילחה ךכופלו .םו

 רלוקריצה תא לטב אל עודמו םידוהיה לש הבישיה תוכז תא ביחוז
 םיניטלשה .ורמשיש  ןוירטסינימה ' לרתשה אל .המלו הב
 ונתי אלשו רומג קוידב בשומה םוחת רבדב קוחה תא םיומוק
 + ןידכ אלש  םוחתל | ץוחמ תבשל  םיה

 החכשנ הלאשב המודה לש היסימוקה וש כע הֶרכונ המל
 ךלהמב יונש אב םאה + היזנג-תיבמ ושכע התוא האיצוה המל

 םינוטלשה < וליחתה 'םאה + םידוהיל הלשממה לש * הקוטולטה
 +םוחתל ץוחמ הבישיה \ תא םהל ריתהלו םידוהיל דסח .ךושפ

 דוע .התיה אל יכ = ,בטיה עדוי .םוי" םוי .ישעמל :ןנובחמה לכ

 ןיקרוב .םוקמ ,לכב = ,ןמצע תוביתו .תויתואב = קר אלו,
 ,םינשב תורשע תורשכ  ויהש תודועת .ןילסופ = ,הבישיה ת

 ומוקהו תובר םינש םמוקמב ובשיש ,םישנא םתבש םוקממ םירקעו
 ,םינמואה לש ,םירגובה םינבה לש הבישיה תוכז ןילסופ :, תורוח סט
 ,םתבאלמב יקסע אל אמש רשח ללגב ,םינשה-יאפור ,םישבוחה |

 םוחתל ץוחמ תובשיתהה "סוחיב, ושכע םיחיגשמ \ ןיאש ןבש-לממ
 ראשנ אל "הריבעהדרלוקריצ,  ותואו ,1906  טסונוא שרוח
 בורה .ירבח .אופא יאר .המו = + רתוי אלו -אמלעב = ןוחכול \

 +הוה "בוטה .ןורכוה, תא ח
 ,ןאכ שי. "תוזירזמ, ; רבדל םעט שי |

 הריבה .ריעב  םירוהיה רובצה | ינקסע ןיבש בר :ןמו חו
 המורהל :םינכהל יוארו יאדכ םא +: אירמו אלקשה תכשמנו תל
 י"ע םירחשה תא אושל זיגרהלו .בשומה םוחת לומב רברב הע
 אוהש ומכ .בצמה ראשיש במומ וא ,לבקהת אל .יארוש וז הע
 קר ,םימחול אלו םיניגמ קה םידוהיה .םיטמ ופידה ויחיש

 "הכשלה, ..הדסונש | ירחא = ,ףוסדףופו + םיררועמ = אלו פיו
 סינכהל < תונורחאה היתובישימ תחאב טלחה | הנבוקב הרחפוש
 . האזח העצהה תא

 םיינמוה וזררזנ .ךכיפלו  ,המודה .יגוחב םג העודי וז הטלחה =

 םיליחתמה .ם.ה ויהיש .ידכב ,הרפקמ הרומאה הלאשה ת
 :לע ,התעה תא :המודה היחתש ידכבו | היציזופואה אלו

 וי אל זאו ,בשומה םוחת .תכחרה רגנ :;הלאשה
 סינכה

 . םג קדקדל וליחתה םינוטלשה . הלאה םימיבכ וזכ .םישורגז

 לנבבש : םיליעמה  תיסחיתה לש הביט המ .---\ ,תחאהו *

 וארי הנה דע ,העשה תא ינוכ םינמיה : תודוהל ךירצו
 .הז ןויסנ ידיל = ,הלש בורה תא | רמולכ | ,המודה תא .איבהל
 הפוריא יפלכ האריה םיארביטקואה בלב ורבגתי אמש ,ויה םיששוח
 הכורעה .הלאשה התוא וחי ןכלו תוילריבילב .רדהתהל ץפחהו
 ,רבדב קפקפל דוסי לכ םהל ןיא ושכע לבא .םינפה-ןוירייסינימל
 ,םהל יוצרה ןפואב הרבתמו 0 םידוהיה לא בורה לש וסוחי
 היפימוק םימי עובש ינפל התארה ,לשמל  ,ןכ הנה .םינמיהל
 ןמ .רתוי םידוהיל סחיב ןיעדתורצ לש תותוא המודה לש תרחא
 םילבקתמ ם ידוהיה ויה תיאבצה האופרל הימרקאב .המצע הלשממה
 תא לטבל היסימוקה .הטילחה הנהו .םיזוחא הש לש רפסמב
 םאהו .םירוהיה רעב .הימדקאה תא ירמגל רוגפלו  תאוה .החנהה
 הלאשה תא החרת אל המודה יכ ,עגר ףא קפקפל םינמיה םילוכי
 +? רומאה רלוקריצה רבדב

 תתל ווארש המורה יגוח ךותב "הרכהה, אופא הלשבתנ ךכו
 תא רצהל .תנוכתמה ,הנשיה תיטרקורויבה הקיטילופה ההואל עויס
 / .רשפאש המ לכ םהל קיעהלו .םירוהיה ירעצ

 ."ה 3.ב' רוע

 -תופסאמ .תחא ץיוושב רשא רבב התיה הלאה םימיב
 :ץוחב םיבר תומוקמב םינורחאה םימיב תוכרענה ,תוברה האחמה
 לש התופחיתה לע הפוריאב .להקה-תעד תא ררוע ןעמל ,ץראל
 . תיניפה .היצוטיטסנוקהל .היסור

 םימואנ םימאונ ,"םולשב, הלאכ תופסא תורבוע בור יפ-לע
 - ףוס-ףיסו ,הידנלניפ לע םימחר  םיררועמ = ,היסור = דגנכ םיפירח
 0 ,תרמגנ הפסאהו השקובמה האחמה תחסונ תלבקתמ

 הלש הטיסרבינואהבש ריעה וז ,ןרבב התיה וז הפסא לבא
 ..הפסאהל הרק ךכיפלו ,.םיימואל .םידוהו םידימלת דימת םיאצמנ
 "םנמאש ,עידוהו םק :הינמורמ | ינויצ טנדוטס : יופצ-יתלב *ןופא,
 ,לועה .דגנכ תוחמל הכירצ הפסאהו | ,םימחרל הידנלניפ  היואר
 "עיבהל הפסאה הכירצ הז םע דחיש אלא ,וז תפדרנל השענה
 :שושכ ,תפדור איה רשא לע המצע הידנלניפ דננ םג האחמ
 0 , ;.הצראב .םיאצמנה םידוהיה .תא- -הדיב 'תלוכיה

 ,םשור התשע וז העְצַה
 . :העירפהו האבש ,וו "הפצוח, רגנ ווחימש םיחומ ואצמנ ,עיצמה

 הב ץפחש םשורה ותוא אל ךא

, 

 ְפ

| 

 % :ןוררוע ןיאש האחמ לש "היליריאה, .תא .הלטבו  הינומרהה תא
 ,ונלש םידכעה םג ,ןבומכ  ,ויה ולאה :"םוחומה,  ןיבו ..הילע
 לש .הרכו תא  םדמעמב | םיריכומשכ םהעב  ךשהי .םמלועש
 . תידוהוה. תוימואלה

 הגהו ,ינויצה ."תפצוח, ךגנ םתאחמ תא "םיחומה, ורמגשכו
 קסעש לודגה .רמולמה ותוא  ,לירופ .רוסיפורפה ,הפסאה שאר םק
 .ךרועל רקחו .דמלש . ,תוילאיצוס = תומילבורפ . ןוהתפב = וימי .לכ
 םג אלא .םינושה םימעה י יח תא קר :אל .תוילאיצוס תולאש .ןורתפ
 תועירי ול ועדונ הנושארה םעפבש הדוהו ;הלמנה לש הייח יכרד תא
 ילעב לכמו :.הירוהיל .הידנלניפ לש התופחיתה רבד לע הלאכ
 ופתתשהש העפשהה
 .םירבדה וררבתיש רע האחמה :התחרנ ךכיפלו .רבדה .תתמא לע

 . האמה םעפב -- ,ונתוא תדמלמ לירופ 'פורפה לש וז היאדוה
 "הפוריא

 .בצמ תא םיעדוי םה ןיא -- ביט רתויה .ןפואב . םידוהיהל

 תמושת תא ררועל :ירבב ןתערל ץוחנל םיאצומ .םה ןיאו .םידוהיה
 רוזיא הנידמל השענה לוע לע םיאפוריאה .לש,םבל

 < = חיעוו דומעיש  ,שיא אצמנ אל וז הפסאב



 ה ןוילג 32 םלועה <

 תרצ . בונישיקבכ חכו .אקור םהל שורה  םידוהיה לש .םרעצב
 תונהיל ידוהיה לע הידנלניפ תרסואש רופיאה ,ידוהיה- לש םוי םוי
 -=-,'וכו "וכו םירוהיה תדב תגהונ הידנלניפש ןויזב גהנמ  ,הריואמי
 'פורפהכ םישנאל םיעודי .ויהיש ,םה המ הלאכ "םילק, םירבד
 !+בל םהילא םשוי יכ םייואר ויהישו וירבחו  לירופ

- 

 , תונושלה תַלֶאָשְל
 (ףוס)

 ןושלהו ,הז .םע הז .םימחלנה ,םינוש םימע ךותב םייח ונאשב
 הדיקפת הנה ריסת טעמכ םתמחלמ לש תיזכרמה .הדוקנה איה
 ,הברה לדגי .דוע .ונל תדחוימה רוברה ןושל לש ימואלה הברעו
 םיבשחתמ ןיאו ,אוהש ומכ הזה רבדה - ןוידע .םיניבמ ןיא ונלצא
 ונייחל םג אלא ,דבלב ונתוימואלל קר אל היופצה הנכסה םע
 ןושלה תא לבקנו ּונל קר  תדחוימה וננושל לטבת םא ,םישממה
 ,הנידמב חטלושה

 וזיאב ,רתויב הבושחה הלאשה לע .בישהל לכ םדוק ךירצ
 קר אל יולת רבדה %+תרבודמה וננושל תא ונא םיריממ ןושל
 ,ונמע לש וייחב .האיבמ .ןושלהש תלעותב דוחיב אלא  ,הביבסב =

 לש .יטילופה .החכ | ,תוינידמהו תויחרזאה תויכזה לכ ללושמה
 וליפא תחצנמ איה םימעפלש דע ,לורג ךכ לכ אוה הכלממה ןושל-
 תולילגה םתואב :הז לדבה טלוב דוחוב ..הביבסה תעפשה תא
 םהל אורבל ןיידע וקיפפה אל םש םיבשויה םימואלהש ,היסורב \

 ינפב דומעל לכוהש ירכ דע ,ךכ לכ הקוח תינוריע הרוטלוק

 התבוטל ףכה תא עירכהלו הטלושה הנידמה ןושל לש החעפשה
 תלעותהש פ"עא ,ןילופב םיאור ונא הז תא .םידוהיה ברקב איה

 :םיובנירנ ,י

 וז תלעותב .םישיגרמו ,םש םג תשגרומ הנידמה ןושל .האיבמש .
 םינומהה םג אלא ,היסורו אטיל יכלפמ ואבש ,"םיקוטילה, קר אל
 םשל תדחוימ הקיטילופ םש הנוהנש פ'עא \ ;ןילופ  ידוהי לש
 רומלת,הו םיררחהבש ךועב -=- ,םידוהיה לע הנירמה ןושל תמלשה
 דומלתהו םירדחהב הנה ,היסור דמלל רוסא  םוחתה לכבש "תורות
 םיממעה רפסה יתבבו ,אוה הבוח הז הומל ןילופבש תורות
 לכב --- המודכו .,תיסור קר םידמלמ  םידוהיל . םש יםידחוימה
 םלואו ..ףכה תא העירכמו תינלופה הביבסה תרבגתמ | תאז
 םיאצמנ ןילופב | וליפא .תומוקמה לכב רברה  אוה ךכ אל
 ןושלה םידוהיה ןיב םש תמלוש תובס המכ ינפמש תומוקמ רבכ
 ןיאש  ,רועו  בויקב ;הילודופבו ןילהאווב ,אטיל יכלפבו ..תיסורה
 ,םירוהיה ושענ ,ןילופבש  וזכ הקזח תינוריע הביבס ןיידע םש
 טעמכ ,.הכלממה .ןושל תא הלבקש ,םהלש היצנגילטניאה = ידי לע <

\ 

 תולילגב שי םא  .תיסורה ןושלה לטופמל ,תיסורה .תוברתה יאשונל
 קר הנה ,תיסורה ןושלה .ןהב .תטלוש ולאכ המדנש ,םירע הלא
 ,םש ןיא הרוהט תיסור הביבס וכ  ,ךכל' ומרג: םידוהיה

 ךותב ועלבי אל הלאה תולילגב םייחה םימעהש קפס ןיא
 ,םיימצעה םהייח תרוצ תא ןיודע וטשפ אל םירפכה . לשומה םעה ,

 ,תחתפתמו תכלוה איה .בור .י"פעש םעה  ןושלב .םה םירברמ
 יבלפ לכב טעמכ היהי זאו .םירעה תא םג שובכל םפופ םירפכהו
 ער .,"חרכהה-ןושלב,  םירבדמה = ,םידוהיה .בצמ בשומה םוחת
 םשש אטיל יכופ םתואבו ןילופב םכצמל המוד היהיו ןכוסמו
 , םירעב :תינלופ הביבס שי

 ןיידע+ תררוש ורהש ,הז  לכב .ןיידע םישינרמ ןיא ונלצא
 םיבירצש ,הלכשה הה-ינקסע תאמ השוריב ל האבש 0 התוא

 ,התוזבהל ,םיירובצה ונייח ךותמ .

 . תלבקל םייואר היהנש ידכ .הכלממה ןושל תא ונמצעל לגפל ונא
 = םנינעה .תוחתפתה םעש רבדב קפס ןיא .םלוא ,"תויכזהיווש,
 לכנ תאוה הלאשה בורק רתוי וא תוחפ ןמזב ונינפל דומעה
 ' נו .םעה-ןושל דעב המחלמה תורבגתה םע דחיש : ,התופירח
 יאשונ .םידוהיה רגנ המחלמה רתוי רוע רבגהת תטלשה ןושלה
 ,רתויב םיאונשו רתויב םה םישלחש ,תאוה ןושלה

 "אלא ,םירבדמ ונא  תטלשה הכלממה ןושלב אל : ורמאו

 אנולא תרכהה-ןושלש ,אוה ןכש חיננ ;רבדה בוט ..ץראה ןושלב
 . יומה ןוגר'זה תא לטבל ךירצ  ,ץראה ושל אה תידוהיה-יאנושד
 - -הנבוקו קקאבוס יכלפב ,תינלופב-- ןילופב :ץראה ןושלב ורימהלו
 " הרהמ אל) תיפורולב---קפבטיוו ,כליהומ ;קסנימ .יכלפב ,תיאטילב
 "--הניירקוא יכלפב  ,(ןמזב אלא יולת הז .רבד ןיא ירה לבא ,ךכ לכ
 " הברה  'חרכה תונושל, אופיא ונל .הנייהת  .המודכו  ,תינהורב
 \ טנושל ינפמ לכ םדוק .תחא הביטח וישכע םהש היסור ידוהיו
 םירבדמה םינטק םיבל ודרפתי ,םתוא תדהאמה תרבודמה
 . תונוש .תונושלב

 "תא השוע היה המ  ,רובדה ןושל ,תידוהיה ןושלה אלמלא
 דע ,םיאור ונא ירה %תחא הביטח היסור ידוהיו ןילופ ידוהי
 ,היצילג ירוהיו היסור ידוהי תא וליפא וז  ןושל תדחאמ המכ
 הפכ רעו ,ירמגל םירחא םיירוטלוקו םיינידמ .םיאנתב םיאצמנה
 םירבדמה ,תויסורפה אטילו ןילופ ידוהי תא תונושלה לדבה קיחרמ
 . תויסורה אטילו :ןילופ  ידוהימ מ מרג

 לש הלוטב י"ע .אובל .חרכומש אוה --- ,םידוהיה ןיב דורפ'
 | רורפל םנמאה , ץראה-תוגושלב התרמהו תרבודמה תידוהיה .ןושלה
 / +"חרכהה-תונושל, לש הטשה ילעב םיפאוש הז

 --,ץראה ןושל וא הכלממה  ןושלו .תרבודמ תירוהי ןושל
 | .תירבעה תוימואלה לש טלחומ יווצ והז -- תמדוק תירוהיה ןושלה
 . חזחוימ ריבר-ןושל לש ימואלה הכרע תא ןיבהל .ךירצ | . תולגב
 ונניב הדירפמו הלידבמה ןושל  ,תולגב ונייח .יאנת י"פע הרצונש
 ףפ ףוס ררחתשהל ךירצ  .םיבשוי ינא םכותבש םימעה ןיבו
 לע טיבהל  םיליגר .ויהש ,רבעה .רודה יליבשמ לש םתפקשהמ
 ינעב .ןולקלו הפרחל  ונתוא תנתונה ,היוזב ןושל לעכ וז ןושל
 ּ ..תויכוה .יווש ןתמ דעב העירפמו םימעה

 --וםיעדוי אלבו םיערויב תירוטקיפיסור הלועפ רע וז הפקשהמ
 ,לש םהיתולועפבש ,רבדה תא שיא .שיחכי אל ןה .רחא דעצ קר
 :ראמ'הקזח היצקיפיפור לש וז היטנ התיה .רבעה רודה יליבשמ
 לש הטישה ילעבמ תידוהיה = ןאנוש תא םישאמ ינא ןיא םאו
 .להמש העשב נרובמהב .םג .םתוא -יתמשאה אלו "חרכהה ןושל,
 --,היצקיפיסורל םיטונ .םה הנוכבש ,היצקיפיסור ד"ע םילמ יפמ
 .ולב  ןבומכ = ,םיטונ .םהישעמש 8 ילבל רשפאהוא ןה
 .םתישעמ םיערויב  םינווכמ ויה הילאש/ ,הרטמה התואל ,םיעדוי
 ;חיווהיה ןושלה הא שרגל םח םיצמאתמ .רבעה רוד יליבשמ לש

 ,'תורפפה הכרע תא  דירוהל
 לע התוא .טילשהל | ,תירבעה ןושלה הא ריבגהל םה  םינווכמו

 ימאה רצ לעו ..התורפס ו איה חכרע תא םיההל .,רובצה
 .יהנלטמה ןושלב תירוהיה ןושלה תא םיריממ אלא םה ןיא ירה
 - האצרהל 2 םה ןיאו = תוידיהי תואצרהל םה םירגנחמ

 - 8 םירברמ לבא ,תירוהי רבדל םיצור םה ןיא ,תויזעול .תונושלב

 ,ושנה = תא וליפא םישיגרמ םה ןיאו = ,תיסור אלא חירבע אל

 .הירבעה ןושלב שמתשהל םילוכי ויה וליא .םהישעמו סהירבה ןיבש
 םיתופקשה = ךותמ םיאצוי  םהישעמ ויה "יוזבה, ןוגר'זה. םוקמב
 ושמ : ,תאז תושעל םילוכי םה ןיאש ןויכמ לבא ,ינויגה ןפואב
 ב סה םירחוב .ךכיפלו ,םינבומ .םהירכר יהיש םה .םיצורש



 הנורחאה וז לש התעפשה תא םיקוחמ אלא םה .ןוא ירה תו
 ,היצקיפיסור אלא וז ןיא ירהו ,ידוהיה .רובצה

 תא קר אל תעדלו תוארל ךירצו םילמה ינפמ .אריל ןוא
 . םהיתואצות תאו םישעמה תא ףתוי דוע אלא ,תויטנה תאו תופיאשה

 ינפב דומעל לכותה +הילע אהת המ תירבעה וננושלו
 הב גוהנל ונחנא איבנ דוע םא ,תידוהיה ןושלה לש התורחתה |

 ,תימואל ןושלל אל םג םא הריבהלו הכרע תא םירהל ,רוננ
 הוב ירה +ךכ לכ אוה לודג ימואלה הכרעש תיממע ושלל ו
 .תירבעה ןושלהל רבק ונידוב םירפוח ו

 תונושלה סומלופ יולג תישארמ טעמכ ונעמש הלאכ םירבד
 םינוציחה םילושכמה ורסוהש ירחא  ,תונורחאה םינשב * רוחו

 .תידוהיה ןושלב תינותעהו תורפסה לש ןתוחתפתה רעב ועיר
 רחא דצמ .הברה םה םימזוגמ םירבדהש ,המורמכ םלוא

 הכרע םע ,תואיצמה םע םיבשחתמ הלאה םירבדה ילעב א
 ןיא .ינשה רצה ןמו  ,תולגב ונייחב תירבעה ןושלה לש המוקו
 ,הלאה תונושלה יתש ןיבש הברוקה תא ייארכ | םיכירעמ ה

 טולקל הרשכומו החונ תידוהיה ןושלה לש הביבסה תא השוץה
 .תירבעה ןושלה תא םג הכנות ל

 תא ביחרהל ,םירזו םיהומת ולא ירבד ואריש ינא :עדוו
 םלואו ,הז ירמאמב יל רשפא יא םתתמא תא חיכוהלו ףובה

 לש | דחא ,רצל  וניארוקו = ונירפוס בל תא בפהל וכנא .הצה
 .וז הלאש

 לש הביבסב ויחו ולדגש םידליל .תירבע דמלל הסנש ימ
 דומל תואצותל רומלה תואצות תא ליבקהו התורפסו "חרכהה"ןושל,
 < -תודוהיה ןושלה לש הביבס ךותב ולדגש םידליל :תירבעה .ןושלה

 תטלוק תויהל .הנורחאה הביבסה .רתוי איה  החונ המכ רע ,עדו <
 תידוהיה ןושלה  .ללכ .רשפא-יא תרחאו ,תירבעה ןושלה תא
 םגו .ידוהיה םעה לש -- תצקמב םג יהי .ול -- החור :ירפ אה
 איה תעפשומו העפשוה תידוהיה ןושלה  ,וחור ירפ איה תירבעה
 אלש רשפא יא ירהו-- ,תירבעה ןושלה ןמ הברה התע םג
 ,הלאה תונושלה יתש ןיב תיעבט הברוק אהה

 םנמא .תורבעה .תונותעה .תא תקחוד תידוהיה תונותעה
 וזב ,תימויה .תונותעהב .,םירומא .םירבד .המב לבא ,רבדה ןנ
 תונותעה תא םלואו ,םינומהה לא םינופה וז ,םוי םוי ייחב קפע הל שיש
 ץרא לש הייח תולובג ךותמו .םוידםוידויח תולובג .ךוזומ .תאצויה /
 לכבש ידוהיה םלועהב קסע הל שיש ,תחא הפוקת לשו תחא '
 ןיא תאזה תונותעה תא --- ,תופוקתה לכמ תנוזינה  ,וירוזפ תוצרא <

 ,התוא | קוחרל הל רשפא"יאו | ,תקחוד תירוהיה = תונותעה
 תא םירישכמה תודופיה םתוא לכ תא הבות לא הגפס אלש ינפמ
 , תורפסל .עגונב םג .רבדה :ןכו .תירבעה תונותעה לש .המויק

 ,תוימואלה = תוטישה לכ | ,ונהיוה לש תומילבורפה לכ
 ןיאו . תירבעה ןושלב וררבתנו ודלונ תוינידמה וליפאו תוירוטלוק
 תירבעה ןושלה םג תירבעה תורפסה םג ,חרכה אלא ,ללכ .הרקמ הו
 הינובו .הירצויל קרו ,םוקמה תודחאו ןמזה תודחא ונתוא תדחאמ

 ונמויק תלאש לש  ןקמוע  ךותל .רודחל היה רשפא .הדי לע קרו =
 ,תולאשה ןתוא לכ לשו ,ונתוברת תלאש לש ,םימעה בוק ,
 , תולנב .תופוקתה לכבו תוצראה לכב ונייח תא תופיקמה ?

 תירבעה תורפסה הררי .וליאכ הארנ היה הכפהמה תונשב =
 אל :הרמה תמאה תא ריגהל ףוס ףוס ךירצ םלוא .הטבה |מ
 םהוא ,םירבעה םירפוסה אלא ,המבה ןמ הדרי .תירבעה .תורפסה 9
 הכפהמה תעשבו הכפהמה ינפל ריגהל המ םהל .היהש | םושנאה | 1

 הלאו. .,דינהל .המ םהל היה אלש :ינפמ  ,םאתפ וקתתשנ |
 ויה אלש היה 'בטומו -- תוסור בור פ"ע ורבה --  ורב

 -רחא רש .המע .רבכש .ןוווחה .ותוא בוש - קנשנ ללה

 ,תואצותה ינפמ רודה ירומ ולהבנ :"םילב-םיבתכ, ורמאמב םעה
 ,םה םהיתורותמ איצומ ,םידימלתה ,רודה היהש

 התיהש :פ"עא ,הכרע םהה םימיב רבא אל תירבעה ןושלל
 םישמתשמ ירה הלומעת ךרוצלו ,תינידמ הלומעת לש הפוקת זא
 םג ..םיטלוש םינומההש העשב דוחיב  ,םינומההל תנבומה ןושלב
 ,ןושארה :זורכה וליפאו  ,תירבעב םיינידמ םיזורכ םיאצוי ויה זא
 תושירדה > ןתוא = הנושארב | ,ומסרפתנ ובשו השרוב | אציש
 לכ לש / ןהיתוטישל | דוכי | כ'חא ושמשש תוימואלה
 םימיב ומסרפתנש ,קילאיב ירישל .תירבע בתכנ = ,ונותוגלפמ
 ויה .יאדובו ,הז ינפל .רשאמ תוחפ אל בל םשוה ,םהה
 א ויה וליא ,יקסב'צידרבו "םעה-דחא, ירבדל םג בל םימש
 .םהיפב םירבד

 הפש .ונל התיח, :ןיניירב זא רמאש רבדה אוה המא אל
 ;םירפוס ונל ויהש ,קר אוה תמא--"ןיאו תורפס ונל התיה ,ןיאו
 ,םתעפשה הדבא הנהו ,םלוק אָבחנ הנהו .רודה ינפל וכלהש
 . .המבה לעמ .ודרי הנהו

 ןיאה  ,םינהנמהו , תווצמְה | ,ונייח לש תויתדה | תורוצהו
 ןיאה ,ונתוא םיבכוסה ,םימעה ןיבו וניניב םידירפמו םילידבמ םה
 םיעבוק םתא ןיא אופיא עודמו ,תחא הביטח ונתוא םישוע םה
 תוימואלה לש טלחומ | יווצ רותב | היגהנמו תדה תרימש תא
 - ןושל ירה ףתרבודמה תידוהיה ןושלל םישוע םתאש ומכ ,תירבעה
 אל הילע ,היגהנמו תדהכ השדקתנ אלו ונייחב השרתשנ אל וז
 ,'םד תירב התא ותרכ אלו םשפנ תא רוד 'םושב םידוהי ורסמ

 םישרודהו תידוהיה ןושלב רובכ םיגהונה דגנ ןועטל םיליגר ךכ
 ןהל ןיא הלא תונעמ םלוא .ימואלה ונטויק םשל הילע רומשל
 ,םיגשומה בוברע אלא ןהב ןיאו ,רוסי

 = הניאש ,םיימואלה םייחה לש הרוצה התוא איה  ןושלה
 ,היגהנמו היתווצמ םע תדחכ ותוא העינכמ הניאו םעה לע תמלוש
 םג. .דחי .ותא = תללכתשמו תבחרתמ ,תחתפתמ ,הלדג איה אלא
 הניא תרה לבא ..םעה תוחתפתה םע דחי תוחתפתמ היתווצמו תדה
 הפוקת לכבו ,םעה חתפתמש הרמה התואב חתפתהל  תרהטמ
 הוע המחלמ  ,םייחהו תרה ןיב םימוצע םידוגינ םיאור ונא הפוקתו
 ואבש תויתדה תופקשהה דגנ ,תויתדה וייח .תורוצ דגנ םעה דצמ
 הגררמל 'עיגה רבכ םעהש העשב ..ורבע = תורודמ השוריב ול
 < .ךכיפלו  ,וז הגררמל תדה ןיירע העיגה אל  ,והוחתפתהב העודי
 דעב | .עירפהלו ותוא עינכהל ,םעה לע לושמל חרמוא איה
 .םעה ישיא תוחתפתהו םעה- תוחתפתה

 לשו םעה לש ותוחתפתה דעב העירפמ איה ןיא---ןושלה
 "הטאתהב תחתפתמו תרשעתמ ,תללכתשמ ,.תבחרתמ ןושלה ,דיחיה
 ,םעה לע תטלוש ןושלה ןיא .,ויתופיאשלו ויתופקשהל ,םעה יכרצל
 ,הילע םלושה .אוה אלא

 < ---וותונורשכ לכו ויתוחכ לכ תוחתפתה ,דיחיה לש ותוריח
 .םיערוי .אלבו םיעדויב .םיפאוש ונא הילאש הרטמה יהוז
 התוריח ,המואה
 תויהל .ךירצש : ,יללכה ןוירטירקה | והז  .דיחיה .לש  ותוחתפתהל
 ,רברה רורב ירה הזה .ןוירטירקה יפלו ,וניטפשמ :רוסיב :חנומ
 רותב תרבודמה תידוהיה ןושלה תרימש .תא עובקל רשפא םאש
 ללכ תאז תושעל רשפא-יא ,תירבעה ונתוימואל לש טלחומ יווצ

 א .הינהנמו היתווצמ םע תדהל .עגונב ללבו

 םויק

 :ונלש םינוגר'זה .תרימש תא  ביחמ םימעה .ךותב ונבצמ
 - ןיבו .םהיניב תולידבמה  ,ונינומה תויפב . תורבודמ תונושל .ריתב

 ו

 " \ םיסב תושעהל ידכ אלא םיאב .םניא התוחתפתהו

. 
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 ,לבתה  תוצרא ..לכב רוזפהו  תולגה  .םתוא םיבבוסה םינומהה
 רותב תירבעה ןושלה לש התרימש תא םיבייחמ ונדותעו ונרבע
 .ונריתע .ןושל  רותב .,תימלועה וננושל

 .געלב םילאוש ינא | עמוש -- ףתונושל לש  הדנגוא ןכבו
 וז הלאש םיעיצמ?כ סעפ לכבו ,תחא אל הלאשנ וז הלאש
 הלאשה לש וז .התוימצע אלמלא ,הבושת הילע ןיאש םיבשוח ינויצל
 לודנ  ךרע הל ןיא תמאבש םושמ .ללכ הב לפטמ יתייה אל
 .המצעל איהשכ

 הדמע אל רמולכ ,ללכ תואיצמב התיה אל --ץראה--הדנגוא
 ירוהי רובצ וליפא הב בשי אל  ,רתויב דבכנש המו  ,ונתושרב
 ךכיפלו ,ידוהי רובצ הב בישוהל היה ךירצ לכ םדוק ,אוהש לכ
 ,ישפח ירבע בושי  הדננואב אורבל םתא םיצור םא וונרמא
 םיכירצ ירה  ,יתוחתפתה תא .םירישכמה םיאנתה לכ ול: ויהיש
 עורקלו .הילעמ | ערקהל | ,לארשי-ץרא תא | חובשל םתא
 םא אלא | םילוכי = םתא  ןיא  היחתה | תעונת תא | הילעמ
 הב שיש .ץרא ,ןיעב תרחא ץרא רבכ /םכל 'שי ןכ
 ןיאש ןמז לכ .המואה לש הייח וזכרתי הב רשאו .לודג .ידוהי רובצ
 הכפהמ םורגל החכב ןיא ,אמלעב הבשחמ אלא םכלש הדנגוא
 : .'םיימואלה ונייחב :וזכ

 תרבודמ :רמולכ ,תואיצמב הנשי ,תידוהיה ןושלה ,ןוגר'זה
 םיכירצ .ונא ןיאו ,ךכל ומרג תולגב ונייח ,ונמע  ינב תויפב איה
 ,םיימואלה ונייח ךוהל רבכ הרדח איה .תאוה ןושלה תא אורבל
 ינינק לכל היסוחי המיוסמ הלבגה ולבגנ רככו ,םהמ .קלחל התיה

 ץראב ונייח תא הפיקמ תרבודמה ןושלה םאו ,ויוח .יכרעו םעה = >
 הייחתא םלועל הפיקמ אהה אלו הפיקמ איה ןיא ,תרחא וא ון

 .הירוזפ תוצרא לכב הלוכ המואה לש = =
 ויהיש רשפא.יאו ,ללכ היארל המוד ןודנה ןיא ךכיפל

 .הדנגוא השעטב הידוהיה ןושלה לש התוכזב םירדצמה תא םינומ

 ;רומאה לכמ .אצויה
 :םשלו ,תולגב  ונייחב  ימואלה וכרע  לודג "ןוגר'זה,-- א .

 תידוהי .ןושלל ותוא .בושחל ונא םיכירצ ימואלה וננוחטבו .ונמויק
 ,תורזה תונושלה ינפב המידק ןיד .דימת הל תתלו ךבד לפל | =
 .ונדיתע  ןושלו .תימלועה וננושל .איה תירבעה ןושלה--ב\ 1

 שלי

 רשפא-יא תולגב : תונויצה לש הדיתעב .היולת וז ןושל לש הדותע =
 ,םינומהה | תויפב תרבורמה ןושלל תיתורפס ןושלמ ךפהתש הל"
 איהו. ,ונלש תימלועה תיתורפסה ןושלה ראשהל תחרכומ יהירהו
 י"אב = תימואלה \ וגתבשחמ | תאו ונחור ,ייח .תא ףיקהל הלוכיש

 םשש ,תירבעה ןושלה תיחת תא םירישכמה  טיאנת םיררוש םשש <
 היחת םיבייחמ דיתעהו | רכעה = ,תונורכזה = ,ריואה = ,עקרקה

 ,ונמע לש | הריחיה ןושלה | איה  תירבעה | ןושלה םש -- וז | =
 רובצה לע .הטילשהל ידכ ,תוחכה לכ תא רוגחל ךירצו
 לכויש ידב ,דעומ .רועב  ירבע ותושעלו .ץראב  בשויה = ודוהיז

 םתושעלו ץראה לא .םיפנכנה םירזה תודופיה תא :לכעלו \ עולבל |
 ,ותומכ םירבע |

 ,חובוה שפוי דוסי לע םפדנ חוה רמאמה :תכרעמה תרעה /
 התוא  םיראבטהו וז הלאשב םיעכונה םירמאמ רוע "םלועה,ב וספדוי בורקב |

 + תרחא ,הפקשה ךותמ \
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 יעוער שנ
 + ("תורבאהו הישעתה,, רבד לע)

 ,ןושאר .רמאמ

 .ןָבְרָעְו תיִתָיבהְו הָסְּפַה היָשָעַתַה
 .(* ףוס)

 ' רחמנ םורבגה םג םיקוסע ןהבש ,תוישעתהל  רובענשכ
 .,בתוכ רמאמה לעב ,"ריהומ, תויהמ קוחר בצמה יכ  ,חכוהל
 םישוע םש ;ץעב הכאלמה הבר תורעיה רפסמ .בר םשש תומוקמב,
 < םידבועה לש ירמחה םכצמ רייע לבא "וכו תונטק תובת ,םילדנס
 < ן-ק 'ה לש ורפסב ןייענשב םלואו ,ירמגל הקיתשב רבוע אוה
 ' תשעה הטשפתה הנמו השרפ תוביבסב, :אצמנ (188  דומע)
 ,תופכ תשרחב םיבשותה לכ טעמכ םיקוסע הנכפ הריעב ,ץע
 ףכשה .,תושרבמ ,םיבלוק ,םירבכעל"תודכלמ ;םירושכ ,םילילח
 "םג םימעפלו ,ןטק ןגו תיכ ןמוא לכל ךא ,לודג וניא
 האמ הצרפנ םיניכסה תשרח,  :םיארוק ונא רועו .ןט ק הדש
 "בצמה ד"ע לבא .דאמ "הצרפנ, .איה םנמא .,"'וכו םיבר .םירפכב
 ' ₪89 דומע ן--ק לש ורפסב ךא ,דחא זמר ףא .ןיא ירמחה
 ,םיניכס תישעת הטשפתה הנוילעה הנרמ לילגב, : בותכ אצמנ
 םיפלא תשמח םיקוסע ץזונ ריעה תא םיבבוסה םירפכ םישלשב
 .יבכ דע כ'כ תונטק תואלחנה .םיניכסה תכאלמב שיא
 .עגנב .'המרא רקא %-- 8 קר הל שי החפשמ לכ
 םיאצומ ונא ןיא ן--ל לש ורמאמב הרכזנש ,םירותפכ תשרחל
 ונא ן--ק לצאו םירותפכה ישוע לש ירמחה םבצמ ר"ע םולכ
 " תשרחל הלודג הקירבפ שי הניזב, :(ל"נה  דומעב)  םיארוק
 ו הקירבפ | םלוא ,םילעופ 1800 | הקיסעמה םירותפכה
 = ףוחה לעש םירפכה לכב ,התביבסבש םירפכל םג הדיבע .הקיפסמ
 < םורותפכה תקברהב םיד לי הו םישנה ,םינ קזה םיקוסע הראול
 םיקפוע םה ךא ,דאמ ןטק וו הרובע רכש בע רינל
 : .'תרחא הרירב םהל ןיאש ינפמ ,הב

 ,תירפכה .הישעתה ידיפח ןיב הנמנה ,ן--ק, 'ה םג ןכבו
 ומשרנש תוישעתה ןתואב םיקוסעה בצמ יכ ,וחרכ לעב הדומ
 הגיראה תיט עתל עגונב םג .,בוט תויהמ .קוחר ן--ל לש ורמאמב
 רועב .ןישנוק ןיבו ןיטנובל ירבר ןיב קחרמה בר יכ ,ןלהל חכונ
 = ךלה הכלה אלא הטעמתנ אל, יכ ,וז הישעת ד"ע רמוא ןושארהש
 . :,ןואיל .ברעמב ,הררט ריעב :(144  דומע) ינשה בתוכ "רבנו
 ינשוח ףלא 980  ןיבמ ,והמקרו "יסיק, תשרחל ישאר זכרמ שי
 הרוחס הררטל םיאיצממו הז. עוצקמב םיקופע ףלא םישש ,םירהה
 ןיכמ .תינוניב .הדמב ןכבו  ,ש"יל 480 םוכס לע הנש לכב וו
 רתוי דוע !  הנשל ש"יל הנומש ריחמב קר .הרוחס :גרוא לכ
 םיופכ םינשו ,םירשעב, :ורפסב האבומה ארךבועה תנינעמ

 " ילונ םיפלא .תשלש הנירא תישעתב םיקוסע אוילפמַא תוביבסבש
 -לונ לכש ,אצמנ ,הנשל ש"יל תואמ שש םיסינכמ םהו ,דיה
 הנשל קנרפ השמח קר'תינוניב הדמב סינכמ דיה
 :תואמ ששו ףלא םיקוסע הריקב, :תחא /הדבוע דועו !המי מת
 תואקירבפה ,ךומנה ןימהמ בורל תוכימש תישעתב םיגרוא
 ושפאש ,םידמל ונאצמנ ,"תאוְה הישעתה תא תועירכמ
 < < !תוא העירכה .רבכ הקירבפהש ירחא םג .הישעת ףנעב קוסעל
 תוכימשה תגיראש ינפמ אל ,גוראל םיפיפומ הטועפה הישעתה ילעב

 "7 4 5 ,1 םירמונה 'יע (*
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 ,תורחא תופנרפ יכרר םהמ .ורתסנש ינפמ אלא ,הנוגה הסנכה תנתנ
 רמאמה לעב איבבש ,"תנינעמה ארבוע,ו לא ןנובתנ התע

 , םינועשה ו הלדג תיצנרפה ארויב, ,םינועשדישוע רבב
 ונבנ ץיוושבש ירחא ,לודג םיזירק הלבפ ו השעה םע
 הלפנ אל ,ןיקטופורוק תודע יפל  ,ז"כבו ,םינועשל תואקירבפ
 תומימת המכ ,"וכו םירכאה ברקב (פ"| 0 םג הישעתה ל%

 ויהש "לודג .סיזירקו הכפהמ, ירחאש ,יימאהל ידכ .ךכל הנו
 םנמאה .'וכו םירכאה ןיב הישעתה ?ללכ הלפנ אל, ,הו עוצקמ
 הכרב םיאור םהש ינפמ ,וז הישעתב קוסעל םיפיסומ  םינוה
 קר םא %תרחא ךרר התע-תעל םהל ןיאש ינפמ טושפ וא ,הנ
 טועמ ינפמש ,םירהה יבשות םה הלאה םישרחהש ,הזל בל םשמ

 זא ,וז הישעת תרזעל תונפל םינפל םיחרכומ ויה המדאה לונו
 תורלות אלא הז ןיא ,הב קוסעל םיפיסומ םה התע םג םאש ,ןונ
 הלצה,מ םג הקוחר וז הדובעש ,םהל ררבתנ םג םאו ,לגוהה
 קשמה ךא .הנממ םרי תא חינהל םהל השק ןיידע .ז"בב ,"אתרופ
 םג  עירכהל ריתע ,תוירזבאב וכרד .תא סלפמה = ,יטסילטופקה

 ררבתי .לעופבו .טועמה ןמ טועמב םיקפתסמ םה יכ ףא ,םהו
 ואלנ רב כ, :הבנ'גב םינועשה-ישוע יכ | ,ן--ק פע וע
 סםנכהמ וענמנש הלאו ,הקירבפה םע תורחתהל
 םג עריא הככ .תורחא תוישעתל ונפ הקירבפל
 הלאה םייררההמ קלח קרו ,ארויבש םידחא תומוקמב
 ודטעי םינורחאה  יכ ,תויהְל לכוי  ."תאזה הישעתהל ףרוע ונפ אל
 ,קפס ןוא .םלוא ,הקירבפה ינפמ ענכהל וצפחי אלו םדרטג

 ,םהיתובא .םוליחניש תאז השורימ םיצורמ ויהי אל .םהיאצאצש
 , חבנ'גבש םינועשה-ישוע תובקעב * וכלי = הנושארה :תונמהזהנו |
 הלפנ א, םינועשה תישעתש ,ן--ל טפשמ יכ ;םיאור ונא נג

 ,אמלעב אמזוג אלא וניא "הלדגתה,ש אלא דוע :אלו ארויב לכ =
 דאמ ריקומ .אוהש ,ן--ק םשב הלעמל ורמאנש םירבההמ

 םיעבצב שמתשהל היטנב ללכ ודשחל .ןיאו תירפכה הישעתה תא
 ינוח כ תירפכה הישעתהל ןיאש ,םידמל ונא ,"םירוחש,
 .תלו:תמו תררוי איה טאל טאלש אלא דוע אלו * ,היוארה הדמנ

 לע אלש ינפמ | ,ותדובעב קוסעל | דוע :ףיסומ  יתיבה .שרחה =
 םימיו ,בר ןמז .הדומלל שידקה אלא וז ותכאלמ רמל תחא לת <

 לע התוא תערל ,וז הכאלמל לגתסהל ידכ וילע ורבע םונו

 וירבח ןהב םינייטצמש ,תוריהמהו .תוצירחה .התוא .שוכרלו היוו
 ותכאלמ תא ףילחהל דאמ ול השק ךכ ינפמו .ותא  םירחתמה
 העשב | ,ןמוא-דימלת תויהלו .בושל ול השק רוחיבו = ,תרחונ

 ..ןיאכו פאכ ולש הלחנה תאובתו ,החפשמ לוע וילע ןתינ רכ
 תישעתב קוסעל ףיסוהל ופכא תא וילע אופא  דיבכמ .חרנחה
 יכ ףא | ,'וכו תיבימש * ,םיניבש .תישעתב ,ץעדילכ ראשו חופנ <

 םישרחה לש תונלבסה חכש שיו ,ולמעב הכרב האוו מו
 ,וניאר הלעמל הנה .דאמ ההוכג הגרדמל : דע עינמ םיריעה
 ;םיריסאה | תורחתה ינפמ / םיברגה-תישעת | הבזענ = ר/זופנש <

 םיברמ םידחא םירפכב,ש (]--ק .פ'ע) םיאור .ונא  הידנמרוננו
 רהפההיתב יכ ףא ,םיטסרוק תישעתב קוסעל .םירכאה וע =

 האצוה םוש םהל ןיא םיריסאהש ,הערל וש ,?םתא םידחתמ
 דוחיבו ,'וכו 'וכו .האופר ,םירגב ,רואמ ,הקסה ,ןועמ ,תונומל |
 םג רובעל םיצרתמ םה ךכופל ,הרובע לכמ םילטב םהש םשמ =

 טעמכ םירכתשמ .םהש טועמה ותוא םגש ינפמ ,ןטק רתויה רנשכ
 םישרחה -םתא םירמוע ןיידע הז לכ תורמלו .  םסיכב ראשי ולמ |

 םילמעה הב וננוחש ,תונלבפהל תורוה ל תורחתהב םיירפ
 ,רפכבש .םיב

 תומוקמב םייתוב םישרח רוע שיש  ,תודבועב .תובורק םיתעל
 רשג ינפ לע .ךלוה אוה םג ,םמויק אנחל בל םש וניאו ,םינוש
 הריעוה הישעתה ידיפח , לופנל טמ רשגהש אוה עדויש ףא ,עיער
 םיעינמב שומשה ,תודגאתרה :ר"ע תועודיה תונעטב אבל םיליגר
 יכ קר ריענ םעפהו ,לפמל בושנ דוע ולא תונעטב ,'וכו םינמק
 תירפכה הישעתב ךומתל ןחכב שיו תולובחתה תונמאנ םא ףא
 "אורבל אוה יאדכ יכ ,היאר הזמ ןיא ,לופת לבל רבכמ תמיקה
 תופורתה תרזעל ךכ"רחא תונפלו ,י"אב תאזכ הישעת הלחת כל
 אלש ירכו קתרמע תא קזחל ידכ ,יאתוילעמ ילימ ינה, לכו

 , םילפונב לופת

 ונא ן--ק לש ורפסב םג .דחא ווירוק דוע ןאכ ןייצל יואר
 תירפכה הישעתל רזפמ .אוהש תוחבשתהו תולהתה ךותב םיאצומ
 ,םינפלש ,קוידול ינב דע ן--ל רמאמב האבוהש המישרה התוא
 .ירחאו ,חפ תואספוק תישעתל ונפ ,לוח תמדא לע םבשיתה ילגרל
 -תמדא  תחבשהל בר למע שידקהל וליחתה ;וז הישעה הפרהנש
 ,םירפוסה ינש ללכ ושיגרה אלו .תובוט ויה תואצותהו ,לוחה
 םוקמב יכ ,החיכומ איה ירהש ,םהינפ לע תחפטמ וז אדבוע יכ
 , הישעתהל | םרוק םירכאה | ושידקהש | ,הירופדיתלב הרובע
 ,אצמנ .וחילצהו םתמדא תחבשהב םלמע תא םיעיקשמ וליחתה
 .הניאש קר אל ,םירכאהמ הבורמ ןמו :תלזוגה ,תירפכה הישעתהש
 קוסעלמ םתוא תענומ רועש אלא ,םיבוט םירכא  תויהל תרזוע
 ,םהלש היגרנאה לכ תא הל שירקהלו המראההתדובעב יוארכ

 תפרצ תישעת ד"ע ן--ק תומישרבש ,רמאהל הנתנ תמאה

 ,םיטרפ וזיא םג אוצמל רשפא ,דומע םירשע לע תוחטתשמה
 תוחיכומ ויתומישר לכמ 99 /;7מ רתוי לבא .בל המושתל םייוארה
 = םיטנמטרפידב .חיכוהל .לדתשמ אוהש הממ ךפהה תא שממ
 עוצקמב . ,םיבה א םירפכ ישמה .הישעת הקיסעמ: ןואיל תוביבסבש
 .הריעזה הישעתה תא המוצעה תשרחה העירכה םרט רוע הז
 ,ישמה תישעת עוצקמב םג הקירבפה החצנ רבכ תירבה .תוצראב
 ,םינטקה הישעתה-יתבמ 50 %/, םלועה ןמ וקלתסנ רצק ןמז ךשמבו
 ,רעשל לקנ לבא .ישמה תושעת הלדח אל ןיידע תפרצב םלואו
 ,םימי ל התדמע לע ראשתש החוטב הניא וז הישעת םג יכ
 אפוג. ןואילב  וקסע- םיעשתה תונשב יכ . ,איבמ טרבמוז 'פורפה
 םבורש  םיגרוא ףלא םועשת התביבסבו ,ישמ יגרוא ףלא םינומש
 ךרעב בוט. רתויה .אוה .הישעתה בצמ הנאורב םג  .םייתיב םישרח
 ' ףמצ תישעת הטשפתה המש . רפסב ומשרנש תוישעתה ראשל
 < םג רבכ םיאור | ונא .ג"צ תישעתל עגונב . תיתונמוא המקרו ןפג

 םישלש םש ןיִכהל םיקיפפמ םיינכמה םילונהש ןמזב יכ ,ן--ק .פ'ע
 .יל"נה םוכסהמ שילש קר ,םייתיבה םישרחה םיניכמ .,דראי ןוילימ
 םירשע  תוקוסע הז .עוצקמב .שעמ אל ליח .השענ המקרב קר
 \ םינוש םיצפח תוניכמ ןה תונטק תונוכמ תרועבש> ,םישנ ףלא
 הישעתל עגונבש ,קפס ןיא ,גנילרטש ארטיל ףלא 860 םוכס לע
 תורוחפל עגונב רוחיבו ,העודי הדמב תונמואו םעט בוט .תשרודה
 תוכאלמה רתיל עגונב ךא ,יתיבה שרחהל ןורתיה שי םוסקול לש
 ,םילודגה .תשרחה :יתבל דימת טעמכ ןורתיה

 המקרה תונמואו ישמה תישעת רבדב םינורחאה םיטרפה ינש
 ךא .רפסב ומשרנש תוישעתה ראשל רעב םינינרמ :רתויה טה
 ןהיתש המקרהו תיתיבה הגיראהש ,בל םישל ונילע ,רחא רצמ
 רצמו ,תונוש תולחמ םישרחה לע תואיבמו תואירבל ןה תוקיזמ
 הלקנ לע ןה תוריתע ,ןיידע ופרהנ אל התע-תעל םג םא ינשה
 . תועוצקמ לא. םג .ןמול ןמזמ תורדוחה ,תואקירבפה י'ע סרההל
 | עגונבש ,דחא טרפל רוע בל םישל .יואר .ןכ , תיזוונמא הרובע

 ₪ אל םישנ
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 תורפות תוריונה, יכ , (:םיאצומ וננה בונוגלש ירובחב .,תוריזנה םג
 שי םגו ,ןתדובעב רהמל - תוחרכומ ןניאש םושמ  ,הפי תומקורו
 םישנ קר םא יכ ,רבכ ונחכונ הלעמל  ,"ןכומה ןמ לכה .ןהל
 ,הב קוסעל ןובשח ןיא םירבגל יכ ,אוה ןמיס הישעתב תוקסוע
 תודחכנו  תוכלוה .,טעומ רכשב תוקפתסמ םישנהש המ .תורמלו
 (5 בונוגלש פ'ע .ןהלש הילופונומ ןיעמ הכ דע \ויהש .,תוישעתה
 תואלפלס תריזשב קוסעמ םישנה ולדח האיסנלובו זירפב, יכ  ,האלנ
 תלזוגו - ,רימתמ דומל תשרודו ,דאמ השק הדובעה .,(ןעצטיפש)
 ןופצה יבשוי יכ דע = ,ןטק ךכ לכ הרכשו תלעופהמ ןמז הברה
 בוט -רתויה רכשה ,תובוט .רתוי .תורחא תופנרפ םהל שקבל ורחב
 ,"םויל יצחו קנרפ דע קה הלע

 וליעוה ןכ  ,רתויב ומלתשהש המ לב ,תויחיבה תוישעתה
 החודהי הנוכמב תשמתשמה הלודגה הירטסודניאה רעב ךרד .לולסל
 האב .הנוכמהשכ, .םיגומדק םילכבו ריב .הדובעה תא הינפמ
 המחלמ שוטת --- יקסטואק רמוא -- םייתיבה םישרחה תא עירכהל
 ,הריקשה תא לידגהל םיליחתמ םייתיבה םישרחה ,םהיניב הזע
 ,הרובעה ןמז תא רתוי דוע ךישמהל ,תיבה תושפנ לכ הא ריבעהל
 םישרחה יכ ,אוה תוקבאתהה ףוסו ,תואצוהב רתוי דוע ץמקל
 ר"ע הכ דע ונאבהש המ לכמ ,"לטק הרש לע םיללח םילפונ
 ,התמחמ הבורמ התלצ יכ ,ונל ררבהנ תפרצבש תירפכה הישעתה
 , םלרוגב אנקל ללכ ןיא הילא ףרוע ונפ אל ןיידעש הלא לכו

 זסנכה םנמא : דימת םינעוט תירפכה הישעתה ידיפח
 תונטקה תוזוחאה ילעב םירכאהש ןויכמ ךא ,הלודג הניא הישעתה
 ןמז םהל שיש אצמנ ,םהיתולחנ תדובעל בר אל ןמז םישידקמ
 תידרצ הסנכהמ ולבקיש הטורפו המורפ לכו  ,הבורמ הדמב יונפ
 קפתפהל םילוכי םה ךכ ינפמו ,יקנ חור רוהב םחיניעב הבושח
 םיארנ ,הרואכל ,הלודגה תשרחה םע תורחתהלו רעצמ רבשב םג
 םיתעל םיאב םייחה לבא ,בלה לע םילבקתמו םינוכנכ םירברה
 יונפ ןמז שי - םירבאהלש י'פעא  ,םהינפ לע ,םיחפטמו תובורק
 כב ,רעצמ רכשב םיקפתסמ םהש ייפ לע ףאו ,הנוגה הדמב
 וראשנש הלא םגו ,רפכה ישרחמ םיבר תועוצקמ ולזגנ רבכ תאז

 קרו ,הרומג הסיסנ לש בצמב םיאצמנ םכור  םהידיב ןוידע

 םיקוחר ןיידע ללכה ןמ םיאצוי ה תע תע ל םהש ,םידחא םיטרפ ">>
 ,חיטבהל לוכי וגיא הז ןינעב המודק העד ול ןיאש ימ לכו ,דספהמ
 ,בירק  ןמזבו .אלגעב * הנסרהת אל תונורחאהי תוישעתה ,םג .יכ
 ילגרל ולפנ וערכש ,תורחא תוישעת תירחאכ ןתירחא היהת אלשו
 :ילטיפקה תשרחה .ימסילטיפקה קשמה לש דימתמה ץחלה
 החיכוה ,ךרעב םימיל איה הריעצ ןייָדעש ,תיטס
 הישעתהל םוחיב ההכ םוצעו בר המכ דע רבכ
 םיליח תרבוג איה הפוקתל הפוקתמו ,הנטקה
 - .ףוחצנה תכולהת, תא הבישממו-

/ 4% 

 .םימשרו תוריקס

/ 

 ,םיובנריב ןתנ 0

 (ולבוי .גחל)

 תוימואלה .ןויער תא וססבש םיירוקמה הרוצה ישנא ןיב

 ,תובשחמ-לעב

 טנרוטס ,ונדועב | ..רתויב בלה תא םיובנריב נ חקול תידוה יה
 / ו

 < 99 .דומע ב ךרכ ,הבופופ תאצוה , 00%מ1ַ80ה 1110תדל וס 6

 . 0 .77' דומע (5 ₪
 ו, - ל יו

 "לע רבכ ובלבש אלא ,תורהיב = תומעומ תועירי לעב | ,ריעצ

 "שתע תא דפימו ךלוה אוה | ,ותדלומ עזגל .תוירחאה שגר
 ,ןנפכ = ,ןושארה = ינויצה ןיתעה הז = ,"ןאיצאפיסנשמעטסבלעמ,
 "קניגפב םיובנריב לדג ירטסוא ירוהיכ ,  תינמרגה ןושלב ,ירוטסיה
 םמואלה ןמ דחא לא חפסהל תחת ךא  .םימיאל תמחלמ לש
 "ןונה ושפנב תולגל שקב ,םיליכשמה וירבח .יפלאכ ,םימחלנה
 .םיראירמ הב םילולבש  ,תחתורה תחלקה ךותב .ולש תימואל
 "א ;שדח  דוסי  םיובנריב אצומ ,םיזנכשאו םיניתור ,םיכישט
 ,ןיקסנלומס השמ ןב ץרפ לש תמדוקה הדובעה ,ידוהיה םואלה
 ,וחור ךית לא רודחל וקיפפה אל היסורב םינושארה ןויצדיבבוח לש
 " םלואו ,ןינזאל וז הריש העיגה קוחרמ האבה הממוע הידולמב
 ' קהנצרה תא שיגרהל ידכ הזה רבדה היה יד םיובנריבל
 ןץונמ ונרעצלש ,לוטבה חור ותוא ,תאזה הממועה הירולמבש
 " וה שיאה שח םיעדוי אלב ,וילע טלש אל  ,חיכש ידוהי לכ בלב
 -ןוחמו ,המ .רבד .םקרתמו ךלוה לארשי  ללכמ םידיחי שפנב יכ

 " תמואלה הלאשה  םינמוה ,ןמ ןמזב הארתו 'הלגת הוה גראה
 טלבנעיליל .ל-.מ ,ןיקסנלומס ,5 ןמוב ול ומדק .יכ ףאו .. תירוהיה
 ,ןוש א ר  .ומצע תא םיובנריב האר תאו לכב  ,רקסגיפ ריו
 .היחה תוכקע תא הנושאר הלגמה ריצה ותואכ

 "הא ףקה .לאר שי"ץראב | תידוהי הנידמ רוסי לש ןויערה
 תא ומצעל .ררבש םרטכ דוע ,ושפנ תיזהל ול היהו םיובנריב
 מ ,שינרה .תידוהיה .הנידמה ןינבל רמוחה רבה 4 לע .הלאשה
 \ ,הווח לש בל-ן וזח םא יכ  ,הלוח חומ תדילי הניא ולש היזהה .התוא

 ₪080( לש ןויערה ול ררבוהש העשב יכ ,רפסמ  אפסור
 מ דע  ,םירצמ  ילב רשוא ',רשוא ושפנב םאתפ שח ]6
 בשוו | ןמ קוחר שיבכ ינפ לע זא וכלהתהבו  ,תבשל .חרכוה
 , ימינפ רשואמ תועמד וגלו ויניעו ןבא לע בשי

 ,ולש תינרדומה .תונויצה ירצוי תא בורקמ ריכהל יתיכז אל
 "תועמדב תחא אל וכב םהמ .םידחא יכ ,יניעב .קפס .ןיא םלואו
 %) ,ינויצה .לאידיאה ןוזח תא םחור יניעב וארש העשב ,הורח
 ,טיאה הז ,תידוהי היחת לש הרעצ לכ ובלב אשונה םוובנריב
 .העיבמ .יאהה-תורצק ויניעו , תובעה ויפפשמ ךרר םכילא טיבמה
 .הטמד .ןתוא .תויוצמ ולצא ,יל ונימאה -- ,תושאיתהו  תורירמ
 ,יועי ןיב .םירחאה לצא רשאמ תיחפ אל ,אפסור לש הורחה
 ,חויתמאש שיאה ,הזוחה היזהה-לעב  אוה הז ידוהיה .םנפינירה
 = ילודג רואמ לש רהוזב ,קרב לש זועב ויניעל תולגתמ תולודג
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 ווסנ .ירחא ומוקמ לע דמוע ראשנ אל  םיובנרוב .נ
 ,,ימודמכ ,איצוה אל "ןאיצאפיסנאמעטסבלעמ,  ונועובש .  ןושארה
 לש תורבוח - תינמרגה ןושלב םיובנריב איצומ וירחא .,ותנש תא
 "נב לע עיפשהל ץמאתמ אוה בתכבו הפ:לעבו ,הדנגופורפ

 , שא ,וזורבמול ור'זיצ םע , עדמה-ישנא לעו םידמולה םירוענה

 ,טש הז םיובנריב רמע ,ינשה ינויצה םרגנוקה תא הכרבב םדק
 , שש ,תירוהיה .תוימואלה ןויער תודא לע .םיבתכמ:תופילחב תובר
 | ₪ ."המידק, תיאניווה  הדוגאה לש להנמה אוה היה תובר
 | הירטסואמו היצילגמ םינוש םיריצ ונלש םיסרגנוקב םיעיפומ תעכ
 % " . תאז התשע םיובנריב .נ לש 'ותדובע ירה

 | טנרל .רבלב תינויצטיגאו תינרדפ התיה אל ותדובע םלואו

 . ו, ורפס ..ןושארה ןוירואיתה םיובנריב היה ברעמה- ינויצמ

 ₪ יויצה .לאידיאה תא רחאל הפנ  ובש ,"ענרעדאמ עשידוי
 .ןטמ םיברל .היה  ,תוילאודיבידניאה תרותו :תוילאיצוסה - תושירד
 ינותעב  םירזופמה | וירמאמ | תא .ארוק התאשכ | ,"שדוק-יבתב,|

 תולאשה !תואו תוקפפה .םתוא םהב אצומ התא .,םינוש םיפסאמו
 קש



 ירחא ומקש תוידוהיה תועונתה לכ לא םיובנריב = תא :םוְ
 אוצמל םילוכי :וירחא אבש "ןויצ .לעופה,  םג  ,יאדנובה םע
 ןללגבש ,תומילבורפה ןתוא טטחמחוהחתנמה = םיובגרוב ו

 . םיחיכשה םינויצה ןמ
 התוחפ אל .הדמב םיובנבריב \ תא  ביהלה = םזילאוצוסה >>

 תיפרופגניסליהה .הדיעוה םדוק דוע . תולגה תוצראב -הוהה'תַ
 הדובעל .הירטסוא ידוהי ןיב ףיטהו  םיובנריב אצי .הטסרופמ
 םיובנריב דלונ :חלצומ .הרקמ  יפ לע . הוהב יהבחה תש

 םינומהה לש היגולוכיספה לא וימי ביבאב "רדח  ,הירט
 ,תיתמא תואפוריא הלכשה םג .לבק הז .םעו  ,היצילגב .םווה

 לכ .תיברעמה :הרוטלוקח לש הבָיבסב וימולע ימי תא :הלניונ |
 תא ודחי .רבחל יעכט חירב  יהיש ,ךכל .םיובנריב תא רישנההו

 םיובנריב היה עודי ןבומב  ,יברעמה  ידוהיה םע יחרומה דוחה .
 יכ ףא  ;רתוי הבכרמ שפנ לעב ,הפוריא ברעמבש ם ע הדוח א
 .היסורבש םעה דחא יתואכ תפומל"רוהנ |

 ףחרש ךרה בלה ,םיובנריב לע רבע רח א ינחור רפשמ אל
 םינמיסה לכ םהב ריבהשכ ,םירדופמ-יתלבהויחא לא הזה שואה ת
 םידבועה םינומהה .לא .ותיא ךשמ בלה  ותוא ,תלבוס .המוא לש
 .םהיקיצמ | דגנ  םנויז-ילכ  הועמ:יפרלע- םהל  רבאש  ,םובולעה |

 יתש תא דחאל ,וריב הלע םרמב ,ובלבש ערקה היה 'לו
 ךא ,םימולעה :ימיבכ  ןנער ראשנ = ןוזחה | . וחוה .לש תושיה

 םיפטוש, .קחרתנו ךלה בורקה רבדה .,התנתשנ :הביטקפס
 ."םילקתנו בחרמב םיעגיפ ,רוצעמהןואב תונ

 "רוחי -- ,םינפההתדיהיו הולשה .םעה-דחא לש :והמיש
 ,םיובנריב : ,נ לש וחור תא קפסל הלכי אל --- .הליחת הנוכב \

 אוה הצור | .ידיתעה .ורצבמל הנוב .אוה דב ל ב "םידומע ואל
 ;םינבלבו רמוחב השועה םג | ,ריצה םג = ,לכירדאה :םג תו

 -- *ןמאה :רכינ םוצמצב, .ו ל וכ:ןי ג בח תא . תוגבל '\אוה הצו <
 ינוא אוה הז םנתפב רפוכ םיוכנריב :.נ םלואו \ ,זתיג למוא

 לעב .םעה:ןב :יניעב ידיהיה תא האורה ,םע ה :דחאב א
 ידוהיה .םעה לע 'טיבמה  ,הנש ם"פלא :תשלש לש :הירוטסיקה

 תעו ןמז לכל, : ןוזפח  ילב ותינכת -תא | רצויה ,םירוצ שא
 וניא לארשיכ .קיתע םע .רושימל ויהי םישקעמה לכ .*ץפה לכ
 רומגה .ךפהה .אוה םיוכנריב | .םישרחלו םימול = וייח :תונש הנו

 תורהיב ובורו ושאר .עוקש ןורחאה הוש םשכ ,םעה -דחא
 לש ץחלהו למעה ןמ ותער חופמ :וניא ןושארה ךכ | ,הקיתע
 ;קחרה קחרה .ופרוגו .העשל ותוא עלוב תע"םרז לכ ...הוהה יריחו

 העש רחאל :םלואו  .וימולע:ןוזח םג ףטשב עבוט .םימעפלש
 אורבל עגיו לטע :יחימו  ,עגרל .ותוא העלבש .םוהתה :ןמ :הלו

 תעה-תפיאש תא םג יתונויצ תא םג :ליכתש " ,הבחר הז
 ,ויניעב הב\

 ןברק .לכ .המייא .הרמב ףרע-תוישק-הארמ אוה הלא :לכב
 תא ותנקז תעל םיובנריב דמל ותונויצ ילגרל : ,וינועב דקו"
 האיבה ןפביא לש -ויתונויזחמ ותובהלתהש 'םשב . תירבעה ןשל
 ותויהב ,דמל ךכ .;תינרה 'הפשה הא ינועו קחד ךותמ רומל 1

 םויב וב ,.בתכבו רוברב תירוהיה הפשח תא ,הלעמו םיעבוא
 הדיעוב ןכ .ירחא הרתפנש ןפואב תונושלה תלאש :האי
 שודק .בוח ושפנל האר (הרדסמ היה :אוה תמאבש) :תוציבונרשש
 --.םידוהיה לש םילודגה םינומהה ןמ דחאכ ,השעמל טסיניגר'ז תווח

* * 

 -רובג .רותב םיובגריב .נ תרובע תא ךירעהל רשפא יא |
 ץבוק .ונינפל .ןיאש .ןמז לכ  ,תידוהיה .היחתה .תעונח .לש
 .עודי רבב הז רבד .םלואו. ,ויריקוממ םיבר םוכחמ םהלש

 לש .וכרע :ןכ : ,ינויצה .ןויערה .לש .ותוחתפתה ביטב רי
 , ו ל , ג

 ליעוה הבורמ תוקמעבו הברה תערב יכ ,אוה רקיעב םיובנריב .נ
 לש  תינחורה ותרוצ .תידוהיה .תימואלה המילבורפה תא חתפל
 ;תונויצב תוידוהיה תויצקרפה לכל למס שמשל הלוכי םיובנריב
 רשנה אוה ,םיימונוטואה ,םימייסה  ,תיטרקומירה העיסה ןוגכ
 + םרעמה ידוהי לש וז םע חרזמה ידיהי לש תונויצה תא רחאמה
 *תפקשהל תונויצה תא תושעל ץמאתמה ,לודגה ףאושה אוה הז םע
 תומגמה תא .םג םינכמ אוה הכות לאש ,הבחר תימואל םלוע
 והונקפס י"ע ,םירידתה ויטוטח ידי לע ..תוישונאה לש .תויללכה
 .עגר םנמנתהל ןתונ וניאש ,השק ךירהמ השענ אוה תירימתה

 לע הנוממה ןוטלשה, ןיב .ומוקמ ןיא יכ ,שיגרה ולאכו
 ,העונתה לש םיימשרה םיגיהנמה ןמ םיובנריב קחרתנ ,"םישעמה
 םיניעה תא  ,ןורשכה ילעב .םירוענה-ינב תא קר שקבמ .אוהו
 קיזחהל םיצור םניאש ,תוריעצה תומשנה תא ,םיעוגעג ,תואלמה
 .אוהש הזיא .עובק "ןימאמ ינא,ב

 ןיבו . "האיבנ, אוה  םיובנריב ,נ -- תונויצה ייונהכ, .ןיב
 -- .תונושארה תורושב ומש דומעי "היאיבג, רפסמ יתמ
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 הארקנש ,יסאפ"הנחי התיה םילוהבמ תוישעמ ירָפסל תיחמומ
 םישנה לכל החיש ןיבק העשתמ .הלעב יצביל םש' לע ,"יביצביל,
 אל ,ורמא תמאבו .יסאס"הנחי הלטנ רתויב לודג קלה םלועב

 הב םילשהל ליבשב אלא יסאס"הנחי תא אוה-ךורב שודקה ארב
 תרפסמו תגלפומ תינטפטפ אהתש -- ונוקיתכ השא לש םיפט
 התוא .העיפשה הברהו .התומכ םישנ תובברב ןיאש ערה ןושל
 ,םיארונה הירופפב יליהמלש לע תינטפמפה

 היוצמ התיה ,םייח 'יבר לש ותנוכבשב הרדש ,וז יכיצביל
 : השימשתל תולשבמה ילכמ םימעפ הנממ תלאוש .ותשא הרש לצא
 םוי לכב טעמכו ,םהב אצויכו הרככ ,הבירע ,,אדרמ ,םפלא
 , הריבה לעמ שא תלחג תלטונו הלצא האב התיה רקובב רימת
 ויהו ,םלועב וטשפתנ אל ןיידע ,ונימיבש הלא  ןונכ  ,ןירורפנ
 -תפרונ יִכיצביִל ,םינושמ הקלרה-ילכו תולוכחת ינימב םישמתשמ
 ',םש תופמוע: םילחנ ןיב ,השחול חלחג התוא הלש התחמ ךותל
 , תזעולו תרפסמ ,תטפטפמ איה ךכ ךותבו ,היפ לבהב הב תחפונ
 :ותואו ,הרשו יסאס-הנחי ןיב הרגתל ןכומ היה עובשב דחא םוו

 וללה תונכשה יתש ויה ובש ,אקושר אמויב דימה טעמכ לח םוו
 הרגתה התיה אל םלועל ..הילע תובירמו תחא \ האיצמב ןיזחוא
 יכיצביל האב הזיירה רקובה תמכשהב ,רחא םוימ רתוי תכשמנ
 "הברמו הכררכ התחמב הילחג לע תחפונ ,הרשל החונו הבוהצ
 | . החיש

 םימעפ הרש לצא האב יכיצביל התיה םיכוראה ףרוח ילילב
 ,קמזופיתגיראב וא הצונ תטורמב הקוסע תועש הטכ המע תבשויו
 ךלוה .קמזופה אהי םירינ המכבו ובקע תלחתה ינידב הב תכלמנ
 .ערה ןושלו  תוליכרמ הלטב הניא השעמו תעשבו ,ופוסל תחפנו
 :המצעב הבו' םלועב ושענש ,תוישעמו תולודג  תואלפנ תרפסמ איה
 'לכש ,תועובש ינימ לכב תעבשנו  ,םולשה וילע  ,הנקז-היבאבו

 אצוש .,.ישרחה ."ןמוה ,ב ופפדג םימרוקה םיקרפה תשש 6
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 ינש  םימעפו ,רופסל רופסמ תזרוח איה ,קרצו תמא הירבד
 שי רמאנש המ לכ לע .דחאכ םיאבו הלצא םיברעתמ םירופס
 -הנחי החתפ תחרקב תחא םעפ םירברמ ויהשכ .היהש השעמ הל
 : הרמאו היפ יסאפ

 ,הל .עריאש המ אנ ועמש +םירברמ םהא תחרקב --
 ןיב בתכהל אוה יארכ הז השעמ !בלח לש םוקב | ,וז תינלבחל
 הספ .רבדה היה יקדנופה חטפב ,"חול ב,ש תואלפנו םישולח
 דכ לע תהא םעפ ספ ול בשוי ! אירבו ינומדא ,רפכ"ןב ,הז
 השוע המ .יכו .המהבכ הליכאב וישוח לכב קוסעו םוק- אלמ *

 דכה .ךותב ושפנו ויניעו ךכ ול בשוי אוהשכ %ותומכ םג םדא'

 וניתמה %+הו חרוא אוה ימ :ורמאת .קרנופל סנכנ רחא חרוא
 וניאו וב לכתפמ ,ודגנכ רמוע חרואהו לכוא חספ . וערתו טעמ יל
 םוק ףכ אלמ באוש חספ היהשכ ,םאתפו ,ונממ ויניע חיפמ
 הלפנו לודג חכב ודי לע ול חפטו חרואה ץפק ,ויפל התוא שיגמו
 הדוקנ התא האור ,חרואה ול רמא !םדא"ןב .דכה ךותל ףכה
 ךלומ ,הטושפ הדיקנ הניא וז +םוקה ינפ לע הפצ הרוחשו הנטק
 עומגל תקפסה אלש רע ךרימ ףכה ליפהל יתמדקהש ,ךל קחש
 תחרק !ךל עד +איה המ יז הרוקנ ,עדיל ךנוצר ,הכותבש המ
 סנכהל הנווכתנו הרוחש הרוקנל המצע תא הכפה וז תינלבח איה
 ! תואלפנ הארתו ,םרא"ןב רומע התע .ךפרכ ךותל םוקה םע דחיב
 ,הדוקנה םע םוקה תא הכוהל הרעמ  ,תיחופלש לטונ אוה רימ \

 ומצעב ןדו תאז תא האור חספ ,רונתה לעמ החוא הלותו המתוס
 התשמו לכאמב ודבכ .אוה הפומ ישנאמ יאדו רואה ותואש -

 ללפתה ,ריעל סנכנ הסינכה םוילו ,ורי תנתמכ ול .ןתנ ףסכ םגו
 ,יפאס"הנחי :ורמאה ...למוגה תכרב ךרבו הרוחל הלעו .רובצב
 יהי .יאולה ,םלוע לש ונובר .+תיחופלשה לש הפוסב .איה המ
 התיהש דע ךכ לכ התחידקה תחרקה !הומכ וניאנוש לכ לש םפוס
 תחרקה לש הירופי ויה םישק ,הלק הבישנמ הרדונהמו תחתור
 .העקפתנו טעמ רוע ,קחורב םש היורש התיהש ,תיחופלשה  ךותב
 אהת ךכ !תחרקה החרפו טחמב תיחופלשה הבקינו אטחה םרג
 !הלס ןמא ,בוט לכב תחרופ ,םלוע לש .ונובר א ,ישפנ

 ולכוא היהש ,םיקמ ומצע רירהו הז השעמ יליהמלש עמש

 םילכאמה ראש תא לכוא יל'המלש היה ללכבו . ןובאיתל הליחהמ =
 הרעקב וינפל תיארנש הלק הרוקנ לכב לכתסמ ,ןוממשבו הגאדב
 .תחרק םושמ הל ששוחו

 רחאב םח רינת לצא תובשוי ויהש ,הרשו יכיצבילב השעמו
 חור תחנב וז םע וז תורפסמו .הצונ הוטרומ  ויהו ףרוחה .ילילמ
 ןיזמו ובוב .שכשכמ | ,וכרי .לע ןדגנכ ץבור  לותחה .המיענבו |

 םיפלחתמ םינבה ,תרעובמ ןהינפל חאה .ןהינפ ויזמ תוקרקריה ויניע
 הלילה ותואב .הרוא אלמחמ היבהו םישבי ןימסיק .הילע'םימישמו\
 ,תוירבה לע .תרברמ  התיהו .עבונ .לחנ יכיצביל לש היפ 'השענ\
 לש התרפל רברה עיגהשכו ,המהבה לעו םיגרה לעו ,ףועה לע
 ;הרמאו השארב הילע הענענ הרש .

 % בלח יד תעפוש הניאש ,הרש ,תלבוק הא ךהרפ לע - 0
 ןה תוינפשכה %התוא  בייחחש ךתרפ המ !ךטע לארשי יהולא

 תא לשבל ךל תנתונ הבומ הצע ינאו  ,הבלח תא | תולווג ןה =
 היה הלותב ןיידע יתייהשכ ..הנמיה הפי הלובחת ןיאש : ,תננסמה
 ץילמ ,םמופמ ריברבב השעמ היהש הנש התואב ,ינקוב השעמ
 היה אל הז ןוגכ השעמ .םולשה וילע ינקו -- ונילע 'אהי רשוי
 ינפמ ומוקממ וזיזהל היה רשפא יא. .םלועה לכב רוע עמשנ אלו
 היח ריתע ,רוברבה ותוא -- רשבב לברופמ היה ךכ לכ .ודבוכ
 העשב .,רפסמ .ןיאל .םילורלרו  ןמוש םירכ המכו המכ .עיפשהל
 פע םאתפ  רמע ,טוחש אוהו . ,םייחבטמה"תיבמ ותוא : ולטנש

 ,הוברב המו .רוברב ומ ! םינועמ םלעתנו סנו לוקב ץצפצמ ,הילגר =
, 

 1 ו

 א

 ו ןוילג < םלועה <

 ' (תרבדמ ינא המ ..!וב הלגלגתנ םדא שפנ --- רוברב היה אל
 " העור ינא ירה בלחב ! בלחב רשב ,השעמב השעמ תבברעמ ינא
 "טאו |]בלה תעפוש הרפה ןיא םאתפ ,ינקז לש ותרפב :רפסל
 | ףנ ,םיקמוצ םידשו תלפונ ךרי -- העש התואב הלותב ןיידע
 ,הלכ הרפה לכ וז -- תומצעו רוע ,הקיר ןטבו לרלודמו שוחכ
 ןוא : תרמואו הרפה לע דאמ תסעוכ התיה ,םולשה הילע ,יתנקו
 ןהיחשו !וז  תדרומו הררוס הרפ לכאה רפע  ,ילע | היתונוזמ
 ,בלח תנתונ הרפד ןיאו תונוזמ תנתונ יתנקז .ןיא -- תוינברס
 אחת ,וז יכירטפ .ףוסבל היה המ עדוי  ימ יכירטפ .אלמלאו
 ,יתנקול הל השחלו האבו תינפשכה התרבח לע הסעכ ,ו:תרפכ
 לש העימג רכשבו .התרפ בלח תלזוג ,תינפשכה התוא ,איהש
 'השמשה ןיב !אמָעט, :הל הרמאו הבוט הצע יתנקול הנתנ ןיי
 " קתפוש אהה םילגרה שלש -- םונרת לעו ,הריכב שא .ירעבת
 . יחלקו תמשנת תורעש םע תננסמה תא הכותב המישמו הרדק
 םילוענ ויהי .תונולחה יסירתו תלדה . ךל תנתונ ינאש ,תוקרי לש
 הארייתמ םאו .הא אלא תיבב אצמי אל םרא לכו ,הפי הפי
 . הדקה .ליחתתשכ .תיבב ךמע  תויהל יסאס-הנחי תיאשר ,תא
 " ןנחתמ ,ארוק לוק הקיפדה רחאו ,תלרב הקיפו יעמשת תחהור
 " לוק ,ישירחהו .יםוד תאו !יל אנ יחתפ ,אמעט ,יחתפ :רמואו
 - חטתשמ איהו ,הבאוכ הנטבו הוזחא םילבחו םיריצ , איה הפשכמה
 ינימ ראשב םעפו .ךלעב לוקכ םעפ ,םינונחת ךל תרָבדמו הלפתב
 "ןנו -- '!הל יעמשת אל ,אמעט ,ירהזהו ירהזה תאו  ,תולוק
 ' שמשה .התע ינפל השענ אוה ולאכ ינורכזב םושר רבדה .היה
 תורטוע ,םולשה הילע ,יתנקזו ינא .הלפא .ךשוח תיבב . תעקוש
 --ןויכו .היתחת .שאהו םונרתה לע תבשוי הרדקה .הריכה לצא
 תשטול יתנקז !תלדב שיק .,שיקו--ךוה-ךות :תחתור הליחתהש
 ינא ףא ,הינש ןיב היתפשו ,היפ תמלוב ,,רחפמ הניע ילע
 \ ,ץוחב עמשנ ינקז .לוקכ םאתפ ! ךות-ךוה -- קפוד יבלו תדחפתמ
 . !אנ יחתפ ,אמעט :רמואו ןנחתמ אוהו ,ויטרפ לכב ול הטוד
 תנתונ ,רתוי רוע היפ תצפוק יחנקז ! ייל יחתפו ,אמעמ ,אנ יעמש
 וא !יסאס-הנחי ,ישירחה :רמולכ ,תזמורו היתפש לע עבצא
 ,ונקו לוקו ,היהחת הברה 'םיצעו שא ,תחתור הרידקה , תקתוש
 = טעפו םינונחתב םעפ ,רבדמו קפדהמ .דאמ קזחו ךלוה  .לוכיבכ
 ,המוד ..המרעב תאז התשע איה הרוראה הפשכמה ,המיחו ףאב
 :הפירכ עקבתתו שעמ רוע ,הררקה תחיהר העשב וחתור היעמש
 < תומהו בלכ .תחיבנ | ,ריזח רוגרג ,זע לוק עמשנו ינקז קתתשנ
 ,הרופס תא םאתפ יכיצביל הקיספה -- הרש ,תא תעמוש , ,,לותח
 ..שכשכמ : ,הדגנכ .לספסה לע םולשב ץבורה  ,לותחב .תלכתסמ
 לותחה הז + תא תעמוש --- תומורקה = וילגר .תופכ ךחלמו וכנזב
 .,,אוה לונלגש ,ינא 'הרובסכ .יל .אריהנ .אל ךלש

 !חרב ,חרב :הלוקב וילע .הנתנ דימו
 -תוצונה ךותב לפנו .סנו .ופחו התערג לוקמ לותחה שערנ

 : האמ הנושמ רש הארמכ יהארמו ,הצונב ולב הסוכמ םשמ אציו
 [פקמ ,ןחלשה לע גלדמ אוהו ,וירחא םיפדור לכה ,המיא תיבב
 / ! אוה הלודג הרצבו םילספסה לע

 . םילוגלג יל'המלשל .תוארנ  תוירבה .ךליאו העש החואמ
 = המהבו םדא וניא םדא --- לותח וניא לותח ,רוברב וניא רוברב
 . וא .ולכ :הז .ונמלועו .הזב וזו וזכ לגלגתנ הז אלא ,המהב הניא
 : ! ןוימדה .םלוע .אלא

 , ות
 -.ןחבמ וניא  ,אוה הטוש יל'המלש  הוהבש הז םלועב ,ןאכ

 ,ווומלת ואשנש .ןכיהל ,רבעש םלועה ותואב םשו ןםולכ .עדויו
 .שו בושיה ןמ וניא ןאכ .,תוחכשנה תא וליפא עָויו דמול 'אוה
 :מלהב - ,וריבידבו \ ויתוערב . :רבר לכל .אוה  רבעה  םלועךןב
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 הוירבה ופוג יעונענו יכרדו םיגהנמהו  תויסומנה
 םיקלחנ םש ., רבעה םוהתמ וינפל םילוע לכה  ,ויה רבכש ,םווחה
 ,הז תא הז  םיחצנמו .םיניידמ ..בוט םויב .הרלונש ,הציב לע

 ,ןהישעמו

 םינהכ שמש ברעהבו ,רשעמ םילטונו תונרגה לע  םיריזחמ .םווו
 ,החכש < ,טקל םינתונ -- םילארשיו  ,םתמורתב  לובאל .םוסננע
 ןיא .  םיעברא תוקלמ םיקולו תורשעמו .תומורת ,םירוכבו האפ

 . ופונ ייח ןאכו" ,וחור ייח וב ,רבעה אלא יל'המלש לש מ
 חרואכ אבו םלועה ותואמ תחא םעפ יל'המלש רזחשב

 יבבו הקעצ -לוק ותסינכב עמש ,וירוה  תיבב .תותשלו לו
 השפנ תכפושו ,היפכ תקפוס ומא .האר רימו .תמל םיכובש

 ,תיוזב 0 םידמוע ,םינ טקה האונב ינש ,הלדייאו דוד .הי :

 ,אוה ףא הכבו תועמד ויניע ואלמתנ דימ , השאר ץראל הרילו
 תחפטמו הרש תננוקמ -- ונב העגפ  ןידה תדמ ,,יוא -- =

 !ונילע  הרזגנ הער הרזג - הבל לע
 םיככוחו יכבב םידליה םינוע --- ! אמ --מַא ,אמ- -מָא -

 .םהידי יתשב םשא
 ותוא -- ןב  ,יל'המלש םכחה חנונ -- | קיא---יא--יא =-

 , ומטוח תא ףרוגו ,םלוע
 ןושלב .ומא ול הרמוא --- !הכבו  יל'המלש דופס --

 ונהניחת אנ .אובת -- ושאר לע הידי יתש  החינמו \ "תוניחח,
 תיב לש תוקונית תועמה ךדואנב םיש  ,םימשבש וניבא ,ךינפל

 ולבוי ךמע .לארשי ינב ירענ ,יוא !ונילע םחרו ,ואטח אלש ,ןנו =
 / ! + ונפוסב אהי המו  ,תוילובסאל

 הדיו = ,היבבב העגו יל'המלש קעצ רמ --- !יוו רו =
 ,ושאר לע ןיירע .ומא לש

 םויוגל שי הז ונמלועבש .םלועה :ותוא --- ןב יל'המלש עמש
 םידימלתה תא םירסימ םשו  ,לוכיבכ ' ,רפס  יתב = ,תוילוכסא
 ,ול עדוהנשכ ושכע .םהלש הלכ הרותה לכ יהוז  ,םיטושב

 התוא .דאמ לחלהתנ ,תוילוכסאב רומלל לארשי ירענילע :ךוננ
 ותוא םיחתומ ,ותיא םיספות םיניוזמ \ ליחדישנא  ,ול הארנ הע
 יוו ,יוו קעצ ךכ הארש ןויכו ,םיטושב ורשב םישדו רומעה לע

 . לודג לוקנ <
 ,הכוב .התיה .תוילוכסאב תיקוניחה םיכמש .הז לע אל ומאו

 תוילוכסא לע אלא ,העוצרבו םיטושב םיכמ םירדחב םג יהו
 הרזגה םייקחת םילשו סח םאו , לארשיל תואנ ןניאש  ,החכב :ןפוג

 +הילע אהה המ תודהיהו ,לארשימ הרותה חכתשת =
 םיננרמ ויה ! לודג לבא םש םידוהילו .הכובנ ...ק רועה =
 לכ ותומכש וירבחמו ונממש ,ומש לטנלילו ,םיליכשמה רחא

 בושיה .ירע .לכב וירשו ךלמה םעטמ ךלוה הֶז םדא , וזה הערה
 , תוילוכסאה חבשב ןהינפל שרורו תוליהק ליהקמ  ,םידוהיה לש
 ,םתובשומ לכב םידוהיה םהיחאכ ותוא םיללקמ ויה + ..ק :ידוח"
 םתער המיכפהו ,תישעל המ םיכלמנו רחי םיפפאתמ ויה םהומנ

 ינכוש .ררועלו םילהת רמול ,רובצה לע  תינעת םירזוג תויחל |
 ורחשוה םהינפ םידמלמה ..םימחר .םהילע ושקביש ,םהירבקב רפ
 ירה | תוילוכסאה ,םשפנל םידרחו םיגאוד ויהש ,הרידק ילושכ

 םוקמה תאמ םהל דומעי אל הלצהו חויר םאו ,םתסנרפ והפק'
 ,םתרובק אהת םהע אלבו בער יחופנ ויהי אלה | ,אוה"ךוו
 התוא לע .ועירתהו .ךכ לכ םידמלמה ושגר המל  ,דמל התא ןאנמו <

 ירומזמ םורמואו  םינעתמ הלפתב םידמוע ויה .ריעה ישנא ,הוו
 תורבקה .תיבב .םירבקה לע וחטתשנ םישנו ,תויסנכ יתבב ₪
 ,.םינעתמ ויה ןבר .תיב לש תוקונית ףא .תועמד ילחנ

 < םעפְב הנעתמ יל'המלש ליחתה הב קו לע

 ,דפסמו לבא ימי ויה .ןמז ותואב ץיקה תומי לכ .,וייחב הנושארה
 םירוהיהו םיוגה ,םילבאכ .וארנ ריעבש םיטעומה םייונה וליפאו
 ףתתשמ רחא לכ ,םלשב ויחו ולאמ ולא וסנרפתה ריעה יבשוי
 ,ידוהי תיבב ןיאושנ לש התשמ היה .ותחמשבו וריבח לש ורעצב
 המכ הזו המומפ תלוננרה הז :תונתמ ויריכמ םייוגה ול יחלש
 ,תוקריו תוריפ ,שבד תלח ימו םחל תלח ימ ,םיציב תורשע
 היכבה ךכיפלו  .םידוהיה םג .םהב וגהנ ךכו .ודי  תנתמכ .שיא
 ,םהינכש םיוגה לש םשפנ דע םג העגנ העש התואב םירוהיל
 !+המלו איה המ םהל וזה .היכבה  ,םיהימתמ ויהו

 ,םיחווצ ךכ ונידוהי המל עדוי התא אמש ,ץקצור ,יא ---
 .םילטקתמ םה .ולאכ

 , םתוא .ףוטחי אלש ,םיארי טה יןופת, רשה תא --
 ,םינש .עיגה אל ןיידע "ןופחה, ןמו ! אקציר ,ךכ אל --

 אקיח הנה ,ואר .םהלש ריפכ םויל םישדח ההשלש רשפא וא
 .היפ תא לאשנ !האב

 ! אקוח \ ,יהמע ---
 + איה המ וזה

 ! יאנפ ןיא ... ,הלודג  ,הלודג הרצ !אטיקעמ ,יווחווא --
 ,אנורג-היח הבישמ -- ךל .רמאיו .ותוא לאש ,אב אקרעב הנה
 . תורבקה-תיבל הצרו תופחנ איהשכ

 םיללימש ,םידוהיל המ .+היה המ ! אנ עמש ,אקרעב ,יא --
 %המ ,ךכ

 םידיתע .הרצ תע ונל הז !םיבוט .םדא ינב ,יוא:ווא --
 ררבמ ליחתהו אקרעב דמע --- ! ונילע תוילוכסא . . ,ונידלי ףוטחל
 יוא .יואו ,.תוילופסאה ןינע תא ,ול רשפאש יפכ ,םנושלב םיוגל

 םייוגה ועמש ,הנושמ הרוצ ולבקו אקרעב לש :ויפל ולפנש ,ןהל
 ,םידומו םירעטצמכ ,םימעפ שלש וקקרו "ומלטצה, ,םשאר יעינהו
 ,איה הער הרזג .תוילוכסאה תרזגש

 ,םינונחתו הלפתב םימש םיערוקו .םינעתמ ויהש  ,םידוהיהו
 תובא תוכו םהל דומעתש דעו  ,סנה לע וכמס אל ןכ יפ לע ףא
 םהינב תא ואישהו םדיבש המ תושעל ומדק .םהילע  םחרי ,םוקמהו
 . < יתולש  ,םינפרשה ולא ! הלודג "הלהב, העש העשהו --- םינטקה
 = םונטק םינכהל וליהבהו הבהאב לארשי ינב ליבשב וחרט ,םוקמה
 םויקתת םולשו פח םא ,ירכ +קמל ךכ לכו ,הפוחל תונטקו
 ,החא :דלי .ףא .'לארשי לובג לכב אצמי אל  ,תוילוכסאה תרזג
 אלש ידכו 1"םינטק ,םידוהי,  םלכ .,םייושנ םלכ לארשי לכ אלא
 < וחקוש ,ריעב הרבה הלפנ , תולותבה רהימב םילעמ תובאה ויהי
 . ' ילהמלש םאו ,תוקוחר תווינלוקב תוכלמה תדובעל .תולותבה תא
 םימשמ יאדו ,הלהבה תעשב הפוחל םנכנ אלו :יונפ 'ראשנ
 שו םולכו , ריעב העש התוא ול האצמנ אל וגוז תב --- והובכע

 / םאו ,דאמ הואתמו הצור התיה ירה ומא + וזמ .תרחא הבושת
 . < -,ותשא לש הנוצר השוע היה ירה ףוסבל ,רבדב ךכוח היה ויבא
 אלש ארבתפמ יל'המלשו , תערכמ השא לש התעד .וללה םירברבש
 .השא אשיש ואפוכל םיכירצ ויה אלו העש התואב ןברס היה
 לכמ ערני .המל . הברה םימעטמ החמשב תאז השוע היה ,הבררא
 ' המבו ,אוה .םֶג ךכל הכזו אל המלו .תולתל וז 'םה ,ולוגב םירענה
 ןתחל ןיא ,תמא . !ןתח אוהש רענב רימת אנקתמ  יל'המלש היה
 תוקוניתה ראש םע םיטושב יתוא םירסיימ ןיידעו ןקז .המיתח הז
 םדאְבש םירכד .ןיעמ תצק .וב שי ןכ :יפ לע .ףא .,:בר .תיבב
 ,לע האגהמו םירלי ללכמ .אצי .ולאכ ומצע תא האור אוה : לדונמ
 " ואלבו ., .. .םינבל | בא ומצעבו ורובכב .אוהו .טעמ וע .ויריבח

 , = ןינעב שיש האנה ינפמ טושפ ,הלכב ישפג :הקשח יל'המלש ,י

 הדרחה +ְךכ תדפוספו תופחנ תא המ

 " ...ילש .הלוכ וז הלכ .., הלכ :יל שו ףוחכה .ינא .-- וב רהרהל -
 היה ירה המלש רוחבה תש יוארו יל .תדודוי הדודל יגא



 םלועה ותואב םשו ,רבד לכל" רומג ימלשורי  ,"םלועה ותואב,

 תושא תוכלה םגז .םוי" לכב םישעמ םה תונטקו םינטק יאושנ

 וז אלו .הפוחל  הסגכנ הלכ המל עדויו ותודלימ הנוש היה ירה

 אצוי בהלל םימעפ הז ץוצינו ,וב היה ינטייפ ץוצינ אלא דבלב

 ,וב הוכנ בלהה
 אלו רענ .יל'המלש  רענהו ,ךכ וא ךכ .רמאתש .ןיב לבא

 ,ועידוה ירה םימי !הבומל וז םג . הלהבה תעשב השא אשנ

 ,וסינכה אל םחרכ לעב :תוילוכסאל םירענ ,הלהבה התיה םנחבש

 --הלחתבכ היה לכה .ופטח אל ןכ םג תוינולוקב הדובעל תולותבו

 ,רבד הנתשנ אל ,,םהיררחב | לארשי ירענו - םדמעמב .םידמלמה

 םידימלת לבא . ,םירוהיל תוילוכסא ורימעה םנמא םיכרכ המכב

 םיינע .ינב םגהו- -םעה תלדמ םיינע ינב םלכו  ,םיטעומ םש" ויה

 !+םדא םייורק
 ילעב םשו ומש חכשנו .םלעתנ לטניליל שיאה ותוא םג

 אלו םהב רכזנ יל'המלש היה אל היהש השעמ אלמלאו ,ותעייס

 . םלועב .םייוצמ ןיידע .וללהש ותעד לע הלע
 -לפש ,ןקז ירוהי המחה תומימ דחאב ריעל .אבו השעמ .
 חרוא : םיֶרמוא לכה ויהו  ,האנ .הרוצ .לעבו סרכה .בעו המוקה
 ונממ רטפתהל אב ,יביזור שיא" םוחנ  יבר  ,ונריעל אב ןוגה

 ונממ רטפתהל אב, :םירבד ולא  םיעדוי ויה לכהו ! םולשב
 ,םשוריפ המ" ,"םולשב

 ראשנו הריעצה ותב תא אישה יביזור שיא םוחנ יברשכ
 ץראל ,רדנ אלב | ,תולעל ותעד /המיכסה ,הנקז תעל ןמלא<

 ,הפנרפ ךירצ םדא התימה םוי דעש ןויכו  ,םש  תומלו  לארשי
 ךירצ 'אוה ןכבו ,השא אשיל םג .ךירצ אוהש  ,ידוהיה וילע" רתי
 םוחנ יבר השע +השעי המו ,לכה תא ול: הנעי ףסכהו  ,ןוממל
 ךלהתמ ,היה -- םישוע הז ערואמב םירחא- םידוהיש" המ
 תכרבב םהמ רטפתהל לארשי תוצופת לכב ריעל ריעמ םינש המכ
 תא םיבדנתמה .לע רימעהל ,רשפא םאו ,תובדנ  ץובקבו הרירפה
 הסנרפ ,"תורטפהה, לש וז ןוגכ הפנרפ ,הנש" לכב עבק םתבדנ
 לארשי ץראב התימל ךלוהש ימ  .םידוהיה  לצא איה .היקנו הפי
 םיפחשנה ןמ וליפאו םינלטבו םילבקמ ינימ ראשמ  הלודג :ותלעמ"
 -תיב לש חירו ,ימלשורי 'אוה רלאכ ותוא םיאור הז םדא ,  תונונעהו
 התושו לכוא אוה . ונממ ףדונ הז ירה לארשי .ץרא רפעו תורבקה
 לארשי ירע בבסו .ךלה םוחנ יבד .תמכ: בושחו-- יחכ הברו /הרפו
 רובכ וב םינהונ ויה. ,םנחב ,םולשו םח ,חרט אלו םינש המכ הז
 תרועסל ימו ,תירחש תפל ימ ותוא םינימזמ , היתשו הליכאב

 הריצו ףסכ סנ ול םינתונ | ויה םהינפלמ .רטפתנשכו"  ,תיברע
 לע םהילע ללפתהל םיחנ יבר םהל חיטבה הו רפשבו ,ךררל
 ,לארשי ץרא לש הרפעמ םהל חולשלו ,סנה לעב ריאמ לש ורבק
 אב ץיקה | תומימ | דחאבו ...ק ריעה תא שייב אל םוחנ יבר'
 .םש הידוהי ינפלמ םג רטפתהל|

 תיברע-תרועס  לוכאל .. .ק ריע  ינב םיליגר ץיק ילילב
 לש רנה רואל םילכוא  ,הניאו הסכתמ איהשכו | ,הנבלה' רואל
 ןוזמה .תכרבל ףכיתו הדועסב םיכיראמ ןיא- ,הטורפ ווושש ,בלח
 תולפל םיאצויו הלק העש םיקיספמ וא ,הטמה לע עמש  תאירק"
 התיה הנבלהש ,דחא  ץיק לילבו , עיקרה תפכ תחת" םהילכ \

 יבר לש ותיבב הרועסה רדס הנתשנ ,האנ הויזו האולמב .תחרוז
 תבש ילילבכ םיקלוד תשוחנ לש תורגו הפי ךורע ןחלשה .םייח
 םייח יבר ,יבוזור םוחנ .יבר" דובכל השענ הז ייוניש .  בוטדםווו
 ןחלשה לע םיכיראמ ויה . תיברע:תדועסל  ולצא  ותוא  ןימזה
 םיתיזה רה לע ,הלפכמה תרעמ לעו יברעמ-לתוכ לע החיש ירבדב
 ןיריטפמו ,הברה .םירבקו  תוברוח ראש לעו ונמא לחר רבק לעו
 פירפס תא צוהל .בל :םישת  הוחיב .,םימוגרתו םיירוקמ םורפס איצוהל: הצפח ירפ . לעו :ןפנה לע : ,םינומרו .םירמתו םינאת לע .הקותמ החישב

 " ןהעעו ,םקור םיעלובו םילכואכ םיארנ  ןיביטמה * ,םיבורחו ןפגה
 \ פמו רבדמ ,אוה  ינרבד םוחנ  יברו .האנה בורמ | תיקיהבמ
 עמ: אוה .ויניטב לכה תא הארו םשמ התע אב אוה" ולאכ
 \ טנלב וב םיאנקתמו דובכה-תאריו הבהאב ול םיעמוש  לכהו
 .ושב: ,םילשוהי ,לארשי  ץרא .םולכ ,םל ל תולעל הכז אוהש
 וע ריעה וזו ,איה ץרא ץראה וז הרואכל ! אוח .אמלעב םיתפש
 ,ןנזה הארנ ךכ .םוקמ: לכב ומכ טיטו הפשא ,רפעו המדא :איח
 .ןומאל .לוכי הפה ןיא הז רבד ?אוה המו ,אוה ךכ אל תמאבו
 עשיגרמ םידוהיהו ,תאז תא וניבי אל רכנ ינב .בלבש רבד אוה
 ,.םיניבמו

 ןח  תחיש ידיל ןיבוסמה ואב שרוקב החיש  ירבדמ
 "אשי יתב. המכו המכ לע רזחו םלועב מש אוה ירה םוחנ יבר

 ןנשו האה הברהו ,הבדנ  תלבקו הכרב .ףוהמ .םחמ רמפתהל
 ונדב: הניפו שארל = התיה \ אנליוו  .םש היהש | תומוקמה לכב
 לו םיארונה  הינבה .לע\ תואלפנ רפסמ היה םוחנ יבר , החישה
 עע םירוחב  לעו  היתושרדמ:יתב | לע ,םינושמה  "היניצק,
 תטמיפה תחאב תויוצמה  תואנרופו תוצורפב םייסמו  ,היתובישיבש
 ןויה םינושאהה לע" .הלילב םש ךולהל םיששוח  ןיעונצהש ,םש
 לה תונורחאה"" לעו" ! יאדיא : רמואו בהלתמ ,םר לוקב רברמ
 וניינימ לע המח אלמהנ ףוסבלו ! יוא-יוא : שחלב חנאנו ולוק
 לטנליל לש ותעייסכ .םה .ילא .."םינילרכ, םשב םהל' ארקש ,םדא
 עתונגב  רפסמ ליחתהו :םיתפש  תמיקעב " רמא -- .תוילוכסאה 'לעב

 ,םחרח ירהחב , םינושמ םהישעמו םינושמ םהש ,םהילע גלגלמו

 !ולנ  םילכואו  שארה  יולגב םיבשוי םה = ,םתוא האור ימ ןיאש
 םיאווקזםיבה לתמ  ,הצילמו  ןושל, איה םתרות לכ .םידי .תליטנ
 'נהנש לודגה :םירמוא .דחא רמאמב !ההא ,הה : םישלשמו
 (לש רנ ץעונ . דחיב. םלכואו םהלב הכרוכ ,הליהפה תא .טהומ
 לש וללה" תוירבל היה"חונ .. .ןובאיתל הלכואו  אפייד ךותב .בלח
 !חֶאהחֶא : החנאב םיחנ יבר םהוח--- ,םלועל ואב

 לטו" יללהמלש" היה" ,םוחנ יבר רמאש | ,תואנרופו תוצורפ
 .והוינריסו: ןיליל= ,תופילק ינימ ןה  יאדוב = .ןה 'ימ ותערמ רעשל
 | הילולעתב  תוירבה תא: תוחידמש  ,ןהילע  עמש  תועומש  הברהש
 .חטמופה- ןתואב* ךולהל: םיששוחש- ,םיאנליווה םישוע הפי .ךכיפלו
 .שטמ םידוהי אלא ,ןיחורו ןידיש םניאש ,םינילרבה לבא ,.הליקלב
 זלמנ אלב/ םילכואו .שארה = יוליגב \ םתיבב: םיבשויש \ םידוהי
 -ידוהו ' ,אצמת"יכיה =, ןיבהל"ול רשפא?יא וללה תוירב ינימ-- םידי
 "וטקשנ :םולב . !+ םידי תליטנ  אלב .לכואו -- ידוהי ! עבוכ .אלבו

 טול רומש" המ םיעדוי  םניא םולכ | + םתעדמ ואציו םינילרבה

 ונלמו =, ., | ארונד  ןיסלופו ..תירפגו שאי ,םיחפ | :םנהיגב םש
 אא יתרוצ  ,עבוכ :אלב :ידוהי אוה הנושמ המכ וללה ןישנועה

 "וטטתמש, הזו: םחאו .  םוחנ יבר .רמא .וללה םירבד לבא ! הרוצ

 לנק וחרכ לע  .םולשו םח  רקשי אל .אוהו ,לארשי ץראל  הלועו
 ,ומולכ .,ינילרב םשה ול .שרפתנ .וישכעמו ,וז העומש םג יל'המלש
 עולב'הנה תליתפ ךרוכ  ,וידי לטונ .וניאש ידוהי ,עבוכ אלב ירוהי

 ,'דחיב \ םלכואו
 (אבי ךשמה)

₪ 5 

 .לֶאָרְשִי"ְץְרֶאְמ םיִבָּתְכִמ
 0 .תורצק תועיִדִי

 השל הל המש הדוגאה ,םירבע .םורפפ תאציחל הדוגא הדסוג ופיב

 = הוגאה .,ותורפס זכרמ הפ אורבלו לארשי ץראב םויתורפפה. תוחכה תא דחאל



 הנוגה תונוהע תריצול םג רוזעל הצפח הרוגאה = .םֶרוענה = ונב * דעו טעה

 הספדהה לולכשב םג הרוגאה קוסעת םירפסה  תאצוה "םע רחו ,לארשו ץראב

 ,לארשי ץיראב םירבעה םירפס רחסמ רודסבו  םורבע םירפס ל

 ךירצ הב ףתתשמה לכ .םופתוש לש הדוגא רותב הרפונ הדוגאה /

 ,קנרפ ףלא האמ--הרבחה ןרק .קנרפ האמ תב תחא .הינממ תוחפ אל תחקל

 רמולכ = ,ןרקה מ ינימשה = קלחה-הריב: ףפאיש דע: הדובעל .שגח אל .הרבחח

 ירפ0
 שלשל .תחא .תופסאתמה תויללכ תופסא: ידי לע. תלהנתמ הדוגאה ל

 קר ועבקנ תויללבה תופפאה .הלהנהה רעו י"עו תויתגש תופסא ירי לע .םונע

 תופסאה ,ןהב ףתתשהל ץיראל ץוחמ םירבחל םג תלכי תתל 'ידכ ,םינש שלשל 0 /

 ,הדובעה תינכת תאו יללבה ביצקתה תא תזעבוק ,הלהנהה דעוב תורחוב .תוולטצ <

 תויתנשה  תופסאה ,תומרוקה תונקתה תא תונשמו תושדח תונקת תונקתמ

 יקסע לכ להנמ הלהנהה רעו .ןתוא תוחדל רשפא יאש תולאשב קר תוקסו

 ופל | תורפסה ינינעל תוצעומו  םוכרוע = ,םירזוע . עבוק .אוהו  םיפסכהו .תוהטמ

 + גתחו
 יכררמ "ה  ,(ןמטוג) ןויצ ןכ ,ש "ה ורחבג .תאזה הדוגאה לש ינמז דעול | |

 ,אירו ל ףסוי  .רדהז .ןהכה ללחן

 הדוגאל םיפתוש א וצמל רמולכ ,לארשי ץראב ותדובעל שגנ רבב דעוה

 םוקמו םוקמ לכבש ,הדוגאהל םדי תא  ונתנ רבכ שיא םישלשכ .,הפוג ץראב

 המצע לארשי 'ץראב ףוסאל 'הלעי דע וה ירי-ש הוקת שי .הבחב הולא .םיסחותמ =

 ילודג םוכס והז לארשי ץרא דעב ,'הפ 5000
 רבכ םילבקמ םוחופת תבית רעב .םילועו םיכלוה כהז יחופת .יחקמ - -

 הנש םיחיטבמו תקפסמ הדמב םידרוי םימשגה .רפ רשע םינש דע הרשעמ .הולגנאב

 ,לולגב .םג הדוהיב .םג המוט

 םינשה יתש ךשמב- הרדחב בוט ףכ לב היהש תזאירבה :בצמ,---

 ,הזה ףרחב יערוה- בוש  ,הטושפ תחדק ירקמ  םג םש ורק אלש דע ,תונוהרחאה

 ווה ללה .םירקמה 'לכש פיעא = לבא= ,דאמ הכורמ הדמכ =וכרתה .תחרקה ידקמ =

 הרדח ינכ :םיגאוד םוקמ לבמ :,םומי הזיא:ירחא תרבועש הטושפ תחדק :ירקטוקה |

 ,ץיקה  תוטיב 4 הנבוסמו הפירח .רתוי תויהל תחדקה .:ושת "אמש"

 הדמב לבא = ,הזה' ףרהב םג: םילשוריב * תררוש" (טיגנונמ)  התבשה --

 95 ךרעב ותמ  םהמ ,שיא/ 75  םילשוריב ולח הזה ףרחה לכ ךשמב" ,התוחפ

 הלח שיאהש ררבתנו ,דחא התבש הרקמ קר תאזה הנשב היה ופיב ,םיטנצורפ /

 ,אפרתהל ןתחפשמ תיבל ופיל אבו םולשורינ

 יפכ .םדה ילאוג ידי לע ופיב גרהנש ידוהיה תחיצר יטרפ וררבתה -- |

 'דוהיה תיבל גרהנה תחפשמ ינבמ םיבר הלילב וצרפתה םדוקה" רמוגפ .ונעדוהש

 תא גרה םדה ילאוג' םיברעהש ררבתנ ושכע  .הארונ תוירזכאב ותוא .גוה]
 םיגרוההש אלא רוע אלו ,ידוהיה תא רופאל ואכש ,םירמושה דמעמב ידוהיה

 תיב דע ריעה תוצוחב לכחב הרושק| התוא"ןפחסו גרהנה תפוגב ןללעתה

 םיברעה ,,םיקיר ויה תובוחההש תעב ,הלולב תרחואמ העשב היה רבדח ,תורוקנה <
 הירורעשה העדונש ירחא ,גרהנה' ינפב .קריו םהירחא וכלה םהישנז וקעצו וכלה <

 אלש הרטשמהי דגנ םידוהיה תושגרתה | החיה הלודג' .ריעה* לכ השעה !תאוח <

 םהינובש  ,םירצונה םג ,  תאזכ תוארפ  דעב | עירפחל  ידכ .םולכ' התשע
 .הירוהרעשה דג: וחמ (יתפרצ ןיתנ היה ידוהיה) תפרַצ יניתנ הברה םיאצמנ /

 וננוכתה םירוהיהז הזה רבדה לא חור תורורקב הלחתב פתיתה  יתפרצה לוסנוקה
 ברעתה רככ יתפרצה  לוסנוקה לא: .הנוילעה הלשממה לא  הגולתב .חונפל
 יפל ' הל כשוה  ,תאוה  הלבגה 'ירי" לע לפשוהש" ,םידוהיה תלהק .רובכו \ ,הכוב
 ואצמו  ורכקמ ידוהיה- : תא .ואיצוהו םירקוח * םילשורימ: וא לוסנוקה 'חשידו <

 תועומשה ןכ םג ןתמאתנ השירדהו הריקחה "ידיי לע * ,םועצפ" הברה 'וחווגנ
 םורמושה ,םילשורימ' החפהי  ןגס םג אב ופיל :,םירטושה  דמעמב גרהנ .ידוחיחש *

 וילע 'ןגהל וא ותוא רוסאל םה ולכי אל ןכ לעו ,םה: הרי ידוהיהש' ,וקרטצה
 ,הרטשמה | יריקפ לכו ,םהל 'הליעוה אל .תאזח תוקרטצהה יסדה ולאו: ינפמ

 ורפוה וז .הירורעשל סחי-הזיא םהל היהש ,םיכומנה םירטושה דע םקמיאקה 0

 הריקחה .סגיע לע םידיקפה .ושנענש  םגוחצנ לע םיחמש םודוהיה ,םהיתורמשפמ

 הכ דע לכא :,םימשאה םיברעה תא .אוצמל  התנוכו = ןיידע תכשמנ' השיחה

 ,םאצמל .םירקוחה ידיב הלע אל רוע ,
 הדוהו ןב .רזעילא לש ולבוי תא גוהל םידתעתמ  םולשורי .ירועצ ==

 הגיגח ןיכהל םודעו .ופיבו | םילשורוב  ודסונ .,הנש םישמח  םירופב ל תאלמג
 0 - ,לבויה לעב רובכל

 חתפ םילשוריכ .םיהפסל ךחסמ תיכ הרכעש .הנשב חתפש . לוו הד

 < םלועה <

 תופשב :םגו .תורבעב' םג םירפפ םואצמצ  ורחסמ :תיכב ,ופוב :םג ורחממ .תיבל :ףונט

 .תויפוריא

 רואל  ואיצומ = ,שדח יברע! ןועובש  ת<צל | לחה | םולשדרוב < =

 'ברע ררושמ אוה ןותעה::ךרוע ,"ובצה, תא 'םג רואל איצומש | רלוגנייפ אוה

 .םידוהיה" לא בוטה ופזחיב עודיה ,רועצ

 לש | ןהפ ר"ד הזחמה  תא/'איצוהל - הטולחהי:ןפיב  תירכעה | המכה --

 המבה לש הכרעב םידומ המכ < דע .ברקב .רמגו םוגרתה .ירבע םוגרתב יודרונ

 הזחמ ושפע" םש:םיגיצמש | ,זווריבב:םירועצה : וכ" ,הדבועה .האהמ .ופוב תורכעה

 םישרקומה  םילוב  םיפיטרכה:'ליבשב: םהל חלשוש ופיב המבהי דעצילא 'ונפ ,ירבע

 ,ופיב ןורמאית .ןינבל
 תירבעה 'המבה םע הורחתהל תלדתשמ 'ופיב  הכאלמה ילעב תדונא --

 תא הגוצמ איה תאזה םעפב  .ןוגרזב שח הזחמ דוע בורקב תכרוע איהו

 ,"יאנתפוב, הטרפואה
 ,םיברע םונותע םילבקמ םה  ,בולק םוליבשמה םיברעה וחתפ ופיב --

 תוזחמ םג גיצהלו תואצרהו תואורק םג םוקרפל ךורעל םיצפח םה .םיתפרצו םיקרוט

 . תיברעב

 םילשוריב ,י"א-ילובשמ .בקקב'קזח םשור השע םוולטנעילילי:לש: ותומ- -

 יפ:לע ףא ,ורכזל בהלנ םואנ אשנ" סנופ :מיי 'הו = ,םעה תיבב ותוא ודיפסה

 רפסה תיכב- הרכזה :הכהענ \ ופיב .םינוציק רתויה- וידגנתממ דחא היה  אוהש

 םורימלתה/זאב העובקה העשל .ריעבש רפסה יתב לכ ונמזוה דפסהה 'לאו ,תונבל

 תיבמ  הנוילעה .הקלחמה 'לשו ?הרוע,  רפטה תיב לש" ,תירבעה  היסנמגה לש
 'ח = ,םילודגל  לכא- תפסא 'ם"היב 'ותואב התיה ברעבו  ,"סנאילא, לש רפפה
 ירדה" ;תיתורפסה ותרובע =. לעו = חונמה= תודא לע ויתונורכז תא רפס ןהכ ,מ
 *הו : ,םוילבנעילול * לש תוימואלהו תויתרה ויתועד  תוחתפתה לע רכד ןוזנפומ
 ,יאסידואה דעוב חונמה תרובע לע רבה ףוהנזיד

 תפצב שדח ףינס חוחפל תונכה השו ע, לארשי :ץראב ונלש קנבה --

 ,םימלשומ) 10,000 דע. תפצב םידוהיה.רפסמ.עיגמ התע  ,לוהג.ידוהו- בושי.הב שיש

 ,קפס- לכ .ןוא-ןכ לע: ,לדגו- ךלוה .םרפסמו (400---םירצונו 40.00 תפצב שי

 וםג - ,ריעה יבשותל  .םג הלודג.: תלעות | איביו .הדובע- םש ול אצמו קנמהש
 לארשו ץראב: ק?פאל "ויה תפצב/ ףינסה:'תחיתפ 'םע+ ,ביבסמ :תוידוהיה  תובשומל
 ,תפצו \ הפיח ,ןורבח ,תורוב  ,םילשורי ,ופו :םיפינס 6  הירוסבו

 דצמו היריעהל תוריחב 'רחא רצמי::תוריח:ב התע "הקוסע הלוב םילשורי
 .ריעה דעול תוריחב ינשה

 ריעה דעול תוריחבה רבד תא (9  רמונ "םלועה ,ם) ונראב רבב

 םוניוזמ םידמוע םידדצה ינש יכ ,ףיפוהל קר לכונ התע הנהו .היריעהלו

 םה"הל העונתה .חא .הררועש איה איהש. ,"תירב ינב, .תדוגא ,המחלמל םינמוזמו
 :.םולשורוב .תומייקה תודוגאה לכל רזוח:בתכמ. החלש | ,ריעה .רעו  תהיהב .דעב
 ,תוהוגאה .דעול הירבחמ..םינש רחכת | הדוגאו = הדוגא- לכש ,העיצמ איה ובו

 ןפואםושפ .םיצוח םניאש. ,היאכגו םולשוהי ינוממב םחלהל .ךיא הצע פכט ןעמל
 ."ריעה דעו; .תריחכל:'םיכסהל

 'רפ " ם 5 רש ע/ םונפת" :הרוגאז" הרוגא :לכשי טלחה ,ונל םועידומש יפכ
 םיעצמאה * לכב זוחאל  טלחה הזב | אצויכ " ,תואצוהל  ,תורוגאה "רעו תפוקל
 :תזריחבל םתמכסה תא ונתיש ,םהילהנמו םוללוכה ישאר \תא  תירכהל םוירשפאה

 ;הנחמ :;תונחמ .ינשל םילשורי ינב וקלחנ  היריעהל | תורוחבל .עגונבו
 ,היעה יבוטמ השלש הכיחבל דימעהש "םינמותועה םידוהיה דעו, --- דחא
 תבוטל תושעל ה תע תשרוד העשה המ םיעדויו הפ םינינעה דעמב םיאיקבה

 -- ("תוהחה, םאטכמ ילכו. ותעופו .י בת נע :רמ --- ינשה הנחמהו ,םידוהיה
 ,םיהחא םישגא. תבוטל הלומעת ,םישּועו. םונמותועה = םיחוהוה דעול םידגנתמ
 םלואו" ,םילושכמ:יהברה :וכרד לע: םונמותועה,  םידוהיה דעו שגופ ןכ יכ הנה

 םוסרפ | תושעלו = רחובה להקה: לע עופשהל םחפ לכב .םילרתשמ  .דעזה ירבח
 תרוחכב .וחכ לבב: ךסות "יבצה,, םג :,הריחכל םדומעמ .דעוהש :םושנאה ולאל

 ,הזה רעוה

 תמחלמב םובשותה טוקוסע תובשומב םנ םא יכ ,דבלב םילשוריב קר אלו
 "הוקת-חתפוג  ,"ןווצל .ןושאה,  תולורגה  תוירוהיה תובשומה יתשב ,תוריחב
 : ,הבשומ ..ידעו תורוחב .רבדב השק המחלמ \ םירכאה  םימחלנ

 תופסא ה : ,שער + האלמ \ הלוכ :"ןויצל ןושאר,ש
 ב

, 

0% 

[ 



 "ת ןוילג < םלועה <

 םינומשמ :רתוו = םהל שיש תואלחנה ילעב (א :ןהו ,תוגלפמ  עבראל .ןורחאה
 ולא (3 - ןםיעבראמ תוחפ אל אוה סהלש םימנורה רפסמש ולא (ב ;המדא םנוה
 הגלפמ לכו .הבשומה יבשות 'םתס (ד ןסגוה םיעברא רע הרשעמ םהל שיש

 "דעו, ןיא .םיתניבו .הירבח ברקמ אקוד רחבי דעוהש ,ןכוסכ ,הצור" הגלפמו

 תואירבה לע  חיגשמה אוה רעוה יב. ,יוארב חתפתהל הלוכי הניא הבשומהו

 העשבו ,דועו .דועו םיחליה ןגו .רפפה:תיב תגהנה לע חקפמה אוה ,ןויקנהו
 .השועש המ ותעד לע רכאה ול השוע ,דעו ןיאש

 תוריחבה תמחלמ םשש אלא ,"הוקת:חתפ,ב םג םירבדה בצמ  אוה ךכו

 יתינגרנ רתוי איח רחא רצמש יפ לע ףא ,םייטרפ םינינעב  רתויב היולת .הניא

.3 

 .היְלְְנַאמ םיִבְּתְבמ

0 

 ,ב :

 -- ,תושדח תווקת---.םידוהיל דומכ--.םוירטסינימב םיונש .
 -- * השדח הרות -- .םידוהיה םילעופהו הלשממה

 .."הנבסב תודחיה,,

 הולגנאב | תושדחה | תוריחבה םע דתי
 . ןוירטסינומה

 דע .הלעתנו ותומשמ תא ףילחה לאומעפ טרכרה ידוהיה רטסינימה

 אלו יווטסיה ךרע קר הל שיש הרשמ ,תחא הזוחא לש רטסונימ היה ושכע
 הדבכנל תבשחנה הרשמ ,ףרגלטהו הטפופה לש רטסינימל היה ושכע . רתוי
 . ןיטצהלו דובעל לאומעפ רטל םוקמ ןתתשו דאמ

 םגו םילרבילה יניעב םג םיביבחה םירטסינימה דחא אוה הז לאומעס
 רחכנ םינש עברא ינפל .הנומשו םישלש ןב ושכע אוה . םיביטברסנוקה יניעב
 קוח, תא טנמלרפה לא סינבהו ןוטסדאלג םינפה רטסינימ לש ונגס רותב
 תיבב וימואנ : ןוילעה תיבב םגו ןותחתה תיבב םנ החמשב לבקתנש ,'םידליה
 . ץרטנ םשור דימת םישוע ויה םיוחבנה

 ידוהיהש ,הלשממה העודוה טנמלרפה תחיתפ ינפל ןווחאה םוובו

 ןגפל רחבנ (גנילטייווס דרול וא ,ויגאטנאמ לאומש ריסה ןב) וינאטנאמ יודע
 .ודוה ץרא ינינעל רטסינימה

 וריכומ . היה ושכע דע . תחאו םישלש ןב אוה ויגאטנאמ ןיוודע רמ /
 איה השדחה ותרשמ .ותדובעב ןיטצהו טיווקסא רט .ןוירטסינימה שאר לש ל
 לא אב וניא (יילרואמ דרול) ודוה ינינעל רטסינימהש םושמ , דאמ :הָדבַכנ 1

 ומוקמ אלמל ךירצ .ויגאטנאמ רמו , ןוילעה תיבב קר אוה בשויו ןותחתה תיבה = =
 "  ,ןותחתה תיבב
 .ושכע דע הילגנאב ידוהו הכו אל דוע הוכ דובכל 8 '

 הלשממה דגנ .דלישמור דרולה לש ותמחלמ ינפמ םידוהיה לש םדחפו
 םהיניב) ץראל ץוח ינותע לש "האוכנה, ירבד ,אוש דחפ היה ושכע לש

 םידוהיה םע.לכב םקנתת תילרבילה הלשממהש ,(םירבעו םידוהי םינותע םג "<
 , ומייקתנ אל ., דלישטור לש וישעמ רעב |

 פ"ור ידוהיו  ,םידוהיל השענש דובכה לע םיחמש הילגנא ידוהי
 . םינפה ינינעל  ןוירטסינומב םיונשה לע םיחמש

 לש  טניבקב | םיונש ואב

 ותוא בושחל היה השק ךא , לארשי אנושל בשתנ היה אל הזה רטסינימה ,
 קדקדמ היה -- ,ץראה לא הםינכה תרזג -- ,"םירוה קוח,ב 4. םבהואל מג

 ,דאמ דאמ |
 , לישטרשט ןוטסניוו רמ רחסמה רטפינימ היהש ימ ומוקמב רחבנ ושכע =

 .םימסרופמה לארשי יבהואט רחא
 ! הילגנאב וניתא ייחב קרפה לע התע םידמוע םירבד השלש 7

 תא רגוסו םידוהי םידדונל םיבר הער איבט הז קוח .םירוה קוח
 + םחל םהל םישקבמה וניחאמ םיבר ינפב ץראה

 םירחפנה תיב ינפל אבויש ,הז קוחב .ןוש ארה םוי תחונמ קוח .
 חותפל  םירוהיה לע םג ורסאי םא . וניחא יפלא לש םתסנרפ .היולת ,בורקב

 םהירחסמ יתב םירגוסה , םידוהי יפלא .וצלאי ןא , ןושארה םויב םהיתויונח 0
 . בער .לובסל םיחרכומ ויהי םתד לע םידרחהו ,לוח םתבש תושעל ,תבשה םויב =

 תויהל תוכזה םהל שיש , הילגנאב םידוהי יפלא םנשי .תונ יתג ה
 תוכוב .שמתשהל םילוכי םניאו ,(םינש שסה הפ םתבש ירחא) ץראה יניתנל
 . םיבר םילושכמהו דאמ תוכורמ הוב .תוכורכה תואצוההש םושמ וז

 םילורג .רתויה םידגנתמה .רחא אוה לישטרשט ןוטסניוו רטסינימה הגהו
 + קדצ ןתונ .אוה וגיחא לש תורחאה .םהיתושיררל םגו "םירוח קוח,ל

 כ הלשממה לא תודחא םימעפ ומצעב .הנפ 1908 תנשב

 . םינפה ינינעל רמסיניטמה ןוטסדאלג רט היה תושדחה תוריחבה דע '

 ץוה לא םידוהי לש היצטופיד שארב ךלה םעפו . םודוהיל עגונב םירזה קוחב
 םיצורה ולא ליבשב תואצוהה םוכס תא טיעמהל השקבב ןוירטסינימה
 + ץראה .ינותנל

 "וזוהי לש היצטופיד םעפה רוע וינפל הבציתה תוריחבה יטיב ושכעו
 ,םהיתונעמ לב לא בל םישי יאדובש הנע אוהו , רבכ חיטבהש המ ול הריכוהו

 < תיהל

 "קמ ליבשב תואבשל הָילְגנא ץרא לכב וחתפנ םודחא םימי ינפל
 ,ןוווטו הבשלל סנכנ ול םישורד םילעופו םודבועש שיא לבו  .הינתונו הרובע
 ',הומוקמה ד"ע  תועידי לבקמו  הבשלל .סנכג הרובע ול שקבמה שיא לכו
 .ומחל תא םש אוצמל ול רשפאש

 "לכאב הבורמה "דגע טםוא,ב םג הלשממה החתט תאוב הכשל
 .,תידוהי םג רבדל ןיבמו עדויה דיקפ וז הכשלב ובישוי בורקב ..םידוהי

 .ןינודחא דצמ ותעיפו ירויפטנומ דואלק שדחה *חילש,ה ןוב המחלמה
 "| ,םויל םוימ "תדדחתמו, תכלוה ,יינש דצמ םינמאנה ויניתנו רלדא ר''דה

 "ג, תא השדחה ותרותב תוכול ירויפטנומ טילחה הנורחאה תעב
 :לוקקמ אוה וז הרטמל . תינודנולה וטיגב ריעה חרזמב םיררוגתטה "ותנומא
 % + םיברב ותרות תא ץיפהל ידב ,תופסא ףסאמו תולהק םש

 :עהלא אוה 'ה ..ושדקל ןושארה םוי תא ורכז , תירבע ללפתהל ולדח,
 ו ."ואיבנ אוה עו ש יו

 .זטב םיצעיתמ , םה םג תופסא םיפסאמ . היסקודותרואה לכ העועדונ
 < ,"הנכסב תודהיה תא דימעמה ,תיסמה יוויפיטנומ לש וחכ תא שילחהל

 ןומב םישדח "םידנרבר, השלשב דוע .רוחבל טלחה לכ תישארו
 .תדה קווח ליבשב רועה

 עשונל םיכובא השלש דוע וטוגה תוצוחב ובבוסי האלהו םויהמו
 : .דרש ידגב

 ,שדחל םחכב שיש המ לכה והז .ושדחש המ לכה והו |,
 נא הנכסב התוא דימעה ימו , ושכע םה םיקעוצ -- "!הנכסב .תודהיה,

 .ץודמה תיב הז -- "שודעלאק שיאוזד ה ? תדה שארב הפ םידמועה הלא אל
 וליעוח םשמ ואציש םידנרברה .,."םיקינבונישמ, לש טנמטרפדל .היה --- םינברל
 ,םלועב לארשי םע ןיאש ,.דימת וזירכה םה ; םעה בלמ ימואל שגר לכ רומהל
 חיו םהב ןיאש םישנא ודמע תודהיה שארב .השמ תד יגב םולגנא אלא

 פתנוח ידי ואציו ,יתמא יתד שגר לש תיחולחל לב ילב , המכח חירו הרות
 .וא "לודג,ה תבשל (םיהלא תדובע) "םעםיוורעס,ו (תושרד) "סנאטרעס,ב קר
 8 --,"הריש, תבשל

 .תמאב םאש ,ועדיו ואריו םירועה יניע הנחקפת ףוס ףוסש רשפא
 .הזל ומרגש םינושארה םה וא ,"הנכס,ב תודהיה תאצמנ

 .רשפא

 .רשא ,ב

| +. 
 ,הָיְסּורְּב

 .(עובשה)

 'היפורב .םידוהיה לש יתויכזה בצמב שי הרמה הינוריאה ןמ הברה

 ,טהב הרגתמו .היסור ירוהי לע גלגלמו דמזע ריהי ץל הזיא יכ ,המדנ םיקרפל

 | ,םמיערה .ןעמל

 .יונח ד": לש קוחה:תעצה תכורע  הרמגנ םידחא תועובש ינפל דוע

 .חעל סרפ תנותנ רבדכ---ןמרירפ ידוהיה טטופירה .לש ותולדתשהב---המורה
 הלשממה  םעטמ םיליחתמל רפסה:יתב לש םידוהיה םירומל םג  הלחמו  הנקז

 .עזחוומה הלשממל םיהב לש םירומה ובשחנ 1874 ץירמב 24 םוימ קוחה יפילע
 תמוה ההוא התיה סהיתוחפשמלו םהלו  ,תויכלממ  תורשמ יאשונל םידוהיל

 הקו תעל םיסרפה תפוקמ  תונהיל :הכלממה  תונוהכב \ םונהכמה לכל שוש
 :זלאה תונקתה לש דחאה קלחה .םירומה רכשמ  ןויבנ י"ע  תסנרפתמ וז .הפוק

 וע ,סינשב תורשע לש ךשמב השענ  םירומה .לש .םרכשמ יוכנה ,לעופל  אצי

 + רוהיה םירומל .ונתנ אל םיפרפהש אלא ,םילבור 144,86/) לש םוכס רבצנש
 ?וועל ןוירטסונימה תא (םיארבאיטקוא םג הזכ) םוטטופודה .די'נ ושקב :ךכופלו

 .' הלשממה םעטמ םירומל  םורוהיה  םירומה \ ןבשחי הופ:לעש  ,קוח:תעצה

 ,הבצקו סרפ תלבקל עגונש המב
 / תואלמל | הנתונ  הלכשההררטפינומ לש ;ותחטכהו הסנכנ העצהה

 0 = ,תאזה תולרתשהה
 הלב שיח ל - ן ו רט סי ג מ ב וכ ,העומש הרבע םיאתפ :עתפלו

 כתא ירפג ל רוגסל ושרה "וי 2



 םייממעה  רפפה:יתב תאו
 םירומל טוטיטפניא ה תא ןכו םידוהיל םידחוומ

 יפל .סופל םייוא רה  םודוהי םורומ רוע ויהי אל ןכבו .הנלו|

 .םיידוהיה םירומה .תאמ הלשממה"תנוהנ % ש

 ,סמצ ע םירוהיה :םימעט ינש ינפמ וז הטלחה יריל אב  ןוירטסינומה

 לע םי רעטצמה וברי .אלש רשפא תי מ א ל ה  הפקשהה"תדוקנמ
 םורומהשו  ,תידוהי תימואל היטנ לכמ םיקוחה  ויהש ,וללה  רפסהיותב

 קיחרהל וצמאתה ,ולש תויצידרטה ירמושו םירומל טוטוטסניאה * יכונח ₪
 לע ןודנ םא לבא .תודהי לש אוהש:לכ חור וליפא רפסה:יתב לש הבונפה
 הריזג דאמ איה השק זא  םידוהיה םירומה ייחל ויתואצות יפ לע הוה ו
 שממ וראשיש , םידוהי םירומ .תואמ 2 םכצמ תא סורהלו רערעל תויתעח א

 רוסא | ,רתי  םירצונהו םידוהיהו םודימלתה ודמלי םשש

 / .תורוהל םידוהיה .םירומ

 ,..!הנקז תעל םידוהיה םירומל י ופצה "סרפה,, הוז <

 ."הרושכ, לכה ךלוה ללכב הלבשהל ןוירטפונימבו
 גיא רפס:יתב הברהש יפל :הז שרדמ:תובב םעפה הכלה השדחתנ

 עידוהלןוירטסיגימה םודקה.-- "םיטנצורפה, ןונעב .תצק לקהל .םיוטרפה :םוינומיחה |
 היהי םאו . העובקה המרונה לע רובעל אוהש ימ זיעי אלש , השרחה הוק

 הגללושת רופיאה לע תינש ורבעי סאו ,השק םירומה ושנעו--הוה רגונ
 ,חז .רפס:תיב לש יתוונ |

 ,םידוחיה .םידימלתה ולופא = ,הב עוגנל | ןיאו 0% איה "המרוגה,
 דחא רפס:תיכמ רובעל םיצור םה םא

 ו המרוגה -

 הלכשהה לש דחא עוצקמב םג יכ ,אוה קסופ וניאש לוקו
 י"םירדס ,בורקב .ופונכו -- ת 1 י ג ר ט ס ק י א ב  :וב םילבגומ םודוהיה

 תינריטסקוא  הניחב = יפ"לע .תורגב תדועת םילכקמה לש םהיתויוכז !ומ מ
 ,רפס:ותב םירמוגהל ןתנת הרוכבהו ,םינוילעה רפסה-יתבל הפונכה העשב הול

 תרימשל םג םא יכ המרונה תרימשל קר אל ןוירטסינימה אוה גאורו
 ,םהיטרפ לכל ."םירשכ, ויהוש .וצפחב ,םידוהיה .םירומלתה לש הבושה תונ
 ,ןוירטסינימה תאמ הדוקפ ולכק גרוברטפב םונוכותה רפסה:יתב ירוטקרוה ,

 םהירזחל שיש ,הלאכ קר םידוהי םידימלת םהירפס יתבל םינכהל םהל חוש
 הבושו:תוכזל תרוקב תושעל וליחתה םירוטקרידהו .גרוברטפב הכושוה ת
 < -ןכ אלמלאו ,חבושי תוכז לש תודועה םהל שיגהל םידימלתה .ינפל עיצהו !'

 ,םידחאםיחרי דועב םדומל תא רומגל םידמועה םירומלתה םתוא וליפא ם'התממ קחו
 גוארנ רבכ םידוהיהל םחיב הלכשהל:ןוירטסינומ לש תאזה הקיטילופה תואצוחו
 הגהנוהש המרוגה :ינפמ ,תושבוחלו  תודלימל םיסרוקֶה א טירגסנ בויקב <
 קסנימב ןרגסהל .המוע .הסירואב  םישבוחל ,רפפה=תיב :ןתוידוהיל עונג 5
 תלה םירבדכו ,המרונה  לטכת אל 'םא | ,רגסהל ו טוטיטסנואה דמו

 הלבשה שקבל חרכומ | ירוהיה = רועצה היהי ףוס:ףוס יכ ,קפס לכ וא
 ה ,הרבה הלפג  רבכ הגהו .םידוהיל רשא יטרפה רפסה"י

 ./תיללכה

 !"תועושי ,ל .תופצל רוע רשפא :הרצקב

 המורה העמש היסורב םירוהיל ןוטלשה תוסחיתה דגנכ הצרמג האחמ

 . ,ןמדירפ טטופידה תאמ הגורחאה התבישיב
 רטשמה---םהל בוט םירטשמה ינשמ הזיא !םידוהיה תא ולאש וליא,

 *םיבוט, דחאכ סהינש :םובושמ ויה זא יכ ,םירחבנ:דסומ לש רטשמה וא םדוקה
 םורגופה תא בושחנ אל םא -- הבילפ לש םישק רתויה םימיב םג ,תמאבו
 ."הלא וניטיבב םישעמ ושענ אל---יבונישיקה

 לש | םישורגה  רבדב םישעמהו תוהבועה תא רפסמ טמופידהו
 הלשממה לש תוחטבהה לכ תא ריכומ אוה ןכ:ירחא .םהותוחפשמו םודוהיה
 רקבל תוממורה תדוקפ האצי 1904  רבטצדב ג''יב :םידוהיה בצמ תא ביטהל
 ;םיבשותה תלעותל תוצוחנ ןהש הלא תא קר ריאשהלו םידוהיהל תולבגהה תא
 תא שדחמ רקבל םירטסינימה-תצעומ .לש התטלחה הרשאתנ 1905 ילויב הנומשב
 םוימ הטיוו ףרגה לש תענכנה ותאצרהב .ןםידוהיה רבדב םיגוהוה .םיקוחה לכ
 יםואלו תד לדבה ילב ,םימעה לכ לש םהיתויכז-יווש לע רבודמ רבוטקואב ו"
 ו"כב  ,הגושארה המודה רוזפ ירחא המסרפתנש ,הלשממה לש היצרלקידב
 תוושהל ידכב םהב תוחוא הלשממהש םיעצמאה לע רבודמ ,1906 טפוגואב
 2 < .םיחרזאה לב לש םהיתויכו תא

 םסרפתנ -- ? ןתואלמל ידכב .הלשממה התשע המו , תוחטבהה ןה .הלא
 היצילופה חיגשתש תוועל טניסה ינפל עצוה ;םידוהיה שורג ...רבד.לע רלוקריצ
 אקוד ונקיש רחסמ-תודועת תוכז פ"ע הריבה ירעל םיאבה םירחופח םידוהיה לע
 ,םידוהיה לע םג םוחתל ץיוחמ הבישיה הרפאנ ;תודועת= ןתואב תרכונה ,הרוחסה
 םידוהיל .תומחיתהה .הלאכ "תוחנה הברה הברה דועו המחלמה אבצב ודבעש
 , הלשממה לש הכלהמ לע ויפ לע דומעל תוחורה דדומ ןיעמ ךימה שמשל לבות
 אנוש היהי םא יתלב . ,הלודגל תולעל ריקפ לכ לכוי אל הלאה םימיב ,ללכב
 דשח םהילע לפנש הלא לכ םא ,אלפ לכ אופא ןיאו .םתפיררל רוועיו םידוהיה
 ךשומ וניאש הז י'ע ותורשכ תא תוארהלו רהטהל רהממ תיטילופ תורשב.יא לש
 ףיעס םהלש המרגורפב שי ,םיארביטקואה ,לשמל ,םישוע ךב .רבנה ימעל .דסח
 ,הבוטל \ םידוהיה תא םעפ ףא וריכוה אל תאז לבבו ,םימעה לכ ןויוש ד"ע
 קאהמ םידוהיה תקחרה דעב התעד תא התוח הכלממה תנגהל היסימוקה ,ךפיהל
 חלשממה לא תוצרתהל ידכ,"םתורשכ , תא וארה םיבר םירקמכ דועו ,האופרל הימד

 טטופידה \ חיבומ  םינפה-ןוירטסינימב תואצוהה לש הבצקהל עגונש המב
 :םידוהיה לע ןוירטסיגימה רשקש השקה המחלמה תעלוב םיבר םימוכס יכ ,ידוהיה
 תקסועה ,תדחוימ הקלחמ שי ןוירטסינימבש םייללכה םינינעה לש טנמטרפידב
 ישורג יגינע --טניסה לש ןושארה טגממרפידה ינינע תיצחמ ;םידוהוה ינינעב קר
 ןילהאוו רלפב ןחנשב םידוהי ינינע 50000 ול שי יבויקה ו ןוטלש .;םידוהיה
 .תולגהל םידמועה םידוהיל תיארתה תריסט ךרצל םילבור ףלא הרשע 7 םיאוצומ

 לגסל םהל םישרמ ןיא ,םייללכה רפסה-יתבל םנכהל םידוהיל םינתונ ןיא,
 םמצעל םיארוק .םהשכ ,םתוא םישינע"ו םיפדור ,תיסורה הלכשהה תא םמצעל
 הלכשה תורבח ,םהלשמ רפס.יתב םג םהל םיריתמ ןיא העש התואבו .םייסור תומשב
 .יתב רבדב הצעוטהו ,םה םנושלב שמתשהל תוכזה תא םהמ םיללושו ,םהלשמ
 .,"םידוהיה חכ ואב תא ןימזהל וליפו+ ןוכנל האצמ אל רכנ-יטעל רפסה

 , "תונויצב, קרפה תא טימשהל ו ונחרכוה | םוקמ ו

| 

 תם ִּת 8

 ןוקריל וכפהו ".טיוצנעגראמ .לרכה,, ינפ ,סעכמ עקבי".לבגאט .לרבה,
 ואזע,ה אוה ,הרוכבה תא לטנ = "רעגויצנאלאקאל,ה לעב ,לרש

 תא ,אלפנה שודחה תא הלחת עידוהל "ןויל ונוי םידקה, ,"אשירב .אגסמד
 לופאינב לרש לש וריזרז ,ריפוא ןירא תא .סרטפ ר"ד אצמש הרקיה האיצמה
 תוארל תכלל ולצעתה םירחאה םיריטרופירה .וירכחמ הקפו וירבחמ זורז אוה

 'םושנאה םיטעומ םולכ .תימורדה הקירפאמ בש אוהש ועריש פ'עא ,סרטפ תא
 " תיברעמ תימורד ןרקב ישאר דיקפ םינפל היה סרטפ ?תימורדה הקירפאמ םיבשה

 ,הענצבש םורבדבו יולגבש םירבדב םש ךבתסנ ןכ ירחאו ,תיאקירפא-זנכשא לש
 ?ןחומכש םישנא םה םוטעמ םולכ---ויאנוש םע םירבדו ןיד ול ויהו .והוריבעהו
 :פאקאל,ה לש הז קר ךלהו ,וינפ תלבקל וכלה אלו םיאנותעה ולשרתה ןכבו
 הכוז אוה תחא םעפו ךלוה יאנותע םימעפ האמ .ךלה םנחל אלו ,'רעגויצנא
 תולילגה לכבו וזיבמזה תודג לע הנורחאה ותעיסנש ,ול רפס סרטפ ,הזכ לרוגב

 .ריפוא

 רותפל .ודיב התלעש ינפמ ,םלועל רואי שדח רואו בר ללש ול האיבה םהה

 . ריפוא איה היא :ןושיל הז ונרודְיגבל  החינמ הנניאש השקה הלאשה תא
 "4 לב \ תא .לטב ג ,םיכובנהו םיגאודה םדאה ינב בל - .ןבאה תא םרטפ פלג |
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 המדאה הבעמב םש אצמו רפח אוה .םיזנכנשאה לש םמוחתב- -!םילגנא ,ועקבה
 ,ןודצו רוצ ישנא םה אלה םיקיניפהו  ,םינויהו םוקיניפה לש םתוברת תובקע
 םריחו המלשו ,לארשיצינב לא  םיבורקו  םיכומס ויה אלה ןוריצו רוצ ושנאו

 היפואש ,רבדב קפס ליטהל שיא רוע אנ ןיהיו  ,ריפואמ בהזה תא םיאיכמ"ויה
 !םיזנכשאה לש םמוחתב---ןווכמו ,הקורפא לש תיברטמ:תימזרר תיוזב איה

 ,טרעפפא ל'וז לש ויחא ,טרעפפא:'פורפה ןילרבב תמ תודחא םינש ינפל

 רקוח היה אוה ,יריפואה :שרדמה תיכב ול םיארוק ןיהש ומכ וא ,בטסוג
 ,"ריפוא תלאש,ב קסע יטרפו גלפומ ןפואב  ךא ,תועוצקמ קברהב קסעו לודג

 היה ריפואל רבדה עיגהשכ ךא ,םילכה לא אכהנו ונעו ןוחמ שיא היה  אוה

 וריבזהשכ לבא ,תובצעל הטוגו ןנועמ םדא הוה אוה .ןברבר ללממ .םַוָפב רברמ

 אבש שוא לבל ורובח תא ןתונ .היהו | ,ונממ ןוזתינ | תוצוצינ ויה ריפוא תא

 היה  חתופו :ןוחובח ירבד לע .הפ לעב םג  רזוח :היה יזעו -ףקת רתילז .ורקבל

 הרומ :אוהו -.וחוב ."לוטווט,הו  ;טנחורוה תאו םיעבשה םוגרת תאו ך"נתה תא

 ,האר ; בונ ,רול  ,שוכ : ןאכ האר \ ?קפס רוע 'שיה ,האר :תוכהלתהב עיבצמו
 לש הנושארה  תוגחתה = ,רבג ןויצע .ןמ וקה תא ךשומו ,םודאה םיה = ביבסמ

 ףומ דע !הימש רבד ןאמ !החילפ !אל- -(דועס:טרופ \ דע  ,"סיסבה,, ,תוונאה

 יננואש ,רוסיפורפל רמאל יתארי ינאו---סולונל הוסנכנ ויה תוינאהש ינפמ ,ףונו

 תותיא לכב ייסיכב והמישאו ,רובחה תא יתחקל םגו ,ותמכסה !יתארי .,ןימאמ

 יל ןתנ רבכש 'פורפה חכש ,ישילשה רלפמזקאה רבכ היה הז  ,הבוח לש

 .הז .ורובח תא .םומעפ

 ףלהו ריפוא תא הלגו ,ולש תא השע ;ומלועל\ואוהה םימתה םדאה ךלהז

 ללכ אלו ,ריפוא תא אצמ| סרטפ  :""גויצנאלאקאל,ב המרגלט|  התעו | ןומלועל

 :ףרגלטה י"ע רבדה תא .םירשבמו ,הטמל םשי םא .וכ =" ,שוב ,בונ .,בול לצא

 יפמזקא םופלא = הזיא רוכמי 0 הש ,רבדה םרוגו ,"היתאצמ -

 ינפמ ,תופתוש ןימ  הזיאב האגתי ללכב לבא---אתרטוז אתלימ איה וז--- ,רתוי

 !םוטפ םע ותוא ףתשל ןיד רבכ ומצעב הז רבדו ,עידוהש ןושארה .אזהש '

 ויהיש המרוג תווחתו ,ךכ לכ ומידקה אלש ינפמ | ודגנכ- -םירחאה םינותעהו
 םתוברת תובקע תמאב םא ,םיחמומ לש םתעדב רבדה \ אופא יולתו .,םירגנתמ

 םאו | ,םופיוזמ .וא  ,םונוכנו םיקיתע .םה פרטפ .אצמש | םינווהו \ .םוקיניפה .לש

 ינב רשא ירחא ,רופוא איה .תאז יכ  ,:ךתוח תפומ הזה  ןםינוכנ - רמו ל..אצמת
 ויהו : ,םימיה = תודג לע: רשא .תומוקמ :הברחל .םהיתוינאב .םואב .ויה .ןודוצו .רוצ

 :יפ < םהה :םיקיניפה :ןיה אל ולזאו  ,ןוכיתה םוה .תודג לבלו :הינטירבל , םג .םואב

 תיקינופה הרוטלוקה רוע הכשמנ המש רשא | ,וגתרקמ-םא יכ רוצמ * םיקונ <

 המ יפ ןללכ .ורתפי יאל וא ,ורתפי םיחמומ .תינויה .הרוטלוקה .םע םש רבחתהו

 לש תלגלג רבש 'הזיא ,הרשא לספ לש םירכש 'הזיא יאדוב .ואצמו +רוחפל שי

 ולוא ,ייקיניפה בתבל טעמ םימוה ויהו הינמיסש תבותכ וזיא םע זומתה לולא <

 ויה אל םהה | וניתובא" תוכא ..ואצמי אל  ,.אל !תורבע. רפןתכ ןאצמו |
 ויה וניתיבאש ומכ ריפואל םיעסונ ויה .ושע אל | םיליספ , םילבהב םילפטמ
 יפלא ירחא תודוהיה הרוטלוקה תובקע .םירח ..ואצמיה | ,"קספויל,,ל : םועסונ

 ?קספוילב םינש

 םליכשב קר רשא ,םידדצ ינש דוע .שי וז השדח תיאנותע האלפהל

 לש הקירפאל ובמופו םוסרפ אוה .דחאה דצה :ללכב הז רבז רוכזהל יאדכ/

 םהשה ינבא ,הקוחרה היצויגולוקל םודגנתמה םיזנכשאה ,םכל טעמ םא ,זנבשא
 :ורה":היסטנפה דעב ןינע אוה הז !בהזה ץרא םג שי הנה ,םכמוחתב ואצמנש
 תזמדכ ןתוא השעו  ,ריפואל  תוינא חלשו טעמ דוע .רסיקדםלהליוו לש תיטנמ
 =--וגינכשלו "וגל, ,בהזה תרתנצ הינולוק התיה "ונל, ,המלשו םריח לש .תוינאה |

 :מאה תירבח תויסנכ לש הינרופילאק תגיחב  ,םילגנאה לש דנאלפאק תגיחב
 שי הקירפאב תוזנכשאה היצוינולוקה ןינעל  .הינמרג ןנתוא שרית החע ,תוינקיר
 תידוהו החפשמ ןב אוה הזה שיאה .גרובנריד תישאר :םיידוהי םיפוחו  התע
 לבא ,ותד תא ריטה ,",לבעגאט .לרב,ה לש ןקזה יאנוטוליפה ,ויבאו ,הקיתע

 .ונבו באה לש ידוהיה לכשה תא אלו סופטה תא אל התנש אל הרמהה >
 ןוא ,הקירפא לש בושיל םושדח םייח סונכה רטסינימל השענשמ הז ! גרובגרוד
 ומכ געלבו ףצקב אוהה בושיה לש םירגנחמה תוגלפמב ולופא דוע םורכדמ
 .םיקסעתמו םונייעמ ולוחתה ,רבדה םע םיבשחתמ ולוחתה ,רככמ םוליגר ןוהש
 רברהו  ,היטרקורויב וגל התיהש .ינפמ ,הזכ ירוהול םיכורצ ןנא :םורמואש שיו
 םהמ ףדונ ןיטקרסקה חירש םילויח יליוחו םילייח פ'ע ,1 צ .פ"ע גהונ היה

 םאו .בושיה חבתשנו נהנמה הנתשנ גרוכנריד אבשמ לכא ,םילגנאה ךרדכ אל

 יי סק1 160  ה תהנופ לא 5

 | תוזנכשאה | הקירפא .היהה אלה ,ריפוא תשורי 'ויידוהי םוחו רוע .התע ףסותי

 1 .ולוכ יוודוהי ןינעל

 חמא סםרטפ ר'ד .תצק ינבצע:ךחג אוה ונשה רצה .רחאה רצה והז

 הפוא וז .תאזה תעב םירוהיה לא עגזג רבד םג ",צנאלאקאל,ה לש ורפופל
 ןרא ךל ןיאו  הירופה  התמהאבו היתורהנב ,המילקאב ןדע ןגכ טעמכ איה

 "וש תחא םעפב !הירוטיריט םכל ירה ,םידדונה םירוהיה בושי רעב חנממ .הבוט
 "היפוא היא, :םירקוחה 5ש םחומב .םדקמכ תרקנמה הלאשה ,תורתפנ תולאש

 ! נע : םירכדב אובל קר ךירצ | .'ץרא :היא, :םוטסילאירוטיריטה - לש הלאשהו
 " ןהאשנש םיטסיליאירוטיריטה יהויש  .יגרובנרידה: ןודאה םע-רמולכ ,ונכשא .תלשממ

 "פצע לע לבקל םיבירצ- -תוירבה .םירעשמשמ  רתוו .םיבר  סהו---זנכשאב "רוע

 תויטוירטפ םושמ .םג הזב שי" ירהו ,ליבגנזל דוע םיקוקז םגיאו ,הזה רבדה תא

 : ,,,תונמרג

. 

 ,יומ .םיתפרצה תא :בהלמ זז ונניא רסיק:םלהליוו

 ןא .עגפו ןופא ,רוהטדותלב וא רוהט הרקמ םש .הרקי
 !.לנח תחקל םיאכה  ןיבו רעצב םיפתתשמה ןיכ ןושארה אוה ,הודחו רשוא
 עוצ חבזמ לע תונברק בירקה םימעפ האמ .קפוד ידוד לוק דימת .םימיענב
 יהויצ תונמאמ ןילרבב הכורעת ךרע בורקמ הז ,תוכרב הילא חלש םימעפ האמ

 .אל רשא האמ םג  ,םיתפרצ םישנא ןילרבל ואובי :ידמו ,ח"יה האמהמ תפרצ
 לתל רמוא ולכ ולביהו םהינפ תא םדקמ אוה ,ץוח ינפ לע םהל םש אלו רו

 0 ךפשו וברל םוכ גוזמל אבש רבעכ וב םיגהונ---.!הבזט יוופכ--םהו .דיככ

 "פת םירק םימ לש ןולסו .םירזפמ םה רפאכ רופכ | .וינפ לע ןותיקה תא ובר
 .*רוגונואה ינפ תא תיתפרצה הימידאקאה הבישה התע הז ,ושאר לע םיפיצמ
 הומורקאה ירחאו ,הדפוהל האמההגח לא אובל הל הארקב םקיר תינילרבֶה התיס
 ,תיזירפה הטיסריבינואה םג יתפרצה .טוטיטסניאה םג וקיזהה ורחה

 , ,םולשורי ידורי , םשב וירפב .הרסונ השדח הרבח .הנהו ,תאז לכ טעמתו

 .'הרכחה .ןיזנד" וריט הימידקאה ןגפ דמע הרבחה שארבו (1208 / \זוו8 00 .1070881.)

 הו תרגת ינפמ ..םילשורו תוקיתע תראפת לע ןגהל הרטמל הל הפיצה תאזה
 ,אלו ,םהיחירצו םהילדגמו םהינינכב הדוה תא םיתוחשמה םישדחה םירברבה

 , רפיק .,םלשורול הער ..תפקשנ זנכשאמ יכ  ,תיתפרצה הרכחה , תרמוא רתסב

 'זוע ול .ביבפמו  ,שרחהי ילגנביאה .הלפתה .תיב תא .םש תונבל הוצ זנכשא

 .טיפוקזה םהילדגמב .הגיכשה ילגר .תא :קוחדלו אשנְתהל םידיתע .םישדח םינונב

 ,וונכשא תלורגל אתוהזוש רקילו םנל תויהל קר םעט ילב .בהזב וא ףסכב םיפחנה

 , לוח תא םיעדוי םניאש םיזנבשא םיהברכל .תסרדנ הפוקפא--יפוי ללכמ םילשורי
 . םידוקנ םידוקע םינינבה תא ושעו ,ןיינמ הלרבה העד ןיא םאו ,הרזגהו הינבה
 תא בגרעל ,ןונגסה תרהט תא ר"מ ג ל ,הקיתעה חינומרהה תא לקלקל םידורבו

 .םדאכ- -.דחא יתפרצ ןותע .:תוכ---השעי, .תורוצה תא לבלבלו תורודה ימוחה

 נא ותואטרדנא בטחי  ,תובצמ כוצו  ,תולכיה ןבי  ,ןילרבב ולש ךוהב השועה

 "!םילשוריל הל חני
 , ,!ונודמ .תבהא , איהשמ "ןמה תאנש,, רתוי איה תאז יכ , ונפקונ ןנבל

 וזה .רה לע .םיטינאפויה טלקמ תיכו ןויטומרודה .לע .םוזנבשאה םינינכה

 םנומעפה ילדגב ,ריעה לש "תויגינובה .ימי] תיחרזמה הרושה .תא םילקלקמה,
 : טעטהו יפואה .לא .םימיאתמ םנואש ,"ךולמי .יכ .רבע , תפצוחב םנרמל םיאשנתמה
 ץו .אל .םועגופ םה---םיבשוח .וגא ךכ--:םינשוה רגסמהו:הלפתהיותב תופכ לש
 עת יב ,תוטילופה .םתשגרהב, םג וכ  ,םנתפרצה לש יטיטסיאה ןודיעה תשגרהב
 ,חנלוה לארשי  ץראב .םילותקה לע .םהוספורטופאש ,השעמה  םהיניעב
 ,..תלדלדתמו

 ,.חווצ לוקלק רגנכ םיעצמאה לכב .שמתשהל | תרמוא השהחה .הרבחה
 ,רנוה .רגותה .תלָשממ םע .הז .ןודינב. םירבדב. אובל םג אוה הצפחו *ןויצ תב,
 = = !יהקיטולופב. קרפ .אלא .הקיטיטסואב קרפ הז ןואש ,תוא אוה הזה ןורחאה

 = א ,וגרמש = ,"ידג שובד אברתמ .אלולה -ורכע :ארנושו אתשכרכ, יוה
 - לע .םושרוח לכה ,ךב .םילפטמ לכה ,הבולעה סלשורי .!םלועבש . םידידיה לכמ

 .=-ךחוא .בוהאלו ךב לפטל | םוכורצש הלא יתלוז .,ךתוא "םיבהוא, לכה ,ךבג
 . !ךינב יתלוז

 .םילשורי ירידי

 . ..גרָּבדלונ .,ל ו + ל"ומה-ךרועה



 ."םלועה,, . לש היצרמסינימדאה תאמ
 6. ל"וחבו .היפורב םינכוסלו  םימתוחל .תוצוחנ .תורעה) ,

 ןרדוי ןילע .תונמהל | דוע הצורש ימ לכו .תכשמנ 'םלועה. לע ההמיתקק

 ראורבפ שדוח תישאר לשו ראוני שדוח לש םינושארה תונוילגה יכ ןעי ,ותנמזחב אש
 לע םיריפקמה םימתוחהלו ,דחא ןוילג ראשי אלו טעמ דועו ירמגל בורקב ומתו ץש
 ונלטבש ירהא וז הנשבש ינפמ .םנורסח תא אלמל כיחא לכונ אל םיטקלפמוקה תומיזש
 ןיא םירחאל םירכומה םינכוסל חלשנ "םלועה. ןיאו םיררוב תונוילג לש - הריבמה קא

 ,תוירחאה תא ונילעמ ונא םיריסמ הזבו-- .הרזח ןוילג הזיא כיחא לבקתיש הות
 עצמאב אלו  רבומקוא--ילוו--לירפא--ראונאי : הנש עבר .לכ תלחתהמ אקור תלבקתמ היפירב םלועה, לע .המיתהה
 --תורהא .תונירפבו (הנש עבר רעבמ תוחפ הטרופ ימר תלבקמ הטסופה ןיא יכ ,ללכ תלכקתמ המיתחה ןיא דחא .שרוחפ) ע

 .ל"וחב .גתונה שדחה .ןינמה יפל איהש שרוחה עצמאב אל לבא ,ןשיה ןינמה יפל שרוח לבש

 רעצמל) .ןיִמזי ןכיסהש ןפואב איה תירשפא ךא ,ז"?ב ה ל רח םידחאל הריכמל "םלועה, לש .םירדוב=תונוילג לע תמיתחה

 ,ולש טבהה ןויככב ,ףסכה תאו ףרוע ילב  וכרצ ידכ םירלפמסכאה רפסמ תא םהוח ריתב (הזמ תוחפ אלו רחא שרוח ךש

 .,ןפוא םושב ולבוקי ,אלש--םירובמ יתלב ולצא םיראשנ תונוילג כ'חא ריי זח ה ל תר כו ל ב ול ןיאו .ערפמל אקוד .חולשל ךצ |

 , - + תוגהונ ןניא הז .ןרינב ףסבדתופקו

 שמשל לבוי דחא ןוילג ןוא ןבומכו עוחי רבכ "םלועה, ביט יכ ,ולאכ תושירדב ונילא ונפי אושלו שיא םושל .םיחלשנ םניא םנח .אמגודל תונוילנ 7

 .ללכב ןותעה ביט לע טופשל היהי רשפא ויפ לעש הואו ו
: 

 'פאק 8 ןוילג .לכ ריחמ- -(םניאו ירמגל וספאש תונוילג .שי) | ..ותוא שוררל ו ר ה מ י ןוילג הויא םהל רסחש הרבעה הנשה לש "םלועה, ימתוח

 .(ול חלשנו דימ אנ ונעידוי םהב הצורו םינינעה-ןכתו רעשה תא לבק אלש ימ לב) ..הטרופה ש

 .לבקתהל ןוילגה ותוא ךירצ היהש םויה ןמ שדוח ךשמב ,תואב ןה םא קר .הניאלמח ןוילג הזיא תלבק יא לע תונולת =

 םיבורצ .,םתנידס לש ראוד-תואהמה י"ע תברעמהל םתמיתח ימד תא םיחלושו "םלועה, לע הגוש ארה םעפב םימתוה םהשכ ל'וח ימתוח =

 ל"וח  תואחטהש ינפמ \ םהיתונמזה תא תואלמל רשפא יא ןכ אל םאד  ,הטרפמה םתסירדא תא קוידב םושרלו הדחוימ היולג תרגאב רכדה תא דומ עידוהל

 אל  רמולב| ,ונל הכירצה תקפסט המישר ןהילע ןיאש תויסור תורחא תואחמהב לוכגה לע תופלחנ ןה אלא תואחמהה ףוג ןניא היצרטסינימדאהב תתולבקתטה |

 יא ,םידחא םימתוח לשמ אוה ףסכה םובפשכ וא בוצקה ןותעה ריחמל םיאתמ םוכסה ןיאשכו הרטמ וויא םשלו ףסכה תא חלשמה .אוה יט רמאנ

 רשא דע תוכחל ונא םיחרכומש הזל תומרוגו םיבר םימי היצרטסינומדאה קיתב תוחנימ תוראשנ ולאב תואחמה .האחמהה האב ןואמ וליפא תעדל .םומעפל רשפא |

 םיעידומ םניא םש ףאש ינפמ , םתנלבוקב םג םולכ םינקתמ סניא םולבוקהש שיו ,היצירפפקאב ררושה רדפה"יא לע אנלבוק יבתכמ םימתוחה תאמ ולבקתו

 : | : : + םהלש הסירדאה תא

 הלורדנבה רמונ תא ריטת עידוהל הנולת וא השקב וזיאב היצרטסינימדאה לא םינופה ל"וח ימתוח םישקבתמ הזב .אצווב

 תושקבה .ןיא .הלורדנבה רמונ ןורסח ליבשכש שיו ,הריתי החרט הברה היצרטסינימדאהל םימרוג םה רחא .ןפואבש .םושמ .םהלש

 .בל םושל רשפאדיא תונולההלו .תואלמתמ |

 " בותכל םישקבתמ ,םהיתוסירדא תא תערוי תכרעמה ןיאו םהירעבש ראודה-תקולחמ י"ע "םלועה, תא .םילבקמה ל"וח ימתוח

 אוה המו ןוילגה תא םילבקמ םה עובשב םוי הזיאב ,קוידכ ונניתע תא םה םילבקמ םא ,ונל .עידוהלו תושרופמה .םהיתוסירדא תא

 . ראודה תוקלחמל םימלשמ .םהש :םומפה |

 ,,הז ןדינב ונילא תונפל םישקבתמ תונכוסה תא לבקל םיצורהו ל"וחב םיצורח םינכוס םיצוחנ "םלועה,ל

 םינוש םירפס יםלועה. לש היצרטסינימדאה ידי לע םינימזמ םיברש םושמ דשצ

 ןתנת ונימתוחלש ונינתהו הסידואו יושרו .הנליוב םירפס רחסמהיתב םע הזוח ונושק
 םימתוחה תנמזה תא אלמל הנוכנ היצרטסינימראהו ףרעב 55 *%, לש החע

 .. רומג קוי

 , ךונחל ועיגהש םי ר ע ג .ינשל חוורמ םוקמ שי ותיבב ,םיאפורה תצעב ועמש
 ירסומהו ירומלה םכונחו םיירמחה םהיכרצ קופס ןיי לש .יצחו תחא ףכ .יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 :ולרש ריעב ,הבחבו קוידב ם"וי הצע היהי י ו ו ו 1[

 םהבו ,םינימה לכמ םתומלשב םיניוצמ רפסהיתב םיאצמנ גרובנמ  .םימפצרח ותוא םיליכמש = הדמ  התחב ,לורבה רוסו הא לט
 ריחמ ה רבד לע .הלבגה םוש ילכ ]מז .לכ ב םירימלת םילבוקמ כ שי "לזרב, ןייבש לורבה דוסיו ,.םיאפורה לש :םילועמ רוח
 . היתשל הפי .אוהו ףוגה תא .אירבהלו .םדה תא רהטל ל

 : 0 5 | .,תונייה ראש לכמ :רתויב לוז  רתויב = ליעומו  םינטקלו ₪
 מ 0118100160 ו מ .הסידואו יושרו .ללמרכ, תרבח לצא חרו

 ,בתכמב לאוש לכל עידוא םיאנתה ראשו
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 .ןורָמַאָה
 ינא םויו םוי לכבו ,רבדה תא עדוי .ינא םוי םירשעכ הז

 ןומע םילשהל ןיירע יל השק המכ--כ"פעאו ,וב .רהרהמו רו
 הלא לכ ,יליג ינב ירבח לכ אלא ,רבלב ינא אלו .

 לא וולנו תימואלה םתרכה הלשפתנ..וננינמל- םיעבראה תונשבש
 ביל הש מ יכ ,םמצעל רייצל ולכוי  לקנב אל ,"ןויצ, לה
 ומירה רשא ,העונתה תובא ןיב .דוע ונניא םול ב נעילול"
 תא ש ל םג הכוש םולבנעיליל היה דחא ,הנושאר הלגד תא |

 רקסניפ ,יקסנלומס---םינושארה וירבח .םלש רוד ךשמב לגדה תא
 ,"תובאה, ןמ ודבל .אוה רַהְטִ ,רבכ הז הנחמה תא ובוע -- ,'וג
 דעו הנושארה העשה ןמל ,חורדזועו ןוחטבב ותרמשמ לע המ
 יכ דע ,לגדה םצע לע ותנומת הרמצנו הקבד הכו .ןורחא םוי
 הבשהמה םע ןיכסהלו םיקברה ןיב ונחורב דירפהל .לכונ ישוקנ
 ,ונכותב דוע ונניא ,םינו שאה ל ןורחתאה ,אוה םנש ,תאו
 דעו זאמ ותוארל ונלגרוהש ומכ , ונלגד .די לע רוע וחארנ ולו <

9 ₪ 

 יתייה ינא--םיעדוי לכהש המ שרופמ ריגאש :בטומ--ינאו
 זאמ טעמכ .,ידגנתמ היה אוה :קויד רתיב וא ,ודנג
 םג ונרכה ,הנש םירשעמ רתוי ינפל ,ויחא לא שיא ונעו
 םיכרדבו וגתיא היחמה לאידיאה לע וניתובשחמ תונוש כ וג
 ."םידגנהמ:םירבח, ונייה א .ינמו .תחאה הרטמה לא ךלנ םיח

 הפוצכ ,םולבנעיליל היה .תישעמה הדובעב םגו .תורפסב
 לדתשהלו "הנכסה, לע ריהזהל הפצמה לע דימה דטע ₪
 ךותמ .,הרכה ידיל ,אב איהו ,תעגמ ודיש  םוקמ דע ההלומבג
 - -,הירצוימ .דחאל ומצע .בשח קרצב רשא ,העונהה לע ותפקשה |

 אשנ אל ןכ לע ,ןכש לכ אל--ישעמו ,ןה *תינכופמ, יתועד 2
 הנש ,וקשנזילכ לכב יב םחלהל לדח אלו בורק רכחל םופ
 הבושת ילב חיגה אל- -תורפסב . תואיל ילבו .ףרה ילב ,הנש 7%
 תוערה ןתוא .טלוב ןפואב ושרפתנ םהבש ירמאממ רחא ףא 8/5

 לש רעוה תיב ילתכ ויה םילוכי- -תישעמה הדובעבו .,"תונכוטמחש
 השק תידימת המחלמ רבד לע דאמ הברה רפפל .אסידואב ןויצ

 ,םידובכו ."תואבג, ללגב .,תישיא המחלמ אל ; תובר םי
 םשגתהל הפאש תחא לכש ,תודגנתמ תועד לש תושגנ

 םולבנעיליל ךמת .רעוה תבישוב=-ינא רכוז---תחא .םעפ

 ב

 וכד ג, 4-20 198, 1910 "\ \נ

 לע ונינש ונקחש ,הבישיה הרטגנשכו :,יתועצהמ תחאב זוע לכב
 -םוי, .השענש הזכ לודג "פנ, איה .יואר  :ונרמאו "רזה, הרקמה
 0 ,+ ; ודובכל : "בוט

 תדבאב ינא שיגרמ ךכ ליבש בו ,ידגנתמ היה אוה ,ןכ
 "הכירצ םיער  תריחב קר אל .םירחאמ רתוי ילוא הלודגה
 רבכמש ימו ,םידגנתמ "תריחב, םג םא יכ ,הרתי תוריהו
 ןומה .ןיב .לוטיל הצורה לכל ה זה דובכה"םש ןתי אל ומצע תא
 ילוא -- השק םיפרחמ ןומה ןיבו" ,דחא ער אוצמל השק םיריכמ
 < בסהל לוכי  ךניאש רגנתמ -- ,דחא דגנתמ אוצמל -- רתוי רוע
 בישקמ התא ךחרכ לעבש ;וניא  ולאכ ותוארלו, ודגנמ ךיניע
 רובב ול הגוה התא ךחרכ לעבו ,רוהט בלמ םיאצויה ,וירבדל
 / ; ..,הבחו

 ,וייחב םולבנעיליל תודא לע ובתכנש םירמאמה םה םיטעמ

 תויולג " דימת ויה ויתוער םגו ויתונוכת םג ,רברה אלפי אלו
 םלענ רצ הזיא "ותוישיאב, אוצמל השקש דע ,ךכ לכ תורורבו
 --- םולבנעיליל תודא לע דיגהל היה רשפאש המו , רואיב שרודה
 ךרד,בו "םירוענ תואטחב,  ,ריהב רתויה ןפיאב ומצע איה דינה

 רחאל  ,התע .וב רדנתהל םוקמ םירחאל חינה אלו ,"הבושת
 לכ. םא | ,ינא המת לבא .וילע רבדל : םיברמ  ,ןבומכ = ,ותומ
 הרוצה = התואב ,הברה ונשי וא ,הברה  ופיסוי - "םידיפסמה,
 .תושהח תולגל רשפא יכו ,זאמ ונערי רשא ב'לל לש תינחורה
 ,ףופ רעו שארמ ,ולוכ .היה םולבנעילילו +ר שי וק לש יתרוצב

 "= ףותמו * ,רשי .וק היה | ונויגה .רשי וק ןיעב ,וישעמבו ויתוערב
 " "תא ,םתוא ףאו ,םיישעמה םייחה לא רשי וק חתומ היה ונויגה
 < ימיב שלש וא םימעפ ,רשי וק תנומתב האור היה ,םמצע םייחה
 האלה "וקה, תא חותמל ול ןתנ אלש ,"לורב ריק, דע עיגה וייח
 :תושעל הסנ אלו וקה "םקעתנ, אל זא םג ךא .הנשיה ךרדב
 ,תחא תבב רחא דצל הנפו "רבשנ, אלא ,רוחס רוחס וכרד
 ,..השרחה ךרדב ,רשי .רשי חתמהלו רוזחל ליבשב

 ,היה רכינו ,הש ע מ שי א ל ומצע בשח םולבנעיליל
 םינובה "היזה .ילעב, לע ובלב קחושו ?ותוישעמ,ב האנתמ אוהש
 יאש  ,ושפנב שינרהש ךותמ ול האב וז ותועט ,ךיואב םילרגמ
 םיישעמה  םייחה לא ןהמ אצוי יירשי וק, ןיאש ,תוטשפמ .תואיד
 *תולשלתשהה, :ךררב אלא הישעה .םלועל תדרוי ןתעפשה ןיאו
 = ?לוכי ,וחור תנוכת יפל .ובל .תא תחקל תולוכי .ןניא--,הקוחרה
 והל ילגוסמה ,?םילעופ תונויערמ קר -ילעפתהל, היה

 י)



 וא תוחפ ישחומ ןפואב םייחה ינפ תונשלו םישעמ לש הרוצב
 לבא  .והמכ ןיאמ "ישעמ, תמאב ב'לל היה הוה ןבומב .,רהוי
 היהש תעכ םגו ,'השעמ שיאמ, ךפהה היה רבד לש ופונב
 בושיה תרובע --- "תימשג, .תימואל הרובעב | ובורו ושאר .עוקש
 ,ועבט יפל ,תויהל ךירצ היהש המ ורקיעב ראשנ --לארשי ץראב

 אלא  םייחב האור וניאש ,תורה שי א --ווויח ךלהמו וכונח <

 ומכ םייחה תא םתערבש ,ולא םה םייתמא השעמ ישנא ,ובל ירוהרהמ

 תא םה םינווכמ ,םיכובסהו < םילקלקעה םהיכרד לכ םע ,םהש
 בצמל םא 'יכ :,ןויגהה ייפ לע םיעובק םיללכל אל .רימת 'םהישעמ
 רשא ,םולבנעיליל לבא .םייחה לש םתוימינפב םיקבאתמה תוחכה
 תולכתסה ךותמ אלא והעדי אלו השעמה םלועב ודועמ יח אל

 לובגל רבעמ, התיה ותיב תפנרפל ותרובע ףא)  קוחרמ תינויע
 הארנש המ לכ .ינויג ה "םלוע רדט,ב וימי לכ ןימאה ,('םויחה
 ראשהל היה לוכי הכו ,םייחב םג חרכומל בשח ,ןויגהב חרכומ ול
 הבשחמה םע השעמה תא רשקל ,תימינפה ותיטנל רימת ןמאנ
 ינפמ .,ול ןטשל רמע אל תואיצמה לש רמה ןויפנהו ,"רשי וק,ב
 ,ןיהמת תוררועמ תוישעמ תולאש לע ויתופקשה םימעפל ויה הז
 לע ותער ספבלו "היזהה, ןמ קחרההל דימת לדתשהש | פ'עא
 ללכה תא, ןובשחב איבמ היה אלש אלא ,רשיה לכשה תוחנה
 המ םייחה םיבייחמ דימת אלש :םיסונמ השעמ ישנא לש לודגה
 רבדה תא השוע לכשהש שיו ,ימצעל אוהשכ ,לכשה בייחמש
 ,"םיבר .תונובשח םישקבמ, םייחהו ,"רשי,

 הנורתי היהש אוה אוה םולכנעיליל לש הז "ונורסח, לבא

 השועה ,הפי  תינומרה הרוצ לעב .,ם ל ש ש י א והשעש :אוה+
 ןיב | .קיספמ "ץירח, הב ןיא ,התוטשפו התוהחאב קומע = םשור
 לש ףופו הלחהת אלא ןניא הלא יתש ;הלועפהו הבשחמה
 ךלוהו ךשמנ וול וזמ .רבעמהו---תינויגהה תמאה לש---רחא -רָבַד

 .עבטַב חרכומ רבדכ ,יעַצמא יִלּב <
 לש ויתולועפו וייח תוכילהב תטליב תאזה תידוסיה .וחנוכת :

 ןאכ יתאב אלש אלא ,וילע ורבעש תונושה תופוקתה ל כ ב בילל
 ינוצר ןיאו .תרקבה למזיאב  "וירבאל, לודגה ונזומ תא "חתנ,ל <
 רתויה ,הנורחאה ותפוקת לע הזה דצה ןמ לכתפהל אלא.

9% 

 ,"ןויצדתבח, תפוקת -- התע 'ונבל לא הברק =
 ןויערה לש תיעבטה תוחתפתההש ,בושחל התע םיליגר :
 בושי  תנומתב "ןויצ תכח, האב הלחתמ :התוה ךכ ינויצה
 הפיאשה ןבומבת ינירמה תוינויצה--ןכ ירחאו .לא רש י ץ ר א

 בור ורבע תאזה תוחתפתהה ךררב ,םנמאו ,הטלש תוריחל <
 וכשמנו ?בושיה ןויערל, ךא םירוסמ ויה הלחתמש ,"ןויצ .יבבוח, >>

 ו

 רקםניפ םג ,בושיה ןויערל .רבעו והבוע
 השענ ןכ ירחאו יניקמה ונויערב הנושא,

 םהמ הלא ףאו .תינידמה | תוינויצה לא לצרה י'ע ןכ ירחא =
 "קירצהל, םילדהשמ ,בושיה תדובעל םינמאנ הז םע וראשנש
 ףוס ונאיבי רשא ךרדה אוה אוה י"א בושי יכ ,םרמאב ,תאז
 :ינידמה ןוערה תמשגה -:תירקיעה הרטמה דע ףוס

 ךרדב התיה םולבנעיליל לש תינויצה ותוחתפתה םלואו
 םיטעומ םימי רחאלו ינידמ ה ןויערב ליח תה .אוה +וזמ הכופה =

 אצי  םנמא
 תרכחל שאר

 תובבל תונקל הסנש רחא ,םנואמ ןכ השע אוה לבא ,בושיה
 םגו ,ךכל תרשכימ ןיירע העשה ןיאש ,הרכה יריל אבו ונויערל
 ובל יקמעב ינירמה  ונויערב תוגהלמ לדח אל, ,צ"וחל ורבחתהב
 וררועתו הדי לעש .הנ כ ה כ אלא בושיה תדובע תא בשח אלו

 ןכ אל ,ופקיה לכב ינירמה, ןויערה תא טולקל .ורשכתיו תובבלה
 אל :בושיה  ןויערל :ינירמה ןויערה  ןמ רבע :אוה ,םולבנעיליל
 ךרהב : םא .יכ  ,חלצומ יתלב ןויסנ .רחא אל ,ינוציח חרכהמ

 םוי םישלשכ .המינפ וברקב הבש המה תוחתפתה /'

 3 ם5לועה <

 'א ש ,ותבשחמב ריכהו רזח ,ינידמה ןויערה .ובלב דלונש רחא
 א בוש י .ךאו ,ונמע תלאש ןורתפל ךרוצ לכ וב
 "קא בזע ןכ .לעו .יתמאה ןורתפה אוה ,ומצעל אוהשכ ,ור ב ל
 " מ .רכמתהו ,וב ץפח ןיא רבדכ ,ירמ ג ל ינידמה ןויערה
 םצע כ אלא ,יעצמאכ אל ויניעב התיהש ,בושיה תרובעל
 1 .תילכתה

 . ןשארה ורמאמ תא "רחשה,ל ב"לל חלש א'מרה לולאב
 א תונקל, : ותצע התיה הז ורמאמבו ,לארשי ץרא רבר לע
 "א ."ונמע יחרנ ץבקלו אמרגות ןוטלש דימ וניתובא ץרא
 .וגיער עיצה אוה ,.וחורב "הכפהמ, םוש איבה אל הז ה ןויערה
 .קוזקרל ,ולש דומלה ירפסל רזח ןכ ירחאו ,םופדל והחלשו בתכב
 | עררמה תיבל ומצע ןיכהל ליבשב .,רועושה תמכחו תיאמור ןושל
 "יוחא םימי שרוחכ קר ,המואט וברקב הנתשנ אל ולאכ ,הובגה
 ,השרח הבשחמ וחומב םואתפ .הצנצנ ,"ובבשמ לע הלילב, ,ןכ
 "מפל םימשה וחתפנ םואהפ ולאכ ,רידא םשור וילע התשעש
 = -.יויתאצמ התע, ,אושל וימי לכ שקב רשא םלועה ור 'ול הלגנו
 .ונב םילשומ םירזש המ אל .תושנרתהב אוה ארוק
 "עתורצ לכ דוס וה -- רנחנ א םירזש, המ םאי יכ
 "לא לבקמה .אוה ימ .דאמ טושפו ןבומ רבדה,  ."ונתולג .ימיב
 " ץודמ. לבא -- "+ תיב ןב רוהב רז שיא יתחפשמ ךותבו ותיב
 "אל רוע וגיתובא ץרא רשא תעב ,תוירכנ תוצראב םירז היהנ
 " ,בגשנ המ, --- "+הממוש הנרוע איהו ץראה רודכ לעמ החכשנ
 "אקו--! "םי מ לו ע ת עוש ת ונ ל ו ב אלה !הוה ןויערה םר המ
 .יתבתכש ירמאמב יתלאונ המ, :ומצע לא רמואו ףיסומ
 'הפל וניתובא ץרא תא תונקל ונילעיכ ,'רחשה,ל
 ערודה רבד ,ןוטלשה דימ ץראה תא תינקל ונל
 | ןיא תמא בש תעב ,לודג קפסב לטומו בהז תורצוא
 .ןנבושבו םירזתויהמלודחללדתש לונילע ובךרוצ
 | םירו רוע היהנאל אלה ,וניתובא ץראל םעמ םעמ
 הגבהה תועקרק םש תונקל ךא ונילע !רקיעה והזו
 עקתשה לו טעמ טעמ בשיתהלו רפפמ ןיא תוזוחאו
 'תוצראב םימעה לכ םיבשויש ומכ ,וניתובא ץראב
 | תולשממ תחת םישבכנ םהמ םיבר םג םא ,םהיתובא
 .הוחרזאה ךא ,רקיעה הלשממה אל יכ ,תורחא
 .ףלכ םעהל תדלומה ץרא לע הבישיה ,תירוטטיהה

 ונדמה ןויערה, . םולבנעילול לש "ותוטצע, לכ ונינפל הפ
 .תא ךכ לכ ביהלה ןכ ירחא הנש הרשע שגה רשא | ,'לודגה
 "אל יב ,קומע םשור וב תושעל ילבמ ובל ךרד יובע ,תובבלה
 | ,םישעמה םויחה ךוה לא "רשי , הז ונויער ךישמהל לוכי
 סחתל ץוחמ .םיאצמנה תוחכב היולת רברה תמשגה תויהב
 :ומרנות ןוטלש לש ונוצרב : ותומכש םישנא לש הרשיה העפשהה
 .רועל ,הז .רצמ םירוהיה םירנוילימה | לש םנוצרבו הז רצמ
 .ץימש רשפא ודי לעש ,יע צ מ א רותב םוחתה ךותב םע"תעינה
 לק,-- ,םוחתל ץוחמש תוחכה םתיא לע לועפל םימיה תוברב
 . הענצנש העש התואב םלואו .ב"לל לש וחור יפל היה אל הזכ "םוקע
 -ינ ,םירז תל ש ממ מ ררחתשהל אל אוה רקיעה יכ ,הרכהה וב
 .ןטרשיה וקה חתמנ ומצע הזב הנה ,םירו תויה מ לודחל םא
 " "אב הווחא ול הנוקה .לארשי שיא לכ .חלועפה לא הבחמה
 "לג םעהל תרלומה ץרא .לע בשוי, .אוה ירה ,םש בשיתמו
 .'צפח איצוהל ונריב אלה ןכבו ,רו תויהל לדח רבכו
 + ו ןיא ,שיאו שיא לכ ירי לע ,םויו םוי לכב ,דימ הלועפל
 .תנשהל ןיפיקע ךרדב הדי .לע עיגהל ליבשב ,"הנכה, לש הרובע
 נלוה הרטמה אלא ,לבגומ יהלב  דיתעב הקוחר .הרטמ
 מ אוה אוה הז רבד ,..הרשי ךררב ,ףרה ילב תגשומו

 ָש
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 ןכ .לעו ..ותמשנ. יקמעל דע ןויערה והפקתיש :ליבשב * ,ּול
 - -םמורתה יחור, ."הכפהמה, האב אוהה הלילב יכ ,אלפו

 דרי היחת לש לט .רחא .שיאל" יהאו---ומצע לע דיעמ :אוה
 ,"תובר םינש יבל לע הסכש ארונה חרקה גמנ ונממו ילע |

 ]ו ש אר לכשומכ ,ומצעמ חכומ ,טושפ רברהאְלְה

 ץפחר ,רפסההיתב ידומלב קופעל  םולבנעיליל = לרח .זאו

 שידקהל . :הלענ \ רתוי ,רחא ץפח ינפמ וילאמ זא .לטב ,תונו
 האר הב רשא ,הלוהגה הבשחמה תמשגהל ויתוחכו וימי תו
 ,ומעל "םימלוע תעושת

 םויה ןמו ,הנש םירשעו הנומש | ב"לל רבע תאז .ותדובעו
 היטנ .ילב ;תחא הרשי ךרד וכרר  התיה ןורחאה | דעו ןוש

 --!הכפהמה לילב ול התלגנש "תמא, התואמ תאצויה ךרד  ,םידדצ
 שיאל שיאמ ,ץראה בישיב תכשמנו תכלוהו---"םירז .תויהמ .לודח
 םימיל .תולאשה תא םולבנעיליל בהא אל .הבשומל  הבשוממו

 לכל "םימלוע תעושת, איבהל הוכ ןטק בושי לש וחכ המ וםיקוחו <
 - -ץםיאירב "םיחרזא, לדגל הזכ יידסח, לש בושיל היקת המו מע
 ץרא לע, .בשיתה דחא ידוהי דוע םא :תחא קר האר א

 םיכלוה ונא---ןכבו ,"רז .תויהל לדח, .רחא ירוהי דוע .אלה "תרלומה
 האציש הטורפ לכב הרצ וניע התיה ןכ לעו ,הרטמה תא םיניש
 ךרדב םיכילומ םניאש בושיה יכרצמ הלאל צ"וח לש דעוה תפקמ

 היה תובר םינש ךשמב ,"רחא ידיהי .דוע, לש ותובשיתרל הר
 תיכונהחה הדובעה גוח ביחרהל העצה לכ דגנ וחכ לכב .םחלנ <

 אלא ,םעה .ךונחו הלכשהל ותאנשמ אל ,ןבומכו ,י"אב דעוה לש
 ,"רחא .ידוהי רוע, לש :ותנומת ויניע רגנל דימת התיהש ךות

 םיאצויה םימוכסה םתוא תועצמאב "רז .תויהמ לודחל, היה ל
 ,י"אב רפסה יתב .תכומז

 בצמבש םיילילשה םיררצה .יולגל זוע לכב רגנתמ היה ןכו
 יולג היה ,"ישעמה, וחור"ךלהל םכסהב .םעה לכ .ינפל .בושיה
 הנתומה רבד אלא ,תמ לח ומ תירסומ הבוח אל ויניעב תמאח
 בתכמב ילא בתכ--ךתעדל םנמא, .תוישעמה ויתואצותמ

 +..ךא ,תולגחל הכירצ תמא לכ--הנש הרשע שלש ינפל וש
 אלש ינפמ ,םלועה לכ :ןהב ועריש ךרוצ ןיאש תויתמא הברה

 יכ  ,אלפי אל וז יתפקשה יפ לעו ."שיאל הבוט םוש אונ"
 וליפאו --- עורגל .ולכויש "תויתמא, תולגל ווניעב הבשחנ האטחל
 הורפה לכ ילב ,לארשי ץראב בשיתהל  םיכלוהה .רפסממ -- 5
 לארשי ץראב לארשימ תחא שפנ ףיסומה לכש ,רומאל רשפא <

 , אלמ .םלוע םייק ולאכ: ב"לל .יניעב חח

 ןויערל םינמאנ וראשנ רשא ןויצדיבבוח ןיב התע םיבר אל
 תישעמ הדובע, +םיקעוצה ולא" ףא .ב'לל לש ונבומב "בושי

 תישעמה הדובעה התואל דוע םינווכתמ םניא -- % לארשי ץראנ =
 לכ חרתי הבחב הל רוסמ ב"לל היהש ,"דחא ידוהי רוע, לש

 חרכומ רבכו . 'םילוג רובעל ךרד, ורפסב :ןורפז הל .ביצהשי 1
 תוארלו צ"וחל  דעוה תיבב תבשל וימי ףוסב ומצע ביילל .היח
 רעוה תסנכה בור םיזבזבמ ךיא --- יוד בלב ,יאדוב רש

 לע םמוקמ ןיאש "םוירוכליק,  םירסומ ראשו רפסהיהב :תכוטהל

 -ינטוסב הפ םיאבומה םירכדה לכ ,47--40 'ע "הבושת ךודע יי

 : / יל - םינוש תוטוקמב המעטהה .םש

 תקספנ םתעפשה ןיא םולכנעילילכ םישנא לבא -- ."רשיה וקה,
 ירסומה םחכ .ןהיטרפ לכל םהיתועדב םיקיזחמה רפסמ טעמתהב
 םה .םייח םהש ןמז לכו ,םהיתועדבמ  רתוי םמעע 'םהב אור
 .תערמ אלשו תעדמ ,םתואיצמ םצע ב רודה לע םיעיפשמ

 "תורות, םירקבל תושרח , ונמלועב איבוברעה*התע הבר הנה
 < = ררפנ הנחמהו | ,תוררויו .תולוע  "תומרגורפ,ו ,תולבונו  תוצצונ
 תפש 'עמוש שיא ןיאו ,תותכל  תוררופתמ תונלפמהו ,תוגלפמל
 היה .רדהנ המ ,"םינב,ה לש הז  "הגלפה רוד, ךותבו .והער
 ןורחא, . לש ---  תירפומה .ותלועפ ךורעל  לכוי  ימו -- והארמ

 ,הברה ינפל ונלוכ וניתש וימימו ונלדג ויכרב לע רשא ."תובאה
 עלסכ ,וריב ןשיה ולגדו ודמע לע דמוע ונדוע אוהו ,םינש הברה
 = ויניעו ,החטבו טקשה תוקיפמ וינפ ;ול תופילח ןיא רשא ןתיא
 2 : ביבסמ המוהמה לכ לע ןוהמתב תוטיבמ

 -  לכשומכ ,ומצעמ חכומ ,טושפ רבדה אלה, --
 - ".!ןושאר

 . ..ע"ות רדא ו"כ , ןודנול

 ו
 שש

 ,ןיקשיסוא מ

 ,םיִעָגְר הָעָּבְרַא

 , םולבנעיליל .םשה יל היה  רקי- םינש לבוי יצחמ רתוו
 םולכנעיליל םע  ידימת ןתמו:אשמ יל היח הזה ןמזה לכ .ךשמב
 םיעגר העברא ינורכזב ומשרנ  דוחיב םלואו = ,הפ לעבו בתכב
 . :םיארוקה ינפל ןתונ ינא םתואו --- ,םלועל וחמו אלש

 . ןושארה בתכמה
 וא ינאו .,הרבעה האמל םינומשה תונש תישארב היה הז

 .רפסה תיב דימלת ךכ רחאו הבקסומב ילאירה רפסה תיב דימלת
 = ל"למ ירבד תא יתארקש ןושארה ענרה ןמ .םש הובגה ינכטה
 .,יתבהלתנ םלובגל םינב תביש ויער ד"ע (רלפנזור לש) "טעוופזארה ,ב
 םיתש םינש ורבע .הוה שיאהל .הבהאו דובכ שגר יבלב שוחאו
 .תא לבא  ,םופדב ל"למ םסרפ רשא לכ תא יתארק ,שלש וא
 ורשקב זא  דוע .הרמע אל ונתדוגא  יכ ,ןיידע יתיאר אל ודי. בתכ
 ךכ  .רחאו .בוקרחב  ם"ייוליבה  זכרמ  םע םא יכ : ,ו מ ע" םירבד
 לע .תועידי לבקל יל היה ץוחנ ג"מרת תנשב םלואו .לארשי ץראב
 = םויב הנהו ,  ל"למל תונפל יתטלחהו ,בושיה .תולאשמ תחא תודא
 < ...הס יידו א מ--בתכמ ינחלוש לע יתאצמו התיבה יתבש דחא ריהב
 < תויתואב ילש הסירדאה הבותכ התיה הילעש ,הפטעמה לע יתטבה
 "= יתא .יתערק הדערב . טעמכ .יברקב יבל דהחיו ,תוכובסו .תונמק
 | ,ל"למ יל בתכש תודח א ה תורושה תא יתארקו הפטעמה
 "  ינבל בתכמה תא יתיארה ,יתשלש ,יתינש ,בתכמה תא יתארק
 ה -- םולבנעיליל תאמ בתכמ ,ירבחל ןכ ירחאו יתחפשמ
 ו 0 ,.,!ונרומה ונשא רמ

 תואמל לארשי ילודג תאמ םיבתכמ יתלבק התע רעו זא ינמ
 =" תא ואלמש דובכה תרדה התואו החמשה התוא לבא ,םיפלאלו
 < ובש אל ל'למ לש ןושארה ובתכמ תא יתלבקש העשב יבל
 , =- + דוע ולא

 . הנושארה השיגפה

 2 / ,ז"מרת זומתב היה הזו
 הנושאהה םעפב זא ופפאתנ אגרארוה ךלפבש קינקסוררב

 < רבכ .רקסניפ .ר'דה  ,היסורבש צ'ו יריצ : ץיבוטק .תפסא .ירחא
 ודוגינה !אר .דוע :תויהמ רטפתהל .הצרו הלוח יזא היה



 3 םלועה 4

 הנכסב ודימעה הסידואו (רביליהומ .ברה) קוטסילאיב ןוב  ויהש
 ןמ אצומ אוצמל ידכ קינקפורדב ףסאתהל טלחוהו :.תודחאה תא
 :וקסומה .צ"וח לש םחילש רותב הפסאהל יתאב יכנא ,הכובמה
 וירז ,ירובצ .ןינע םשל הנושארה התיה וז יתעיסנש םושמו ,םיאב
 םש יתאצמ ,לבגימה*ןמזה .םדוק םימוי .קינקסורדל יתאבו :יתייה
 ןויערל רופמ ולכ היהש ,וימי .ימרב כ"חא תמש . ,דחא ריעצ רוע

 וכונח ךרדו .וינפ תוזח יפל יכ םא- ,ת יי ר ב ע ה המואה תיחת
 ,ןמרב רזעילא ןב יליסאוו .היה הז ,י םרו ר ולכ היה גרוברטפב
 ןבומ | .םירידיל .ונויה והערל שיא  ונעדותנש ןושארה .עגרה ןמ
 ,הסידוא לש הדיפח היה אוה .לפלפתהל ונלחתה ףכיתש :וילאמ

 ונינש תאז לכבו .קוטסילאיב תושירדל תצק יתייה הטונ יכנאו =
 -- רשואמה עגרהל םיניע ןוילכ לש * שגרב וניכח ודחי
 .םולבנעיליל תאו רקסניפ תא :ונ יו נ ש ל רקיה גוזה תא תוארל
 , אובל םילוכי םה :יתמיא ,ואבי יתמ '' ונלאש םויב םימעפ האמ
 תלפמ :תנחתמ הקוחר קינקסורר ,הרהמב ,הרהמב | ,םתוארל
 לבקל הנחתהל ,ונאצי אל ךכיפלו ,אפרפ םישלש ךלהמ  לורבה
 ,תרעוב שמשה ,םירהצה רחא תישילשה העשה העיגה . םהינפ תא
 חותפה ןולחה הי לע םידמוע ןמרבו ינאו ,רוא םיפוטש תובוחרה

 םינש הבו ונינפ לע תרבוע החותפ הבכרמ -- הנהו ,וננולמב
 ,רקסניפ לש תוקומעה םיניעהו הפיה שארה -- ןימימ : םישנא

 תוטיבמו החורל תוחוקפה םיניעה ,הובגה .חצמה ---- לאמשמו
 "םולבנעילילו רקסניפ, . ל"למ לש .: לודגה | בוהצה :ןקוהו . ןחכנ
 ונפה הבכרמב םיבשויה ,הלורג .הושגרתהב ויחא לא שוא ונארק
 ,םולשב םונכרב אל ,ורבעו ונינפב וטיכה  ,ונילא םהישאר תא
 דעש : ,הז יפ לע ןיבהל רשפא ונתושגרתה התיה הלודג המכ רע לבא
 *,.םולש .םהל תחל ידכ םנולמ לא תכלל ונ ל כ י א ל ברעה

 זאמ .יתיאר םילודג הברה ., םויה ותואמ ורבע םינש הברה
 הבש אל תושגרתהה התוא לבא .ונתמב לע םילוע התע רע
 ,. ,קינקפורדב ,םש יתֶאצמ "הנושארה יתבהא, תא .ילא דועו

 .ןושארה טנמילפמוקה
 רתוי שגרתמ היה אל ,ויתוכילהב דימת ל"למ היה רקו .ןותמ

 ,רוצקב  ויתועד תא .רימת עיבמ היה  וחכותהבו. .ורבדבו ,ידמ
 ,םדא לכל דיגהלמ עתרנ היה אל םלועמ ..בל תולגתהבו תומימתב =

 אל םלועמ לבא ,םירקורו םישק םירבד ,םילודגבש לודגל וליפאו <

 תובורמה םינשה ןתוא לכב חבש :ירבד םוש <

 ,ילא .ושגנ םיבר ,תולודג ויה

 ,םיעוגעגו הבח לש ןוטב אוהש .ימ םע .רפסמ ל"למ * תא .יתעמש .
 .ירובצ .ןקפעל וא רפוסל טנמילפמוק וופמ  איצומ ותוא יתעמש אל

 איה וחור יפל תינויצה יתדובעש יל חיה .ירבש י"פעא ,יכנא םנו <

 היה יתדובעב תואיגש  וזיא .ול תוארנ ויה םאו
 יכנא םג -- ,וכרדכ  םיטושפ םירבדב

 הז .לע .יתוא ריעמ
 ונממ  יתעמש אל
 ,רחי .ותא יתדבעש

 ,הבח ירבד .ונממ יתעמש אל אסירואב יתבש ימי .ךשמ :לבכ 'םגו
 ,דחוימ "םוח, םוש ילא ופחיב יתשגרה אל

 תליענ תעשב ,הלילב .,הרבעה הנשב היה .רברה -- הנחו
 ויה שיא ףלאמ רתיי ,ןויצ-יבבוח לש הנורחאה תיללכה הפסאה
 הליענה םואנ ירחא תוחוהה .תוררועתהו תובלהתהה ,רמעמ ותואב

 םואנ דעב ול ודוהו ידי תא וצחל
 ברקב ךרד ול הצוח ל"למ הנהו .הפסאה תלהנה ןפוא דעבו הליענה
 םג , : רמואו ידי תא ץחול  ,ילא שגנ ,יתוא  םיבבוסה * םישנאה
 רבודהל יתרמאו יתשגרתנ ,יתיוק אל הזל ."ןח ןח ךל רמוא ינא
 ךתרבחמו תונויצב התא יבר התא ירהש ,אוה ךלש ילש ןה, :יב
 ."ינויצל .יתוא התשע איה קרו  "ירבעה םעה תיחת ר"ע,
 םא, :יל .בישה איהו ,ויניעב התארנ ה עמר  ,לילמ םג שגרתנ
 ינממ ןפשיו ,"ול .יד- ותרבחמ תא יתבתכ  דבלב ךליבשב קר

 ןוילג

 אל ,הלענ שגר הזיא זוחא ימוקמ לע דמוע יתראשנ יכנאו ,ךליו

 .,. והנכא יתעדי
 \- לש םימולפיד הברה ; יל שי .הדות תואסירדא הברה

 ..,םלוכמ יל רקי ל"למ לש חבשה :יל ונתינ בהזה
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 , ןורחאה ןויארה
 'העש עבראב ,ןושאר רדא שדוחל ינשב ,יששה םויב

 עדו , תינמיה יריב .ארונ יגלרונ באכו יתטמב בכוש ינאו ,ברעב
 .יחוחל סנכנ .הפי הלע חותנהשו .ל"למל חותנ השענ םושלשש
 ל ויתועש, :יל רמא ךומנ לוקבו = ץיבוניבר- בקעי רמ רפוסה
 .ןינוניבר .רמ םע עסאו ידגב תא יתשבל עגרכ  ."תורופס ל"למ
 "ננ לכ תא יתאצמ הלוחה לש ורדח רודזורפב ,םילוחה תיבל
 "קלחה תא תוטנרפמה תוינמחר תויחא יתש -- רדחבו ,ותיב
 : תומא ,הלוחה םע ידבל יתוא הנביזעת יכ ןהילע יתיוצ , ןצמחב
 .,יתחפשמלו ' ול םיענונה ,םירבד הזיא  ילא .ויפב ול שו ילוא
 ןנ לכ - ,תויחה ויניע תא קר יתרכה .ותטמב לטומ היה אוה
 .--רובדהו המישנה וילע התיה השק ,םידחא םימי ךשמב וינפ ונוש
 'קזוח ,הדית, : רמאו ידי תא ץחל ותטמל יתשננשכ ,רתוי דוע
 נא ץפח -- :יתבשה -- ,הדותה איה הרתוימ, ,ייילא ךאוב. דעב
 ,(,'ךל השק רוברה םא רבדל לרתשת לא .ךתוארל קר
 וומאו םעפה רוע ילא הנפ ךכ רחא ..םידחא הקיתש יעגר ורבע
 נחרהל ףוס ףוס םיכסי םינפה ןוירמטינימ יכ הוקת שיה ,אנ דגה,
 טקשה, "ובושיה תרבח ,ונתרבח לש תונקתה רפס ולובג תא
 ,ףל עד ללכבו .השענ  ץוחנה לכ תא -- :ול יתינע -- ,אנ
 םיאבהו ונחנא | הוקנ תושעל תולחה התא רשא רבדה תאש
 כ יהסנו ודי תא יתצחל ",..םולש היה .רומגל ונירחא
 + רדחה

 ,הרהטב האצי ותמשנו הועש עשת ורבע

+ 
 ,ימע"ןב

 יתְעְדּוְתַה יִמָי תיִשאָר
 ,םולבנעיליל .ל מ לא

 ונע השארבש :,הסידואבש "הרות-רומלת,ה לא .יתסנכנשכ
 .זא תיאר ,"ןויצ,ה ךרוע , ,קיצייבולוס לאונמע םסרופמה ר"דה זא
 .שוִכ םירומה ,םעה .םימיה לש ה לכש הה זכרמ ךותב ימצע
 ו'הער  תוברתל ואציש, הֶלאמ ויה םלוכ ,םיליכשמה :ןמ ויה
 טוופמ היהש ,יקסבשרוו קחצי :הללקל םיריכזמ ויה םהיתומש תאש
 .ןורב סוילוי  ;"רקבמהו רקוחה, הזיא לש רבחמ רותב איהה תעב
 טו םוגרת לש י"כ 'חפיט וימי לכש םהא ,תצקמב רכחמ
 .טילבננוז ףסוי ויחא ;רוא תוארל הכז אלש ,"הלפתה רודס ,ל

 .ל חקפמה ,(* "סרוקיפאה יליסוי, םשב לכ יפב הנוכמ היהש הז
 טנא וילעש ,םולבנדלוג א .זנכשאמ היפוסוליפל ר"דה .היה ת"תה

 גת רה ת"תה רצחב רחי ומע םליאו. .םולכ םירמוא ויה אל
 " <  .םהה .םימיב. הלכשהה תובאמ  דחא--םיוברדצ רדנסכלא

 3\ה הבישיה .ןמ יתאצי התע הזו ,יתייה הרשע שלש ןב
 ה רברה .יתוביבס השענה תא ןיבהל יבל .ערי .רבכו .,תיאסְיר
 ,ךרעב ,1808 תנשב

 - יתפנכנש רחאל הרומ .יתויה ותיבבש ,הזה ,למדקופאה תא (*
 : 5 ו - --ליפתו"חילפ .ףוטע ,לננ ויתאבס תחא אל ךא ,שאר-יולגב שי זחא םעפ ףא .יתיאר אל ,ןויס



 רחא רדחל הארוהה תועשב םג ,םיפסאתמ ויה םירומה

 יתייה, ןכלו ,םלוע לש ומורב זא ודמעש םינינעב חכותהלו |

 הלכשהה םלועב זא ושענש םירבדה םתוא לכב ה טעו
 ,תובבלה תא זא םהילא ונפהש ,םירפוסה לכ תומש תא יתערו\

 םירבעה  םינותעב .אבש ,רתוי וא תוחפ בושח רמאמו .רמאמ לג
 :אלקשל ,םיבהלנ םיחוכול רמוח שמשמ היה ,םהה םומיה לש

 ןוכנ רתוי וא "תחא העשב םמלוע ונקש, | םירפוס א .ווה אמש
 תעשב  םיארקנ ויה ולאה םירמאמה ןמ םידחא ."דחא .רמאמ
 ,הרקבה טבש תחת םירבועו תחי
 היהש ,םולבנעיליל םשה תא תחא םעפ הנושאר יתעמש םש =
 םשה תא םיאיצומ ויהש אלא דוע אלו ,רתויו רתוי .רכזנו ל
 הועבו = ,םיבהלנ םינפב | ,תוצצונ  םיניעב ,תולעפתה ךותמ
 ,ףכית םימלענו םילגנ ,דימ םיחכשנו םירכזנ :ויה  םיבר תומש
 .םסרפתנו ךלה  ,לדגו ךלה םולבנעילול .םשה ₪

 יל בושו ,תדב םינוקתו םולבנעילול :ביבסמ הלומהו שער

 םושמ ולא םירבדל | םידגנתמ ויה .,תדכ - םינוקת בושו 0 ,
 ,הלכשהה ירחאמ םעה ינומה בל תא .ירמגל -וריסי אמש ,ש

 :תיראל הרומה םינוקתל םידגנתמה ןיב היה = ,העומ .ינוא
 היהש ,תוכורא תואפ לעב ,אלפומ םרא ,קנרטספ לאיזוע .הקיחמ
 וינפל ובשו- םידימלתה - לבש העשב ושארב  הקלומראיו בשא
 ,שארה .יולגנ

 0 תודא לע תונעטהו םיחוכוה םתוא לכ רוסי לע <
 גוג ינבמ דחאכ | ,ארונו םויא ,יקנע םדא ןימ ינוימד יל ראק
 -- ;היפ לע הרעק ךופהל ,ולוכ םלועה תא בירחהל אבה ,גונמ
 ,תצקמב ינתזחא הדרח ,יב דע

 יתדמל םשש ,ת"תה תא יתבזע .יכנאו םיטעומ םימי יח אל
 ,ןויסנמינה לא יתסנכנו -- ,והשמו הנש מ

 רורצה, לעב | ,רנבוק ,א ,ינמודמכ | ,םדא אב תחא םעּפ ,
 חיגשמהל  רפיסו -- םיוברדצ יפלכ .הכורע תרבחמ | -- ."םיחְפ
 אבי וא אב םולבנעיליל יכ ,רה .יתייה  ולצאש  ,םימותיה:תיב לע <
 אסידואל .בורקנ =

 ,אטיל יליכשממ דחא ,חינשמה
 יכ  ,עידוהו = ,וז הרוש <
 , םולבנעולול תא <

 ,תרבגה יתוא העידוה הלאה םירבדה ירחא םיחרי הששכ
 יכנא) .ןויסנמיגה לש הנושארה הקלחמה לא יתנקתה הנב תוש
 הרומ הנבל הנימוה יכ ,(הינשה הקלחמה רימלת זא  יתייה מצע
 ,היה רברה .הינפל ותוא וללהש ,םולבנעיליל ומשו .שרח יונ <

 .ץיקב שפוחה תנועב ,,ינמודמנ
 הסנכנ .ידימלת תא :דמלמו בשוי ינאו ,םירחא םימי ורבע

 ןיתממו אב הנה :םולבנעיליל הרומה יכ ",יל השחולו * תיבה:תלענ =
 הפיטחב ירועש תא :יתמיס , יקרפ תא רומגאש דע ינוציחה רדחנ

 ועמשב = ,ומוקממ ץפק
 תוארל ודיב הלעי םא .,היהי רשר אמ

 . . יתאציו תצ]
 לע ,הלוגמ ןחלוש די לע ,רֶדוהמ:יתְלב ררחב ,רורזורפב

 קפס ,שובלמ | ףוטע ,ינוע .ידגב שובל ידוהי בשי  ,טושפ אס =
 אוהו ,םודאה וראוצב הרושק ןינועבצ תחפממו ,ליעמ קפס תרזא
 תוכורא תורעשו ,בוהצו ךורא ןקו לעב  ,בחרו  הובג חצמ ל) <

 ,ופרע לע ול תודרוי תועופ
 תצקב וילא .יתינפ <-- םולבנעיליל ןודאה .אוה התאה -

 ,םולש ול .יתתנו .הענכה .תצקבו .חכונמ
 ,ולוכ קימסהו םוצע םוגמגב הנע = .םולבנעיליל :יכנא =
 לווב לש סחי הזיא עמשנ "םולבנעיליל .יכנא, = םילמה יחשבו =

 ,אוהש ימ תא קיסעמ הז רברש לע ןוהמת ןיעמ הו םע דחו ו
 איה הפו
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 ,ופוג לכ עיבה '! וב.לפמל אוה יארכ .! םולבנעיליל

 ,יתלאש -= = הפ עקתשהל תאבה --
 ותואבו םוצעה םוגמגה ותואב הנע =- יתעדב שי ךכ --

 ווניע ועיבהש קומעה רעצה .ינפל הלגנ זא קרו  ,שידאה * ןוטה
 ,.ןהב .ןופצ .היה בר םפקש ,תולוחכה  ,תונובנה = ,תופיה

 והכלה יכנאו הקספנ ,תאזה םעפב הפי התלע אל ונתחיש
 יבלבו" ,קזח םשור  ילע התשע וז הנושאר השיגפ םלואו ,ףכית
 ,םסרופמ .רפוס לא יתעדותה יכ ,המוצע הואנ שגר יתשגרה
 יתצפח יכ ,ינרוכז | ..ויתודא לע יתעמש םירבד .הברהו הברהש
 לכ .לע ותבשחמב יתרזח ךא = ,אוהש ימ ינפל יתחמש תא :חישל
 אהת ירכע רפוס לא תועדותהש ,דחא ףא .םהב יתאצמ אלו ירכמ
 ,ויניעב הבושח

 השענה לכו ,תירבע יארוקמ זא  יתויה אלש יפ לע ףאו
 םרזה םע יתפחסנ יכ ,יבלמ .קוחר היה תידוהיה הלכשהה םלועב
 םלוע לא | ,בחרו  לודג .םלוע לא ינוימהב יתיא .אשנש ,שרחה
 לכב ,םלצב ארבנה לכל הבהא אלמ םלוע לא  ,קדצו .בומ ולכש
 :וילא ברקתהל יתצמאתה ןכלו ,יבל תא הז םולבנעיליל חקל תאז

 יתרמגשכ ,הנושארה ונתשיגפ ירחא ישילשה וא ינשה םויב
 םולבנעיליל םייפיש דע ןיתממ תיבב יתראשנ ,ידימלת םע ירועש תא
 -םחה םימיב .רד :אוה . וירחא .ינא םג .יתאצי ,אצישכו ;וקרפ תא
 הרשמ .טעומ ןמז רחאל אצמ םשש ,"פיסערעפ, ריעה קלחב
 ,ויצירעממ דחאל .רשא םיצע-רחסמב

 םושמ . םנו םירבד .הברמ םולבנעיליל היה אל ללכבש :ינפמ
 ןכל ,ויפב  הרוגש \התיה אל  ,ונתחיש תפש | .תיסורה  ןושלהש
 םלואו = .תורצק לאוש וא יתולאש : לע בישמ קר הלחתב היה

 =  תוצצונתמ ויניע ויה תוזגרתה ךותמ וא תולעפתה ךותמ .בהלתנשכ
 ,םיקימסמ  וינפו

 ,האנשב אל םוטבנעיליל סחיתה יבועש ידוהיה םלועה לא
 אלש םושמ ,םהה םימיב םיליכשמה ךרחכ | ,רומג .זובב םא יב
 ,שפנבו  ףונב ונממ:טלמהל ףירצש = ,ןובקר םא .יתלב םש האר
 םויחב קבדהל ,"םישנא ןיב שיא :תויהלו,  ,רוחאל טבה ילבמ
 םא ,םייחל תלעות .םיאיבמה ,םיבויחז םיעדמה םתואב עקתשהלו
 ,ול יהת אל .המוקתו ברחהל  םידוהיה םלוע  רותע ,ןכ :אל

 .הבהא הרמשנ ןיידע .ישפנ יקמעמבש  ,יכנא  יתיסנש העשב
 ,יל םיבחה לע הלק הנגה ןגהל ,הקיתעה תורהיה לא הוע
 יחיש:שיא ךחג ,הז םלועבש הפיה לעו בוטה לע יתוארהב

 "אוה תלעות:רפהח .תודהיב שיש המ לכ ,לכה  ,הינוריאב
 ,קזיה םהיג  .אלא-. ליעומ וניא ךכיפלו\ ,םהיכרצו םייחהל דגנתמו
 ,תוחוקפ םיניעב רבד לכ ,תוארל םיביוחמ םדא ינב

 גלגלמ היהש ,הטשפמה הלכשהה ירחא הטנ אל .םולבנעיליל

 ךררכ .;הילע :תובגשנו  תומאר רבדמ היה :אלו ,הילע םימעפל

 , תיזנכשאה | תויטנמורהב םלוכ .ועגפנש :,םהה םימיב םיליכשמה
 ורש הלא .םיליכשמה רתימ :קומע לרבה ותוא .לידבה הזה רברהו

 ,הלוש = ,ותיג = ,גניסל  םשב  וארק ,"רואה,  דובכל .הלהת>יריש

 ,"סנַאעלרַא אפ  יורפגנוי = יד, ,"עקָאלג יד, ןמ םיקוספ | וקספ
 םידוהיה : לע .אינורטב ואב .םה .,'וכו \ 'וכו "עזייוו רעד ןאהטאנ,
 לכ תאו  היכאופבש  יפויה לכ תא  םיניבמ םניאש | ,ומיגהיינב
 ,םלוכ םהב וניבה אל םמצעב םה םגש םירבד---.עבטבש תראפתה
 :בובג תא ,ןושלה-תראפת הא קר ואר :ותיגו רליש יבתכב יב

 וז ,הצילמה תא :תרמוא תאו  ,םיאנהיםיבינה תא  ,םילמה
 עבטה יפי םג היה יהזב .אצויכ . תירבעה תורפסה לא  הוסינכהש

 םישנאה ואה "תמלוחה הנבלה, תאו .'תעקושה המחה, תא ,םהלש

 יפו: שוח .םבלב מאב. היה וליא ,םירואתב ,םירפסב :,,.םהה
 ותמגוד:ןיא "ישפנ יברבב,ש טויפה יכ ,םיניבמ ויה 'זא יכ .,אוהש לכ

 ועדי וליא .רליש ירוש .לכמ רתוי הברה אוה .אלפנו ה 0
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 ןיקסנלומס תא דימעהל ךכל  םיעיגמ = ויה אל | ,יפוי /הז המ
 ,םיימלועה .הרישה-ינואגב לודגה הז | ,והיעשימ החובנ \ הגרהמב
 םימשה ימי לכ | ןזוע | תאו = ןיפי תא  הנרומשת  ויתוריציש
 ,טויפה תאו .יפויה תא ללכ ןיבה אל םולבנעיליל .ץראה לע
 ,םתודא לע רבדמ היה אל אוה ךא ,םירחאה םיליכשמה בורכ
 .םהילע גלגלו בל:יולגב םהב רפכ םג

 םישמשמה םירבדה קר םולבנעיליל לש וינועב ויה .םיבושח
 ןכלו ,סנרפתהל תלכי ול םינתונה ,םויקה תמחלמב :ןיז-ילכ םראל
 תוקיתעה תוריציה לכ לא ,ןשיה לכ לא ,ליעל רומאכ  ,דננתמ היה
 םיישממה םייחל .תלעות ןהב  ןיאש ינפמ | ,תודהיה חור לש
 םיליכשמה םלואו .ישעמה םלועה ןמ םדאָה תא ןה תואיצומו

 םושמ ,"היצקאיר, ששח םושמ תודהיה תוריציב ופאמ- ול ימדקש
 םיגהונו--םימעה םע העימטהלו הלכשההל "ףננ ןבא, ןהב וארש
 ..,םינוטלשהל םג וז םתעד תא תולגל םיליכשמה ויה

 :אירה הטישה תעפשה תחת דמע םולבנעילילש ,קפס ןיא
 תחת דוחיב  ,תיסורה תורפסב זא הררשש  ,תירטילוטואהו :תיל
 הלעמל אוה הז םג םלואו ,ושפנ לכ תא דבעשש ,.בורסיפ תעפשה
 ובל תא הרצה תירטיליטואה הטישה החקל ךכיפל יכ ,קפס לכמ
 תונויעדה ךלהמ לא ,וחור-תויטנ לא ראמ המיאתהש ינפמ  ,ךכ לכ
 .ינויגההו חכפה לבשה לעב לש

 ידול .ךכ .רחא ותוא  ואיבה ןויגהה ותואו תוחכפה התוא
 םגְו .תובא:ץראב אלא םע רותב םידוהיל המוקת ןיאש ,הרכהה
 םילאידיאמ וליפאו ,איהש וזיא תויטנמורמ קוחר היה הזה רבדב
 .םיינחור

 תדמב ןייטצה | וימי לכו  ,דאמ  רשי היה  םולבנעיליל
 ,תורשיה

 ונתנ ילאו וירבדב --תוצירח>יאו וישעמב .התיה תוריהמ-יא תצק
 םיפיקתה יניעב ןח אצמל אוה ןוכתמ יכ  ,בושחל םוקמ םימעפל
 ןיעמ קר .וב תוארל .היה רשפא ,וז איה הלודג תועט םלואו םירישעהו
 סחיב םימדוקה תורודב טיאצומ  ונייהש התואכ = ,תינוציח .הענכה
 .ותלודגלו ול זב היה ובל ךותבש ,ץירפה לא ידוהוה

 ןתוא .בשחשכ | ,ויתועד לע םולבנעיליל .רתו אל וומימ
 ,ומוקממ וזיזהל  לוכי אל םלועב רבד םושו שיא םושו ,תוקדוצל
 תועדלו תונויערל ףיטמ היה םולבנעיליל יכ ,רמול רשפא יא ןכלו

 !םלועמ םירבד ויה אל .ולש ויה אלש = =
 ורשבל וכפהנו .ול לגס םהה םימיב וכלהתהש תוערה :תא

 ,ריגהל ןפוא םושב רשפא יא יכ רע ,ותמשנמ .קלח ושענו ומדו >>>
 םא ,קפוסמ ינא תאז רבלמ ,םירחא תאמ ודיב ויה .תולאש יכ
 תיסורה תורפסבו :בורסיפ יבתכב יקב םהה םימיב" םולכנעיליל .היה
 היה .תירבעב הלכשהה .ירפס תודא לעש * ,הז קר ינרוכז ,ללכב
 ."תונלטב, לעכ :הינוריאב .רבדמ

 לכבו ,יחור:ךלה יפל התיה אל ולש הרצה תוירטיליטואה
 תורמל ,המצע ותחישו . דובכה-תאריב וירבד תא עמוש יתייה תאז 2

 בלה תא החקל ,תיסורה זנושל ישובש תורמל  ,העוטקה .התרוצ
 ףיטמה הז .ץרמנה ןקתמה הז הנה ,תאז דבלמ ,רימט חכ הזיאב
 הביבח שפנ לעב היה קוראה טסילאירה הז  ,הריהט  תוישעמל
 ,ךכ .לכ .בל-רהט. ,הבר הדמב עונצו ונע : ,דליה שפנב המימתו
 :יתלבה ותוינוציח החכשנ .התיה ומע .אשמו:עגמ תעשב יכ דע-
 תא דבעשו וילא  דובכ:שגר יבלב ריעה הנובב ,הרדוהמ |

 ןיאש .ןפואב וחישדישנא תא העינכהש ,תימינפה  ותלודגב .יחור
 ;םירכדב .וראתל

 םכח:הימלת ,לודג  םדֶא .המוע ינפל יכ ,יחשגרה | שגרהו =
 תוחיש .שלש:םיתש ירחא וז הלמ לש הנבומ .בטימב | ,יתמא
 = ,ומע שגפהל שקבמ יתייה דימתו :וילא יתרשקנ

 מח .ןועל םיבשוחש ,רפוס \ רותב ויתודא לע אוהש לכ גשומ

 זה למע .ינפמ רהוק . ךלוה < ,םוי:םוי:תוגאד .אשמ תחת .ערוכ

 מ איהה תעב םולבנעיליל היה ,רכוז ינאש המכ דע
 ו םע ויתודא לע רברל  ולדח | ללכבו  ,אסידוא .יליכשממ
 / .ןאכל

 עטנהוטסהו םיטפיזנמיגה יתבב םולבנעיליל היה סנכנו אצוי
 הועח לבקל ומצע תא וניכהב > ,םייללכ .םירומל דמל םהיפמש
 "והונחב ,הטיסרבנואה לא םנכהל ידכ = ,םויזנמיגה לש תורגב
 אא האור היהו ,רומג "שיה:לוטב, ומצעב גהונ .םולבנעיליל היה
 תל הכוש ,אוהש טסיזנמיג לכ תמועל םושה | תפילקכ + ומצע
 קוותב תומוצעהו תוברה ויתועירי , ימור ןושלו הרבגלאה תמכח
 ,זנוה ותומימתב ןיאו ספאכ ויניעב ויה הֶלא - יתורפסה ונורשכ

 ו אש ,םישנא גוח ךותב םסרפתמו ךלוה םולבנעילילי

 "יזנשב םירפסמ ויה וללה םישנאה .התורפסו רבע תפש תעדל
 טחא חכומ לע ול רשא לכ תא בירקה  ,לכה תא בזע יכ
 : ,"וכו 'וכו .תעדו הלכשהל

 !עואו .,תופוכת םיתעל .ומע שנפנ יתייה הנושארה הנשב
 ויה םימעפל | , תוכלוהו תותחופ וניתושיגפ ויה םימיה .תוברב
 ,וטורפ לש רכשב הרות  דמלל ופחנ ,קוחרמ | ותוא האור
 !ןועמ עבוכ .ושארב  ,םיקשופמ היסיבש הכועמ תרדא שובל אוהו
 וקז:תוצונש = , תועורפהו = תוכוראה = ויתורעש | תוארנ = ודעבו
 , ,ןהב .תוברועמ

 ,ונודמו הנועמ ינפ = ,וינפ .הארמ יתוא  אילפה דימתו
 ,ודעב ךשח ומלועו ףוס םהל ןיא ירוסיו  ויתורצש

 הא לע רבד ויפמ םולבנעיליל .איצוה אל .םלועמ םלואו
 "א .בטיה .יתעריש יפכ ,ויהש ,םייטרפה וייח תודא לע ,ומצע
 ,םיירסומ .םירופי םיאלמו רופחמו ינוע

 עונדב דוחיב ,וימימ ושפנב עובט היה אל .תושגרהדיולנ
 ָּ ,ורשבו ומצע לא .ועגנש

 ומ לעמ אורקל . היה .רשפא = ושפנ ירוסי לכ םלואו
 ומצע רימת ועיבהש>  ,תואלפנה : תוקומעה ויניעב ,םיאכורמה
 : ,רומג שואיו תיאשח

 זמ ארק הברהו :,תונוש  תופיאש זא אלמ היהש י'פעא
 "עב .יתיאר אל  םלועמו | ,ותרוצ התנתשנ אל ,רבע .הברהו
 ומת טעמכ םיוצמה = ,חור-תרוקו ישפנ:קופס לש לצ וליפא
 עמוול םירכמתמה ,השדח הביבס .ךותל םיסנכנש ,םדא-ינב לצא
 . , םישדח

 ותל ףא ומכש לעמ קורפל לכי אל ,הארנכ ,הזה שיאה
 / מע לכ םע רחי ותוא עירכהש ,ארונה השוריה:לבס תא דחא
 !מ לע תובצע לש םתוח עיבטה הזה רבדהו .ץראל ללמואה
 , ותושי

 הריאשה הזה שיאה םע השיגפו השיגפ לכו
 ,יניעב דימת היה הנועמב :הקומע 'תובצע לש

 הנורחאל יכ דע ,יניעמ םלענ טעמ טעמ
 \ ,ומע שגפהל ירמגל

 השמחה הקלחמה דימלת זא יכנאו -- תחא םעפ ךא
 יזמשו והוא יתשגפ ,ןויסנמינה רצחמ יתאצישכ -- תיששה וא
 למ ,רתוי דוע ולד וינפ ,רתוי רוע ךועמ היה ושובלמ .  דאמ
 | ' רע ,רעצה טהל ץצונתה ויניעב ,לפרע ףוטע יניעב הארנ
 2 + ינתזחא .הררח

 לחה ,ותיב-ינב וילא ואב רבכ איהה תעבש ,המורמב
 ה , וייחב השק רתויה הפוקתה

 "הי .יניעל .הארנ .תאזה .םעפבו ..ומע .יתכלה .העש יצחכ

 שו יבלב

 עטנ יתלרח

 ו



 לכ תא תוחיכשמהו ושפנ תא תוליערמה ,תונטקה ם
 ,תופיאשה לכ תאו תוא

 ישוק לע הרמ תינגואתה  ויפמ יתעמש הנושארה  םעַפב
 יל עדונ זאו ,ארונ שואי ןופצ היה וז תונגואההבו ,ולאה
 תודחא םינש ךשמב רבעש תיתורפסה ותרובע רכשב יב הש
 םירשע םיוברדצ ול הלש תחא םעפ קרו ,תחא הטורפ ףא לב
 ! תודחא םינש לש תיתורפס הרובע .רכשב -- לבוה ה
 . איהה הפוקהב הנורחאה יל התיה ,ינמודמכ וז השינפ |

 --- ,ןייטשנצרה םהרבא ,ירבחמ דחא ולצא סנכנ אוהה ברעב

 הכר שפנ לעב םלע -- תמוהש טטופירה ןייטשנצרה
 . תורהיה ןמ .קוחר היה וכונח יפ לעש תו
 ןמ .םויה יתאצישכ ,ךמע ויתשנפש ,ינעה ידוהיה הז .ימ ==

 ,יתוא לאש -- ו
 , םולבנעיליל -- םסרופמ ירבע רפוס והו --
 תולעפתה ךותמ ירבח ארק -- !וינפ הארמ אלפנ המכ --

 , שפתו סו
 יקמעמב רימט היהש יפויה ,הז .לורג םדא לש ינחורה יפויה
 דעבמ ורהזב הלננ ,תיליצאה ותושי לכ תא אלמש ,הנוה

 יפוי םילעה אל תינוצח הקיתתפיא רפוח םושו  ,תובחסה אול
 .ןיבהלו תוארל לגוסמה םדא לש תויולג םינוע

 יפוי ,השוריב ונל" אבש ,ונלש ידוהיה ימואלה = יפויה וה =
 לכ דעבמ ,רפאה*תומרע לכ דעבמ ךגאהלו קיהבהל יושע
 תיבמ ונידנמו ונביוא לש םתמח לעו םפא .לעו +, תוברחה לת |

 ,לארשי ירה לע  םלוע:רגאל תויהל הזה * יפויה יהיתע = ץוח
 ,ותובכל ולמעש הלאל םג ריאי אל םא עדוי מו

 ךלהש שיאה בל תנומא התיה וזו ,הקומעה ונתנומא איה וז
 ,םולבנעיליל ביל השמ לש ותנומא ,ונברקב יח וחורשו :ונת

 ורבע ונל ליחנהש אלפנה ןוזחה חכשי םא ,זא קר חכשי ומשש
 ,ונמע לש לוז

 -- !היהי אלו םוקי אל הזה רברה .םלואו
 . ע"רתה ,ןושאר רדא א"כ , הבינ'ג

- 
 ,תושיִגפ יתש

 + (תונורכז יעטק)
 ינא אב ומצעב חונמה רפוסה םע יתושיגפ רבד לע אל

 ןחלועפו וחור יריצי םע הונו ש ארה יתושינפ ר'ע ךא ,ר
 ויתוריצי יל .ונמדזנ ירוענ ימיב םימעפ יתש = ,יהביבס לעו לע <
 ייחב .הדחוימ הפוקת  תנמסמ ןהמ תחא  לכש  ,םולבנעילול לש"

 == תילילש וא תיבויח- -הדחוימ העפשה התיה תחא לכלו ,רפסה
 . יתוער .תוחתפתה לע

 .רואנבוד

 וא
 ,םול בנעיליל תעפשה תחת יתדמע ינא םגו -- םימי ויה

 הכפהמהו תוליצאה םלועמ םיאטח -- "םירוענ תאטח, : ימי םומיהו
 ורצוי לא חור תברק יתביבס תאו .יתוא םיברקמ :ויהש :,תונחווה <
 ןב םלע .ינאו ,רבדה היה ז"לרח תנש ץיקב ."לודגה יודיוה, לש

 לא סנכהל ףאושו אטילד םילשוריל- -הרוה םוקמל הלוג ,הנש
 טוטיטסניאה לא -- תילאיציפואה הלכשהה לש "םישדקה ש
 הלכשהב יבורו ישאר עוקש | ,יתייה .בהלנ רענ ,לֶאְרשי .יר

 הלכשהה ןיפו הניבש לובגה לע  דמועו יירור - ינב לש תירגעה
 ינא רכוז . . .רפסה ותוא יל ןמרזנ הלאה םימיה רחאב :

 ל הנליומ 004 ףוסב תאצל יתויה רהעתמ , .'ערואמה יט
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 ,ונדמע םיבר םימי ז

 7 : >< םלועה <

 תא סנרפמו ןז .אוהה ןמזב היהש שיאה תיבל יתסנכנ יתאצ םרטו
 קחצי "דיגמה, ןכוס לא -- םישרח םירפסב הנירמה יליכשמ
 הארהש םירפסה ןיב ."ךרדל הרצ,. ונממ תונקל -- יקסבלייכימ
 רפס רעש לע "םירוענ תאטח, םילמה ינפל ועיפוה רכומה יל
 םירפופה דחא לש לודגה יודיו, :ןהירחאו ,םיקלח ינש ןב רחא
 תיבב :הניוב ספדנ רפסה ."ההותה םישוח רב רחפלצ םירבעה
 תפועת ,ונלוכל ריאהש יברעמה רנה הז א -- "רחשה, לש וסופר
 םיקהבומה םינמיסה לכ :ידו--הלק הריקס ,רפסה יפד ןיב ןיע
 תא יתחקל .וב ואצמנ ןמוה חור יפל תושרחבש השדח הריצי לש
 רפסהו -- שממ ויהעלב ,אל -- ויתארקו יתיבל ויתאבה ,רפסה
 .ברח יובשכ וירחא ינכילויו יבל תא חקל

 חתנמ ןיבפכ ,רבחמה ירבד | ויה = תויפיפ .ברחכ תמאבו
 איצוה ונבל יקמעמ אלה ., תתוש ונמד היה םהמש םיעצפה םתואב
 לע ,"ךונחה יללח, לע ויתוחנא תא | ,רמה ויודיו תא ""'דחפלצ,
 םיריעצה תובלמ -- ,הלכשההו הנימאה  ןיב רוריפה | תונברק

 ויה .ילטפ קוח פ/עו תומלוע ינש ןיב ליבגה לע" םידמוע ויהש
 ערקה .,.שדחה תא םיארוב ויהש העשב ןשיה תא םיבירחמ
 הוקת ןיב .רופרפה ,םינובה-םיפרהמה לש םתמשנ יקמעב ביאכמה
 ךשומ הוש םיירוטסיה םימרז ינש ןיב .תוחכה תונ-פתה ,שואיו
 ימי, םתואב ונחור תא שיערהש המ לכ -- םינפל הזו רוחאל
 ;ףיפוהל ינא ךירצ ."הרותמה , לש ודפסב הפ ינאצמ ימינפה "שערה
 שואיה תא ונב ריבגהל רתויב לולע היה םולבנעיליל לש ורפסש

 ועדגנש ."תושרחה םירפצה, גוסל םנכנ רבכ ורבחמ .הוקתה לע
 ךשח .שדחה ומלוע ; האלתו ינוע בורמ ןפועמ .שלחנו  ןהיפנכ
 תמאה ,רפסה לכ ינפ לע רבכ ןנעכ שורפ היה הז ךשותו ,ודעב
 ,ונשפנ .ךותל הרמ הפט .הקרז הנועמה רפופה יפמ הקרזנש הרמה

 ורוחו ושאיתה םיכר .הזה ןנעה הסכמ תחת ונרמע ,רהה שאר לא
 ינא םגו -- םיטעמ לבא . םהילגרל ערתשמה ןנאשה קמעה לא
 םיספטמ ונייה "ךונחה יללח, יבג לע ; תולעל וליפעה -- םהיניב
 , םינובו םיפרוה ,םילועו

 ,ב
 ילארשיה רובצה ייחב הכפהמ תונש --- םינש עברא "ורבע

 ,שדחה םלועל יתסנכנו לובגה תא יתרבע רבכ ינא ,היסורב
 ירומו ."ןיכרע יונש, לש ,תטלחומר הזיטיטנאה לש החטילש גוחל
 ךרד, לע  דמעו לודגה ויודיו תא הלכ םולבנעיליל  םינפלמ
 לע ותפקשה תא רמולכ -- ותוא יתשגפ םעפה דוע ."הבושת
 , ירמגל השדח/ הרוצב .ךא --- ונתמוא תדועת

 ינאו -- ,רבדח היה (1881) ב"מרה תנש ףרוחה תישארב
 סנכנ ,יגרוברטפה "טיבסזאר,ב הדיקשב דבוע ,ליהתמ רפוס
 " תחא םעפ הנהו .הינינעב ףתתשמו היצקדירה לא םוי םוי אבו
 הסידואמ יתלבק, :רמואו רי בחכ דלפניזור  ךרועה יל טישומ

 תדגנתמ ותמגמו ,לארשי ץרא בושי ד"ע רמאמ םולבנעילילמ
 םפרנ ןכל םהוק םימי שדחכש ,ראבל ךירצ) ,"ךתערל טלחהב
 יתחכוה ובש (* "םויה תלאש, םשב "טיבסזאר,ב רמאמ ינממ
 לע םש בושיה תלעמו הקירמאל היצרגימיאה תוררתפה תציחנ
 תא וב יתאצמו םולבנעיליל לש ורמאמב יתנייע ,(י"א בושי
 ---רקסניפ לש "ותרות ןתמ,ל םג .תמרוקה--ה גו ש אר ה האירקה
 תאנש ;םיירוטסיה .תודוסי לע הססבתהש האירק ,ןווצ תבשל
 המוא רותב | םייקתהל ונמעל תורשפא-יא ,לארשי םעל | םלוע
 ,..הולגב םימלש םייחמ הרומג תושאיתה ,יצרא זכרמ ילב הרוזפ
 השרחה הרותל הטונ התצקמב התיה "טיבסואר,ה לש היצקרירה

 :םיליפעמה ,הרוא אלמ םלוע לא םיפאושה ונחנא

% 



 < העולם  +

 תחא וא -- הנפה ןבא תא חינהש רמאמה םפדנ בורקבו ,תאוה
 ,6* "ןויצ תבח,ל -- :זנפה ינבאט

 לש .השרע רי לע רימעאש | ,"החנשהה, ילע הרזג  ךכ

 ,שיאה ותואב .םלועה תפקשה שורח תא האראו "ןויצ תבח,
 ,., רחא םלוע לש הדילה .ילבחב ונתא ףתתשה םינש עברא ינפלש
 לש הפוקת ןיעכ ונרפופל .התיה תאוה הפוקתה לכש יתחכונ התע
 ואצמב חצנ ףיסו ףוסו חצונ ,שאיתה ,םחלנ אוה :"חישמ .ילבח,
 שערה ימי, ולדח .ךכ רחא  .ןויצ תביש ןויערב "וחישמ, תא
 ,שפנה תולש תונש םולבנעיליל ייחב .וליחתהו  "תורעתשההו
 . תחא הריקנב הלוכ הוברתהו הצפח זוחמל העיגהש

 ללכב "הבושת ךרד,מ הלחתמ יתייה קוחר +ינאו + ונחנאו
 הדגנתה תיללכה ימלוע תפקשה ,טרפב םולבנעיליל לש .התואמו
 תפיאש הזכרתנ תרחא הדוקנב ,הז ןיממ "הבושת,ו תורשפל זא
 ןויצ .בבוחה םולכנעיליל םע .תורפסב יתמחלנ וז .הדוקנמו ,יחור
 שדקמ -- ישוקמ תא םיפרוהל יל וארנש םישרחה םינובה םעו
 -- "דאחסאוו,ב ירמאמ לעו ,לשרתה אל םולכנעיליל ."תוישינאה,
 =- ול ביבחה ןויערהל : םיעגונה : ןיב : ,ומצעל :ול/ םיעגונה- ןיב
 המחלמה הכרא הככ ,.,"ץילמה,ב היצרמנ תובושת בישמ היה
 ---"הבישת ךרד, לע רומעל רותה יל םג עיגה רשא דע ,ונינוב
 התיה תוימיאלהל תוישונאהמ ילש הבושתה ךרר .,ללכב דעו
 אל .לבא  ,םולכנעיליל לש וכרד  תמועל ליבקמ וככ .תערתשמ
 םולבנעיליל לש ותנומא .רקיעב רפוכ יתראשנ | ;ןויצל .הליבוה
 תגררמל .העיגמה תולגה :תלילש) ילילשה .הדצל רוחיב  דננתמו
 םינשה תורשעב םנ :וניניב תועדה ביר .ךשמנ ןכלו ;(תולגה לוטב
 שוא לש ולוק תא יתעמש םינש יתש  ינפל דועו .,תונורחאה
 ,(* "תילארשיה  תוימואלה םויק הלאשל, ורמאמב .יביר\

 ,הלא לכ ירחא לבא ., ..תורפסבו םייחב וניכרד וררפנ .ךכ
 םע ונירוחאמ תערתשמה .הנש םישלש לש ךררה לע  יפיקשהב

 ותומד תא ינורכזב רייצמ ינאש תעבו ,היתושננתהו היתושיגפ =
 ובה : רמוא יננה ,וייה תופיקת יתשב םולבנעיליל לש  תינחוהה
 אלש | ,תומלוע ינשב םירוסי לבסו םחלנש שיאה ןורכזל דובב

 ,זסק(סש לווהמו 1186  ןוסוישו ע6 080888 .ןויערה םע םילשהל לוכי
 רתחש ,םייהב ההוכג הרטמ ןיא םא תויחל יאדכ .ןיאש שיגרהש
 אצמ אל רשא ירחאו ,תאזה הרטמה תא שפחו וחכ יצמאמ לכב
 המואה ןיקה ןויערב .ושקובמ אצמו עגי תרה ןיקת תטישב התוא
 ...!ץראה תיחתב הנומ אה רוסי לע

 . ע"רת ש"דא ב ,גרוברטפ

 ,רגינ ,ש

 . הָשַעַמַהְַשיִאָּבְש תּודיִסָחַה
 (,ההותה םישוח רב דחפלצ ד"ע .תונויער יעטק)

 רתויה ,ישפנ .רתויה רפסה והזיא :םכולאשי יכ היה...
 : םתרמאו ,הלכשהה-רוד ונל ליחנהש ,םירפסה ןיב .עונצו רוהט
 ,"םירוענ תאטח, רפסה -- ₪

 ,"יתמאה , ומש ב .רבד לכ ארקנ הזה רפסבש פ'עא יכ
 ,ותומכ .עונצ- רפס" ךל :ןיא

 ןיא  ,"יתמאה, ומשב וב ארקנ רבד .לכש םושמ א קו ד ילואו
 שי :ןתועינצל איה גיס רבלב הקיתשה אל , ותומכ 'עונצ רפס ךל
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 .ן"ט ךרכ ,חלשה (**

 " ןופחה קר אל ;רוהט בל .ךותמ עבונה רובדה -- עונצ רובר םג
 -  ,,,באכ .ךותמ .עבונה יולג -- עונצ .יולג םג שי ,אוה עונצ

 "יזפפ ןיב י ג רט רתויה רפסה והזיאו : דוע םכולאשי םאו
 .ןומלצ לש לודגה יודיוה רפס והז :זא םג םתינעו .,םיליכשמה
 " עאטוחר-- "תערה:ילק, םה ולא--םישנא שי .,,ההותה םישוח רב
 'זא םיאפרמו םנווע תא םיקרממ םהלש הבושתה ירוהרהו ,םיבשו
 אשוח, הז ירהו ,הבושתה ןמ םג אטחה ןמ םג םינהנ םהו ,םבל
 ואטח אלש יפ לע ףא ,דימת םיט רח תמ ה םישנא שיו ,"רבשנ
 לה תא רוע ץחמת םא יכ ,אפרת אל וז הטרח :םלועמ
 "טה אלש םדא לש ויודיו .אוה "םירוענ .תאטח,ו , .. באוכה
 ' 2 ובלו -- ,תונורחאה  לעו  תונושארה לע .ההותו טרחתמ אוה
 :תאטח לע ההותמה ,דיחי לש ויודיו אוה "םירוענ תאטח, .,.םד
 :ןםרא לש ויודיו והז ןוגיהנמ היה אוהש ,רודה תאמח לע ,רובצה
 :ןורש ,םדא לש ויודיו ;בויחב והמדק אלו הלילשב ורוד תא םדקש
 ;והממה לש ויודיו .והז  .,,הלודינ רמגנ םרטב ותפוקת .תשימכ תא
 ,הקדותה אל רודהו אמח אל גיהנמהש אלא ,ורוד דעבו ורעב
 :--ותלחתש יודיו ,תלעות>אללו תלחות ילב ,םינוא:ןיא יודיו .והירהו
 ,,,יגרט יודיו ...בל:רבש -- ופוסו .בל:רהט

 :אוק .ינרטו  עונצ יודיו קר" אל :םכירבד לע ףיסוא ינאו
 ,חותד .שפנ לש םירתפמב | היכב יהוו ,"םיריענ תאטח , רפפה
 ידי חי ה רפכה אוה ונלש םיסרוקיפאה .תורפסב ,םיהלא:תאמצ שפנ
 אה ;ההוההו .העותה ,הגְומאה תפקשנ ו ת לי ל ש רופכל תחתמש
 "אלא ,המצעב החמש הניא ולש תוסרוקיפאהש ,ידיחיה רפסה
 - ,הלילשה תבהא אל --- הרוקמו ,המצע לע איה תרעטצמ ,ךפיהל
 .נזחה ןמ .ררחתשהל איה הצור םאו " ,הינפמ האריה םא יכ
 יא .םישדח םיבויחל איה תפאושש יגפמ אלא הז ןיא ,ןשיבש
 טהלא ןיבש קירה ללחה יתוא קר אלא ,"הנורחאה הדיקנה, איה
 .ןנש רקפהה?תעש | ,ןוממשה-תעש -התוא ,םישדח םיהלאו םינשי
 ,..הוקתל הוקת

 הוקח, גמנ  ונממו ,ילע שדחמ . דרי היחת לש ילט,
 ,יתבשח ז"להת תנשב, | ..,תובר םינש יבל לע הפכש "ארונה
 .המו הלכשה אלב היחא שונא יייחכ אל יכ\ ,םידובא ייח יכ
 לאעריא י"ע היחת לש למ ילע דרי א"מרת תנש ץקב ;םוידוטשו
 .לש םייח ,הלועפ ייח שגר אלמ רחא שיאל יהאו בגשנו םר

 וה לאידיאה, (4ל ,הבושת ךרד) "םוידומש אלב ,ינחור גנוע
 םתוא םה םיעוטו ,"ןויצ:תבה, לש לאידיאה אוה "בגשנהו
 .הא אצמ קר אוה ,אל .הבושתב רזח םולבנעילילש ,םיבשוחה
 ,םהלאה תא  ,ימואלה לאידיאה תא שרחמ אצמ אוה .ומצע
 ₪ יכ  ,"םינוקתה,ו .הלכשהה ןמ .שאיתנש העשב ול ודבאש
 ללויריא ,היחת לש לאיריא ןיעמ םולבנעילילל ויה "תדב םינוקת,ה
 'םומכ ,ונימיב הזה ןוקתה ץוחנ יתעדל יכ..., ,ילילש אלו יבויח
 ולעה .תקירפ ץפחו בלה תורירש ,םומוינטאלראשה חור רבגי
 ושב ,דחי  תודהיבו תדב .תומש םושל רורדה חור רבגי םרטב

 גו בל לע בשנ אל דוע יפוריאה חורהו ,'ד ידומל ונינבמ םיבר
 .וומ רקי שגר לכ שרשמ ךופהלו וניתובא ימד וב שיבוהל ונירוחב
 אל םחלנ אוה (91 ,א"ח ,םירוענ תאטח) ..,"ימואלו :יתד שגר לכ

 אה היה םיליכשמה וירבח ןיב .תדה רעב םא יכ ,תדה דגנ
 | 'הכמל האופר םידקנ, אל םאש ,ש יגרהש ,ידיחיה ,יל המודמכ
 , הנקוהתה םא יכ  ,ידוהיה בלה תיחת אל הלכשהה איבה וא
 תנקורתה ינפמ א ריש  ידוחיה | היה אוה :ןכ לע .רתי .בלה
 .האה ,הלילשה לע םיחמש ויה ורורבש הלכשהה-יחרפ ,בלה
 ..יתואתב ,וז האנהב ,  תוסרוקיפאו תונימ ירברמ סינהנ ויה הנושמ
 .רוחתשנש דבע לש היגולוביספה .ןמ תצק התיה ,תאוה  הריפכה
 הנפשה ,הרחוימה הקיטנמורה התואמ תצקו ,ונודאב טערבו

 ו



 לש | הקיטנמורה יהו ---  ,רורחשה : תופוקת לע " הח
 םג שי ךכ ,ןינב לש  הקיטנמור שיש .םשב ימ)

 לכות אל | הקיטנמורה | םלוא = , (הריתס לש
 ול שיש ,שיאה שפנ תא ,יתדה שיאה שפנ תא תו
 ,"םיחרפ םא יכ ירפ הל ןיא, הקיטנמורה ,םייחצנ םונונקנ

 ,םש רש תא םא יכ ,םי'חה-יחרפ תא אל תשקבמ תיתרה שפנה

 ,ירוטסהה שגרה אוה --- םולבנעיל .ביל השמ- לש ותמשנש

 ינירהה, .רוקמ ה -לא  םיעוגעגהו הפיסכה ,תוקבדתהה
 ונא םיאצומ וז ןיד-לעב תארוה --- "יתנוכתב דאמ  ףיטאוורעסנאל

 יהמו .,ההותה םישוח רב דחפלצ לש ויודיוב  תורחא 'םומ

 תוחורה .ינפמ  יביטקניטסניאה רחפה אל  םא * תויביטברטע
 +לכה תא םירקועו םיאבה  ,םהיתופילחו ןמזה ירקמ לש תו
 ליחתהש העשב ,םולבנעיליל לש וירוסי ויה .םילודג המ
 וברק לא לערכ האבש הריפכה ןמ טלפמו הסחמ ןיאש ₪

 ןמ . הרותב רפכ) ןורחאה דעצה תא יתושע, !ושדקמ תא
 "וראמ הלהבנ ישפנו ,יחומ ןקורתיו ,יבל  גפיו ( .ש == .םומעק

 הלודג .המּו  ,ויהלא דעב םחלנ היה ותלכי לכב (46 ב'ח |

 ,וידמחמ תיראש תא אקתרופ הלצה ליצמ היהשכ ותחמש

 םיהלא רפ אל יכ יקלחב יתחמש+, ..,ותנומא לש .ןורחאה :קווה
 אלו םיעוטה ןמ .ינלירבהש ארונהו לודגה .ומש תא יתכרב ,ומ)

 יבבל םג היהו ילעמ םג םיהלא רוסי .םינש שש  רועב :וכ תש
 ,(50 ,איח ,םש) "! ארונה ח
 גנוע יל היה* ט"כרה תנש לש ץיקה הרקמ דבלמ ג.

 דגנת מ .הידוהו הלפתב םורמל יחור האשנתהש העש
 תלפתכ תובהלתהב הנייטצה -אל .ללכב יתלפתו | ,וכונחב

 הבהלנ תוקבד יב הררועתנש םימעפ ןכ יפ לע ףא  .םודטחה
 ךורע .ןיאו = ,םירופכה םויו הנשה שאר תולפתב רוחיגו ותל
 ןכבו, ,"ךדחפ ןת ןכבו, תלפת יתרימאב יל  היהש בל < 2
 בהיא בל םיררועמה דוח יה רי שו םיעודו ,םיטויפ ,"ךמש שדקתו
 בל.םישב ארקש ימ (188 ,ב"ח ,םש) "דאמ הלענ ןפואנ "1
 יכ ,לקנב ןובייאוה  ,םהב :אצויכו הלאה םירבדה :תא שונו
 וקרזנ "שפועמ ארמג ףד, וא "שודקה לעגוקה םוּ, .ןיעמ םיאטנמ
 היה עגר ותואב יכו תושנרתהו םעכ ךותמ םולבנעיליל לש וופמ
 ,ןיבי .אוה ןוירבד חיטמ היה תרביאה ותמשנ יפלכו . ,ומצעל ומ
 ,"הבושת ךרד, אוה "םירוענ תאטח, לש ישילשה | קלחה םוש

 ,ינשה | יזויגילירה. רפסה אוה הזה יודיוה לש  יעיברה .קלחה
 :לעב ינפח תאמ "%ןאל, -- השדחה תירבעה תורפסב וגל

 ידכ ,הלכשהה לעמ יטנמורה .הופמה תא עורקל הוה ךירצ
 לגוסמ רתוי שיא היה אלו ..תוימואלה לש םייטנמורה הינפ

 הנכסה תא ושיגרה אלש וא םיליכשמה רתי  .םולבנעולולמ חל
 :ינב- ,םייחטש םישנא ויהש ינפמ ,הלכשהה לש הבקעב'הכ
 ,הרופמב | ,םיירוטסיה * םינינקב  ךרוצ םהל | היה אלו 8
 הילוח איה הלכשההש ונימאהש וא ,םמע לש  ןיסחויה.תלשלמ
 תורמוחה םתוא לכש םשכו ,הימואלה ונתוחתפתה:תלשלשב ונוי
 םתנומא .ןכות תויהל  וכרטצנ = תורזגל תורזגהו תורגהו םיניפ
 םהנומא ןכית ושכע היה ךכ ,םידרחה םהיתובא לש תומא

 עקרקה לא רבוחמה םדאל ול רשפא יאש ןעיו .,הרופכה =
 ומחלגש השקה :המחלמה התואו) רבלב הלילשב קפתסהל ירוטפל
 ולטב אלש  ,םהילע .הדיעמ המצע איה לבוקמהו ןשיהב יל
 םושמ ,וינפמ וארי אלא ,רומג .לוטב ירוטסיהה רבעה תא שת

 רבעה תורצואמ םמצעל םיליכשמה ולפה ןכל .(יח היה
 תוינומהק-ורקחו :הצילמהו \ הפשה ןוגכ ,םיבושח םינינק

 .שארל הרטע םתוא ומשו ,םויחה .ןמ םיקוחרה .םירב
 יל -

 ושוחב םולבנעיליל לבא .ווחתשה םהלו וצירעה םתוא ..הלכשהה
 ,תירבע הלכשה ,תיתמא .הלכשה וו ןיאש שח | ירוטסיהה
 לע בתוכ אוהו ,הל  םיכירצ םייחהשו ,םייחב ש ר ש הל שיש
 תיחת לש למ חכב ןיאו התמ המצע איהש, הלכשהה תורפס רבד
 והחינהלו היחת ןיע כ וב איבהל אלא ,תמה תא תויחהל הלש
 ךרוע אוה ,(65 ,א"ח .םש) "וימי לכ תומהו םייחה ןיב רפרפיש
 טסילאיר היה ועבטבש ינפמ אל תיצילמה 'הלכשהה דגנ המחלמ
 ,ךפיהל ,אלא ,ורוד:ןב רנבוק ,לשמל ,היהש ומכ = ,יטנמור>יאו
 קפתסהל לוכי .היה אלו ,יתמא ימואלו יתד שגר לעב היהש םושמ
 ןפואבש ןימאה יכ ,תדה תא ןקתל הצר אוה .םיטגורוסו םיפויזב
 , בוחרה:תלכשה לש תורקפההו "סומזינאטאלראשה,  ןמ  לצני הזכ
 םג ול הרבא  ,תילארשיה תדהב ותנומא ול הרבאש העשבו
 ייח, לאו "השעמה םלוע, לא ויעוגעג לכו ,הלכשההב ותנומא
 ,הלכשההב הריפכה ירפ םא יכ. ,הלכשהה ירפ םניא .יהזה םלועה
 קר אל ,בהלנ ימואל טסילאיריא היה  ,ליבשמ היהש ןמו לכ
 רתימ :לדבנ :הזבו) ויתועד יפ לע  םג אלא * ,ותמשנ תוימינפב
 ?תב הלכשהה, לע םהיתוצילמ לכ תורמלש ,םיליכשמה וירבח
 ' .הררבתנש  ירחא קרו .("תויצרא,לו  תוירמחל םיטונ ויה ."םימשה
 קר -- ,הלכשההו םיימואלה םייחה תא דחאל  תורשפאה-יא ול
 ליחתה םלוע:ייחמ שאיתנש י נג פממ ו --- ,םלוע:ייחמ שאיתנ וא
 : ."העש>ייח, לע עגעגתהל

 ושענ - - "תישממה תלעותה, ,"השעמה:םלוע, . ,"העשה>ייח,
 יהלאב .הנומאה לש המוקמ אלמל אבש ןחלופל ,הרז:הדובעל ולצא
 :שיא לש וייחב ידיחיה .טגורוסה היה הז .הלכשהה>יהלאו לארשי
 ,הנומאה םוקמ תא שרי אל הזה ןחלופה לבא ,םולבנעיליל תמאה
 םנ חמצ ךכ ,בקרנו ןשי גג לע  תוחמוצה תוירטפו ןיהמכב | ,אלא
 שואיהו ןוגיהו .,ויהלא תא דבאש שיאה בלבש בקרה ךותמ ןחלופה ותוא

 ותלכו וא ךותמ ואב אל ,"השעמה-:םלוע, תודא לע וירבדמ םיפדונה
 לאידיאש םושמ אלא ,העש ייח לש הזה "לאידיא,ה לא עיגהל
 ,ול ןתינ םג ול ,הזה "לאידיאה,הו ,זא ול היה אל ,ותלוז ,רחא
 םולבנעיליל היה אל תמאב יכ .ושפנל החונמ איבמ היה אל

 ןיירע ,לכב רפוכ היה רבכ ןויעבש העשב :ללב "השעמ:שיא,
 "םוידוטש,ה לא ומצע תא ןיקתהש העשב  ;תווצמב קדקרמ היה
 " ,"ירומל תא יל רוכלא הרעשבו הפוסב, : ויתונורכו רפכב .בתכו

 םנרפתהל קוקז היהי אלו הילעב תא היחמה הדובע ול היהתש ידכ
 הניא האופרה תמכחש ןוררוג לייל בתכ ןמזב וב --.תורמלמה מ
 אוהו "המכה רשאמ הכאלמ רתוי, איהש םושמ ,ויניעב ןח .תאצומ
 העידיה איהש ינפמ ,םיעדמה לכ לע עבטה תעיריל .ןורתיה ןתונ,

 ,תואיצמהב לבא ,המכסהב אלו .הרקמב אל היולת הניאש תחאה

 בתכ הוה םימתהו בהלנה שיאהו ..'וכו 'ונו םלועל הנתשת 'אלש

 (895 ,א ךרכ ,רחשה) "וצרא לעו לארשי לע, ורמאמב ומצע לע

 ינפמ הינפ ורחשוהש הניכשה לע הכוב םדא !"טסילאידיא-יתלב, אוהש
 וינפל ךופשלו ללפתהל ימ לא ול ןיאש לע רעטצמ לארשי תורצ
 םוימל 6) המימת הנש האלמ םויה, :: ויתונורכז:רפסב .בתוכ ,וחיש
 ןואפקל קאזה הנשה יל איה הנוש אר .העמד יתדרוה אלש
 אל ידועמש ,םימדוקה ייח לא יסוחיב יל איה הנושארו ,יתושגר

 וא יארקב םא ,םעפ וזיא הב יתוכב אלש הנש ילע הרבע
 ---"םירופסה דחאב שפנ אכרמ הזחמ יאר;ב וא ,בל תררועמ הלפת
 לכו :"תויבורסיפה, יכ  תאז ןיא ,  בורסיפ לש  ודימלת  אוהו
 קר ול. ויה "תוישעמה, .לאו "תלעות,ה .לא  תומימתה ויחופיאש
 העשבש אלא ,ויתומולחו: ויתונוימד  ךתי .לככ ,"םולח,ו "ןוימר,

 ,ותמשנב שרשו דופי ויה הלכשהו תדל | עגונב  ויתונוימרלש

 תא אלמל קר האב איהו ריואב  היולת .ולש תויבורסיפה הנה
 תונקירה לאיִדיא = ילב = תויחל לכי אל הזה שיאה  :בלבש



 יש

 3 םלועה < : : 60

 ןכלו ,ולש לאיריאהל תוילאידאה"יטנא התשענ וילאידיא וסרהנשכו

 תנשב) "בגשנו 'םר  לאידיא יי'ע  היחת לש לט, וילע ררישכ

 גנוע לש םייח ,הלועפ ייח שגר אלמ רחא שיאל, היה (א"מרת

 ,לאיריאה לש ט ג ו רוסה ,'םוידוטש,ה .'םוי דוט ש א לב ,ינחור

 ,..!ומצעב לאידיאה היחתל בשש העשב ירמגל רתוימ השענ

- 
 +ורוד יִנָב לע ותעפשהו סּוּבְנעיליִל

 .(ןולרבב ץיברוה שוא י"ש לש ותשרדמ םיעטק)

 רכזל תדחוימ הפפא השידקה "תייבעה תוברתלו הפשל תורדתסה,ה

 ותעפשהו םולבנעילול ר"ע ץיברוה שיא י"ש רמ םאנ הבש ,םולבנעילול ,ל מ

 וורוד ינב לע
 תרובק יתדובע :ל"למ בתוכ ילא ןיבתבממ דחאב,...

 הלולב יתרובעו (הסידואב 4 "אשודק .הרבח,ל רבזג תונמה הוה עודיב) םותמ

 ןפואב הז רוברב האטבתה העורי הג'זבבש דיגהל רשפא ."םיתמ תי ח ת:איה

 ,ל"למ לש תירובצהו תיתורפסה ותלועפ .לכ .ילובמיס

 ינשל ינחורה .גיהנמהו ךנחמה היהו תופוקת יתש ןיב דמע םולבנעוליל י

 .תימואלה היחתה לשו הלכשהה לש :ןה תופוקתה יתש ,תורור

 ורוכצו ומע ךותב הברה וא טעמ םא לעיפו יחה ,ונרוד יִנכִמ רחא לב

 תועדה ןיב דימת ונל המחלמ .תופוקת יתש ןיב העורו הניחכב רמוע וחירה

 תוריהבב תופוקתה תמחלמ הטלבנ ל"למב לבא .רחמ לשו םווה לש תויטנהו

 , האלפנ
 ללוגה תא הילע םתפ אוה ,הלכשהה תפוקתל ןרבקה היה ל"למ

 היחתה ןויערל קדנפה םג תויהל וייחכ הכז אוה לכא ,"םירוענ תאטח 1רפסב

 ,תונויצהלו ןויצדתבחל ןורטפו בא .,תימנאלה

 איה םויב

 המ, :ל"למ ינלאש (ב"סרת תנשב) קסגימב ההיהש םינויצה תפסאב

 ךרדב וותובישה ."הבושת ךרד,---"םורוענ תאטח, לש ישולשה 'חה ד'ע ךתעד

 ןאל ןה םג "םירוענ תאטח,ו המוקממ הזז אל הנושאר הנשמ ז"כבו, :הצלה

 הלודג ורוד ינב לכ לע ג'ת  תעפשה התיה .תמאבו * ..,"!ןה אתרטוז .אתלמ

 רחאכ טושפ רפס וגל היה אל תוה רפסה ,ושכע םכל רעשל רשפא:ואש הדמב

 וייה תורוגח תורובח , השרח תולגתה ןיעמ ונל היה  אוה  .הלבשהה ירפסמ

 ,הדתוימ המעטהבו סר לוקב | ,רובצב--הרותב םוארוקכ וב םיארוקו םיפסאהמ

 רדה רבכ ומצע רבחמהש העשב םג ותוא חתוכשל ונל היה רשפא:יא ךכיפל

 ------'הבושת .ךרד,ל בשו איההמ היב |

 םיערוי סכמ םיטעמ קר-- ?ונל הלבשהה התיה המ םתא םיעדויה,...

 לוכשמ םשה ,םיתפש תמיקץב הלכשהה תפוקת לע רבדל םתא םולוגר ,תאז

 םירפעמ םתאש העשבש םועדוי  םכנואו ,יאנג לש יונכל ןורחאה ןמוב השענ

 ,םיבשוי םתא וילעש ףגעה תא םיתרוכ םתא הלכשהה תמועל* רפעב <
 וא  הדילוה הלבשההש ,םיתפומלו תוחכוהל  ןיידע  םיכרירצ נויה ולא

 !תפומל ונל- םולבנעיליל חנה---ונברקב תימואלה .היחתה תא הרישכה

 ,ונלש חורה תלשממב המוצע .הרירמ .התיה וז ?הלכשהה התיה המ

 ,תורופמו תולבוקמ תונומאו תוער רגנ ,םיאופקה םייחה ירדמ רגנ תוממוקתה

 ופאשש ונברקב תויטוטסיאה תושפנל ןושלו הפ הארב הלכשהה .דכלב וז אלו
 תורוצ תא רוע לובסל ולכו אלש ,תושדח םייח:תורוצל .,הינומרהל  ,םעגל ,ופול =

 תומוחל :ינכהל וצפח רוא יוק ..,ץיוחה ןמ תורוא ושקב ךכופלו תולוונמה םויחה
 םיאכדג תובבל ברקב םויחה ץפתו םיוח איבהל ,םמחל ,ריאהל , תולפאה וטיגה
 אלו ,הלחתב ןכרד תא אוצמל םהה םישנאה ולכי אלש וולאמ ןבומ ,םיצוצרו
 קודקר .םהכ התיה תוֶרלי לש תומימת ;םהיתופיאש תא יוארכ אטבל וערי
 רומלתה לש ןתשבימ שפנה טעמ פ"הכל חונה  .דומלל וצפח ך"נתו רומלל וצפה
 , ןנובמ .ונואו = ןנוכמ היה לובשמהש תוצילמ ,םשפנ הגרע תוצילמל | ,כ"ןנו
 ,תאזה תומימתה  לכמ יתד :טוופ הזיא םג -היה וצרתשבל ,ןשוגרמ'ונואו ןשיגרמ
 תב הלכשהה לש "תלבתה > ינוע, ןחלופ---,םילובשמה לש הזה ןחלופה  לכב
 שגה לשב :,הלכשהה תשוהק לע םשפנ ורסמש םיגועמ .םג ורסח אל ,םימשה

 םואמצ .םג .םיכער !רזכעי לאו :גרהי :ןרזגו מיהיבב. ברח וצענ חנ אוש וא לק -

 וטצול ח"מר :,לזיו ורפסב .םקרפ .יונשו תוילעבו םיפתרמב םולובשמה וא ואבחה
 ,:רואמ,ב ,ם"בטההל *םיבובגה .הרומ,ב לחה ,לארשי | תמכח---ךכ רחאו ,הפאמו

 0% 'תורכחמו ר"ישו .ל"רשו ר"שי ירפסב == הלכו םימוראה ןמ = ע"רל "םיניע
 םכורע אלה ףוס ףוס לבא ,הלא לכב התוה תוהלי לש תומימת  ,ןכ
 ין ,תיאטיגה  תורהיה ךותל ,תוישונאה תא הפיגבה הלכשההש תודוהל

 א ינככ ישפג  לולבשלו תורחל ףואשל ונתוא הרמל איהו ונתוא ה כ ג ח
 | .תיגזמתהמו !םדא .ינככ וננובלע תא עובתלו .םדא ינבכ תויממוק ייחל ףואשל
 / ןויער ךכ .רחא אצי תושדחה תוישונאה תושגרהה םע תוההיה לש
 + תימואלה

 היחחה תא תוארל םהייחב וכז םיליכשמה | ינקזמ םיבו אל םנמא

 רג ךודה יצחב ורמע םהמ  םיבר ,הלכשהה ירפכ תימואלה תושדחתההו

 ,ותמ םהמ םובר- -- תאזה הרמה תמאה תא םג דחכנ אנ לא--םהמ םיבר תכלמ
 'ןג דחןימהו דחאה היה ל"למ .,,םתוד היב וראשנ םידוהיה :םדיב םתואת יצחו
 -תודחא םינש :ירחא !הלכשהה תרובע ירפ תא וייחב תוארל הכזש םיטעומה

 ,וו!תימואלה תוושרחתההו היחתה ןויער לש וריא הלגנ םימודמר לש

 ןאטח לע הרותהש הוב ל'למ קפתפה אל "םירוענ תאטח, ורפסב
 הנכשההב יארש ,םיליכשמה:םינבה םע םג םיטפשמ רגד אלא ,רבלב תו ב א ה
 :טישוררה תונמואו : די חלשמ וא יבויתהערמ לכ ודמל .אלו ,הרטמו תילכת המצע
 וזה ןולק הלגמ אוה עוצפ בלמ םיאצוו ןושובב = ירברב ,םלוע לש ובושיל
 לו ורוד ינכ ךונחבש "פאאתה לע, | הארמ אוהו זרחי  םינבהו תובאה ןוע

 ] ...םייחבש ןוממשהו תונקירה

 לש "ןאיפעפנוק, היהש המ םיהבעה ונל היה הז --"םירוענ .תאטח

 לע לורג יודו היה הז ,רורחשה ימיב הלודגה הדירמה ינפל תפרצל יסור

 [ וג והומדקש תוערה ןועבו רודה ןועב רשא וטיגה ללה לש ,חתרומו עורק

 לו תיאלתהו תוערה לכ = לע .חרמו הלוהג תתא .החנא חתיה וז ,טפשמ אלב

 שפשמ לבפ תחת ערוכהו ךרד דנואה ירוהיה ייחבש הקוצמהו הרצה לכ
 ש וחעפשה התיה הלודג המכ רע םכל יתרפס רבכ ,תוקיעמ תורופמו םימורק

 השעו רפפש רבדה תא ןיכהל השק ושכע לש  םירועצהל :םירועצה ונילע הז רפס

 ואו ןילוח ושענ תוספדנה תויתיאהו רפפה דוככ לרלרתנ התע ,הזכ םשור

 אה ,סופדב העובקה הלמ לבל יהמגל רחא ןפואב  םוסחותמ ונייה .ז-א
 .וקודקרו ויטרפ לכל םימיה םהוא לש םינוחעב אנש ר מאמו רמאמ לכ םיערוי

 ₪ לנא .ןיטושה ןיב םיאצומו םישפתמ ונייה ןוטשב בותכ היהש הממ רתויו

 לע םג םא. יכ ',םוצע םשוה ל'למ ירבד זא ושע דבלב םיריעצה ונילע קר

 הונוע ןאכ ריכזהל יד הזה םשורה לע. ןורל ידכ ,םינרותהו םידמולה תורי ש
 רעל ,אבשכ תחא םעפש רפסמ אוה .,ג'ליל דבתכמב .ל"למ .רפסמ .התואש תחא
 | הומעב םוארוק הלפתה ירחאש עמש = ,ללפתהל .ג"כהיבל ,סנכנו ןאדויק ותדלומ
 לאשו םינפל ךכ וגהנ אלש יפל ,ז"ע ,אלפתה .רשאכו ,םורקעה ג"ו תא ,ןזחו להק
 .וומאמ ופפדנש תעמש ,ול בישה ,חזה שדחה גהנמה תבס ול ראבל ןרבח תא
 . וז 'השרח הנקת רועה בר ןקת תרב םינוקתה .תוציחנ ר"ע *דומלז ה תיחרא,

 : *הגושת אלו חפונת אל הרותהש יתרע ינב בלב עובקל ירכ
 לעַחו יתורפסה סמלופה ותוא לכל וש כ ע םיננובתמ ו נאשכ..,

 . טנוקת ר"ע םולכנעולול לש וירמאמ ילגרל ירוהיה םלועה תא זא ואלמש לודגה

 ולכ !םינוקת ,תודלי לש תומימת הזב םג תוארל .אלש וגל רשפא:יא ,תדב

 .עונקל ,םירצמו תולובג תדהל ליבגהל רשפא םולכ ?ןקותתש תדהל הל רשפא

 ,חוצהפתהה = אלפנ .ןפואב .ואטבתה וז תומימתב םג לא ?תזאחסונו .תורוצ הל

 פיחה דגנ ,םורמועו  םועובקה .םייחה יררס דגנ הלכשהה יריבג לש תיממוקתההו

 .תוצרפתה ואיבה ירה ,רומאכ ,ףוס ףוסו ..,הרולח ולעהו .וטיגב ולןנתנ רבכש

 יחל אצומ תשקב .ירילו = תולגה יוח דגנ .תוממוקז ה יריל םג ולא תוממוקתהו

 , ,תומואלה היחתל----םישרח
 ןוצ .תבחל ,לארשיב היחתה תדובעל  עגונכ ל"למ לש וכרע תא

  'םמ רחא 5 ,רתא עגר לבא ,ם'לב םכמ םיבר םיעדוי תאז

 . זמ ועדת ןעמל  ,סכל ותוא  רוסמל ינא ןיפחו יניע .דגנל יח ומכ רמו 0

 .ותימואלה העונתה ימי ת י ש א ר ב = ,ונא ונליבשב היחתה ןויערל ל"למ היהש

 תדוהיה תיצנגילטניאה ,תארונ הכובמו המוצע המוהמ ימי ויה םימיה

 .וינזה רדגסכלא תכולמ ימי ףוס לש היצלמיסאהו הלכשהה תרוכש ,היפויבש

 9ףול לש  םירוה ןוופרו ןיחומה תונטק לע .הנולתה . הופמ הקספ אל ןיירעש

 וה םעהל היצוטיט סנוק ןתמ רבד תא הלועפל :איצוהל לובו אלש ,בוקולימ

 .הלהובמ ,רחא תובע אל רקבב םואתפ זורמע- -םידוהיהל רומג * תויכז-ןויושו

 !\קיטע .ארובל אמר ארגיאמ  הליפנה התיה .המויא * ,תודרח האלמו השער

 !א הכח רשא ילבמ ,םואתפ תאושכ .אב (א"מרת .תפפ) יררגטבסליה .םורגופה
 וצבר = תורבע ימי = םיאבגמו תרפועב .םירככ .םינגעו = ללוחתה רעסה ,וילא

, , ָ : 



 1 = םלועה <

 לש וחצהאב רותב בציתה ,לארשי ומע לע שקבל , 0% . וא בע
 הכושתה תא :ויטנגיא תאמ לכקו ,שיא והחלש רשא ילבט ,לאושו ₪ ט :

 ,ץראה תא יאצ :'ולכ ,"םכינפל םיחותפ םיברעמה תולוכגה ירעש הנה, ההעחה
 ומצעב .אוה ליחתה ,םש "וילודגמ,ו ב"פמ ול היקת ןיאש םעה האושב מ

 תלודגה הרידנה הליחתה זא .ה כ פה מ ה ְךו ת מ חורבלו :טלפמ ל |

 הרומו להנמ לכ ולכ ,ררס לכ ילב הרידנ ,לכת יקלח לבלו םומי הע

 ינבמ  םובר הנהו םימיה םתואב .הכילומ איה ןאל .הרכהו העידי לכ ולב

 ,"םזינמוההבו היצויליביצה,ב ומשש םתוקת הדבא הלחונ יב םתוארב  ירועה
 םוצוצרו םיאכודמ ,םהותוברא לא םיגויכ ,לארשי לוכגל םיבשו םודחותמ ולח

 ,םתבצחמ רוצ לע  םיעגעגתמו 0 םוכוב ,בושל טעמ טעמ

 םירדוגתמ זא  וליתתה הריבה ריע לש הישרדמ יתבבש | םירוהוה  םוו
 ,םימיה תוערואמל פחיתהל ךיא ,תושעל המ הצע סכטל תודוגא תודוגא ₪
 לכבו .ךרד לכ שארב תורבוא ןאצכ העותה ,ללמואה םעהל רחבל .ףוו'ו

 ,היסורב םידוהיה ברקב הגושארה םעפב עמשהל זא .ולחה םימואנו ,םולוג
 ,םתואיצמ תא ללכ ערי אל םעהש םושכא ווח םימאוכהו ,זא .דע םתעמש אל

 ,ןיקשיסוא = ,בונול'צ * ,םוינויצה * םיפרגנוקהב ושכע לש םירברמה ושאר
 םירחא וא ויה לבא ,ץראב זא ויה םרט "ןויצ ינכ, לש אירבחה לגו )ו פו

 ילעב בור | ,ןכומכ .דועו .רועו .אירול ,םיוכנניט = ,יקסוואשראוו .:םהל \מז

 התיה אל תודהיה : תעירי ,םייחב םיסונמ | יתלב > ,םיריעצ ויה םהה חו
 היצרגימא דעב  םתער תא וןוח םה ,תירבע םג וערי אל .םבור .,םברקב ה
 ב"טפב זא .ןנל .ןוהש ,םופור:םירבעה םינותעה ."שפוחהו  רורדה ץרא, ,הקורמ
 רתויב החונ ןא התיהש ,הקירמא ירחא וטנ םה .םג "יערוועי יקסור,ו "טעמו
 כ"ג .וליחתה :הקורמאב ,םריִב היופר וז המלחה התיה ןוידע לכא .םירז 0

 םעה .לכו ,םוי יררוא לש היצרגימאה ףטש רעב רוצעל ידכ ,הטונכה לע

 -- ,'פ 1181001מ7"!- -- ל"למ תאמ רמאמ הסידואמ לבקתנ הגהו--)

 תומצע .חימב = ,שאו םחב .בותכ ,תוה רמאמה ,ןפוסב חאיִרֶקַה מיפו .תולמ
 יתפומב = , םייחה = ןמו הירוטסוהה ןמ | תוחוקלה | תוחכוהב + םיבצע \ ץוטנ
 ץראב אלא לארשיל טלפמ ןיאש רכחמה חיכוה אורבה שגרהו .ילאירה |

 ונתוברה הרצונ םשש ,םינפל ןירזח ינבכ דנויח םשש ,לארשו ץראב

 .ונשפנ תורפלו .ונתלואגל ושכע םג הוקת שי םש קרו םשו ,תורכעה

 העשבו .היוארה הלמה הרמאנ ,םיכופמה תובל | לכב זא .רבע ילמשח םוו !
 העושיל סופאושה לכ ואבו ופסאג לגדה ביבסו---לגדה ףנוהו תואה ןתנ .הו
 יהז .ןינעב .םודחא םורמאמ דוע ל"למ בתכ ןב:ירחא ,תודפלו הלואגל חו

 תושפנ תושעל טע ישפות לכ ואצי ןירחא ,דאמל דע הלודג התיה םתע

 ,.,"םכינפל םויה נה אלה תיתורפסה היצטיגאה התוא לכ תואצותו ,י"אי

 .ואדובו יארוב ?ל*למ ייחב שואיו תוקפס לש םועגר ויה םא ,ולאשת,\,
 , ךכ:לכ תוככוסמ .ןה רוכצהו דיחיה .לש תומולבורפה ,ךכילכ םוכובס פח פ

 ,ונלש = םילאיריאה םע םייחה תמאתה ,תלוכיה םע = ןוצרה תמאתה--=

 ןא טעמ בשוחו הגוה אוהש שיאל רשפא יאש רע יןכ לכ .לנחאמ .הקוחוו
 ,ובבלבו  וחומב  רקנל שותי אבי = אלש  ,ושפנפו ןמלועב .לכתסמ אוהש ק

 2 ינפ .לע ,םישמ"ילבמ: םירבוע | ,םוידסוודושנא ,קושו

 תולאשה םע הלקנ לע םורשפחמ םהו ,תונרשפו רותו ילעב שי םירוע

 םכרדב םיכלוהו םולקעמהו  םירוצעמה לכ .יגפ לע םולשכ .םורבוע / 4
 | האלה מ
 תורשפ ועדי אלש תומימתהו  תורשיה תושפנה הלאמ רחא חיה ל'למ <
 תוציחנ ד"ע .שא-תובהל יבצוח .וירמאמ לכ ירחאש העשב , ךכיפלו ,םו

 םעוט ליחתה ,םש םייחד ינפואב לכתסהו הסידואל אב ,תדג םינק
 ומלו םואב = םה המל וללה תרה ינוקת !ומצעב ההתו דמע ,שואיח חו"

 שרדש םינוקתח .םתוא .לכש ,והוריבעה רככ םייחהש האר אוה ?
 םושוע .םייחהו , םיקיפסמ םניא רבכ .םייחה תושירדל המיאתהל
 תבשב םינשעמ םידוהי האר ,  םינבר ידעו תוטלחהל תוכחל 'יל

 ו ןנברד .וא .אתיירואר "רופא הוב שי םא :םהל אי

 לכב שקב התואש איהה הלבשהה ינפואש האר אלא ,דבלב וו אלו
 ןהל הכח אלש תורמ תואצות ידיל ואיבה , תורחהו שפחה ייח -- ותמחלמ
 וימימ ךפוש תבשב ןשעמה . ידוהיה םלועל תוכורכ ודרי תורעבו תוינטלהש :ללב
 םועסונ  פ"כהוי ינפלש | הבוש.תבשב | ,ותנוכשב תמ | תויהב | ותיבמ
 תא אשנ הילאש הלכשה ,רוציקב . תורפכל םינבל םולוגנרת שקבל םידוהי
 הלכשה | ,שפנ ףרתב םחלנ הילעש ,רימוקליווב הנטקה וריעב ותבשב ושפנ לכ
 ..תורעבל סרדמו תורקפהל רודזורפ תישלנ וז

 הלא לכ תוארל םולבנעילולכ תעדה רהטו בבל רבל היה רשפא םולכ
 לכ לש ךותח תדוקנ אוה הוה שואיה ?שואי ידיל אובל אלו
 ."םירועג תאטח, ורפס

 ןויצדתבח תפוקתב םג םיקופל שואיה ירופימ ל"למ הקונ אל.
 אוה -- םינינעה וכיראי םא, . םעה לש חורה .תורירק תא הארשכ  ,תונויצהו
 אובת אב יכ .יתרוגי  ,'התע וב ונאש הזכ בצמב -- ן"סרת תנשב י,א בתוב
 (תודהיה םויק תלאשל ךירמאמב) הלודגה .ךתדרח לכ תא תררח הילעש תעה
 :ול כתב רבכ אל הו רוע ."דוע המוקת הלילח היהת אל לארשי ינבלו
 'םג ךלנ ונחנא .וננויערל לודג קזנ ייתעדל איבת היקרוטב ;,יצוטיטסנוקה,
 ושבכיו תשרח-יתב וחתפי , המדא ונקי ,םירחא ואובי התעו . ןטרס ידעצב התע
 תוארהל ונילע .םדוקה יארפה רטשמה ררששכ תושעל ולכי אלש .חמ ,ץראה תא
 "ובו ! ווה הנכסה לע

 וחמב | םירקנמ שואי תובשחמו תוקפפ ויה תופוקתה לכבו דימת , ןב
 רבעש תירובצה הדובעה . םהילע רבגתהל םג עדי אוה לבא .,ל"למ לש ובלו
 7 --/תולדג ךל שקבת לא, . וילע רפגתהל תוגונה תובשחמהל הנתנ אל  דימת
 רפסמ ךכ -- הלכשהה תפוקת לש שואיה .ירחא ובבל יקמעממ לוק וילא ארק
 םג לוקה .ותוא וילא ארקו בש "תולדג ךל שקבת לא,ו--"הבושת ךרד ב אוה
 אל--הבורמ םפתנו שקכנ תולודג םא .המואה תיחתל ותדובע תעשב ושבע
 אל יאדוב השענ אל המואמו םיקפקפמו םודמוע ונא םא ,  םולב םפתנ
 הוקת שי זא חירא יבג לע חירא הנכנ ,טעמ טעמ השענ םא לבא ,חילצנ
 -- ! אובל דובכה.ףוסו ונתלועפל

 -- ?ל"למ .רמוא "ךודה וז אל , םעה דחא לש ורטאמ לע הבושתב
 -- ,יאדמ .רתוי תונויערל ונמצע תא עקתנ אנ לאו השעמב ונידי .הניפרת אנ
 "| חילצנו השענ

 7 ןושארה היה 7 + תרכזנ תויהל הבירצש .אדבוע .יהוז .םג..,
 .דמע אל , עודיב , רקסניפ ,י"אל ויתופיאש זכרמ תא קיתעי יכ רקסניפל םרגש
 ו"א תא ןיידע םיעטה אל ולש "ןאיצאפיצנאמעאטיו> ,הבו םדוקמ ומצעב ו"ע
 רומעב .םש  וירבד .ךותס הברדאא 4, ימואל ידוהי בושיל הדחוימה ץראה רותב
 ץרפ לש .'פכאה יל .שי) רומג ילארוטירוטכ רקסניפ ונל הארג ג'ב ב"כ
 :הו םוקמב ןיקסנלומס בתכו ., םידומעה ילושב .ויתורעה םע , ןיקסנלומס
 כר השעמ ףקתב םגו ויתוחכוהבו ונויגה רשויבש ןושארה היה ל"למ .(!'ןניזנוא,
 . רקסנופו | "א יפלב ףכה תא .עירכה ודי לט התשענש צ"וח תדובעב תלחתה לש
 , ,וז הרטמל וא: דפונש ,יאסידואה דעוה שארב בציתה

 לוקה לא ואובחממ אצי יב םעה רחאל םג םרגש ןושארה היה לילמ
 ,ורקיעב ןווכמ היה "ךרדה וז אל, םעה רדחא לש ןושארה ורטאמ ,ירבעה
 הוה רֶבִב "השעמ ישנאו- םידיפח, ורמאמב ודגנ ל"למ אצישכו , ל"למ יפלב
 םיומאמב הוה יתורפסה סםלופה תא ךישמהו וילע בישהל חרכומ ע"החא
 .םירבְרִמה שארל הב השענש דע תיובעה תורפסב חרואתנ הו .ןפואבו ,םינוש

 ךרעה תולק ןניא .םרוגו השעמ  רותב םולבנעיליל לָש ולה תולועפהו
 + ןה םג

 היה ל"למ | .ושפנ תא ויחה דאמ םילענ תושגרש שיא היה ל"לס,...
 הלודג ורוד ינב לע ותעפשה התיה ךכיפלו , ת י ל כ ת ב ירפומ שיאו בל רה
 . * םירפוסה תיפונכ לע םג הטתוח תא וו העפשה העיבטה ךכופלו ,  ךב- לב
 עדוי .ארוקה . ןווש הזה שיאה לש ובלו ויפש ועדי למה .הסידואבש םירבעה
 והז-- המכח חונת אל לכנ בלב .םרמ וא י"פע םג םירבדה תא ךורעהל
 ,, םירפופו .םימכח ירבד תכרעה ל םדאה בלבש יביטקיטסניאה טעמכ הרמה הנק
 , השודקהו רסומה יירובגל םיעדוי ילב םימלשמ ונאש סמה הו

 "רק "דגנתט, לש םיניצר םונפ קר םבינפל וארתו ל"לט ינפב וטיבת יכ

 -הסכו שא המכ .הוה 'שיאה בלב \יה םוח המכו שא המכ תמאפ לבא ;בשוחו
 ,לבסש המ לכ לובסל ידכ ,הוה שיאה בלב תויהל םיכיר\צ ויה םוח

 בה יבואכמו תדה ינוקתו הלכשהה תפוקת ןמל ויתומחלמ לכ תא " םוחלל
 ןווצ תבחב  תינחורה  ותיחת רעו .םומעשהו שואיה ימי דע
 . י!תונויצהו

" 
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 .םולבנעיליל ביל השמ

 ,"הָבָהַאַמ תּויִתְּד
 תויתד :תויתד ינימ ינש ד"ע רבדל .םיליגה ויה ונונומדק

 ונתדבש ררבתי םא ,שנועה תארימ תויתדו (םוקמל ה בה אמ
 היהי ץוחנ חרכהב ירה ,ראמ לודג םוקמ תוימואלה תספות
 ,םהיתוערב םה םישפח םא וליפאו ,םיתמא םיימואלש םיכפהל
 ,םיימואלה םילאיריאהלו המואהל הבהאמ תויתד םהל האי

 תדמוע השמ תריתש ,וניריב איה הלבק ,ונירבה תא ראכנ
 תרהטו תוירבה תבהא ,תודחאה תנומא :םירקע השלש לע
 םהילעש ,תוירע יולגו םימד תכיפש ,הרז הרובעל  רוגנב .תודמה
 ץוחש חוכשל רשפא יא םלואו "רובעי לאו גרהי, .רומלתב רמאנ
 םירקעה לא לודג רתוי וא תוחפ םחי ןהל שיש  ,תווצמה ןתואמ
 תורהואו תווצמ םג .השמ תרותב שי ,םירומאה םייללכה
 ,לארשי ןיבו 'ה ןיב תירבל ןתוא תבשוח איהש ,הלאכ
 .םייללכה םירקעהל פחי םוש ןהל ןיאש י"פעא ,הלימו תבש ןוגכ
 תוצמל --- הנושארהלו "תירב, תואורק וללה תווצמהש *ןווכו
 הרותהש ,רבדה רורב ירה ,תורברה .ןמ תחא םג הדחיתנ --- תבש
 ,ןהה תווצמהל שיש וזמ התוחפ יתלב תובישח ןהל .תסחימ
 *םלוע תירב, הארקנ תבש םא ,םירקעל ןתוא ובשח םינורחאהש
 ,א"ל תומש) "םביתורודל םכיניבו יניב איה תוא יכ, :הב רמאנו
 תארקנ הלימ םא ;הרז הדובעכ שנועל. בושח הלולחו (,זט ,ג"י
 התיהו 'וכו םכיניבו יניב יתירב תא, :הב רמאנו 'םלוע תירב,
 ,(רזו--ד"וי ,ז"י תישארב) 'וכו םלוע תירבל  םכרשבב יתירב
 סתואמ תוחפ אל השמ תרותל ןה תובושחש רבדה רורב ירה
 ונחנא םיצור םא ךכיפל .םהב הרומ  תושונאה לכש ,םירקעה
 אל םתוא שקבל ונילע השמ תרות לש היתורוסי תא תערל
 השמ תרות ,ירבעה ימואלה חורב אלא ,תילסרבינוא היפוסולפב
 אלא  ,תירבעה  המואהל \ הנתינ קר אלו תימוא ל הרות איה
 חכ תוהמו הרסומ ,המלוע-תפקשה ,היפוא .ךותמ תעבונ איהש
 םירקעה ' תשלש וליפאש אלא רוע אלו ,וז המוא לש הריציה

 התיה ,ךרע ב ,םינש שש ינפל .."הירוטסיה, ןיעמ ול שי הז רמאמ ("
 םידוהיה םירסומה "תמאלה,ל דעו, המצעל הארקש ,הדוגא הסידואב תמייק <

 הרוגאה התוא לש היפוא לע רומעל.רשפא הזה םשה ךותמו ,'הסידואבש
 אושנ םג םהיגוב---,םידחא םירבח "דעג,ה ךותב ואצמנ הנהו ,התרובע תוהמו =

 תרב םג עודי קלח ול היהיש ךירצ  ימואלה ידוהיה יכ ,םירובס ויהש--- ,"רעוה,
 םתוא ונפיו וז הערל םידגנתמ םירבח םג ואצמנ ןבומכ ,היתווצמו תירוהיה
 אלא ,הדוגאה רכח כ'ג היהש) חונמה  םולבנעיליל לא = "םייתרה, םירבחה
 רמאמב ראבל השקבב (הותופסאב ףתתשהל לוכו היה אל ותושילח ינפמש <

 תא בותכיו םהל תואנ ל"למ ,ימואל ידוהי לש תויתרה | תובוחה תא דחוימ
 ק6₪11080015) "הבהאמ תויתד, ול ארק וטצע אוהש ,הזב ןותנה רמאמה

 ."דעו,ה ריכומ יתייה יכנאש םושמ ,ול וא רסמנ רמאסה - (7 ו
 הכורצ | התוהש הפסאהב  םיתוכול דופי שמשל | רמאמה היה ריתע |
 םינוש םירקמ זאב םיהנובש אלא ,ללכב "תדה תלאש, רע .ןורל ירכ ארקהל
 ראשנ ל"למ לש .ורמאמו המויקתנ אל הפסאה התוא .ירמגל הרוגאה תא 'ולטבו
 תא יתרזחה אל יכ ,ךכל המרגש הבסה תא דוע רכוז יניא ושכע  ,יריב
 ןטז רחאל ול יתרכזהשכש קר רכוז ינא ,הרוגאה הלטבשכ ףכית ורבחמל רמאמה
 ריאשהל יל השרמ איהש ,יל בושה ןרמאמ תא ול יתבשה אל ןיידעש :

 ,הסידואב יתויה השמח םיחרי ינפל .ותומ רתאל ומסרפלו ידוב רמאמה תא
 זא קוסע .חיהש וירמאמ ץיבוק לע ומע יתרברו = וחיבב חונמה תא יתרקבשכו
 גול דונה בושו רמאמה ותוא רבד לע החושה הלגלגתנ בוש ,.סופרל ותנכהב
 הסודואמ יבושבו .."יתומ רחאל ומסרפל ךל .ריתמ ינאו ךדיב רטאמה אנ ראשי,

 :ןורכול הלאה םירבדה תא יל .'תמשר יתובל =
 ,חונמה לש ןרי בתכב | תיסור בותכ רמאמה

 , יטלחומ קוידב
 השענ ירבעה ומוגות

 '- ,בונאיורד ,א
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 וזחאה תנומא . ימואל ןוג ונלצא םהל שי םירומאה םייללכה
 עא תודחאה תנומא התוא וז ןיאש אלא ,הלוכ הפוריאב הלבקתנ
 העמ תרות הל הנתנש תומרה התואב ,תוירבה תבהא .. .ונל
 ענעל ותיב לא אובת אל, לש ולאכ םייווצ ,הב הדומ שוא ןיא
 ,ינגרו םייחר = לובחת אל, ,"הנמלא דגכ לובחת אל, ,"וטובע
 ,ימע בועת בוזע, | ,"ורבש ןתת ימויב, ,'ךנגל הקעמ תישעו,
 .,עקמ םושב םימייק  םניא םהב אצויבו "השונכ ול היהת אל,
 שטעה תופקשה ןה תונוש ,ללכ רבדל ןיא תודמה תרהט ר'עו
 לאמוהה תאמ הז רבד ונעמש רבכו -- ,תוירסומה לע םינושה
 ןויבפהו הלילוה םג תובשחנ .ונלצא ..סוטופינ םוילנרק ןומדקה
 : ,חיכוי "הרומו ררוס ןב,ו  ,תוירסומדרפוחל

 זנ םיבורמש .קר אלו = ,תימואל איה תירבעה  תדה .ןכבו
 םימואל תוערואמל םלוע ןורכז תעיבק םשל ורמאנש ,םייווצה
 "עמ טעה יניעב בעותמ היהש רבד לכ תרסוא איהש קר אל
 .,לטמל ,ןוגכ (ג"ל 'מע "השמ ייחב םיעגר השמח, 'יע) | הבס וזיא
 ול ךתמהב, ,םינימה יאלכ  ,םיעורי םייח ילעב רשב תליכא
 עואל זנטעש םיאלכ דגבו, "םיאלכ ערזת אל ךרש, ,"םיאלכ עיברה
 ₪ שיש אלא --- ,"ודחי  רומחו רושב .שורחת אל, | ,"ךילע
 ולגה תבהא ,תורחאה תנומא לע ,תיממוא ל .תדחוימ הפקשה
 - ,תודמה תרהטו

 " ,םהל ןיאש ,הברה םיקוח שי השמ. תרוהב םלואו
 וחהכ יניר .םהל אורקל יוארו ,תוימואלהל סחי םוש ,הארנה

 יע  םיישארה .השמ תרות יקוח תא קלחל הסננ הבה
 רחל הנוהכ ינידו רוחל םיימואל םיקיח :הלאה תוקלחמה יתש

 \חלאה םיקוחה תא םינכהל ץיחנ תימואלה הקלחמה לא
 | וווגרהש ,ןייצל ץיחנו) ,תורבדה תרשעב רמאנה לכ -- ,א

 , ןו\ 'ךיהלא 'ה יכנא,ש םושמ ,"ךל .היהי אל ,מ  םצעב תולוחתמ
 ,!תורברהל החרכומ המדקה אלא וניאו .,רוסיא אלו קוח אל וב
 חוברה תרשעב הרמאנש ,תבשה תרימש תוצמש וילאמ ןבומ
 .נשחהל הכירצ ,ימואל .ןויער הזיאל םחי םוש הל ןיאש י"פעא
 .:חירבעה תוימואלהל תבש הרושק םירבר השלשבו ..תימיאל .הוצמכ
 .ןםימשה םימעה :לכל אוה .שודק "העבש, רפסמהש ,רחאה
 | ,ושילשהו ; לארשי  ןיבו 'ה ןיב תירב תשמשמ | תבשהש ,ינשה
 קיה רבע יכ התרכזו, דופי = לע םירצמ תאיציל רכז הב שיש

 |הנשה םוי תא תושעל ךיהלא 'ה ךוצ ןכ לע 'וכו םירצמ ץראב
 ] ,("ט ,'ה .םירבר)

 לע םטשפ תא רומג קוידב ליבגהל השק יגולוליפה רצה ןמ
 היהואה ןיבו וז הרהזאבש לרבהה תאו "הכאלמ לכ השעת אל, םירברה
 ' אנ ,'השעת אל ה ד ו ב ע ,תכאלמ לכ, ביטדםויל עגונב הרמאנש
 , .זוונע קר אל הרוסא ,החונמל הנתינש ,תבשבש ,בושחל רשפא ינויגה
 זהוונע, םג .תוברל ,תיב .תרובע םג אלא הכאלמ תרובעו הרשב
 את רשא תא, .בותכה ,העיגי ןהב שי םא "שפנ לכוא יכרצל
 .הועשהל םיקמ ןהונ ''וגו רתונהו ,ולשב ולשבח רשא תאו ופא
 יונ ,תבשה םויל יששה םוימ .לשובמ יתלב ןמ .םיריאשמ ויהש
 [- שא ורעבה אל, הרהזאה .תבשב ותוא .תופאלו לשבל
 ול םערוי ונא .ןיא = . ידמ רתוי- איה הנבומ יתלב "םכיתובשומ
 | "ועבה, םוקמב הרמאנש "ורעבת, הלמה לש ןוכנה שורפה תא
 . גנב "םביתובשומ לכב, הפסוהה לש השוריפ תא אלו ."ולעת, וא
 שה תיבה תפוקת ימיב ראמ תכלל ונקחרה "הבאלמ, .גשומהל
 וממש ,רעשל ךירצ = ,ללכ  רבדל ןיא םינורחאה תודא לעו
 .ושנ םואה םנרפתמ  ןהידי לעש ,תודוכעה  ןתוא לכ הבשב
 ,יקנוה םיימואלל  תישענ תבשה תרימש ונרעצל םלואו .לוחה
 ) חוקפ, .לש הלאשל ,םידחא לש םנוצהבו םתערּב םייולתה

 מה ,ןרוסיאש ,.תוירעה לע .םג ונרהזוה תורברה תרשעב

+ 



 :רמאנ תוירעה לעו .תבש לולח .ריפיאמ | לודנ  ,תוירסומתל

 ."רובעי לאו וז
 ךותמ קר אל .חכומ ימואלה היפואש ,הלימ  תוצמ - = ב

 הגוהנ םלוע תומימש הזמ םג אלא ,"תירב תוא, הארקנש
 ,םש ימע לכ ברקנ א

 ועבקנש | תוכסו .תועובש ,חספ : :םירעומה תשלש - - ג
 תדובע .לכו הדשב הרובע לכ  הרסאנ ,םיימואל  תוערואמ

 היהי  רתומל ,"שפנ לכוא יכרצ, םושמ הב ןיא .םא" ,האל
 תרימשו ,חספ גח ףוגמ תוחפ אל איה הבוח הצמש םיעטהל

 ,הז תא הז םירתופה םינשומ ינש םה ץמח תליכאו חספה
 לבא ,דאמ .דע תכלל םינורחאה וקיחרה כ"ג "ץמח, גשומל

 ךירצ .ימואל לש ונחלושש םושמ ,םולכ  השוע .ןויגהה .ןוא
 לע הז .ןודינב ךומסל רשפא יא ךכיפלו ,יִרוהי לכל רשכ ה
 , םהב םידומ םירחא םירוהי ןיאש  ,תורחוימ .תופא

 תווצמה ןמ םה ולאש הארנ ,בלולו הכוסל ענונש המו
 ,לארשי ץראב תורכא ייחל םחי םהל שיש ירחא ,ץראב .תוול
 ה רזא ה לכ, :הרותב רמאנש הממ םג ונל תאצוי :וז הרע

 ידוהי .קר .רמולכ < ,(ב"מ | ,ג"כ  ארקיו) "תוכסב ובשי לאו
 ,ידימתה ורוגמ םיקמב עבק תרי רדה וא יתמרא לע בשו

 : רמאנ ןכ םג בלולבו ,הכוסה לע הוטצנ :,חרזא אוהש םוק
 "םכיה לא 'ה .ינפל םתחמשו וכו ררה ץע ירפ םכל םח

 ,(ב'מ ,ם
 םושב רושק וניא הז רעומש י'פעא .הנשה שאר --

 ,הנוהכ ינידב םוקמ ול . עובקל  רתוי יואר .כ"או ,ימואל .ץרו
 יעיב ש ה ש דוח ל ןושארה םויב לח אוהש ןויכ .םוקמ 'לנמ-

 ןפוא לכב .םעל שורקה "העבש,  רפסמל תוכייש ול .שיש רשפא =
 :גאה הנשה ש רשפאו ירשתמ ונתנש תא םינומ ונאו ליאה

 ידוהיהל ול ןיא (ירשתב ד י ט ת ונלצא הליחתמ התיה תימונו
 לש םכרעמ וז דעומ לש וכרע תא תיחפהל דוסי  םוש ימוא

 ,םירומאה םידעומה תשלש |
 ,םדו םיאמט םייח .ילעב ,השנה דיג תליכא רוסיא --- .ה
 ,השמ ימיל םדק הארנכש ,ערואמ רכזל עבקנ השנה רינג ר

 םיעבונ םינורחאה םירוסאה ינש ,ימואלה ויפוא לע  חיכומש המ
 ,אמטכ ויניעב הארנש המ לכל םעה לש ובועת שגר ךומ
 ?נירפהל המיאתמ הניא םדו םיאמט םייח ילעב ,השנה רינ תלינא =

 ,א"ו  ארקיו) "ינא שורק .יכ םישודק םתייהו םתשדקתהו, לש 9
 ,(םייכ  ,ב"ו םירבד) "שפנה .אוה םרה יכ, לשו (המ

 לכל .רשכ ימואל לכ לשו ונחלוש היהיש תוציחנה הנה = ,ןמו
 תופסוהה לכ םע ללה םינירה .תרימש תשרוד לארשימ םו
 . םינורחאה םהילע ופוסוהו

 י"פע רומח רוסיא םירוסאה ,תובורעת יאושנ רוסיא ==
 , תורהיה ןמ האיצי ידיל םיאיבמהו - תו

 הרז תר לש יפוא םהל שיש םירז םינהנמ לכ יוקח --
 המ לכ ןאכל ךייש ,ץוכלת אל םהיתוקוחבו, : רמאנ 8

 תולפט תונומא לכ הזב םילולכו "ירומאה יכרד טושמ,: וב
 .הזב אצויכו הלבקה לש היתולונס חוו <

 לע רסומח יכרדבו ימואלה חורב .םינבה .ךונח .בויח = יח
 רשא םּוי ךינב ינבלו ךינבל םתעריהו 'וכו .ךינבל .םתננשו, דוס
 < . תוימואלה - ןויער ףוגמ עבונ= הז .בויחו  ,"ברוחב תוש
 : ,לארשי ימי .ירבד דומל בויח :םנ ]אפ
 ,"הווזמ, .םג וז הקלחמל. םינכהל היה רשפא קחדה "פע | =

 ןפוא לכב = .הנוהכ ינידל ,הארנכ  ,תכייש איה מאד אבילא
 הרותה תווצמ לע: רמאנ "ךחיב חזוזמ לע םתבתכו,ש ,רעשל

 .יכנא רשא הלאה םירכדה יהו ל רמאנ ₪

 'לכב

 ,השמ תרותבש םיקוחהו תויצמה לכ לש

 8 9 םלועה <

 םהל שיש ,םידחא םיבותכ תביתכ לע אל לבא ,"םויה ךוצמ
 םינכא לע םיקוחה .תא בותכל היה ךירצש םשכ | ,יללכ יפוא
 לע םתוא בותכל ךירצ היה ךכ ,ץראה ילובג לע .הבצמ ןמיקהלו
 ומשפתנ אל ןיירעש ךותמ אב הז ךרוצ . תיבה תוזוזמו ריעה ירעש
 ' רבדה תא תושעל היה רתויב השק אלו תורפסהו בתכה זא
 . םיקוחה ןיידע ויה םיטעומש םושמ

 םילוכיש םירבד תישע יאו רפומה יקוח לכ תרימש -- ,ט
 ,םשה לולח ידיל איבהל

 םיקוחה לכמ ץוח ,םינכהל ץוחנ הנוהכ יניד תקלחמ לא
 ! הנוהכה רמעמלו תונברקל ,שדקמה תיבל םיכיישה. תווצמהו

 יהפרטו .הלבנ רוסיא - הז םע דחיו .רקב תטיחש ---,א
 ארקיו) םיגהכל קר הנושארב הפרטו הלבנ ורסאנ | ,הארנכ
 ,זיו ןם"מ :;א"י ;ד"כ ,'ז .םש 'יע) (* םירזל אל לבא ('ח ,ב"כ
 ךכ .רחא  םלואו ,לקסנה רושל הדחוימ הרהוא הכרצוהו (,ו"ט
 ורסאנ הז םע .רחיו (א"כ ,ב*י םירבד) יללכ קוחכ הטיחש העבקנ
 הלבנ תליכאש םושמ (א"כ ,ד"י םירבד) םעה לכל הפרטו הלבנ
 "התא שודק םע יכ, ,םינה כ ולכ ש םעל האנ הניא הפרטו
 ."ולכאת אל הפרט הרשב רשכו יל ויהת שדק ישנאו, (םש)

 תא םג הטיחשב ךירצהל הארוה םוש ןיא הרות ישמוח השמחב
 : םילועה | תופוע = ,(ג'י זו ארקיו .'יעו) תורוהטה תויחהו תופו עה
 .ןברקל ללכב ולע אל .תויחו ,הטיחש םיכירצ םניא ןברקל

 היהיש ידכש ,דוגהל .רתומל .בלָהב רשבו בלה -- ,ב

 - לכ תא רומשל ץוחנ לארשימ םדא לכל רשכ ימואל ידוהי לש ונחלוש

 .לש תופפוהה לכ םע בלָחב רשבו בַלַח ,תופרטו הטיחש יניד

 + םינורחאה
 ,תואירבה  תרימש תרות לע םיסחיתמה םיקוחה לכ -- ג

 , ,הדינ = ,הביז-= ,הערצ ,ןונכ
 2 .םעהל דאמ בושחה םירופכה םוו -- ,ד

 המודקה אחפונל סחי ,הארנכ ,הל שיש תיציצ תוצמ == .ה

 , תימואלה תשבלתה לש
 ןכ םג הז רוסיא ,ןקוהו שארה תאפ תפקה רוסיא -- ,ו

 ' .(ה ,א"ב .ארקיו) רבלב םינהכל קר הנושארב .,הארנכ | ,עבקנ

 : : ,0"כ ,ט"י םש) םעה לכל ךכ רחא קרו
 ,םדה יוסכ =- 1
 - ,רבהל .םוקמה ןאכ .ןיא תוניממ ינוד רבד לע
 - יהוהיה ךירצ םירחואמ  רתוי םינמזב .ועבקנש. םירבהה ןמ

 מצע תא עונמל כ"ג ול יואר ,םירופו הכונח רומשל ימואלה

 . רשע העבש ,תבטב הרשע :,הילדג םוצב איהש החמש לכמ

 םימיה םתואבש ינפמ ,"הריפסה, ימיב םגו ,באב העשתו זומתב

 יעסמ לש  תוארונ רתויה תורצה םגו .אבכוכ-רב לש וליח .חצונ

 . םימיה םתואב ולח בלצה
 < . רובצב הלפת םג םיקרפל ללפתהל ימואלה ידוהיהל ול יואר

 < הברה הנה ,ויחאל ידוהיה תא תברקמ רובצב הלפתש הומ :ץוח

 . תיבב םיהלאה תדובע . תוימואל תווקתו ימואל ןוגי תואלמ וניתולפתמ

 םתחסונבו םמעטב הכורע היהתש הרוסא ימואל יידוהי לש ותלפת

 ,םישנ לש הלהקמ םג איה הרופא .םייוגה לש

 ב"חא התשענש אלא ,תולבאה םג איה קיתע ירוהי .גהנמ

 / . תירזכאו תיארפ
 ..,תורעשה אלא  ,ןבומכ  ,םניא םירומאה םירבדה ןמ  םיבר

 הלעי םא .לורג קפסב לטומ רבדהש .תודוהל םיבייח ונא ונרעצל

 . םיירוטסיההו .םיינויגהה םימעטה תא אוצמל ריתעב וליפא ונידיב

, 
% 



 ,םיתָמהו םייח

 + (ןומלעדתיב לש איפוסולפ טעמ)

 --!םישלש םג ורבע .רככו

 םאו ,רחוימ ךרע לכ םהל ןוא בורה יפ לע םייחה יוחב םוי םושלש

 ונוא רתוי שדוח ,תוחפ שרוח --?ךכב המ םימו שרוח רוע םדאה לע רבע

 הלעו אל ןכ םג הכולמה ריעב "םינברה תבישי, לש שדוחה וליפא .,םולכ אלו
 ןמז םנה ,ךכ רמאל -שפא םא ,"םיתמה ייחב,, םוו םושלש לכא < ,דירוי אלו
 ...המלש הפוקת ,בר

 ןונילע ףחרמ = זחור רוע ,ונכותב יח רוע זמכ רטפנה "םישלש, רע
 -- שואיה קומע ,הרבאה הארינ  ,באכה קזח  ,רבשה לודג .,,"םישלש, ירחאו
 ,,,חוכשל םיליחתמ ,יוה  ,חוכשל םילוחתמו

 םתלועפש ,םיחונ רתויה הינממסב ,איה היתואופיב תאפרמ הלוחתמ תעה

 ,קומעה עצפה לע  םורק .תמרוקו ,החכשה ינממסב ,תכלוהו תדמתמ
 + ,,בלה ןמ חכתשוש תמה לע .הרוזג :איה הרזגו--?תושעל המו <

 החכשה תא אוה ךורב שודקה ארב וירוצי רחבמל ותבח בורמש רשפא
 יכ ,לכאה ינפב רומעל הלוכי הירב לכ .חתיה אל יכה ואלבש םושמ ,ומלועב
 לוכו וניאש הביבחו הרקו שפנ וייחב הדבא אל ימל ?סוכה הרכע אל ימ לע
 תמחנמו תעה האב הנהו , יהו הגהו םינק םיאלמ םייחה ויהו ,התוא חוכשל
 יול חור וליאכ המדנ ..,ןל חורו םימוחנה א יפטנ וזוא ול תגזומ ,לבאה תא

 הבש הערה הנה- -הריזג לכ ומכו = .הריזג קר ,איה הריזג תאז לכבו
 .ןורכזה רעצמ רתוי הברה החכש לש רעצה לודג םומעפלו .הכוטה לע הבורמ =

 ללכ ץפח וניא , לוכי וניא .םדאהש = ,תורקיו תוביבח תומשנ ןנשי יכ
 ,הנורחאה ותמחנ ילוא םנה הלאה םירופיה .וירוסי וילע םיבובחו ,ןתוא חכשל
 ותמשנ רוע לכ ,השקה ותדכאמ ובל תא חיסהל ילבל אוה לרתשמ ,אוה ץפח
 ןירוסו תא ונממ תבנוגו תעה האב תרתחמב בנגכו .,,ןורחאה ועגר רע ,וב

 העש ,עגר ירחא עגר ,הנורחאה ותמחנ תא ותאמ תללושו ,הלאה םיביבחה
 תכנוג איה הנש ירחא הנש ,שדוה ירתא שרוה ,םוי ירחא םוי ,העש ירחא

 רחא תובע אל רקובבו ,כנגנה הזב שיגריש ילכמ ,שודקה .ורעצ תא ונממ
 םינומט ויהש ,םישודקה וירופי תא ונממ וכנג :רודש ומצע תא האור אוה הנהו
 ,וברקב ללח ובל קור ,קיר ובל .ושכעו ,ובבל ירתפמב ,ולש םישרקה  שדקב

 ומכו .ןהילע שורפ לפרע הזיאו ,ןנממ וקחרתנ וליאכ תוביבחה תומשנה
 תוקוחר , ונממ ןה תוקוחר , תוקזחר ולאכ , ןתוא האור אוה לפרעה רעב =

0 ., 

 ...תוקחרתמו =
 ונל תובורקו תורקי ,ךכ לכ ונולע תוביבח ויה רבכ אל הז דוע, אלחו

 חיבשה הז ימ---?ונממ ןתוא .קיחרה הז .ימ) ,ןדעלב .תויחל ונלכו אלש טעמבו "=
 איה השק הריזגו .בלה ןמ חכתשיש תמה לע איה ה רי ז ג --(ונתאמ ןתוא = <

 בורק רימה תויהל תושר וזיא םדאל ול שי  ,המע םילשהל השקש הריזג ,וז =
 ,הלאה תוביבחה .תומשנהל ,ןהלו ,וילע תוביבחה ויתמ תומשנל ונורכזב :,ןבלב
 רומת ,דימת וילא תוכורק תויהל רתוי רוע תושר שי ילוא

 ?בלה ןמ חפתשיש תמה לע רזגנ עודמו הז המלו 0
 רגת ארוק יננחו תאוה השקה הריוגה דגנ םמוקתמ יננה יכבל יקמעמ ,

 תטגעו רעצ ול םורגל ץפח וניאו וירוצי רחבמ לע םדאה רצוי םח םאו . הילע
 -- ? ויבואכמ תא לקהל םירחא םיעצמא אוצמל לוכי וניא םולכ ,שפנ

 תא ללב וילע איבה ילבל היה אלה , ,ינויגה רתויהו בוט רתויח יעצמאהו =
 -- 1 ןתע אלב , וילע- תוביבחה תושפנה תא ונממ לולשל ילבל ,םהה םירופיה
 ,םימיה ילוע ,  תוריעצהו .םיריעצה ןתוא לכ םויח ויה ולא דיספמ הוה ימ
 ונפ ימ ינפבו ,םהייחב וספת ימ לש םטוקמ תא ? םתע אלב םמלועמ ואציש

 תא ,וניניע ידמחמ תא ונתאמ תקול ."אוה, ונחרכ לעב םאו ?םה םמוקט תא <
 ןתוא חקול ,ונילע  תוביבח רתויהו ּונָל תורקי רתויה , תובורק רתויה תושפנה
 ,ונירוסי םע ., וניבואכמ םע , וניתורצ םע .,ונמע ללב בשחתמ ונואו = תע אלב
 ןיאו ., רשוי לכ יאו ,ןידב םימחר לכ ןיאו ולועוו אל הניחה לכו החלפת לכו

 רסחה תא סג ונמע אנ השעי לא "ונממ, אתוטמב -- תומה םויב "ןויגה, לכ = =
 ונרעצ םע ., םושודקה  ונירוסי םע ונתוא אנ בוזעי .ןהילע החכש רוזגל הוה
 ןאּפור ןמזה ידי לע "תורקה ויתואופר, תא ונל חלשל רחמי לא , קוטעה

 / : \ +. .ושבודמ: אלו וצקועמ אל . ןמאנה | <
 אלש הרצ לכו הרמה לע רתוי .םג ,םימעפלו םייחב ינא טסימיטפוא | .

 .ינא לטבמ -- םורוסו ,,.בל ןורבש , תוקחד ינוע התא םילשמ ונאש שי אכת =
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 ב

 = םלועה < : 4

 ןטטבל לכי יניא , םילשהל לכוא אל תומה תא קר ,םהילע גלגלמו םתוא
 " ,עב ונחנא ונויחו ללכב םייחה לע טיכתש ךיא ,ימיטפוא היהתש המכו
 " ומנע תומה לע םג גלגלתו םימעפל ץצולתתש המב ,"לק בלב,ו הפי ןיעב
 , + ךגולגללו ךתויטיטפואל ץק אובי תורבקה חיבב הנה

 ןעפי רפעמ ודוסי םדא :םדאה לש ופופ תא םיערוי ונלוכ םנמא
 תא וניניעב םיאור ונחנאש העשבו . וב ונלגרוה אל לבא -- םיעדוי , רפעל
 \ -- םורמרמתמו םיפצקתמ ונחנא--ותע אלב אב אוה דימת טעמכש ,הוה "ףופה,
 םו'חחש ,טוטפ םדו רשב לש ותתימ לע ךכ לכ ונא םירעטצמ םאו . קדצבו
 אלו ,ולשמ םולכ סינכה אלש ,ותומב ולדלדתנ וולו וייחב ורשעתנ אל
 רמו התאש העשב ,ךכ טושפ םדא ןבב םא -- ,המואמ וירחא רואשה
 ,פחל ינוע המרג. ותתימו םייחה תא ורישעה וייחש לודג םרא לש ורבק לע
 . .הטכו המכ תחא לע

 < ןומלע תיב לכו = , םינונתמו םיכלוה , םולדלדתמו םיכלוה וגלש טויחהו
 - והיוה , ומלועמ רטפנש ירָוהי לכו = ,ימואל לבא םוקמ עודי גשומב אוה ירכע

 %ע ןתורהיב איה הלוע דימת  טעמכש םושמ , תימואל הדבא העורי הדמב
 . ..וירחא וונב

 המכ ,הרועו .הריע  לכב , ריעז רוע לכב | , ךרכו ךרכ לכב  זננוכתה

 . םוינע 'המכו ,.רתוי וא תוחפ םיבוט םידוהיב ונלש תורבקה יתב םה םירושע

 = ךכ "הנשה לכמ םידוהיב ,  ,םידוהי םתסב םאו .! הלאכ םידוהיב םייחה םה

 , ונמל השקש , המכו המכ תחא לע םולבנעיליל ביל השמ "רכ לודג ידוהי
 | -- ,םתא : םיעדוי = ילוא -- ,אוה היאו .וטוקמ אלמוש ימ ןיאו = ותרומה

 - :אצוהל ההע תרשכומה הבייפה יהוזיאו , הלאכ םילודג לדגל .לגופמה םוקמה
 .ףותיב הלגוסמ התיה םולבנעיליל לש ורוד תפוקת --- ? הלאכ םילודג

 " כ הפוקת ןנל בושתש דע ,הנרובעת  םינשב תואמו ,הלאכ םירוהי לדגל
 ' ולכמ ,המכת התמ הלאה םילודגה םעו ץקה אב ,:רמואו שאותמ יכנאש שיו
 = םילודג םידוהיו ,ןחמציו ובושיש ילבמ  ,ןונבלה יזרא ועדגנ ,היחחל בושתש

 ' 'טמעל שפנ תרופמב ,המכחהו הרותה תבהאב ,המכחב ,הוותב םולודג ,הלאב

 = הו ,םומלועל רוע ויהי .אל "םולבנעילול, לש "ונימ ינב,מ םידיהי , ויתווקתו
 ...דוע ויהי אל "םימולבנעיליל, לבא ,לארשיב םילודג רוע .םנמא

 ןכ םנמא = ..."ורודב .לאומשכ ורודב | חתפי,| .ךכב המו :םירמוא יל

 ' המה ימ  ,ביבסמ- וטיבה ,וננובתה .אקע = אדו ,ורודב לאומשכ ורודה חתפי
 " לתוכב הנושארה הרושב התע םידמועה הלא המה ימ ?שארב התע םידמועה
 4 .,4תורוד ינש ינפל ,דחא רוד  ינגל םש ודמע ימו ?חרזמה

 ' ףודה ינפ לש "המוקה רועש, תחפוה ,.דרוה ; טלוב ינחורה סנדקדה
 ,ייונלש  חרזמה לתוכב "םינפה, םנ ונתשנו

 ול -יואו וילודגב לאומשש רודל ירשא .  "ורודב לאומשכ ורודב חתפו, :
 ,.,ויגיהנמב חתפיש רודל

 ונחנא ןיא .םירגיד םיפלא ט"פרת לש תולודג "תואיצמ, : ונייח םה .ךכ
 רשעתנש שי םאו .ונלרוגב הלוע הניא "הלודגה היכוה, ; תחא םעפב םיאצומ
 תוטורפ לש תורישע אלא וז ןיא ,ונלוכגל אב שדח "לודג, הזיאו םימעפל
 הדנאו הדבא לכ .תורצוא ונחנא םיריספמ -- דספהלו , , .תוטורפ לש  ,יביבח
 "נתנש , "םעה :דחא , ירבד םילוע ינורכזבו , הרומת הל ןיאו ןימולשת הל ןיא
 , : ויבא רבק תבצמ לע

 ,םֶתָמְראְל .םיִבְש .םֶה דָתֶא .,דָחֶא.

 םָקְמָשָנ הָרּוהַק - ןשוה רוד ידי
 .+.םֶתּומְרְּכ רוע: דילוי אל = םֶרְצַי הָזְזסע

 יתב -- ארושע .רתב . םירשעתמ תורבקה .יתבו םולדלדתמ םייחה

 . ןוא--תמש םכחו .אתוינע אלוא--םייחה- -אינע רתבו ,אתורישע אלוא--תורבקה
 רע ראתל םג השק .ומוקמ אלממ ןיא -- רטפנש לודג ידוהיו , הרומת ול
 ,הוישע ,הטלש הפוקת :השדחה הלודגה ונתדבא י"ע ונייח ולדלדתנ המכ
 וסלועה ןמ םולכנעיליל םע הרטפנ ,ח ושדח תווקת תרה ,םישדח םייח תרה ,הריבכ

 מו היה הברה דוע  ,ןורחאה ורובד תא דינה .םרט םולבנעיליל יב
 יי.יח היה ולא ,ונל דיגמ-היה הברה דועו ,ונל .דיגהל

 וב ראָמ לודָנו

 והֶוה שיִאָה תָמ ונמו .םרק
 וייח - תריש הק ספנ עצְמָא

 . 1 : יכל 2.

 דוק לבא ,וייח ימיב הברה דינהל קיפסה אוה ,אקוד ואל --- עצמאב |
 "לכי רוע ; ונמז םדוק תמו -- שיאה יח םינש .ששו םושש , יאדוב -- זנמו
 ו = = 7 5 < תויחל הוה ךורצ רוע ,תויחל היה

 0% ב
, 



 ,רטול ,רושל וקיפסה אל דוע ,םביבאב תקספנ םתרישש ,םרא ינב שו

 םהילעמ .הנוכש הקלתסנ -בכו רבד דיגהל וקיפסה אל דוע ,םגורג ל

 תודחא תופט ונטמ ובאשנ ,םרוקמ היה ךורב אל ...רוע ריגהל המ םהל
 יהנטו םדוק הקספנ ותרישו ,םינש םשו םישש יח םולבנעילול ו,שפו

 .איהה הרישה הקספנ ואמ םוי םישלש ורבע רבבו

 חכתשיש תמה לע הרזג :קומעה עצפה לע םורק תמקור הליחתמ תעהו

 + בלה

 3 םלועה < : מ

 יתאוה השקה הריזנה לע הרגת ינא ארוקו

 < וונברקמ ףופי אל .ורכוו ,דימת ונילא בורק היהיש הכו יאדו םולבנעיליל

 םג : הריגה תא לטבל ונידיב הלעי םעפה יכ ,הוקמו ינא ןימאמו
 תיהיו .די ול ביצנ * ,וניתובא ץראב ,םש םגו תולגכ םג , תורפסב םגו םייחב
 + הכרבל ןורכו ,םימלוע ןורכו ,שדוק ןורכו ונורכו ונל

 .הָפְצַמַה לע

 .הרסס טופ
 "תפס ירה, לע יתביבסב  הנוממה ,רגיג גיברול  רוסיפורפה =
 ודובכו ,םיברב ולישכת תא ןורחאה ןמזב חידקה ,םיימואלו םינויצ

 ותוא . בושחל םילב ויהש ,ויצירעמו וירבח יניעב ולופא 3
 השמ תד לש תוינמרג, תטישב ינמיה דומ

 ,וע םג המו ,תובא ל םינב ןוע רוקפל םינווכתמ ונא ןיא
 תאו לכבו ,םהיתובא לש םהילופרקל וליפא ועיגה אלש םמ
 ילודגמ רחא ,ןבה רגיג לש םינורחאה וישעמ תא האור התאשנ

 ךבלב הלעת רשא שי ,אפוריא ברעמבש | "הנקיתמה, תודהה
 לודגלו וזכ ."הנקיתמ, תודהי תריציל יכו : הביאכמו תרעצמ הלא

 -- !+ באה רגיג ותעשב ןווכהמ היה הלאכ "םינקיתמ, םיוו
 תכירע רגיג גיבדולל הרפמנ םלפראק באטסוג ר"רה תמשכ

 דימת רדגזומה ןותעה ותיא ,"סמוטנערוי סעד גנוטויצ ,מעגללא

 וסוחי דובתב רדגההל תושרה תמאב ול שי עורי  ןנומנ
 ןותעה ם:כנש העשמ םירחא םיחרי ורכע אל .ותביש תרדח
 ,םסרופמה ורמאמ תא ךרועה םסרפ הנהו ,רגיג לשי ותושול

 ידלי לע הבוח ליטת הינמרגב הלשממה יכ שרה וב וש
 לש םייתרה םהיגחב דימה ףתהשהל רפסה יתב ידימלה םידוהיה
 רמאמה ררוע ,עודיכ ,המודכו הדילה גח ןוגכ ,םירצונה םהירנח
 יסנרפ וליפאו ,הינמרג ירוהי ברקב שממ המוהמ .ותעשב הוה

 ןודל .וחרכוה --- ,םהמ רחא .אוה ימצע רגיגש --- ,ןילרבב הד
 האחמ ורבחמל עיבהלו הזה רמאמה תודא לע הדחוימ הפסאנ
 תידוהיה  תוניתעהב וא ומסרפהנש  םירמאמה | ,םמונמ .ןפואנ
 םינוש .םידעוו תודוגאל הז ןורינב ויהש תופסאה | ,הינמרגנש

 לש תאזה הנושמה ותשיררש ,וחיכוה תופסאה תעשב  םיחונו
 לש וערזמ "םירוהטה םינמרגה, תא וליפא השייב "ינמיה דומע,
 ולדהשה | ,|בומכ ,ןיבלע הזיא ושיגרה םה םגו ,וניבא = םהרנא-

 5 אלא וגיא הזה ןובלעה םגש שיגרהל הלאה םיבוטה םישנ

 הריתיה תומימחה התוא ךותמ לבא ,םתוינמרגל אל לבא ,םחו
 ,רניג דגנכ זא ומסרפתנש ,תואחמהו םירמאמה הב ונייטענש
 הרימט אמינ וזיא תיבבלה ךותב דער םעפהש | ,היה האו
 , .. התוהמ לע דומעל השקש ,המלעת

 ,התחונמל בושל הנושמה אמינה התוא הקיפסה םרט רועו
 יפב החישל םעפה 'דוע ",טייצדנללא,ה לש וכרוע היה הע
 ר"ד הזיא ,השובמ ויצירעמו וירבח ינפ וקימסה בושו ,ח תוידג
 ,יארו ימשיטנא לבא רמומ תויהל .דיתע קפס רמומ קפס ידוהי ,גניס
 ןפואב היצילג ידוהי תא םיבילעמה , וורמאמל רחא טלקמ :אצמ אל

 ףסא הו גניסל .רגיג לש ונותע תא אלא ,ונמיה ה ןואש ם <
 םיאיצומ "םירשכ, םימשיטנאש " ,םירקשה לכ תאו תוברה לכ תי
 ידומע לעמ אקודו היצילג ירוהי .ינפב םקרוו ,ללכב םידוהיה ש :

 תודע דיעהש דע גניסל לש .ותעד הררקתנ אלו :,"גנוטייצ ,גללאה ;
 ןתמשנו ןפוגב רחסמ תושעל םה םידושחש ,היצילג ידוחיב רק

 עיצה ,ומצע גניסלל .,ולש ,היאר אהו  ,תומימתה םהיתונכ
 .היסור ידוהי ברקב רתויו .רתוי היוצמ תישענ וז -- םשב .הוה .יִוהיח . תא ,ארוק איהו = ה רחא ידוח

 תויסנכ יתבב םהייח תא םג אלא  ,"םינמאנ,ה ויעבצב גניסל ראה
 ,תותבש יב ר עמ רחאב הלפתה רואתב םייפו ,תושרדמ יתבב+
 ,, ןיליפתו תילט םיפטועמ םידמוע ה םידוהיהשכ

 תא כ'ג:ראת ובבל לכב םידוהיה תא אנשש יסורה לוגוג
 וקחשו ,ןיליפתו תילט ה לי ל ב ףטועמ אוהשכ ולש יילקנעי,
 וליפא .אובל .ליגרה שיא .לכ םג אלא ,םידוהי קר אל וירבדל
 תא אנש אוה םגש ,יפורה ביניגרוט  ,םיהוהיה .בוחרל םיקרפל
 "היעהו  ,תשובל ותב תא רכומה ירוהי ראת ,ובבלב םירוהיה
 .תיתונמואה תמאה תא וליפא תלקלקמ האנשהש ומצע לע הז ורויצב
 יוח תא ותעידיש ,וירמאמב חית םידוהיה בוחר דילי אב הנהו
 "<! םירוהיהל ותאנששו םיסור םירפוס 7 וזמ .הלודג הניא םידוהיה
 םסרופמ םדאש אלא ,הזכ יד אלו ..ולא לש וזמ .התוחפ הניא
 .,.הלאכ םירמאמל םוקפ ונוהעב ןחינ רגינ גיברולכ

 םוסנרפה ףכית וחקשו יוקארקנ תירוהיה הלהקה הבלענ
 ושיחכה וב רשא ,בתכמ ",טייצ .גללאה, תברשלל ןהוט ר"דה .ברהו
 ועירוה םיחבדה רתי .ןיבו * ,גניסל לש וירקשו. ויתובד לכ תא
 "היה אל ייקארקבש ,רומג רורב ררבהנ השירדהו הריקחה רחאלש
 ר"ע ורופסב גניסל .ארקש  ,הזכ םש לעב ירוהי הע םג ןיאו
 תידוהיה::תינותעהל הל "תיתו ,תשובל ותב תא רכומה באה
 "ינמיה  רומעה, לש ורובכ לע םעפה םג הסח אלש ,הינמרגב
 וקלחב תולעל םייוארה  ,םיפירחה םייוטבה .םתוא ונממ הכשח אלו

 ,ןיד .יפ לע
 יסנרפ :רבלב תואחמב רבדה רמגנ אל םעפה םלואו

 יכ לע | ,רניג 'פורפה תא ןידל עובתל | וטילחה ייקארקב הרעה
 - יוהי לש םרובכ הא םיללחמה גניפל לש וירמאמ תא .םופרה
 6 .היצילג

 : םידומי לש םנובלע תא םיעכות תידוהי הדע לש םיסנרפ
 רתויה תוידוהיה תודעה תחאל סנרפ אוה םגש ,םסרופמ ידיהי תאמ
 הדמב ביצעמ היה.אלמלא ,רברה אוה .ךחוגנמ המכ ,תובישח
 .ךכ .לכ הבירמ

 .:הזכ הזחמ  תוארל בורקב ."הכזנ, אל .םא עדוי : ימו
 תדע םנרפו יוקארק תדע יסנרפ םיטפשנ  םייוג .לש תואכרעב
 .לדתשמ ולהו ,םהיחא ןובלע תאו םנובלע תא םיעבות וללה ,ןילרב
 םיער .יכ .ורפופ יפב .תמא םנמאש ,"םיתפומבו .תותואב, חיכוהל
 םלוכ, דחי תינבהו תומאה ,םינבהו תיבאה ,היצילג ידוהי םה םיאטחו
 םהל .רצמו םהינפב קקורה לכו ,ץראה לע םכרד תא ותיחשה
 ....חבושמ הו ירה

 +. + עדוי .ימ

 .הובופי תואפיטל ]|

 ?ןכ .י"פעאו  .תידוהי .תומשיטנא :רזומ ןויזח .והז הרואכל
 :ונמצעל רייצל | ונל רשפא-יא ',וניניעל הלגתמו ךלוה הז .ןויזח
 םא -- ,םיסור אניש יסורו םינלופ אנוש ינלופ הבשחמב וליפא
 אניש ידוהי לבא ,איסהרפב .וללכמ ואציו הנוכב םמעב ודגב אל
 <"  תיארפו הרזומ האירב -- ,וניתונפ לכב שארב םוקמ םפוחו םידוהי

 | דוחיב ,םיבשוי ונא םכותב רשא םימעה ינב = ,םיצחלנה םימעה



 3 םלועה < 16 \
 א-ה >>> וא ל קה והמבנה החג הי הבהמה הנשל שד ללה ה א א-ה דלג ב ודו

 ,הבחו הוחא ךותמ עויס הזל הז .עייסלו הוב הז ךומתל םיגהונ <
 תורוחס לע .טוקיוב .םוקמ לכב טעמכ וירכהל וליחתה םינלופה
 םיסחוימו םיפרג | םהלש תורוחסה תא ץיפהל ידכב ,םידוהיה
 לע הפאמריתב .ןילופבו הטילב .חותפל םישייבחמ םניא * םילורג
 ,םהיתולובגב םיסורה םג םישוע ךכו ,םינלופה תא םהב קיסעהל תנמ
 הרובע איצמהל םיצמאהמ םה םהלש תשורחה-יתבבש ןכש-לכמו
 ,םירזה תא קיחרהלו םמע :ינבל קר

 .השעמ היה --  ,קאטסילאיבל ךומסה רפכב --- .,ןיבאבב
 , םירצונ ויה וילעופו וילעבש גרא תיוטל תשורח תיב םש היה
 רמאש ,ידוהיל והורכמ םילעבהו ר"חדיב רגסנ הבס וזיא ינפמ

 םירצונה םילעופהש אלא ,םירצונה םוקמב םידוהי םילעופ .תחקל

 ר"חהיב תא רכמ אוהש | ,ןעט רכומה םגו םמוקכ תא ובזע אל
 ובישיה ,םמיקמב םירצונה םילעופה .וראשיש = ,ךכ תנמ לע קר
 רפכה ותואב םילעופה בורש י"פעאו ,סוקמה ילעופ .ךותמ ר"יב
 ,סתוחרל רופאו םירצונה םילעופה םע קדצהש , טלחוה והנינ לארשי
 ,םירצונ םילעופל עגונ רבדהשכ ,הקזח יניד .לע םידופקמ ךכ לכ
 יתב :תחא .תיוז ןרק קר הטילפל ול הראשנ ידוהיה לעופהו
 , ותירב .ינב .ויחא. לש .תשורח

 .וז תיוז ןרקב םג ידוהיה לעופל ול יובאו ול יוא לבא
 תא "םירהטמ, םה םג וליחתה תשורחה-יתב ילעב םידוהיה

 , םידוהי .םילעופמ .םהיתשורח-יתב
 תולודגה הטיל ירעב םוי לכב םישעמ םה הלא ,אדבוע :יהוז :
 םישעמ ועריא . תירוטקפונמה הישעהה זכרמב = ,ןילופב = .דוחיבו
 וקחר וה :הילאוו:הקסנודזב  םינורחאה םימיבו  זדולב .הלאכ =

 תשורחה-יתבמ הוידוהי תוחפשמ םישמחו האמ
 ,םינלופ ואב םמוקמבו

 .השחמ ירוהיה :להקהו
 תא הקיחרה תחא תינלופ המריפו השרוב רבד הרקשכ

 ,"םיפסה תומא ושער, -- .הלש תשורחה-תיבמ םידוהיה הילעופ
 תבוטל :גאוד . ליחתה | להקהו  תשורחהחתיב | לע טוקיוב .זרכוה
 ךכב ןיא  ,םירוהי תשורח-יתב ילעב םישוע .ךכשכו : .תונברקה
 םילעופה לע .ןידה תא אבלד אקמעב םיקירצמ  דוע .שיו = ,םולכ

 ,"לובעל םישק, ו לא םנמא :םירמואו ,םידוהיה =
 םילעופה לש םנוע תא חוכשל םילוכי 'םידוהיה םינגרובה :ןיא = 0
 ושעש המ וא ושע םה .,רורחשה תעונת ימיב וועש  ,םידוהיה >>

 םילעבה דיו הנוילע הלעמב זא היה לעיפר ,םיסורה םילעופה .םג
 םילעופה ודרישכו לגלגה רזחשכ ,ושכע לבא ,הנותחתה .לע התיה = =

 לעופה לש ותביק בוש הצוכתנ ,הנותחתה - הטוירה לא בוש
 ,םחל-תסורפ ול ונתיש דבלבו הימודב קתושו לבופ אוהו ידוהיה
 רותבו לעופ רותב ,לופכ ץחלו המטשמו האנש ביבסמ האור .אוה
 והושרגי םירוהיה ויחא םג םאו .וינפל תורוגס תותלרה לכ .ידוהי

 וימעפ םישי ןאל זוצק היהי המ םה .םהיתשורח:יתבמ
 טשפתמו ךלוה .תשורתה-יתבמ םידיהיה שורג לש הז ."גהנמ,ו

 תיתיבה .הישעתה תקסופ םשש ,םהה הישעתה יזכרמב דוחיב
 יכ ,איה .הלבק  ,רוטיק:תונוכמ .תרועב הישעת האב המוקמבו
 לעופה םג תמאבש יפ"לעהףא  ,ירצונה לעופהמ בוט ןיא הנוכמל

 ,הנוכמה לש התרובע לא לגתסהל אוה לוכיש  ,הארה .ידוהיה =
 :חיכות הקירמאו |

 םילמה יתש ףורצ .אוה ןבומ םנמואה---*תידוהי תומשיטנא, :
 תכלוה .תידוהיה  תומשיטנאהש :םיאור ונא ןכ  פיעאו = זוללה
 התער לבא .רשב דעו שפנמ ונתוא תולכל החכב שיו ,הטשפתמו
 ץוחב ול ןיא \ ,המוקתש ,ינעה  ידוהיה לעופה לע דוחיב לוחת
 0% < ;תיבב םג .וילגר תא םיקחור ושכעו

 םהיתשורח .יתכמ םישרגמה ולא ,;םידוהיה םימשיטנאהו
>< 

 - אקו רשא שי  ,םהיפמ לכוא םיתירכמו םידוהיה םהילעופ תא
 = לע םידקושי, ומשב םירבדמ ,םעה ישאר תויהל םיאשנתמ םה
 < ,חאוה הטעומה תימינפה תורחה םג ונל .רפחת םנמואה ."ותנקת
 = עת לאו ,םתא םימשיטנא ורפאל ,הלאה םישנאל אורקל ידכ
 =--!זםכיתותפש לע .ותבוטו םעה םש תא תאשל

| 
 .הוג|ו3ת=יתוטנ

 ףעב עריאש המ 66  רמונ "םלועה, = 'יע) ונרפס רבכ
 "חו םב ר תא הלהקה | יסנרפ ופח ד  יכ | ,ןנהנפוק
 ' םרנש ,רבדה יטרפ ועדונ ההע | .ונוצרב אלש ותרמשממ ותוא
 < תובורעת-יאושנ הבורמ הרמב םיגהונ ןגהנפוקב .הז "בר השעמ,ל
 " וז ישודיק רדסל םיברפמ םירצונה םינהכה ,םירצונו םידוהי לש
 ואושנ א ו ה .רדסי יכ ,ברה לא  תונפל םירחוב ךכיפלו .,הזכ
 . ןשודק רדסל אוה םג ןאמ ןיטשנוול רירה ברה םלואו ,הלא
 ' רנכ התע .םימעפ המכ וכ עריא הזו ,תיבורעתהיאושנ לש גווזל
 , ברה החדנ ןכלו ןגהנפוקבש אשידק הכיהקב "לבסה חב, עקפ
 = יפית ןוצר השע אוה .ןימשנרוש ר"רה--םש ול היה שדקב ינשו
 , .ותוא .וכילמה התעו ,להקה

 ::יאושנ יכ  ,וריבה רבכ ברעמה תוצראבש = תולהקה לכב
 . םינווזמ םידלונה םינבה. יכ ינפמ ,תורהיהל דאמ םישק תיבורעת
 רתומ תוצראה ןתואבש םושמו ,תירצונה תדל םיחפסנ הלאכ
 , ,לארשי תדב | תירצינה תדה תא רימהל  קוחה יפ לע
 . תירבב םיאבה םירצונה | ויהיש םישרוד תולהקה יגיהנמ וליחתה
 = תסנכהב ראמ וליקה םגו ,לארשי תר םילבקמ ם רוהי .םע ןיאושנ
 " ויה .ןילרבב | ,ורייגתיש  רבלבו  ,םיניד  המכ לע  םרתוב םירג

 ' יאושנ לש גווזל ןישודיק ררסל המרופירה תלהק ישאר םיגהונ

 . --הז גהנמב ודימתי םא יכ ,םהל הרוה ןויסנה לבא .הובורעת
 ,םשדקמב ללפתהל "ןינמ, םהל היהי אל דחא רוד ימי ירחא הנה
 םש .רשא ,זירפב םלואו = .רימחהל םינורחאה  םימיב ורזח .ןכלו
 ןנו .תובורעת-יאושנב םיליקמ  ,תימרופיר הלהק שדחמ הדפונ

 תולהקה ראשב  ,ןגאהנפוקב םג ושכעו םלוהקומשב גהונ רברה
 . .ןשוריק  ןיבו "לארשיו  השמ .תדכ, ןישוריק ןיב לרבה שי רוע
 יאושנל םיררפמ ןיא ,לשמל ,םלוהקוטשב | ,תובורעת יאושנ לש
 ביהו  ,הנותחה תיבב םא יכ ,תסנכה תיבב ןישודיק תובורעת
 .לןמיס הזיא םש שי ןיידע :הדועס תעשב הלכהו ןתתה תא ךרבמ

 "מיס םושב דוע םיצור 4 םניא ןגהנפוק ינב לבא | ,י[ברוחל רכז,

 / .ברה תא וחד יכ ,ךכ ידיל רבדה אב ןכל

 ..תא הוב םידוהיה םימידקמ יִכ ,אוה ,דאמ .אילפמש המ

 םוִצונו םיריהי ןיב תובורעת יאושנב = ,תויתדה תויסנכה ראש
 . יבש ןיאושנב םג לבא ,לדבה ןיאב | תותדה לכ ינהכ םירימחמ
 . גוזה בייחתי .יכ ,םילותקה םינהכה םיט ריד םיטנטסטורפו .םילותק
 . םשפחה םה םידוהיה קר  ,תילותקה תדב םירליה תא ךנחל
 = .תובורעת יאושנ ןיא = יכ" ,אוה רורב יכ םגה ,רתויב םימדקתמו

 .לארשי םעלו תורהיהל "הקישנ .תתימ, .אלא

 "סנו תאפנב ומס "

 והינמרג תונירמ לכב סנאילאה שאר ,ר גר בד לו ג ףיקתה
 תורוגאה לכשאר ,רפרודנמיט אב :ויתחתו ,ומוקמ .תא חינה
 = [ע .תיארמל . ןילרבב להקה ישארמ דחאו .הינמרגב יתירב ינב,
 < טלחוה רבכ תמאב לבא * .תערה .חסיהב הז יוניש אב יכ ,המדנ

 .ערי ,ותרמשממ רגרברליג .רטפי יכ ,ףרוחה .תישארב רוע רברה
 < םיגיצה תא רפסמ םישדח ינפל רגְרבךלוג טינקה יכ * ,אוה
 ירחאל ולש .ןובשחו ןיד תאצרהב םדגנ חיטהש :םיפירח םירכדב

 י.45.* בצבא שי

, 



 ול 3 ם%ויעה <

 .ותורטפתהל םרג הזה ערואמה םא ,אוה .לודג קפס לבא ! ּ
 לא םנאילאה םחיב יונש תעכ היהי יכ  ,בושחל יא :ןפוא ל
 םינויצה תא טינקהלמ שדחה אישנה ענמי יאדוב יכ .ףא ונוח
 הצורו תוירבל .חונו ןותמ םדא אוה ללכבש  ינפמ = ,אוטהומנ

 םנאילאה ןיב התיהש תורחתהה ייכ ,הווקל שי הזב אצויב יםולמ |
 היהת אל רקיעב לטבת אלש םגה < ,"ןייארעפהםפליה,ה וו <

 וז תורחתהה .הנה דע התיה רשאכ ,ךכ לכ הפירח אנה
 לשו היצנרפ ידוהי לש תופיאשהו  תוחורה יונשב  םנמא הקמ
 םיגיהנמה | ןיב יטרפה ישיאה םחיה םג לבא ,הינמהנ יו
 רתוי הרוצ םינינעה ושבלי תעכ .רוגנהו בירה לידגהל הברה ו
 ,הדסוהל לבויה ג תא רפסמ םימי רועב נוחת סנאילאה ,החו

 לכב .םולשו החונמ ימי התע הל ואובי יכ  ,הל איה בוטן
 אישנ ןיב .,םיגיהנמה ןיב םיישיאה םיכוכחה העכ  ולטנו ןע
 תוברקתה וזיא ."ןייארעפ-ספליה.ה אישנ- ןיבו הינמרגב .סנאולא
 ,הזב םיאצומ ונא רבכ ןילרבב הרועה תרבחל סנאילאה מ
 .ןילרבב החכ-אב תויהל ןומיס סמ'ז ידי תא אלמ א"קו תרבחיע .

 הלודג איה א"קי תרבח לע םנאילאה תעפשה יכ ,אוה ץ
 ,"ןייארעפ:ספליהה, אישנ ..ןומיס םמ'זנבשחנ הנה ינשה .דצמו דא <

 ,םיקוחרה תצק וברקתנ ושכע ,פנאילאה לש הביר .שיאל הנה ו
 ןיב היהת םולש | תצעו תורחתהה לרחת ףוסבל יכ רשפ
 .םהינש

 ו
 .הֶקיִרָמַאְּב תידּוהיה תּונוהָעְה ="

 .וצ

 ו

 :וינבש םיידוהיה םינותעה תעבראב רועצה אוה הזה ןותעה
 רבכו ידיהיה .םלועב םייק אוה םינש שמח וא עברא קר קוו
 שוכרל הכז אל םויה דע ךא .םיארוקה יגיחב לודג םש ל הק
 םה םיטעמ םלואו ,ויארוק םה םיבר .,םידבכמו םיבהוא להק ול
 םג  ,תוילאיצוס םג ,וב שי לכה  ,ינחוה קופסי וב םיאצמה

 ומתוחש הזה ןותעה---רפח דחא רבד ךא ,תוינרדומ םג ,תוומוש
 | ,:..תמ א םעמ--ת

 -ראפ,ה תציחמב םדוק ודמעש ,םישנא י"ע דסונ אוה
 ןה א ק ,בא םע תחא הפיפכב רודל ולכי אלש .ירחאו .,"םטדעו
 ,"טייהראוי,ה לש ךרועה  .םמצעל המב םהל :ונבו ורמע ,רתעו
 -ראפ,ה לש וכרוע תודחא םינש ךשמב היה | ,רלימ .סואול רט
 -ורפה לש ןגרוא .תויהל הזה ןותעה רצונ ןכ יכ הגה .,"םטרעו

 הקוח התיה "םטרעווראפ,ה דגנכ :היציזופואהש ינפמו .,ןוירט
 ,תונורחאה םינשב ותטישב חור תרוק ואצמ אלש  ,םיארוקה בוק
 בירחהל הלקנ לע .םדיב הלעי יכ ,ןהאק ,בא ידגנתמ ונומאה ןכ

 ,ונברוחמ תונבהלו "סטרעווראפ,ה תא =

 ,ועטו ובשח יכ  ,וחכונ הלאה םישנאהו םימיה וכרא אל = =
 ירומע לע "פטרעווראפ,ה םע .המחלמה הקספ .אל םווה רע .םנמא =
 "הכופש המחב, | רלימ םיאול .לפנתמ ןמזל ןמומו = ,"טייהראווה =
 תא תשרל ךא .,"וביוא. .תוכרעמ תא ףדגמו ףרחמו לודג ףצקנ\ |
 קיזחהל קר .אוה ולמע לכו ,רבכ הז שאיתנ "סטרעווראפ,ה םוקפ

 .םידוהיה .בוחרב רט

 ןותעב :היגיע .המשה ,התכה וא הגלפמה אלא ,רחאב | ונותע
 סיסבה תאו ,היתומגמו היתופיאש תא עיבמ אוה יכ ,וב הנימאמו
 ..!ותוא אצמ אל ןיירעו--םינש שמחכ הז רלימ םיאול שקבמ הזה

 וינפ םש ,תוילאיצופה ילעב ןיב םוקמ ול רצב אלש ןויכ
 הלא לש \ אטבמ :ילכ תויהל "טייהראוו,ה הצר ,תוימואלה לא
 תויהל .םובמולק ץרא הדיתע יכ ,םינימאמה הקיריטאב םידוהיה
 :םישרוד םה וז הפקשה ךותמו .תולנב תודהיל בושח יכה זכרמה
 תודהיה - הינומיגיהה לע זירכהל העשה העיגה רבכ יכ ,תושרד
 .ידוהיה םלועב .תיאקירמאה

 ינמיה ףנאה ןמ--תירטנמלרפ ןושלב--םה הלאה םיימואלה
 לש .ילאמשה ףנאה ןמו  יילאיצוסה "סטרעווראפ,ה יארוק לש
 ופרטצנ אל התע-תעל ךא  ,יביטברסנוקה "טאלבעגאמ.ה יארוק
 ילויה .רמוח תניחבב .םה  ןיידע ,הגלפמל ולא םיימואל ןיירע
 "טייהראוו,ה םלואו .הרוצה תא עיבטיו אוביש ר צ ו י ל ןיתממה
 אלמתהל םילגופמ םניא וירווע אלו ךרועה אל .רצוי ןורשכ ול :ןיא
 ףיטהל םג וא הדעב םחלהל ידכ דע ,האידיא וזיא לא הבח
 ןויער לב ליבשב--היושע הובהלתה אלא םהל ןיא ,בל-רשויב הל
 ונממ ל הוקת שיש ,"רחוסל רבועב, םהל הארנה ,ןויערו
 . ,"םישדח םימחיח תואמ מכ, ורדי לע שוכרלו

 1 ינויצ "טייהראוו,ה היה םיתנש וא תחא הנש ךשמב
 אל הלא לכ יכ ,חכונ הרהמ דע ךא .דועו דועו יממע ,ימייס
 ץוחמ, התע דמוע אוהו ,םהב לפטל לרח ןכלו ,םולכ ול "ופיסוי,

 ,יילכה םע .עעורתהל ןוכנ אוהש ,רמולב--"הגלפמ לכל

 םילקלוקמה ןמ הברה .ודמל הקירמאב םידוהיה םינותעה לכ
 -> תמשנ ןה ןהש ,תויצסניפ אוהבל.ורמל דוחיב ,הנירמה ינותעבש
 .:עינהו וירבח לכ לע הז רבדב הלע "טייהראוו,ה םלואו .ןותעה
 יתובוהצה חילכתב "בוהצ .ןותע, לש הגרדמל

 ,תולזג ןונכ  ,םוי: לכב םישעמהו תוערואמה ירופס קר אל
 ביהלהל ידכ  ,"םינוקתו .תופסוהב, ןותעב םיאב ,תופגמ  ,תוחיצר
 רתויה \ םינינעה םג אלא ,ובל תא .שיערהלו ארוקה ןוימד תא
 :ןותעה השוע רוחיב .תויצסניפל .רמוח םש םישמשמ םיבושח

 "טייהראוו,הש םוי ךל ןיא ..,לארשי לש םהיתורצב "הרוחס,
 !.ץראמ םג :איהש הנידמ וזיאמ "םורגופ, ויארוקל איבמ יניא

 --הנימ אקפנ יאמל--.אפוג הקירימאס םגו הירטפואט םג ,לארשי
 ,ארוקה ינואב "םורגופ, הלמה לצלצתש דבלכו

 הקירמאב ידוהיה להקה יכ> ,ךכ ידיל .רבדה .עינה םאו |
 .,םול .רבעמ תואבה תוערה תועומשה י"ע 'רתויב "לעפתמ, וניא
 םניאו םיבצעה והק ,ללכ שיגרמ וניאו בלה םטמטנ "ואב
 ןיעמ םיבוהצה םינותעה הול ומרג הברהו הברה  ,דיע םיעועדזמ
 < ארוקה תא םיליגרמ םה ,"תורצה תא םיללחמ, םה ."טייהראוו,ה

 ,תושידא .לש שגר הזיא ךותמ וא ןומא-יאב .וא ןהילא םחיתהל
 ,בל .ןהילא .םישל יארכ ןיאש םוי םוי ירקמ לאכ

 הקירמאב | תחמוצה  תומשיטנאהב רדגתמ "טייהראוו,ה
 : םהמ .תושעל ידכ : ,םהילע זירפהלו םירבדה תא םזגל לדתשמו
 רשכומ הקירמאב עקרקה םא ,תועד יקולח שי ןיידע  ."תויצסניס,
 .םיטנרגימיאל היטפיטנא לש  תונויזחה םתוא םאו .תומשיטנא לדגל
 רח פה יכ ,קפס לכמ הלעמל והז ךא .תומשיטנא ללכב םה ירהו
 . ,תוררשה לכב  םידוהיה ןיכ רהוש תומשי טנ אה ינפמי

 םיארוקה לע המיא ליטהל ירכ  ,"טייהראוו,ה שמתשמ הז שנרבו
 יכ  ,הזמ  אצויהו  .,,םהל  תויופצה תונכסה תא םהינפל ראתלו
 תירכנ .ונלוקבו רמשמה לע דומענ ("טייהראוו,ה  רמולכ) ונחנא,
 ,'וכו .ללכ ול .תפכיא .אלש ו אלד | ,בםיואה תא
 : / נבו

0 
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 ודובכב ןותעה ךרוע להנמ תאוה "תימואלה הקיטילופה, תא
 - - ."ןקיטילופ, לש רחוימ סופיט הקירמאב שי ,עוריכ. .ומצעבו
 שרוש איהש ,הקיטילופב האור .אוה ומלוע לכ האש םדא-ןב והז
 םלועבש העשב ךא ,הזכ "ןקיטילופ, אוה רלימ םיאול םג .ותמשנ
 תומר תופיאשו םיבחר םיקפוא הקיטילופה ילעבל םהל שי .לודגה
 ןקיטילופל .ול ןיא ירוהיה בוחרב הנה ,(םמצע תאנהל םג ול)
 לש םינוקה רפסמ תא לידגהל -- ,הדיחיה הפיאשה אלא רלימכ
 ,ונותע

 םיעצמאה לכב (ל"ומה םג אוהש) ךרועה שמתשמ וז תילכתל
 דחוימ ןורשכ יכ ,דחכל ןיא םנמאו .תלעות םיאיבמכ ול םיארנה
 ,שרח (אילפמ רבד) "רושטיפ,  םוי לכב אורבל רלימל ול שי
 וחומ תא המ ןמזל קיסעהלו םנמנתמה רובצה תא ררועל ידכ

 םינשבו) קראידוינל אבה היסורבש םילורגה ןמ "ןוגה חרוא, .ובלו
 הקירימאל םיעסונ .םלוכו "'םילודגה, ונצראב ,עוריכ ,ובר תונורחאה
 הררהנ .םינפ"תלבק ול ךרוע י'טייהראוו,ה דימ ,(תוארהלו תוארל
 ,קר םא -- חרואה לש "תואלפנהו תורובגה, תא ויארוקל רפסמו
 "םטרעווראפ,ה והמירקה אל ,ןבומכ

 לש "ןינאס, ןוגכ) .לודנ םש ול הנקש ינויצסניס ןאמור
 רוע .אלו ,י'טייהראוו,ה ידימע לע םוקמ ול אצומ (בושביצרא
 קר יכ ,חיכוהל םיישאר םירמאמ הלחת בתוכ ךרועהש אלא
 תא ול .תתל תוציחנה תא האר םיארוקה להק .לא הברה ותבהאמ
 .םלועה לכ תא שיערהש ןאמורה

 האנה ונממ םינהינ םידוהיה םיארוקהש  ,בושח "ןינע,
 תורהתחנ  השוע "טייהראוו,הו ."םירבד תמחלמ, | אוה = ,הנושמ

 ,("סטרעווראפ,ה דוחיב) ויביוא לע "המחלמ,ל ןמזל ןמומ אצויו להקהל <
 םשל ,ןבומכ ,לכהו =- ודגנתמ שאר לע םיפודג לש ןותוק ךפוש
 .תמאה

 ותמחלמב "טייהראווה,ל ול שי תולובחת המכו המכ רועו

 ילב םיסנרפתמ רלימ לש וירבח ! לזמב יולת לכה ,ומויק דעב
 ,םנותע תא ארוקה בוזעי אמש ,דחפב םייורש םניא םה +בר למע
 רלימ םיאולו = , הנוגה .היצפניפ םימוי וא םוי םש אצמי אלשכ
 .וב חוטב וניא ובלש םושמ ,ודגב ףנכב ארוקה תא קיזחהל ביוחמ
 !וז איה השק "הסגרפ, ןכא

 .המושירש ,הנונה תיתורפס תוישיא םוש ול ןיא "טייהראוו,ה

 ןמול ןמזמ ,םיארוקל שגרומ אהי הנורסהשו ןותעהב רכינ אהי <

 םירפוס תאמ םיבושח םירמאמ יעראב ."טייהראווה,ב םיספדנ 'םנמא
 ,("טייהראווה,ל וירמאמ ןתונ היה ןידרוג בקעי חונמה) םימסרופמ
 הנקש רפופל עבק"תריר םויה רע .השענ אל * הזה ןותעה . ךא
 -לעב וניאש ינפמ ,רלימ םיאולש ,םירמוא .תורפסב םש ול
 .תונורשכ ילעב וילא ברקל לוכי וניא  ,יתורפס ןורשכ

 לש האובב איה ירה ."טייהראוו,ה לש תיתורפסה הרוצה
 :רסוח לש םתוח הז ןותעב עובט לכה לע ךא . "סטרעווראפ,ה
 ,תוילאנאב לשו .ןורשכ

 ירבד םג בתוכ ,הקיטילופ ירמאמ דבלמ ,ומצע ךרועה
 גהונ ךכש םושמ ,םינורטאית תוזחמו םישדח םירפס לע, תרקב
 לש םביט ראתל השק ךא ."סטרעווראפ,ה לעב ןהאק .בא םג
 עירכמ המ עדוי התא יאש םירכד םה הלא ,.וללה ."םיטופטפה,
 לש אפצוחה וא הנש אלו ארק אלש םדא לש תורעבה : רתוי םש
 .להקה ינפב רמולמ. לש םינפ רימעהל ויעמה  שנ-רב

 רבחמ) ץכ .מ .הזיא םש אלממ  טסינוטיליפ | לש :ודיקפת
 לש רלפנזור .םירומ ינפב ףוקכ אוה הז לבא ,(קראידוינב תומארד
 םירודח הלא "םינוטילופ,ב אצומ התא בור יפ לע ,"סטרעווראפ,ה
 :איהש לכ :תופירח אלו םעמ אל םהל ןיאש ,םיהק

 . / ו 2 .

 3% ם%ועה <

 .םומאמ בתוכה הו א ,"טייהראוו.ה לש "רמולמה ירבעה,
 חשעל ליגר אוה םג .ןילמרה רמ אוה  ,"לארשי תמכח,ב
 קממה םיובנגייפ ורבחכ ,הלוז יתופרוקיפא, לש םימעממ
 ייקנו ףירח, אוה ןורחאה הז ךא ,"סטרעווראפ,הב הז קלח לע
 .תויחמשב "תויערמה ויתוריקח, תא בתוכה ,ןילמרה יבגל

 " הונ םישיגרמ הקירימאבש תוצראה:ימע םגש דע ,ךכ לכ הבורמ
 הננעמה לא םיבתכמ םיאב ןילמרה לש"יערמ רמאמ לכ .ירחאו
 | ,םהילע ךורפלו "רמולמה, .ירבד תא רותסל

 ."שיהראוו,הב םפות | "לארשי תמכח לש קלחה םלואו
 "יענעב םירמאמל | לודג .םוקמ הצקוה תאז תמועל ,  ןטק םוקמ
 .ןילמרה רמ .ותוא .,,אוה הלאה םינינעל החמומהו .הבהא
 :,('תוטמשה,ו "םינוקת,ב רי פס קש תא םגרת םנחל אל) ומצע
 = ןמאמ ןורחאה דומעב "טייהראוו,ב אצומ הזוא : םויו םוי לכבו

 < הָעְו דועו "ןיטג, "ןישודק, ,"הדיגב,  ,"הטוס, ןינעב ךורא ישאר
 " נש,ןמיסו הרצק הרושב םיליחתמ ,יושע סותפב םיבתכנ םירבדהו
 "האירק.לש:ןםיפו הרצק זורושב ןכ םג .םימייסמו הירחאל הלאש
 , הירחאל

 שבר םיכשמהב םיספדנו םיכלוהה םינאמור ינש דבלמ
 ענותעה ןמ ."םיחוקלה,  םינטקה  םירויצהו  םירופסה  רבלמו
 -ןמ םונינפ, םוי לכב ןתינ "טייהראוו,ה ליחתה היפורבש םידוהיה
 עלונו םילודג םידומע הגומש ןב אוה ןותעה) "תימלועה תורפסה
 . ,(בר רמוח

 וחאו דחא לכ :''טייהראוו,הב "םינינפ,ה תא' םילוד ךכו
 :אה ןכבו ,םינאמור | תורשע וזיא וייחב ארק אלה ןותעה ירזועמ
 לכ ורפמנ הזכ ןפואב ,דחא רומע לע רפסד לכ ןכות תא רפומ
 .פלודגה םירפופה רתיו = יקסביוטסוד ,בוינגרוט * ,יוטפלוט .יבתכ
 "מש "טייהראוו,ה ירזוע יכ ,םרג םלומש ,(ללכב ףא םירבעה)
 . םהיניע תא םהב

 ןח לע םיבר םימי זירכהו רלימ םיאול רמע ,ןבומכו
 יתווח שוכרה לכ תא ויארוקל רוסמל ובל הגהש הוה אלפנה
 ..- "ןוממ .אוה ןמזה, אלה , רצק ןמז ךשמב םלועה  תורפסבש
 השמח ךשמב .ארקל לוכי אלה "טייהראוו,ה תא הנוקש ימ לכו
 .לודג רפס םיעגר

 - תוצראה-ימע הזב אוה הברמ יכ ,רלימ סיאול אוה עדוי
 ןינ וניחבו אלש רע .יתורפפה םמעט תא לקלקמו םיארוקה ןיב
 ינוח לכ אוה .ריהז םולכ הלא לכו -- ול המ ךא .ןבתל רב
 +הביקה תא לקלקל לולעה ןוזמ רוכמל אלש

 :/ היסורמ  םיאבה "םיקורי,ה לע  רלימ | אוה  גלגלמ
 תנאלמ תא דמל אוהש ראפתמ אוהו ,תונישמה םהיתועיבה
 !ןותע םישוע ךב קרו ."סנזיב,ה ץראב ,הקירימאב תונותעה

 תוותב .יקבה ,דחא רכמ יל רמא -- תינוגר'זה | תונותעה
 הלורגה היש עתה תריצי איה ירה--תימונוקיאה הקיטילופה
 \'הטועפ הישעת, םויה דע הראשנש ,תירבעה .תונותעהל רוגינב)
 למשט ןונכ ,וז הישעת לש ,םיקהבומה םינמיסה םתוא לכו
 םיותע םע תורחתה ,תוכיאה לע תומכה ןורתי ,תישיאה הרוצה
 ."וז תוניתעב םג אצומ התא ,דועו דועו םירחא

 תנוע ןפואב אצמל רשפא הז ןויערל .האנ  היצרטסוליא
 -- ,ותאצוהו "טייהראוו,ה
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 הָריְרְּב ןיִאְמ יִּתְלִחְמ רְָּ
 :תַמָיַו רָבָּכ ףלֶמַש לע
 *- יִריִתַע םַג קמָי םִא ךא
 !סַמָח קא ויִלָע ,וויְלָ
 ,חַצְנֶל דַע לחַמָא אלו
 ,הָכחַמָא אל יִרְבְקְּב םַ
 םֶלועָה ןִמ רַטְפֶא םִא

 .הָלְוְגה יל בשות םֶרַמ

 אָמָצ הָחָצ תּומָאְשְכּ
 -- יִנּבְלָעְו יִתּוריְִנְב

 גָאָשִא ,ראָא
 <... יִנורַחּב ןֶרָּבשֶאַ

 הקושעָה יִתָמְשִ
 ּהָתּומ .ירחא .םיִּבַר םיִמּ
 הָבַבִתּו הפ טָּבְלְתּת דוע

 .ּהָתּומְתִי תֶא לָלְקִת ף
 ע .הנדוונ :

 ו

: -4% 
 . ץיבוקרב ה

 ,תיִבּובְויִלָּכ

 עיגה רבכש רוחב ,הנטק הריעב אפור .ןוסלטייפ רוטקוזה
 וראוצל רשקו הירלקפסאה דגנכ ובכשמ-רדחב בשי ,הניב תו
 "תעשבו ,םויה הז התוא הנקש ,השדחה הלוחכה הבינעה

 ,תיכוכודילכ רבדב הפיה הטודקינאה תא  ונורכזב .הלעה השמ
 ,וז הבינע תינק תעב ינונחה ירוהיה יפמ התעדהז התוא עמא
 היהש ינע ידוהיב השעמ .ינונחה ותוא ול רפס הפי הטוזק
 השע המ .ול ןיא  העיסנההםיטרכו  לורבה-תלסמ | תלנעב עמ
 ,הקיר תחא הבית ךותל  ובורו ושארב סנכנו ךלמנ + יקח

 : םינוע-תוריאמ .תולודג  תויתואב שרופמ .בותכ אצמנ .הבוזלע
 וורכהל הלגעב רוטקודנוקה רבעשכ "! תיבוכזהולכ --- םכל טל
 .הפחרל ולגרב הולע רמע דימ ,הביתה תא הארו .םוטיטרכה לע

 ומ + רוטקודנוקה לאש *ךל טאל, : הביתה  ךותמ ידוהוה
 ימו ימ : רוטקודנוקה לאש "! ןאכ ונחנא, : ידוהיה הנע +
 ..."תיכוכוהילכ ,ונחנא, :ידוהיה הנע 1 ם*
 -תבחרהו החונמו הממד תעש ,התיה ברעה תעש העש התוא =
 לע הפיה הטודקינאה דופכלו השדחה הבינעה רובכל העז
 הזה ברעב רוסל  ומצע 'תא רוטקודה ןיכה תוכוכוההולכ נז

 , ותאנהל תודחא תועש .םש תולבלה ןייטשנורב .תחפשמ תג
 הויאו :.ויבשוי לע היה ונח  ןייטשנורב  תחפשמ לש הוה תיגה <

 םינורחאה םימיב ו רוטקודה תא וילא ךשמש ,וב ןופצ םסק

 ןחלשל ותא הבסמ ,תופי םינפ רבסב ותוא תלכקמ ,םעט"תבוטו
 תבבלמ איה וז העשבו ,םחימה ןמ הנושאר פוכ רימת ול חגזומו
 המח הטבה וילע תטבמו  תואלהו תורוחשה היניע יתשב :ותוא
 דע ,אובל דיתעל הבר החטבהו םא תנינחמ הברה הב שיש ,וז
 הריכבה תכה ,הינאמו ,וב .ויתושגר .בורמ ולכ קימפמ רומקורהש
 ,םירוחש-תשובלו הפיו המוק-תפוקז ,וז הינאמ  ,ןייטשנורב תובל
 איהו ,הפסה יבג לע תיריחי תבשויו היוז-ןרקל ברע לכב תשרופ
 .תואלפנ היתוכילהו האלפנ הכררו תיבה-ינב לכמ תלרבומו הרדוב
 האנה החצמ ,הפסה לש ךרה ןפורה לע הל לטומ השאר םימעפ
 םסקו תדדובתמ .הכלמ-תב תנדעכ הימולע ,תנדע ,תומולח םלוח
 אלא | ןופלטייפ  רוטקודהל ול ןיא זאו -- הל ביבסמ ךופש בר
 ,ול ןתנת תושרו וקרפ עיגיש  ,תעל תווקלו תולילו םימי רהרהל
 בשי רומג ןירוח-ןבכו ,וז םיאלפדתנפ לא ברקי .רומג ןירוחדןבכו
 תונידעהו תוריעצה םיפתכה תא קבחי וידי יתשבו וז הכר הפס לע
 , םלועמ שיא רי ןהב העננ אל ןיידע רשא ,וללה

 הירלקפסאה יפלכ דמע ,ותבינעב לפטל רוטקודה .רמגשכ
 ינימ לכל םלינרמו וינפ ךנחמ ,התמועל םינוכ השוע ליחתהו
 חונו = םיענ .אהיש .,ומצע תבוטל הבר הנוכ ןובתמו ןח-תעונת
 .תודחו = תינטק ןה ףא | ויניעו רופצ ינפ וינפש ,לבח .תוירבל
 הוו .,לסלופמו הבע ,האנ םפש ,ול שי םפש הז רכשב לבא
 לעמ < םואתפ םק ןופלטייפ  רוטקודה | ,וימי. לכ יתלודנו ונואג
 ופוג .אולמ לכב ףקדוה | ,בל-בומו חמש :וילגר לע .רמעו אסכה
 ,ומצעב שיגרהו ולוכ םלועה דגנכ ףקות לכב והוח טילבה ,ןמקה
 םיססות  םישרח תוחכו הלעמו .ומכשמ הבגו םואתפ לדג וליאכ
 . רדחה ךרואל .תוסג .תועיספ עפופ ליחתה זאו .,וברקב .םיעפעפמו
 תקחשמ " הוקתהו :םיריאמ | ויתונויערו וילע  בומ ובלו .ובחרלו
 יכ ,הינאמ רבדדלע וירוהרה רהרה וז העשב ..הירהז לכב וונפל
 ןמ ללכ וניא הז רבד ירה .השאל ול היהת איהו אובי םוי
 ינב  ,רבהב ליחתהלו ובל תא תצק ץמאל אלא ול ןיא ! ענמנה
 + דימת ול .םיברקמו םיחונו םה םיבוט \ םישנא ןייטשנורב תחפשמ
 ןיוטשנורב תרבגהל .וילע לטומה תא תישעלו םוקל אלא ול ןיא
 ,תושרחה .תומרדה ןמ דחא הזחמ ברע לכב אורקל ךירצ והירה
 איהש הירופסל ןווא תוטהל הדידלע בשילו ,הזה ןמזב תוארקנה
 ףשא ,רדההו אפה לכ לעו הבקסומ ריעה תורא-לע תרפסמ
 רפסי הינאמ םע .הנש הרשע-שמח | ינפל היניעב םש התאר
 ץיק תומי לעו ,טנדוטס ונדועב | ,וירוענ ימי ילע .בל-תולגתהב
 םע ,לארינינה ןב ,טנרוטסה וריבה תזוחאב הלב רשא ,דרחא
 קילחהל ןושאר.םוי לכב אצי ,הטוינא .םע ,הריעצה הינאמ תוחא
 איטיטפ-ןבל ,תיבב רשא םינוקוה-ןבל וליפאו ,חרקה יבג-לע
 החפשמ תברק אבהלו ןאכמ ברקתי ,םייחלה-לעבו ןתסרכה הז
 םשל תיבב ול םיארוק לכהש ,הנושמה ראותה-םשב ול .ארקיו
 . ."יִדלְמְרִמ, :הריתי הבחו תוקיתמ

 ' וניא רוטקודה בלש ,וז התפשמ ינב ןיב שי דחא םדא קר
 תיבה-לעב | ,אוה ןייטשנורב ,רימת וינפמ ססהמו .ןיידע וב סג
 ןולאכ הניסחו הפוקז ותמוקו האנ וקרפש ירוהי , ומצעבו ורובכב
 דמוע ןוסלטייפ רוטקורהשכ .םימולעדחכ אלמו זילעו :ןנער וכו
 הענכהב ותמועל .ךחגמ אוה וחרכ-לע ,יקנעה ולודיג .האורו ודגנכ
 ,היוזב  ותרימעו וכרע ךמ יכ ,ומצעב | שיגרמו | םינפדתשובבו
 ינפל .רומעל םדאל בוט אל םלואו  .םינוא-הפרו ןטק .תדימע
 הברה | רבדל .ןייטשנורב לש וכרר .,הקיתשב הז ןייטשנורב
 .. םידודחו תונציל ירבדל ונממ תעדונ הריתי הבחו הברה קוחצל)
 ויד. .יתש .ןתונ הז .דימ .,תוחידב לש הלמב וינפל .חתופ םדאשכ

 , 2 לבב םש ל תיוז = ןרקל שרופו  רהממו וסר .יבגילע *
 יור , : הרעה 3 ו - קו
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 הז .ןייטשנורב .אלמי רצוכ | ,ונוימדב רוטקודה האר ושכע
 -ילכ רברב השדחה הטורקינאה תא ול רפסי רשאכ ,קוחש :ויפ
 ,רתויב הפירחו תלפלופמ ויפמ וז החידב אצתש ידכ ,תיכוכזה
 םיקוספה תא םקעיו ולשמ ךפונ הילע ףיסוי ,רחוימ םעט המיעטי
 -רתסלקל לכב המוד וינפ-רתסלק אהיש ,ורופפ תעשב ןוכתוו
 ,ול  חטבומ | ,ךכש ןויכמ ...בבלה-ךרו אריה ידוחיה < לש .וונפ
 !תיבב החמשה הברתו קוחצה לדניש

 ,שיגרהו וזב וז וידי תא רוטקודה ףשפש וב ויתושגר .בורמ
 םיספות םערי אל רשא םישדח תוחכו וילע ותער החו יכ
 ובכשמ"ררח חתפ רעב ושאר תא איצוה  זאו ..וברקב םיעפעפמו
 :הבר תוררועתהב ארקו

 !יתרדא תא ,ןאפיטס --
 ינפל ןוסלטיופ רוטקורה רמעש דע םימעומ םיענר ויה אלו

 ,םיראומה תונולחה לע הלעמל טיבמו דמוע * ,ןייטשנורב תיב
 ,לסלוסמהו הבעה ומפש תא ותחפטמב בגנמ ,ןבל רופכ םיפמועה
 ןוראוצ | ךותל הורח בורמ ךחנמו רבד | ותואל ומצע ןיכמ
 :המחה ותרדא

 ,,!תיכוכזהילכ -=-

 לכואה-רדח ןתפמ לע רמעו עגר בכעתנ ,תיבל סנכנשמ
 אוהו .הזה ןמזב תוארקנה תומרדה ןמ המרד ,שרח רפס' ודיבו
 ,רדחב לכתפמ ,רואה דגנכ תודחהו  תונטקה ויניעב ףעפעמ
 הלורג תיששע- ןחלשל לעממ ,שיא ןיא וטל האתשמו שירחמ
 הבשומ םוקמב ,הפסה לעו תואסכה לע  .קיר ררחהו ,תקלוד
 ,רדס ןיאב תורזופמ ןוטרכ-תוספוקו תוחותפ תוחתלמ ,הינאמ .לש
 -ולכ ,םינוש םיצפחו תלימ:ילכו םידגב םיארנו םיצבצבמ ןכותמו
 עיגמ לכואה-ררחל םיכומסה םירדחה ןמ ,םיעורי-יתלבו םירז .רבג
 תולוקה ךותמו ,תחא-תבב םירבדמה  ,הברה תולוק לש רובד
 לוקכ  ,לולצו זילע  קוחצ לוק ןזואל עמשנו לרבנ םימעפ וללה
 רימת .תקתושה הינאמ וז  ,הינאמ לוק לוקה  ,רוהט ףסכ לילצ |

 -תדיח .ללכ ךכב הכרד ןיאו הב רסוהוהל היתומולחל :הנותנו
 ישעמ ירדס ונתשנו םויה הפ לפנ רבד הזיא .וז איה םיאלפ
 + תיבה

 לע תוהתלו .רומעל רוטקודהל תוהש ול התיה אל םלוא
 רחא לש תלדה החתפנ .דימו ףכית ול הרתפנש ,וז םיאלפ-תדיח
 :ןייטשנורב תרבגה לש הלוק עמשנו םיכומסה םירדחה

 ינודא ,שיאה התא ,הַא ..,ץוחה ןמ סנכנ שיאש ,המוד --
 ,ךממ השקבב ,סנכה ?קפקפמכ ןתפמה לע דומעת המל זרוטקודה
 ךניאש ,רוטקוד ,ךייח !ללכ ונתוא עירפת אל ירה ,הנה ברקו
 .הבקסוממ חרוא ,ונילא אב חרוא !םויה ונל החמש זיא עדוי
 !ךינפל ופוג .אוה ירה ,חא .,,רשא ,ילעב יחא ןב ,אוה וניחא ןב

 -- םהיניב .ךומפה רדחה ןמ םיפופצ ואצי תיבה-ינב לכ
 ,םיקחושו םיננער םינפ םע גניקומס שובל רוחב ' ,חרואה ףא
 ונקויד"תומרל המוד ונקויד:תומדו  המוק:ףוקוו ןיפחו רודד ולוכ
 ;הוטקודה תא וינפל הגיצה תרבגה ,ןייטשנורב ורוד לש

 ...טסידומלתו טנגילטניא ,ונלש רוטקודה הז --
 רעצ רעטצנו ובלב רוטקודה םערתה -- ..ז"אל ותו, --

 הבקסוממ חרואה יפלכ הריק ןוכמ ,הקד העיספ עסופ .אוהו ,לודג
 ויניעו שרחה רפסב תושמשממ וידי = ,םינפ-תשובב וינפל .דמועו
 וטבמ לקתנ העש ותואב הבר  הכובמב תופעפעמ | תונטקה
 הרודהו הפיקו  ,תחרופכ הלוכ  ,תרואה ריל הדמע וז--הינאמב
 איהש אלא היניעב זונג רואו דחוימ ויזב םיקיהבמ הינפ .,ותומכ

 .ונתינ .אלש ,הברה התחמשו הרשא תא .הבלב תשבובכ תיארנ
 וכ .,םואתפ :שינרה .ןופלטייפ .רוטקורה .,רז םרא רמעמב תולגהל

 וקלחסנ ושכע ,ןכל-םרוק ול ויהש ,יתעדהתוחיחזו ותוררועתה לכ
 יובלמ ולטבו .ורבעו

 וונצה ןמ ושרפ .חרואהו הינאמ , ןחלושל ביבסמ ובשי זאו
 ןנש ובשי םשו ,הכרה הפסה לע הולש הנפ םמצעל ורחבו
 תוחותפה תוספוקהו .תוחתלמהב ושפשפ ,שחלב טהיניב ורבדו
 הנחתה ןייטשנורב תרבגה ..םירשואמ) .קוחצ וקחצו .וסלעתהו
 טנכנ דציכ : הבקסוממ אבה חרואה רבד לע רוטקורהל תרפסמ
 "הש הרשע שמח הז וינפ תא התאר אל דציכו ,םתיבל הז
 ןע'תעיבטב הז .חרואב הריכה דציכו ,הבקסומב התויה םוימ
 ומולע ימיב .הלעב לש וינפ-רתסלק : אוה םהיחא-ןבש :,הנושאר
 *ונועו ושכע אוה ןקוש ,הז הלעב תא ,והוארת לא , , ,םיבוטה
 "הפי הז היה ,ןנוקתכ םינש ויהשכ ,רבעשל --- והומכ ןיאמ לטב
 זחא תוכורכ ויה תולותבה לכש ,הריעב ןושארו שאר ,ראות
 "ןעע ,ומצע רבדה-לעב .אוה ירה ,הברדא .ויפיב תולכתסמו
 | ! ותורע ןתיו שיחכיו אנ םוקי , הזב

 וקמו .ופרכ לע  וידי  יתש  ןתנו  ףכית זרדזנ ןייטשנורב
 -,,ןאחחאתהאח : םרו זילע קוחצ ובל לכב םש קחצו תיוז-ןרקל שרפו

 .הנפטב ויפמ הגה איצוה אל טעמכ ןופלטייפ רוטקורה
 "שרב םירבדמו םיבהלתמה  ,תיבההינב תחישמ םולכ עמש אלו וז
 .הוונחה ךיתב בשוי היה העשה התוא לכ ,ןחלשל ביבס םימוהו
 | "לב ששממו םיתפש-תמיקעב הנושמ ךוחיג ךחגמו בשוי ,יובשכ
 הנמ\ ותזיחא תאזו וקלה הוש ,לסלוסמהו הבעה ומפשב ףרה
 , ןיטשנורב תרבגה .ןחלשל . םחימה תא  ושיגה , םייחב ּולרוג
 | שבו ,חרואה הבורק דיל התוא הדימעהו הנושאר םוכ הגזמ
 תמח םא יניע  ,תואלהו .תורוחשה היניע יתש וילע החקפ השעמ
 ותנ ןוסלטייפ .רוטקודה .בל יכ דע ,ךכ לכ תובבלמו תוננוחו
 ותניכש הקלתסנ יכ ,רוטקודה שיגרה שגרה ..ורעצ לדונמ וברקב

 וזינ המ ערוי ימ . הזה ברעב ויוכס לטבו ורבס רבא ,ונמיה
 וווהה חרואב דצה ןמ לכתפמ ליחתה זאו -- ? םיאבה םימיה
 האוהו וימומל ופוגב קדוב ,םיעגרל ויניע וילע ףיעמ  ,ושובלב
 \ תטורא  ןהיתועבצאו  ,תונבלו תוקלחו תולודג םידי ,וידי תא
 הלג ,ונימי תרז לע ,חרואה תועבצאמ תחא עבצא לע , תואנו -

 ,ינל היושעו תחפוטמ ןרופצ ,תלדוגמ הכורא ןרופצ  רוטקודה
 ,תקלורה תיששעה רואמ ההגנ תא תלבקמו הריהזמו תצצונה

 = ..'הלפש שפנו הכומנ חור ,הז אוה אקיר יארוב, --
 ,.הלובשב זחואה עבוט םדאכ ,וז .הכורא .ןרופצב , רוטקוהה זחא

 . םיאנ .םירופס .המכו .המכ םיבוסמהל רפס חרואה
 . ךרדב ותוא תואצומה לכמו ובשומדריע הבקסוממ בלה תא
 ה ,הברה קוחצלו הברה .רבדל -- ודוד עבטב היה ועבט
 זלשה ינפלמ .ודודו .אוה  ,םהינש ומק | ,תובבלה וררועתנו
 םניסחו  המוקדיפוקז ,םירודה  .םהינש | ,רדחה .ךותב  ובציתהו
 ₪ שיא םירפסמו םתוינהל םתעד תא םיחדבמ םהינש  ,םינולאכ
 ,ווטוכ = יבג-לע .םהידו םינתונ | םהינש םעפב םעפכו ,וריבח
 .ש םיקחוצו וז .תיוז- ןרקל הוו וז .תיוז-ןרקל הז .םישרופו םירהממ
 \לא בשי רוטקודה | ,..! אח:ָאחיָאח :םרו זילע קוחצ םבל לכב
 .זע ובלו ויפב ןיא רבדה  ,ףוזנו דדוב ,םירוסאב ןותנכ ןחלשה
 וחוינ  השנרנו איה הזילע יכ  ,הינאמ תא היה האור ,וברקב
 .יוונה -רואב  תוריאמ היניעו םיחרופו םיבהלתמ הינפ ,הז .ברעב
 .היחל ךור לע הלפנו התקר לעמ החנצ הורוחש . תורעש תצווק
 לקה הברתנו = הימולע-תנדע :הריהזהו * הנח לדנו ,תמראתמה
 | ,הל .ביבסמ

 |" ץפקו וליכ ררועתנו רברב רוטקורה .רכזנ םואהפו
 7 .תיבובןקילב 0%
 וטו הו רבד חכש רציכ .,םיפשב ישעמ אלא הז 0



 אלא היה אל הז ברעב ןאכל ותאיב רקיע .לכ ירה + ובלמ ותא

 תא ,םילהוצה ולא םינשל ,םהל רפסיו ושכע םוקי הנה ין
 לע = ,וניביו וארי זאו ,תוכוכזההילכ רבר-לע .השרחה .הטודקונאה
 י ! קוחצל .םיכירצ .םדאהונב המ

 ןייטשנורב לא .יאשחב שגנו  ןחלשה | ינפלמ םק אוהו
 תא תבבלמו תרעוס החישב העש התואב םיקוסע ויהש ,וחרואו =

 ויניע דירוהו רוטקודה בכעתנ ,תודחא תועיספ עספשכ" ,םהונש
 תוכחונמו ןה תונטק ולא וילנר יכ ,ול היה הומתו ,וילנרלא

 -ינב .ונש לש תוצימאהו תולודגה םילגרה תמועל דאמ תווומו
 . המוקההיפוקז ולה םוא
 השעמ | ,תידוהי הטודקינא ,האנ תחא הטודקינא שי, -- =
 יפב ןמוומו ןכומ היה רבכ .ותרוצכ הז. קוספ -- ,., ,"תיכוכוזולננ
 ,םיחיפמו  םידמועה = ,וחרואו ןיימשנורב ינפב ורמאל .רוטקוה |
 -תשובב | םהירחאמ דמוע ראשנו וכלב הטרח רהרה רימ א = +

 וללה תיכוכז:ילכ .ויניעמ ףקשנ שואיהו וכחל ונושל הקבד שמ
 ,., + תיכובז:ילכ םואתפ ול ןינמ + ןאכל .םנינע למ <

 עימשהל  רוטקוההל הנא הרקמהו השעמ| היה םעפ םנמא
 ושיגה .התיה רשוכה:תעש העש התוא ,להקב וז הטורקינא
 סטו רוטקודהל ולזמ קחש ,רדוהמו האנ םמ לע ןהלשל תוומ
 םקו םואתפ רדועתה ןוסלטייפ רוטקודה = .היה תיכוכז לש הו

 ןכומ | קוספה | יתואו תיכוכזה סט לש  ונכב זחא ,ותמוקיצולמנ =
 / ;ונושל לע מומו
 המצע העש התואב אלא --- ",,.האנ .תחא הטודקינא שו, -- \
 הלטנו המוקממ איה ףא .המקו הזב ןייטשנורב תרבגה החיגשה =

 ול  הרמאו  התנפו רוטקודה .דימ םטה תא הבר  תוחידימ
 :ןח קוחצג

 +? םגאב וא חופתב % רחוב התא הטב ,רוטקור ,הדיגה --
 שי + ., רמולכ .. אלא ..., יתנוכ התיה וז אל . ,,אל ---

 < + + םירפסמ
 תרבגה הצצולתה -- +תנוכתנ דחי םהינשל רשפאו --

 ,סגא םגו חופת םג .ךל .ירה ,ךכש ןויכמ -- ,ןחב =
 :ולכ יתיאר .... תרחא .התיה יתנוכ . . . םולשו סח ,אל --

 ןינעכ אלש ןעוט רוטקודה ליחתה --- ..., הכלה .יתרכזנו :תיכונו <
 םיניבמה -- ,םהב התצנ שאו םיקימסמו םיכלוה םהש ,וינפב שחו

 הצורה : דומלתב בותכו ... דומלת יתרמל יתודלי ימיב %םתא <
 דימת סח ידוהיה +םתא םיניבמה .,,רמולכ . .,ויתועמ .רבאל <
 +. .החההח .,ונוממ לע |
 ,רוטקוד -- .לוקב  תרבגה הקחצ -- < ! אחהאה"אח -- 8"
 םיפחה, םידוהיל .בושחת ונתוא םגה % םואתפ ךהעד לע הלע המ
 +, םנוממ לע |
 םינועמ םינפ םע  ,לבלובמו ךובנ ולוכ ,ןוסלטייפ .רוטקודה :
 הפסה לא שרפ ךכ-רחאו .םילמדםונמגב קרטצמ ליחתה ,םימודאו .
 תושגרג תועבצאב ומפשב לסלסמו בשוי = ,תודיחיב םש בשיו הכרה <
 ובל תא הנפה | ,הפסה .יבג-לע וז והבישיב ,ושכע  .תוחעווו <
 ךרדה הזיא ,ערוי םיהלאש ,םינושמ חונוימדו  םיער .םירוהרחל |

 הבקסוממ חרואה לא תשגל ותער לע הלע הלחתמ < ,וולא ואב |
 ןיאש ,תיבהדינב לכ דגנכ ,יולגב ול רמאלו ודובכב םואתפ עונפה |

 םגו םעט"הפה תרשמ קרש ,חורהסגו םעטדרפח הרשמ אלא אוה <
 םעמ ירפחו םיסג .םינינע לע ברעה לכ קוחצל לגוסמ :וחומכ חוו
 ןמוה .םינש-תמחלמ רבד-לע  וחמב .ןויער ץנצנ .ךכדרחא ,ולוכ

 ..םיברב ומש תא שדקיו םינשדתמחלמל .הבקסוממ .חרואה תא ןומ" <
 עבטס איה  הער .יארו וז הינאמ יב ,בשחו ףיסוה ךכ רחא
 םואתפ וייח ול וחכא .הלובשב הנה .יכ. ,תירזכאו הער 0-8
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 התנפ --- .הלוחל ךתוא אורקל אב רענ הנה !רוטקור -- 
 ---וויתונויער הקיספהו ,ןייטשנורב לש הריעצה תבה ,המוונא וילא
 ...הכובו לושבה-רדחב םש דמוע .אוה ירה

 לעמ םקו ובל  ירוהרהמו = ויתונוימרמ 'ררועתנ  רוטקודה
 רמוא ןיאב לבלובמכ | תיבהדינב לכ לע :טיבמו רמוע | ,הפסה
 .םלוכ תאמ הרירפ לבקמ ליחתה ךכ רחא ,םירבדו

 תרכגה הדנ -- !ונתאמ ךליל התא םידקמש ,לבח --
 ,הבר תודידיו ןח-תעונתב ול הרמאו

 ---!יתרבג ,םיחופת תליכאו םימח:תיתש החוד שפנ:חוקפ ---
 לע ףעוב וטיבה תודחהו תונטקה | ויניעו .תושק .רוטקורה הנע
 .ותוולל תלדה לא םלוכ וברקש ,תיבה-ינב

 ,היה םינועש-שרח ,וילא רוטקודה תא .וארקש  ,הלוחה
 םידוהי .ודמעו ושכע .ופפאנ ותטמל ביבס . רבכמ ולצא אפרתהש
 ,וייחל הוקה התיה רוע םויב | .םיגאודו םירצימ םהינפו םישנו
 וצקש ,הארנ .םינוא-ןיאב ושארב רוטקודה עינה = ושכע לבא
 ...רקובה רוא דע ךיראיש יאולהו עגה

 הדמע ,הנטקה תיששעה לש ההכה רואל ,ןחלשה ריל
 הלוכ ,הרשע:הנומש תבב המלע ,הלוחה לש הריכבה  ותב
 ,תואלה היניעבו עקרקב הינפ תשבוכ ,הממושו הנועמו .תכרכודמ
 לכתפה רוטקודה ,רקה שואיה אפק ,המכ הו הניש ועדי אלש
 תוחנוצה ,תוברה היתורעשב ,הכרהו הריעצה ,וז המלעב רצה ןמ
 ,םיגונעה הפוג-ירביאבו םירוחהו םיאנה הינפב ,הפרע לע תולפונו
 המלעה התואב רכונ דימו ,ימינפ רחפמ םעפב םעפכ םיפחרמה
 םש ושכע הראשנש ,הינאמב ,המוקה-תפוקזו הריאמהו הזילעה
 ,.,םימולעה-תודח םיאלמ םהינשו ,הלינ-ןבו הבורק תרבחב התיבב

 .המלעה תא רוטקודה לאש--?תא תטייח אלה --
 .ןה .התנעו רעצ ךוהמ השארב עינה המלעה
 דויחו יוח +השאל וז הרענ יל אשאו םוקא רשפאו. --

 ןעמל ,םתמח לעו םפא לע וז הבולע המותו יל אשא ,ישאר
 תא בתכשכ ,רוטקודה לש וחמב םקנ-ןויער ץנצנ--.,."!ועדי
 ,דאמ  הנושמו הז אוה לבה-ןויער יכ ,ערי  עודי אלא ,טפצרה
 / וחור תהעפ תא ךכשיו ותעד תא חיני הזב אלו

 -קודה די לע הררחב הטיבה ,ןחלשל הפופכ הרמע המלעה
 ,תורזו  תונושמ  תויתוא ריינה יבג-לע  תוריהמב תמשורה רוט
 הצפח וליאכ ,םפוגה היבא תטמ לע םיעגרל היניע הפיעהו
 " עור .תא לטבל וללה םיטוטרשהו תויתואה חכב שי םא  ,חכוהל
 . ,,.םינורחאה הלוחה ימי ךיראהלו הריזגה

 ,ויחחא המלעה םג האצי זא ,אציו ותרדא שבל רוטקודה
 :הדערב ותוא הלאשו ודיב הספת ינשה רדחבו

 המ ..רחכת לאו יל דגה ,ךממו השקבב ..:אנ .רגה --
 , ...(השעא המ .,זיבאל השעא המ היהי

 ,ויניעב ףעפעו תערה"ףוריט :ךותמ הילא טיבה רוטקודה
 | 5 .הבורמ רעצ ךותמ טמקתנ וחצמו ,התלאש ןיבמ וניאכ

 | ףא ירה  ..,םדא-ינב ונלוכ ירה ףתושעל רשפא המ --
 .,םדאה לושמ ...םולכ אל ..,ץילרוג המו יקלח .המו ...םדאדןב .ינא
 תיבובו-ילכ ...תיבוכז-ילכב לושמ זהמוד םדאה המל ,תא תעדויה

 .,.דאמ רמשהלו רהזהל ךירצ ךכיפלו ,,.שממ
 . ,שוגרהו הזוזמב זחאו תלרה לא תחא העיספ עספ רוטקודה

 וינפ הנפה .םואתפו ,רחרחס ךלוהו רעוס ושארו לבלוכמ :וחמ .יכ
 ,השואיו התרצ .לדונמ האתשמו השירחמ תדמועה ,המלעה לא
 ,םישוחה לכ לובלב .ךותמ רבדל .ףיסוהו

 םיאיבמ  תיכוכז-ילכ : ,..תיכובז-ילכ  :יתרמא רשא אוה -- =
 .' האנ תחא הטורקינא שי הנה .?תא .הניבמה  ..,םלועל \ תוינערופ
 <  מנוקה .השעמ היה .הלגעב ....ראמ הפי השעמ  ,תוכוכוזילכ רבהב

 ל



22 

 ונחנא ,ךל טאל :ידוהיה ותוא הנעו ,הביתב ולגרב קפד. רוטקוד
 הטוש הזיא  ,..םילבהדרופס ,.,החדהח | ,ונחנא :תיכוכזהילכ  ,ןאכ
 !יפ ..,הז תא םויה יל רפס

 :קודה -ינפ לע המיא-תורזמ םיניע הדימעה תרוחה המלעה
 לתוכה רע השגנ םואתפו .הנושמ ךוחינ ךותמ םימקעתמה = ,רומ
 : תועוז לוק המירהו הידי יתשב וב הזחאו

 אב
 ותמדק ,םסוגה םינועשה:שרח תיבמ רוטקודה טלמנשכ

 ףטעתה ואו .וינפ לע ףילצמ רדוחו רק םיגלש חוהו הבר הכשח
 חרובכ ,בוחרה ךרואל = תוריהמו תונטק תועיספ עספו ותרדאב
 : םר לוקב ומצעל ןעוטו דעורו עסופ ,הנבסה ינפמ

 ..ןיפ !ןיפ יש

 טשפו רהמ ,ובכשמ רדחל םנכנו ותיבל עינה רשאכו
 ולוכ ףטעתהו תננוצה ותטמ ךותל סנכתה | ,וידגב תא וילעמ
 ברעה ירחא הקוחב ויניע םצועו קתושו אפוק בכש ךכו ,ותכימשב
 לכמו ןויער לכמ קירו םמוש וחמו םימוקע וינפ ,הזה הנושמה

 ל

 .הבשחמ

 .לארשי ץֶרֶא רב לע שְרְת שומש"רפס
 .(תרוקב)

 .0 , ןילרעב + ךובדנאה אניטסעלאפ . שטירט ד

 םלוכ טעמכ םה םיבותכ לארשי ץרא תודא לע  םירפסה
 ןינעתהל ונא םג .ונלחתהשמו .ירצונה להקה דעבו םירצונ ידיב
 ,י"א רבד לע ידוהי ובתבש רפסב ךרוצה טלבנ ,לארשי ץראב
 לא דוחיב בל וב םשויש ,םייללכה םירפסל הפסוה ' ןיעב שמשיש
 תוחתפתהלו ונל םידחוימה ץראה ינינע לאו ץראב םידוהיה בצמ
 7 \ ,חב ונבושי

 ,שטירט 'ה וילע תקל הוה ךרוצה תא קפסל הדובעה תא
 דוע ,לארשי ץראב עורי ןמז .רדש ,ינויצ ןקסעכ רבכ הז עודיה
 תועירי וב ןתנש ,ישומש רפס שמירט 'ה איצוה םינש עברא ינפל <

 תועידי םגו \ םידוהיה  תובשומו  לארשי  ץרא רבד .לע תויללכ
 ןפואו הדובעהו רחסמה יאנת ,ץראב םייחה ירדס דייע .תוישומש
 .הב .תובשיתהה
 םיאתהל לוכי וניאו ידמ רתוי אוה רצק רפסה ותוא םלואו :
 ליכיש רתוי. לורג רפס םסרפל היה ץוחנ ..ידוהיה להקה תושירדל
 'ה לש רצקה ורפס הנה הומ ץוחו ,  תוטרופמו | תובחר תועידי
 םייונשו חתפתהל  תרהממ לארשי ץרא |: ןשיתנ רבכ שטירמ
 ,רצק ןמז ךשמב םג הב םישענ םיבושח

 ,ול וניכחש לודגה רפסה ותוא (תינמרג ןושלב) אצי התע הז הנהו ְ
 ול שי םיפד 190 קיזחה םרוקה "ישומשה רפס,ש העשב .הפי ותרְוצ = <

 לכל קיפסהל םילוכיש .םיפד 308 שטירט 'ה לש .שרחה  רפסהל =
 ,תוצוחנה תועידיה

 ,יוארכ ודיקפת תא הוה שדחה רפסה אלממ םא :םילאוש ונאו
 רמוחה לכ תא ידוהיה עסונל וא .ארוקל אוה קיפסמ םא ,רמולכ
 םידוהיה ינינע רשפאש המכ דע ול םירווחמ ויהיש ידכ ,ול שוררה
 ?תובשיתההל תוענונה תולאשה לע תובושת וב אצמיו .ץראב

 רפסה לא .סחיב המידק לודג דעצ אוה הוה שדחה רפסה
 הברה דוע ופסונ.וילעו ,שרחמ וב דבועמ םרוקה רמוחה לכ ,ןושארה -

 < בצמב .ןונעתמש ,ירוהיה ארוקל םידבכנה םינינעל םיכיישה םיקרפ

 -- םלועה -<-

 ,ץראה לש  תיפרגואיג הריק .ןתונ רבחמה ,היתולאשבו ץראה
 לע רבדמו הב תואירבה בצמו ץראה לש המילקאל םיקרפ רחימ
 םיקפ עבוק אוה .ץראב האקשהה ינפוא לעו חמוצה לעו יחה
 חמצ לכ לע תויטרפב רבדמ אוה ,םינושה הדובעה ינימ לכל
 םירפפמ הברה איבמ אוה ,םיילכלכה םייחב ךרע ול שיש חמצו
 אוה ;הישעתהו רחסמה יאנת לע רברמו ץראה רחסל םיעגונה
 לע .ירכממו חקמ יאנת רבד לע ,ץראה יקוח דייע .תועידי .ןתונ
 תורפח ןניא .הבשומבו  ריעב םייחה יאנתו םיפמה ינינע .תודוא
 = ,ללכב ץראב ינחורה .בצמהו רפסה יתב תודא לע תועידי םג רפסב
 ' םיללכה םירפסב ןאצמל רשפאש תועיריב .טעממ דבחמה
 " לע םימסרופמה תועפמה ירפסב ומכ ,לארשי ץרא תא םיראתמה
 " ונרדו ילכלכה בצמל תועגונה תועידיב הברמ אוהו ,רקדב
 " שדוהיה לש םכרע רבד לע תועירי .איבמ אוה | . תובשיתהה
 תורשפא תא הארמו ץראבש הישעתהו הרובעה יפנע לכב
 תוראוחמ ונלש תובשומה ,עוצקמו עוצקמ לכב הדיתעה .תוחתפתהה
 ופפל רבחמה חכש אל ;קיפסמ לבא ,רצק רואת ' הזה רפסב
 לע םינטקה םירמאמה ,הבשומו הבשומ לכ תודלות תא םג הרצקב
 ץראל תוכומסה תוצראהו הישעתה ךרע לע .ללכב בושיה יכרר תודוא
 " תולאשה תא םינבלמו תוצוחנה תועידיה תא םימילשמ ; לארשי
 . "אב ירבעה בושיב תויולתה

 רשפא יא' ,הבורמ הדמב רמוח קיפסמ הזה רפסה םא לבא
 ' עא רמוחה .תוכיאה לש הכרעל וב .המיאתמ תומכה תדמש ,רמאל
 - תוריהו-יא םישגופ ונא דעצו רעצ לכ לע ,וכרצ יד דימת דבועמ
 רסח םלשו דבכנ רבר דועו ,תודבועבו םירפסמב תונקיידהיאו
 < מוחה תא תתל .הרטמל ול םש. רבחמה טא ,הזה רפסב ירמגל
 \ ,לארשי ץרא ר"ע גשומ ומצעל תונקהל ץפחה ידוהיל ץוחנה
 םיווטסיהה םידירשה לש רצק רואה םג ורפפב תתל היה ךירצ
 םירקיה םירבדה לא דוחיב בל םשוה תועסמה ירפסב .ץראב ונלש
 | םידוהיל דעונה רפסב תתל היה ךירצ ךכיפלו ,םירצונל םישודקהו
 | ,םיקתעה םירבדה רואת ,םירוטסיהה תומוקמה תמישר תא
 | ולופא .ונלש לודגה רבעה םע רושקה לכ---םירבקהו  תוברוחה
 רצה לע רתול רשפא יא : םיישומש םירבדל קר שדקומה רפסב
 ינתוו חכ םיאצומ ונחנא הזב אקורש ינפמ ,יטנמורהו ירוטסיהה
 8 ,ונתדובעל ליעומה לודנ

 ןח ןיאו ,הלאה םיצוחנה םירבדה תא ריסחה רבחמה םלוא
 | .רפסב םנשיש םירבדה םתואל קר הנפנ ןכלו ,םניאש םירבד לע
 ,,יפרגונתאה קלחה לא רבחמה רבוע תיללכה היפרגואינה ירחא
 תאירק ירחא לבא  .ונליבשב ןינע אלמ אוה ומצעל אוהשכש
 אה רצק הזה קלחה | ,תוינקיר וזיא םישח ונא הוה קרפה
 אילפהל לוכי .ילוא ירצונ רפוס ,ללכו ללכ קיפסמ .וניאו ידמ רתוי
 םיורפסל םידוהיה תקולח לע רפפמ אוהשכ ,ותואיקבב ויארוק תא
 .השעש ומכ ,ולאב ולא בברעל אוה לוכי םימעפלו ,םיזנכשאלו
 .הפסמ לבא  ,לילגה .תודא לע בתכש ורפסב יטול ריפ לשמל
 | אוהש עוצקמב קויד רתיו הבחרה רתי שורדל ונא םיאשר ידוהי
 לע הבורמ רמוח תתל היה ךירצ .םיבורמה וינוגב ךכ לכ רישע
 םיררופמ םהייחשו תונוש תוצראמ הנה ואבש :םינושה םידוהיה רבד
 וא םיבשותה רבד לע רבחמה ןתונש םירפסמב , םינוש םינפואב
 םינשותה ףפסמ תא הנומ אוה ,לשמל ,ךכ ,ללכ רהזנ אוה
 הומב םזוגמ קפס ילב אוה הז רפסמו ,שיא 90,000 םילשוריב
 יוס 086 600801 לארשי ץרא לע שדח רתויה רפסה ,הבר
 .| טילשוריב םיבשותה רפסמ הנומ יתפרצה לוסנוקה י"ע דבועמ .אציש
 .הגמ .הרוהי לש הריבה ריע בצמב יקבה ץנול םנו ,0

 .לטירט 'ה לש ורפסב .?8,000 היבשות רפסמ ןורחאה  וחולב
 לו הלמרב. .,לארשי ץרא .ירע רחוב םג םיבשותה רפסמ םזוגמ



 לכ יפלש תעב ,שיא 9000 ןהמ תחא לכב הנומ אוה ,לשמ)
 אלפה הברמלו , הזמ תוחפ אוה ןהיבשות רפסמ םירחאה תורוקטה
 ,לארשי ץרא ירעבש םיבשותה רפסמב םזגמ. רבחמהש י"פעא הנה

 רפסמה לע הלוע וניא ללכב ץראב םיבשותה רפסמש בשוח אה =
 ,?00.000- -תוליגרה תומישרה לכב םיאצומ ונאש %
 רתוי רוע תטלוב םירפסמל עגונב רבחמה לש תוריהזההיא 4

 ,םירפסמ םיאצומ ונחנא הפ ,םתוטעמתהו םיבשותה תוברתה לע וקופנ
 תא תוושהל ילבמו תרקב לכ ילב םינוש תורוקממ םתוא באש רבחמהש =

 ןתונש םירפפמה םה הז  ןודינב םייפוא ,הזל הז םמצע תורוקמה
 תנשב היבשוי רפסמ ,(אבוצ םרא) בלחב םיבשותה רבד לע רבחמה
 1798 תנשבו ,הלודג הרירי םאתפ האב הז ירחא ;800,000 היה 105 0

 תנש רע תכשמנו תכלוה הדיריה 885,000 דע םיבשותה רפסמוו
 התואמו .םיבשוה 100,000 בלחב ואצמנ הנש התואבו ,18%/

 1889 תנשב עיגמו םיבשותה רפסמ הלוע בוש ךליאו הע =.

 ןיידע אוה הז לכ .187,000:ל 1897 תנשב ,190,000)

 תנשבו ,תיעבט.יא הציפק םעפה רוע הנהו םואתפו ,עבטה ךוומ
 ןניא הלאכ תוציפק !800,000 ',ע םיבשותה רפסמ עינמ 19088
 באש רבחמהש םושמ אלא ואב אלו  ,תואיצמב תויהל תולונו <

 אמלעב אנדמוא יפ לע וכרענ םירפסמהו ,םינוש תורוקממ  וירפסמ תא <
 אל .תרדיסמ הקיטסיטטסש .ינפמ  ,רבחמו רבחמ לכ .תרעשה פל <

 םירושח  םירפסמ דועו ..היקרוטב ושכע םג רוע הנניאו החיה
 רבחמה הנומ ,לשמל ,ךכ ,םירחא תומוקמב םג םיאצומ ונחנא הלאנ =

 ששו ,10,000--1894 תנשב (הירוס) היקטלב םיבשותה רפסמ
 ְי ,000,5% דע רפסמה הלע ןכ ירחא םונש

 תוברתה רבד לע רבחמה ןתונש םירפסמה ןיב םג םא לבא
 םיררועמש םהמ שי" הירוסו לארשי ץראב םיבשותה תוטעמתהו
 רחא רורב רבד תאז לכב ,תואיצמה לא םידגנתמש םהמו רשח
 הלודג הדמב תוחתפתמו תוכלוה לארשי?ץראו הירופש : םהמ א
 ירהש ,םידוהיה תרזע ילב םג ןהב בחרתמ בושיהשו דאמ דע
 םרפסמש וא ,ללכ םירוהי ןהב ןיאש םירע לודיג .םיאור וגחנא
 ילב ראשנ םרפסמש וא ,ךרע ול ןיאש רע ךכ לכ אוה טעמ
 הלודגה תוברתהה תמועל (יטולוסבאה לדוגל עגונב םג) יונש לכ
 ,ללכב םיבשותה רפסמ לש

 הז דצמ תואינש :ןתונ אוהש תועידיב .ןקייד . רבחמה ןיא
 ריעאו ,ןלכ תא תונמל הצור יניא , בר רפסמב ורפסב םיאצומ ונא
 םידוהיה לש תשרחה יתב ןיב הנומ אוה .ןהמ תודחא לע קו

 -תיב ומכ ,םיתנש ינפל ולטב רבכש הלא תא םג ופיב םיאצמנה <
 הלוע רינל תשרחה תיב ,םילענל תשרחה תיב ,םיקקפל תשרחה |
 םידוהיה לצא תיתיבה הישעתה לע רבדמ רבחמה ,תוגג .יוסכל |
 ,קשמרב תאזה הישעתה תוחתפתה תא העש התואב חכושו

 םיברעה לצא םירובד לודג לע ורבדב ;םיהוהי יפלא םש הקיסעמה
 -ידאוב םג הז עוצקמ גהנוהש םולכ רפסמ | ונניא | םינמרגהו
 רשפאש ,החנהל חינמ אוה וניתובשומבש םיבנעה לע ורבדב ,ןינח
 וניתובשומ יכנעש ,חכוש אוהו ,םירצמב לודג קוש םהל אוצמל |

 ופיב םידסומה ןיב .לקלקתהל םירהממו ןיי תישעתל קר םיפי
 ןמ לטבו רבע רבבש םיליבשמה לש בולקה םג רבחמה הנ '
 םג ופיב הנומ אוה רפסה יתב לע ורברב ,.בר ןמז הז םלועה |

 אוה ,ללכ | תואיצמב ונניאש תוהענו םירענל ירבע רפס תיג
 ללכב ,רבב הז לטב ןכ םגש םירגהמה ידליל רפס תיב לע רבומ <

 רצמ | העירי  ןורסת לע דיעמ רפסה יתב רבה לע קרפה לכ
 יתב לכב דומלה תפשש ,וליפא: עדוי ונניא , הז .ןודינב רבחמה

 רפסה יתב רבלמ) ,םירעבו תובשומב ,לארשי ץראבש רפסה |
 תיב תא סנ לע םירמ אוה ןכ  לעו ,תירבעה איה (םנאילא לש
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 .קרפב .תירבעה איה וב דומילה תפשש םושמ  תובוחרב רפפה

3 

 שטירט . ,ר 'ה .לש ורפסב םיאצומ ונא רפפה יתב רבד לע
 תוציחנ תא .שינרמ רכחמה ,וילע רומעל יוארש ,רחא טרפ
 תינמרגה .הפשה : תומיסתב רמואו לארשי ץראב תינמרגה הפשה
 רתוי .הצוחנ איה (תירבעה הפשה םע דחי תימלוע הפש רותב)
 ,..'הפוריאמ םבורב ואבש םיבשותהל תילגנאהו תיתפרצה הפשהמ
 תודגנתמה הלאכ תוקלחל | תוקוקו  הינמרג וא ."הרזע, םאה
 ,תיחטש העידי וליפא ץראב בצמה תא תערל יד %זומאהל
 ץראב םיכלהמ הל שיש הדיחיה תיפוריאה הפשְהש חכוהל ידכ
 .תיתפרצה הפשה קר איה םיבשותה רצמ השיררו תוציחנ הב שישו
 בר :ןמז רדש רבחמה ,םדא לכל יולגה ,הז רכד האר אל ךיאו
 םידוהיה תא עינמ תיתפרצה הפשב ךרוצה אל םאה + לארשי ץראב
 םאהו ,םילותקה םייחישמה לש רפסה יתבל םהיד יי תא חולשל
 לש  רפסה תיבש ,הול םרוגה אוה תאזה הפשה לא םחיה אל
 לש-.רפסה תיבו םידימלת אלמ אוה ,לשמל ,ופיב : סנאילא
 : ? אמ םיטעומ וידימלת "הרזע,

 םניאו ,ןבומכ ,םירצק סה הזה רפסב םיאצמנה םירמאמה
 בטיהו ,תונוכנ תורעה ןהב שי ,בושיה תולאשל תורעה ןיעמ אלא
 ' הדובע תועצקמ לש םתוחתפתה תא ליבקה יכ ,רבחמה השע רשא
 תולולע = תולבקהה  .תורחא תוצראבש וזל לארשי ץראב םינוש
 תחבשה ינפא לע ודמעי יכ הלא תועצקמב םיקפועה תא. ררועל
 ,ונצראב הז י"ע תולגתמה תושרחה תוירשפאה לעו הדובעה

 לארשי ץראב תוננגה תא חתפל .ךרצה תא שיגרמ רבחמה
 לע ףא ,הז אוה. ותעב רבד .,תודחוימ תובשומ יו הרטמל רפילו
 .בושיל העישי וב האורש דע ךכ לכ רבחמה גילפה הזב םגש יפ
 תוגויסנהש אדבועה תורמל ,חתפל רשפאו רשפא ולאכ תובשומ
 השענ ולא תובשומב :הפי ולע אל םינג-ןיעבו בקטידראבב ושענש
 לודג םוקמ ןיאש ,רבחמה כוש םלואו | ,יוארכ אלש ןויסנה
 ךומפו םירעל ךומפ קר  חתפתהל + תולוכי ןה .הלאכ תובשומל
 ונבושי תא לידגהל דאמ רבדה בושח .ןבומכ .,תולורג תובשומל
 השרדח ךרר הזה רבדה ןיא לבא ,םינטק םירבא לש םיפלא וזיאב
 :הנשיחו השקה ךרדה ראשהל הכירצ ונכרד .בושיל העושיו
 העוט .תועישנלו המדא תדובעל תובשומ רסילו המְא | תונקל
 ונלעפמ לש רבוכה תרוקנ תא האור אוהשכ ,ןכ םג רבחמה
 קפס ילב הלוכי לארשי ץראב הישעתה .הישעת לש בושי דוסיב
 :בחרנ רכ .לבא ,תודבוע םירי לש עודי .רפסמ דוע הילא ךושמל
 םיכרצהש 'םוקמב ,הקפהה רמוח רפחש םוקמב .ןאכ רוע הל ןיא
 'תינכטה .תולגתסהה םג וב ןיאש םוקמכ , ,ךכ לכ םינטק ןיידע
 קפס ילב הלוכי הישעתה ,םייקתהל  הבחר הישעתל רשפא יא
 םיכרדב הקוזחו ,טאל טאל קר לבא ,ץראב בחרתהלו לורגל
 ץראב הכ רע ושענש הישעתב תינויסנה ,ליעוי אל םייתוכאלמ
 קווחל | רוע הכירצ לארשי ץרא ,תאזה הערה תא קר םיקוחמ
 בושיה הזה .רברה תא שרור רוחיבו ,המראה תדובעב היתוחכ
 הישעתה ,ץראה תוחכ יולג םע דחי הילאמ אובת הישעתה ,ירבעה
 תורכא הל םידקת םא קר לארשי ץראב חתפתהל הלוכי
 ןכ | לעו  .םייח .םירמוח הישעתהל | קיפסת רשא  ,החתופמ
 המראה תרובעמ ונידי תא ךושמנ םא ,העטנ הלודג תועט
 םגש ךכ ידול קר | עיגנ הז ידי לע ,הישעתב ונתוחכ תא זכקנו
 ינוריעה רמעמה ינב ,תורחאה תוצראהב ומכ ,ונא היהנ לארשי ץראב
 שיו שי .. םירפכב םיבשותה לש םבצמבו  םתוחתפתהב יולתה
 ,תיתיבה הישעתהל םגְו הישעתה תוחתפתהל םוקמ לארשי ץראב
 תוחתפתהל : הליבקמ תויהל הכירצ הישעתה תוחתפתה .לבא
 הילכלכה ונתרובע לכב רקיעה איהש ,ונלצא = המדאה  תרובע
 2 ל / 5 ,לארשי  ץראב

 \ .תוצראב םידוהיה תובשיתה תולאשב םג .עגונ . רבחמה
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 תא רועש | ןושארה .היה שטירט .ה .,לארשי"ץראל \ תוכומסה
 ץילממ ושכע םג םא לבא ,ישילשה סרגנוקב דוע תאוה הלאשה
 תא הנש רבכ הנה ,"הלודג הניתשלפ, לש הערה לע רבחמה
 התורשפא םירישכמה םיאנת | עבוק אוה ושכע ,םיטרפ הברהב ויתועד
 ,םה םינוכנ הלאה םיאנתהו .תאזה תובשיתהה לש התוציחנו
 םיינידמה םייחב תונבל רשפא יאש ,רבחמל התארה תואיצמה

 התע שרוד אוהו ,השעמה םלועמ תוקוחרה תוירואית רוסי לע  םינינב
 הו ירחא קרו ,לארשי ץראב בושיה  תדובע זכרתת לכ  םרוקש
 ,ידוהיה בושיה | תולובג תא טאל טאל ביחרהל  הוהי ךירצ
 תרובעל עגונבש ,אצומ אוה רבחמה עבקש םיללכה יפ. לעו
 ,הנטקה היסא לע רתול םיכירצ  ונחנא בורקה דיתעב בושיה
 עיצמ .תוכומסה תוצראה ןמ  .םילופירט | לעו םירהנ םרא לע
 ,שירע-לא קר בורקה ריתעב  ונתרובע גוחל םינכהל. רבחמה
 ןדע \ .תיליו ,בלחו תוריב תויליובש הירופ : יקלח  ,ןיסירפק .יאה
 ,םודור יאה תאו הנמקה היסאב

 ןוכיתה םי ריל תוערתשמה תוצראה תפמ ופרטצנ רפסה לא
 ןה  תונורחאה תופמה , לארשי ץרא לש תונטק תופמ  יתשו
 .קוירב ןהב תונמופמ תובשומה לכ אל םגו ,תועורג

 שרחה ורפס .הלודגה ותויחטשו תובורמה ויתואיגש תורמל
 םיצורה םישנאל | >,ליעומו 'בומ רפס אוה שטירט ,ד 'ה לש
 ץראב 'ונתדובעו = םידוהיה ייח .יטרפו לארשי:ץרא תא תערל
 תולאש לע בישמו תובושח תולאש ררועמ איה בר רמוח ןחונ .אוה ,
 הזה רפסה |. םיילכלכה םייחל םגו םיינידמה םייחל םג תוענונה |

 :ץרא רבד לע ונא ונתורפסל הכרב איבהו ותעב רבדכ אב
 . לארשו

2% ( 

 ,הָיְמּורְּב

 .(עובשה)

 הלהקב .גרוברטפב םינברה תריעו לש תובישיה תולוחתמ הז עובשב
 .הליגר יתלב העונת הריבה רועב תידוהיה

 םינותעה םיעודומש יפכז םינברה תדיעוב בר ןומא ןתונ ומצע ןוירטסינימה
 םוונחור  םינינעל | טנמטרפירה לש = רוטקירידה  תאמ םירטסינימה שאר שקב
 רוחיב ,םירוהיה יגוח ךותבו .תינברה הריעוה תרובע לע םוי .םוי ול תוצרהל
 הרטפב הֶז עגרב ונמרזנ םה סגש ,"יאנכוקה דעוה, ירבח ,רובצה ינקסע ברקב
 ,הרטעה תא םמצעל רוזתחהל רשוכה תעשב ושמתשי םינכרהש ,םיששוח  ,גרוב
 םנמא .םעה לש תויללכה תולאשמהו םייללכה םיכרצה םע בשחתהל ילבמ
 ןולא הנפש םירפוסה רחא תא הז ןבומב עיגרה ,ןוטלריצ ברה ,היסימוקה שאר
 םלואו . םהולע תלטומה תוירחאה תא םיערוי םינברה יכ .,חיטבהו ,הלאשב
 העפשההיילעבו , םינותמה םישנאה םינברה  ןיב םח .םיטעמ יכ ,םיערוו לכה
 םוש לע ורתוי אלש ,תוינוציק תושירד ילעב ,םה םוינוציק םהבש םילודג .רתויה
 לובגל ץזחמ םידמועה | םינונע לע הטילש םהל ןתנה יכ ולדתשי יאדובו רבד
 , םתנבה

 םעטמ םינברו רובצ ינקסע ד"י קר שי תינברה הדיעוה ירבח ב"ם ןיב
 ןיקמוט ברה ,הבקפוממ האומ ברה :םה םהבש םימפרופמ רתווה + הלשממה
 .בויקמ רוזמ טילקרפהו גרבוואילפ ר'ועה ,גרובצניג דוד ןוראבה , ררגטבסילימ
 רתויב הבורמ םתעפשהש םינברה ןיב.ינויצקאיר רתויה םרוה רבוג םמצע םינברהןיבו
 ר"ומדאה : תיגויצה העונתל םידגנתמה ישאְר לע ונמנ םתעשבש ולא ם ג םיאצמנ
 רווע םייח 'ר ,קפירבמ קיציבולוס םייח 'ר ברה  ,ץיוואבילמ ןוסרואינש םולש 'ר
 ץיבולפר ברה  ,(היפימוקה אישנ) ןוסלוריצ ,ל ,י ברה ,הנליוומ  יקסנורורג
 הדועוה ירבח תשמח לכ יכ ,רמאל ךירצ ןיאו , רועו , לורוחמ ברה  ,נוצימירקמ
 - םוולארשיה םירפסה לע .תינבר הרוונצ גיהגהל ושרדש הלאמ--םה םיינוצק ןילופמ

 ץיואבוילמ ר"וטדאה + םייגוציק חשלש שו היפומוקה ירבח תעבש ןיב

 ןטלריצ ברה :םינותמ השלש ;קסירבמ קייציבולוס .ברהו ן'ןינמ ןח ברה
 ועיבשהו ,יקסבוקנילופ הסידואמ ברהו יקסניודורג ע"חר יאנליווה ברה ,(אישנה)
 + בויקמ רוזמ ד"ועה ידיחיה  יבוסירגורפה אוה

 ותינלופהו תיציוואבילה תוינוציקה תא םה םג םיארי םינברהבש םינותמה

 תינכר הרוזניצ ד"ע תועצה ידיל םינבוה תא האיבהש , תוינוציקה התוא

 ופסה.יתב תא רקבל לארשי ידליל רופיא תעיבקו םיילארשיה םירפסה לבל
 'הפוג הדי;ובש םינושה םימרזה ןיב ,הארנכ ,היהת השק המחלטו , הלבשהל
 הדועובש יפ-לע"ףא , םידגנתמה ןיבו םידיסחה ןיב םג דוגינ שגרמש םירמוא שי

 םודדצה יגש ןיבש הנשיה המחלמה הקספ וליאכ רבדה היה הארנ תיאנליוה
 .וללה

 = .הלשטמהש ,םינברה תדיעו לש הפוסב אהי המ דיגהל דוע השק הזכ ןפואבו
 \ זוהו לכ לש החכ תאבל התוא בושחל ה צו ר ,קויד רתיב ,וא החוא תבשוח
 הנוט םורגת םא לבא ,הער וז הדיעו םורגת אל יאדו םמצע םינברהל . היפור
 + +. עדוי ימ -- םונברה םירבדמ ומשבש םעהל םג

 אל םונפה:ןוירטסינימ לש בוצקתה תלאשש םדוקה ןוילגב .ונערוה רבכ

 דצמ כ'צידורו ןמדירפמ ץוח | ,םודוהיה תלאשב פג העיגנ ילבמ המודב הרבע
 ותו: ךותכו .וכהד יפ- לע וז הלאשב עודיה ינשה | בוקרמ םג עגנ .,היציזופואה
 " טנוהיה תא תוכהל רתומ קוחה תופח תחת םידמוע םימעה לבש פ"עאש ,רמא וירבד
 . גקרמל השרה רשא לע ,אישנהל האחמ השיגה םוילאמש .םיטטופיד תצובק
 "החומ ץיבוליסינ ידוהיה טטופירה ,וב רעג אלו הזב רשא אטבמב שמתשהל
 ורמאו ,אישנה ישעמו בוקרמ ירבד רגנ אוה םג

 !ה יכ .הנושארה םעפב עמוש ינא המודה תמב לעמ הזכ תעד יולג,

 !תלטה אל תאזב- -בוקרמ ןודאה לש ויער ידי:לע שארמ םירדוסמ םימורגופה
 . המוחה  תמב לעמ וזכ תיבמופ הארוה | דוע יתעמש אל םלועמ ךא .קפס לכ
 \ ויפמ תאצוי .איהשכ , תאזה הארוהה תא בשוח ינאו  ,םידוהיב תוכהל יותומש
 \ !"םוריתעה םימורגופה ד"ע זורכל , םינמיה לֶהנמ לש

 .ונעמ רותכ ,ןיקשומוט .רוחשה ,םהלשמ דהא י'ע זעידוהו ורזח  םינמיה
 לכ .יכו ,םידוהיב םימורגופ ךורעל .ובשח אל םלועמ יכ ,ץיבוליסונ ירבד לע
 ,םידוהיה דצמ היצקובורפ אלא ונוא תוערפה ןינע

 ריחפהל ידכב | ,םמצעב םומורגופ םיכרוע םידוהיה :רמולכ
 ...ןיקשומיט תאו ינשה

 ' שטופירה לש ןיפמ םג םידוהיה תבוטל םירבד ועמשנ וז הבישיבו
 לש םוגוגמה םישעמה תא ותוארבו ,ינוציק ינמיכ המורהל סנכנש ,ןיקלוג רכאה
 .הבושתב רזח ותגלפמ ינב

 טלוגה 98,000 ןיב םיאצמנ םאה---ןיקלוג רמ א--תעדל יתויה הצור,
 הנפש 1903- -1905 תנשבש ,םימורגופה יכרוע תששו םיעבש פ"הכל םויטילופה
 'עאר תא עלסה לא וצפנו םישנב סנוא:ישעמ ושע | ,רכנה ימע ימד תא
 סאה ,םידוהיב .תוכהל רתומ יכ  ,בוקרמ יפמ ונעמש תכשה םווב ' ?תוקוניתה
 4.4 םתוכהל רשפא ריתעב םג .יכ ,אוה רבדה לש זשורופ

 .נוקומ .תא

 עונאה לש .םהיתוטלחה תבס  התלגנ .יהחה ןמ דופה /הלגתנ
 .םבשומ תומוקמ לכמו םירפכהמ םידוהיה שורג רבד.לע

 <. !תאוה המרגלטה תא היברפבב רשא ירדנב ווחממ לבק ןמדירפ טטופידה
 .וחמה לש בטסירפה .ןאכב םידוהיה ימש תא וסכ םירוחש םיננע,

 = מ ,הצע םירכאהל םיאישמ ובש יאשח רלוקריצ :םירכאהל ,רסמ ינמרקאה
 לתל שיש , םירוהיה תא םירכאה.תולהקמו םירפכה ןמ שרגל תוטלחה וכרעי
 העפשההלו היצילופה לש היתושירדל תוענכנ םורכאה תופסאו .הבישי תוכז םש
 תונתונו םידוהיה שורג רבדב תוטלחה תוכרועו םירפכב עורוה ילעב לש
 טיוטכהמ דופי לכ ילב םישרגמ ךכו . שממ םהב ןיאש םימעט ן היתוטלחהל
 | למצע םירכאה .םירכאה םע םולשב ויחו םש ולדגו ודלונש םידוהי הכרה

 גוט תא סורהל לולע הוה ימואתפה שורגה .רבדה תבס תא ןיבהל םישקתמ
 ."םימשל דע תועיגמ שרגהל םידמועה לש תוקעצהו תויכבה ..םידוהיה

 .:+! םירתי םירואבל הקוקו הגיא תאוה המרגלטהש , המודמכ
0 

 , תונויצב

 שחעוה ירבחל הפסא התיה 'ב רדאב ישילשבו ינשב
  ,ןיקשיסוא מ"א :ופתתשה הפסאהב .היפורבש זכרמה ירכחו
 םוננירג ,י ,גרבדלונ '.ב ,גרבדלוג ל"י ,יקסבוקלב .,ה :,ןוסלריא <
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 ,יו .םיובנזור .ש  ,בוניל'צ .,י ר"דה ,ריפס .י. ר"דה  ,ןיקמומ \,

 ,או גרבנסיו .ש < ,(בלסונירטקי) קורב מ םג ופתתשה ,בּוְוְ
 .ץידוונ =

 ,תוררתפההב רחוימה םירבדה בצמ לע רךוחיב הנר הפסאה "=
 ונסיסכת יטרפו ונתדובע תינכת לע ,יעישתה סרגנוקה יייע .םרננש =
 ,וכרמהלו הגלפמה .לש תונותעהל תוארוה  ועבקנ . בורקה רותעב =

 םידוהיה ייח תולאשמ תודחאל עגונב תוארוה ועבקנ הזב אצויב
 רבדב :תודחא תוטלחה םג.וטלחוה , קרפה לע תודמועה היסוה

 טלחוה = דועו .םינוש םייתגלפמ .םידסומ לש םלולכשו םרוצב |
 ,הספה גחב לקשה ימי תא עונק

 רפי  הסידואב צ"וח | דעוש ,"םלועה, יארוקל עורי רבכ
 הפוקה לש היתוריפ .םולכנעילול לש  ורכזלו ימשל הרחוומ הפוק
 םירבע םע:ירפסו דומל ירפס רעב םיסרפ תעיבקל  םישוזק

 םירכאהו רפסה יתב ךרוצל םתאצוהלנ רפכה .קשמו עבטה חעיד
 ירחא םינושארה םימיב יכ  ,דעוה ונל עידומ ושכע .לארשי .ץראב

 ,ןבומפ .'ר .?40 וז הדחוימ הפוקל. רעוהב ולבקתנ חונמה ח
 םוכס לע הפיקה תא דימעהל ירכ ,וב יולתה לכ תא רעוה הש
 הבשהמה תא .הלועפל איצוהל תמאב היהי רשפא ויתורופבש :,ןוג
 התע .םתספדהלו םירומאה םירפסל םיפרפ תעיבק רברב :הבוש
 הנומתה ילישבו לודג טמרופב חונמה לש הררהנ הנומת רעוה סופוה
 העוריה ותרבחמ תא  חונמה םייס ןהבש תוידופיה = תוחנהה .יספונ
 ירבעה םעה תיחת ר'ע
 .חונמה םש לעש רדנופהל שרוק הלוכ הסנכההו .דחא לבור

 :נליל .היה .המ םיעהויה םינויצהש ,רומג ןוחטב םיחוטב :ונא
 תישעל | ועדי טרפב תישעמה תונויצהלו ללכב  תונויצהל  :םולב

 יולתה לכ תא םה םג ושעי םרצמו ,לודגה ונתמ רכזל םתבוח תא
 לש היתוסנכה תלרגה רברב יאפירואה דעיה תרזעל אובל םהב
 תא םהל שוכרל ונירבח וזרדוי יאדו  .דוחיב .,הדחוימה הפיקה

 ןורחא , תא רימת םהינפל תואור םהיניע ויהו .חונמה לש ותנומ
 ,תינויצהו ןויצ תבח לש "תוכאה

 ןרקה ינינע לכ תא להנמה | , בוניל'צ לאיחי ר"דה --
 שלשה סרגנוקה תנשל יושארה ורזוח תא איצוה ,היפורב תימואלה
 ןומאה ישגר רעב הרות וירבד חתפב  ורסמ ירחא הרשע

 ר"דה ראבמ ,ותדובע רעב גרובמהב ול ועבוהש ןוצרה תעובשו
 "םיחרזמה, .ןיב תוערה תמחלמל המרגש הכסה תא רוצקב בונולצ =

 העונת ריתב תונויצ, :רמוא :איהו ,יעישתה .סרגנוקב "םיברעמה,ו
 תיחתב :תויולתה תולאשה תא הפיקמה * תיטילופו תימואל- הבחר =
 ,ינויצ  זכרמ תריצי ; תול;ב ותורדתפהבו לארשי .ץראב םעה =

 רובעיש .ברעמבו חרומבש םייביטקא רתויה תוחכה וסנכי .וילאש
 לכ לע הלטומ היהת .הרובעה | תוירחאו = ,תפתושמ הֶרונע
 סרגנוקה תיצחמ לש התשיררו התמרגורפ יהוז -- .,וירנח
 הרוש ריתב תונויצה  ,'היציזופוא, הל .םיארוקש וז ,תולאמשה
 תא תלהנמה ,בטיה .הררוסמ תיזכרמ הכשל ,םייפסכ םידסומ לש
 רמועה דחא שיאו  ,םינישה םירפומה תבוטל ףסכה .ץובק תדוגע
 לש התשירד יהוז --  ,םרגנוקה תאמ חכדייפי ול .ןתינשו שארב
 . "'תינמיה סרגנוקה .תיצחמ

 החוטב -- ,ןלהל בוניל'צ  ר"דה  ראבמ --- ,"היציזופוא,ה
 השעת >יאדו איהו הנוכנה איה הכרר קרש | ,רומג ןוחטנ

 ינפאו - תונויצה ןכות לע * היתופקשהש ירכ ,הב יולתה לכ ח*
 םיריכמ הז = םע רחי לבא, .אבה םרגנוקב הנחצנת  הרוכעה

 המחלמה הקספנ ,העשל םולש ארקנ םרגניקה :תליענ .םעש .,ונח
 .ונתעונת - תבוטל | םולשב-הרובע תפוקת הלחז הבוחה

 2% , . . ו .ש

 3 םלועה ><

 .תאזה הנומתה ריחמ ,"ויתובא ץראב

 לכש ,וניתוחכ יצמאמ לכב לדחשהל ונלוכ לע .אופיא  תלטומ
 תורדתסההל התלע םתריצישו ונתוררתסה | הרציש תודסומה

 בונול'צ .ר"דה םיעטמ דוחיבו .."קזנ לכ = ולבסי אל ,בר .למעב
 +תימואלה ןרקה תנוטל הדובעה תוציחנ תא

 הלבקתנש ףסכה תסכמ יפלש | ,ןנואתמ | בוניל'צ ר"רה
 רשפא ראונאיו רבמצד ישרחב תימואלה ןרקה תבוטל | היסורמ
 אוהו ,הרבעה הנשה תמועל תוסנכהה וז הנשב הנטעמתש ,שושחל
 תא םיערויו = תימואלה ןרקהל  םינמאנה  םירכחה לכל | ארוק
 דוחיב = וזרדזיו םתדובע תא התעמ ולידגי יכ ,לודגה הכרע
 .םירופה ימיב תימואלה ןרקה תבוטל ףסכ ץובקו תואספוקה תקרהב

 המכ רע ,וניבי .היסורב םינויצה לכש םיקפוסמ ונא :ןיא
 תמחלמ :תבס רואתל עגונב םג :בוניל'צ ר"רה ירבד םה םיקדוצ
 תינויצה הדובעה תבוחל עגונב 4 םגו יעישתה סרגניקב תועדה
 ' דוחל תישעמ הדובעו דוחל תוערה תמחלמ ,ונלוכ לע .תלטומה

 בונול'צ  לאיחי  ר"רה י"ע ק"הק תבוטל וסנכנש םיפסכה ןיבשח
 ,ראורבפ שדחל 9% םוי דע 8 םוימ
 ,ב"ור 0 תויללכ תובדנ
 2 ,4 ימצעדהםמ

 , 6 תורבוש-יסקנפ

 5 תואספוק

 , --80%  םימלש םימולשת |
 6 ןירועשל : , כ

 , 7% תיז-יצע

 , םוכסב ק'הק יות |
 0 המהגלת תונוילג | ב

= ---777-- | 

 ב"ור ₪086.01 ה"ס

 לש תיוכומה הכשלה החתפנו הרדסנ ןיאמ רהנ לעש טרופקנופב --
 לא | התעמ תונפל ךיוצ "יחרומה, תורדתסהל ןינע ול שיש ימ :לב ."יחרומע
 לוסמו818610 100684102 <)01.5]118180 + וו הסירדא י"פע הרומאה הכשלה
 תיוברטה הכשלה 6מ1ו'ה]כוי080. המ וגז6 8/0, 781(הת807" 6 4
 ושבע :תודסיתמה הלא םגו רבמ תומייקה תויחרזטה תודוגאה לכ תא תשקבמ
 ןתדובע תודא לע םיובדב הטע אובלו ןהיתופירדא תא דימ הל עידוהל
 + ןהישעמו

 בולקהב םינויצה םש וכרע ראונאיב א"לב יכ ונל םיעידומ קפני פ מ
 רחוימ םשור . הפ לא הפמ אלמ היה םלואה .הקיסומו תורפסל ףשנ ירוהיה
 רמ , יאסידואה דעוה תאמ ולבקתנש  ,ינויצ ןכות תולעב ,םסקה תונומת ושע
 יגפל הרבע וללה תונומתה י"פעו ,הנומת לכ לש הנכות תא ראב ןמגוב
 ותנומת התארנשכו + לצרה דעו רקםניפמ תינויצה הפוקתה לב םיפסאנה
 ."?לערה תומ לע, .הנגנ הלהקמהו םהילגר לע םיפפאנה לכ ודמע לצרה לש
 ושע רוחיב .םבילע םולש ירויצו גורפו קילאיב יריש ואיקנ ."הוקתה,ו
 .הקסבאלסאו תקחשמה -- תידוהיו תירבע -- הרשש םירישה לודג םשור
 .הזה ףשנב הכרענש "לאלצב, תכורעת םג החילצה

 ו
 ,ותרובע לש ח"וד ונל איצמה (הילודופ 'פ) 'ב ו ג ם ם ב / םינויצה דעו

 תיסנניפה | הדובעה .  תירובצ-תירוטלוקו תיסנניפ :םיתשל הקלחנ הדובעה

 ן'ור 50 ס"ע םילקש ורכטג ; לבור 160 ק"הקה 'טל ופסאנ :הנש ךשמב
 יאטידואה דעוה תבוטל ופסאנ ; לבור 100 ס'ע ק"הא לש תוינמ :ורכמנ
 ימוקמה רעוה לש ויתואצוח .יכרצל ; לבור 40--יודרונ דסומ 'טל ; לבור 5
 ידמ : תירובצהו | תירוטלוקה הדובעה . לבור 400.18 ה"פ ,לבור 8

 תורפסה ,תונויצה ד"ע הדוגאה ירבח דעב תואירק וכרענ ותבשב תבש
 תולדתשה יפ לע .ותולג תוצראב ירבעה םעה לש ילכלכה וכצמו תילארשיה
 היסימוקהו ,ב"טפבש עדמלו .תורפפל הרבחה לש ףינפ ריעב חתפנ םינויצה
 ןועמ רוכשל יהב ,ושרדנש לבור .םיתאמ ףסא ינויצה .דעוה .לש תירוטלוקה
 הנשה ךשמב .תירוטלוקח היפימוקה הצופה .הרוטמאה הרבחה ףינס דעב דחוימ
 4 ו תורבוח 560 , 0 תב הקיתוילביבה, לש תורבוח 1008

 = ןכרמה 'לש | םווורכ | 0 ,הויפורו 0
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 שוונג 3- םלועה < 6

 תויללכ תופסא הנומש וכרעג הנשה ךשמב ."םלועה, םירמונ 400 "טעווסואר,
 ,הכונחבו יודרונ לש ולבוי גחל , לצרה לש ותומ םויב :היצטינא יפשנ השלשו
 תבוטלו ריעה יינעל הקסה יצע רכממל םסוא אתשה חתפנ םינויצה י"ע
 םהל ושכר סתדובעב םינויצה  .בור א תואמ שלשב | םינויצה ופסא הוה דסומה
 לש הכרה ךב :רבדב אלפ לכ ןיאו .ריעה יבשות לכ ברקב הלודג הבח
 + תובבלה תא חצנל הפוסש הליעומו המת הדובע

 לע ח"וד ונל האיצמה ,  דופיוצבינודב "םיריעצה | םינויצה תצובק,
 ,(,"רת טבש -- ט"פרת טבש) הנושארה המויק תנש ךשמב התרובע רבד
 הפוקל ; .בור 38 תונותעה-תפוקל ;לבור 80 םילקש : תיסננופה .הדובעה
 ישעמ דעב ; .בור 29 ק"הקה תבוטל םיקנלבו רינ , םיות ; .בור 75 תימואלה
 1 + בור 89 "לצרה רעי,ל ; ,בור 20 קנבה תוינמ יתש ; ,בור 40 "לאלצב |
 : תירוטלוקה הרובעה . לבור 983 ה"םב ,לבור 69 הסידואב י"אשיל דעוה תפוקל
 ונגיהנמ תומל ןורבוה םויב .תחא הפסא ןהיניבו תודחא תויללכ תופסא וארקנ
 תוריחבה תנוע העיגהשב .ץיבוטקדתפסא רכול הל הינשו ל"ן לצרה .ר"דה
 ףרטצהל תונוש תודוגא םע םירבדב הצובקה האב יעישתה םרגנוקה לא
 וצופנ הצובקה י"ע .פרגנוקה לא םיריצ ינש וחלשגו םיריצ תריחב ןינעל דחי
 לעופה ,  ,פוקא 8 "טעווסואר, ,ןקא 5 ,"םלועה, .פמוקא 12 עובש לבב

 ץבוק לכמ 'פמוכא 10 ;  ץבוק לכמ "םיפשר, 'םכא 10 ורכמנ  ;"ריעצה

 19 ופסאנ ."תורפס, הקיתוילביבה לש רפס לכמ 'פבא 10  ,"תורפס,
 י"ע ורכמנ הומ ץוחו ,יאטשוקה "רשבמ,ה לע, לע 5 ,"חלשה, לע םימתוח
 םהיניבו "הישות, "הירומ, "ףסאיחא, תואצוהמ םיופפ ה ברה | הצובקה
 ךרב לכמ "הדנאה רפס, +'םכא םועבראכ השרחה .הרודהמהמ "קילאיב יריש,,
 ,'פכא םישלש ,םינטקלו םילודגל "גרבנייטש יבתכ לב, .'פכא םירשעב
 אלש ריעב דחא רועצ טעמכ ןיא ,דועו ,'פבא 1 תנשל "רודה,

 יריעצ לע הבוטל וו הדובע העיפשמ ,ןבומכ | ..םירפסב הצובקה ותוא התמכז
 ,יצהינודל תוכומסה תוריעה ירועצ לע םגו ריעה

 ונל םיבתוכ היסורפב רשא גרבסגונקמ
 "םיזנכשאה , םג ךא ,'םופור,ה קר אלו ,טאל טאל ונריעב תחתפתמ תוגויצה

 ותב ירי לע ינשה ,ונב ירי לע רחאה ,תונויצה לא אעמיק אעמיק םוברקתמ
 םינינעתמ ןליחתה םיריעצהש ,רברה המשמ דוחיב ,ןהירב שיאו ורכמ י"ע ישולשהו

 רוחיב ,ירבע ןכות םהל שוש םורפס םיגוקה רפסמ הברתמ ,הלורג הדמב תונויצב
 רפפמ הברתמו תידוהי םיארוקה רפסמ הברתמ ."גאלרעפ רעשידוי,ה  תאצוהמ
 ,ינויצ וא ימואל ןונע ד"ע טרפר עומשל .םיאבה

 ןושארה .לחקה ינפל ורבריו גיבסגינק תא הז ףרחב ורקב םובושח םינויצ ינש
 תורפסל הרוגאהב יולה הדוהי 'ר א"ע הצרה אוה .לעיקמ ברה ןהכ לימא ר"ד היה
 ושאר ואב םואנה תא עומשלו ,םה תונויצה ידננתמ הילהנמ בורש  ,םימיה ירבדלו
 ,ונויצ םג אלא ימואל קר אל היה םואנה .היפולאו ריעה

 (תוזנבשא) תחא  ,תואצרה יתש ןאכ ארקש בולוקוס :םוחנ רמ אוה ינשה
 האצרההל ,יקסנלומסו ל"ביר רע (תירבע) הינשתו ,"תירכעה תוברתה תוחח, רע
 רמ לש ויתואצרה שוא םורשעו האמכ---הינשהלו ,שוא תואמ שלשכ ואב הנושארה
 תודא לע ןאכ םיחכזתמ ןיידעו לודג םשוו ןהירהא וריאשה = בולוקוס
 :הלאה תואצרהה

 התשע הכורעתה .,"לאלצב, לש הבורעת םג ונריעב .הכרענ הז ףרוחב :
 "לאלצב, = 'טל ףסאנ הזה םוכסכו קרמ ףלא ס"ע  םוגוש םוצפח ורכמנ ,בוט םשוח =

 ,"לאלצב, תדוגאל םיעוכק םירבח םיעברא םג ופסותנ .תוירקמ תובדנמ םג

 היסורב םינויצה זכרמ טילחח םיובגריב ,נ ר'דה לש ולבוי ילגרפ
 תולאשל םיעגונה לכויה לעב לש וירמאמ רחבמ תא יר ב. ע םו ג ר ת ב איצוהל
 השארב .סופד תוגוילג השמח ךרעל קיזחת תרכחמה .תונויצהו תימואלה היחתה

 ורוד ינב לע ותעפשה ךרעו ינחורה ורתפלק רואתו םיובגריב ר"דה תנומת ואובי =
 תירב ע םגרתל קילאובל עיצה ע'וח דעוש ונעדוה םימדוקה תונוילגה דחאב

 םוכסה  קילאיבשו  "ןאיצאפיצנאמעאטיוא, רקסנופ ר"רה לש העודיה ותרכחמ תא
 תורבעל  ומצעב םגרתל .דוע קיפסה םולבנעיליל חונהש ,ונל םיעירומ ושכע ,הזל
 אוצוהל .רמוא צ"וח רעושו "ירבעה םעה תיחת ר"ע, העוריה תיפורה ןתרבחמ תא

 ; .הזה םוגרתה תא בורקב
 תוריציה תא תירבע םגרתל--תאוה הבוטה הלחתההל חומשל קר רשפא :
 םיק ךרע ןהל שישו ,תורחא תופשב ןתעשב ובתכנש ,תוינויצה  תויתורפסה
 הנמייקתתש וללה תורוציה לע רומשל הלוכיש איה תומואלה ונתפש , תורורל
 .תקסופ יתלבו תדמתמ םעה לע ןתעפשה :היהתשו םלועל

 ,תויָפַרְגויִלְּביִּב תומישְר
 " ךחא עוצקמ ךל ןיא הרואכל -- ך"נתל םירואיבו םישוריפ,

 ,שודגו אלמ שממ ,רישע ךכ לכ ,םויה דע התישארמ ,ונתורפסב
 םעָ,  ,ונלצא וב ואצמג אלש רוד  ךל ןיא . הז עוצקמ ומכ
 ' יפ לע שיא שיא ,םירפסה רפסל םיראבמו םישרפמ ןומה ,"יופסה
 = ץינתל םירואיבהו םישורפה לכ תא דחי ףוסאנ םאו ,וינפואו וכרד
 ,דאמ הבחרו הלודג תורפס ונינפל הארת ,וניתורצואב םיאצמנש
 . ןושלו המוא לכ לצא ,תצקמה ןמ תצקמכ וליפא ,התמגוד ןיאש
 -- וז תורישע םוקמב תוינע ןיא : רמואה לכ ,ןכ יפ לע ףאו
 " ונאשכ אקוד ואל םירכינו םיארנ תוינעה ינמיסו ,העוט אלא וניא
 ןנומב יערמ .שוריפ ונל אוצמל  םישקבמו הנספה שארל םילוע
 השיררהו .הריקחה לש .תושדחה תונקסמה יפל ,הלמה- לש בחרה
 " תוושארה תוגרדכה לע  םידמוע ונאשכ וליפא אלא ,תיעדמה
 ארקמ לש  וטושפ עדיל ליבשב ,טושפו רצק שוריפב :םיצורו
 :.לחג ןורפה הז דבדב שגרומ היה דוחיבו .תורתי תוריקח אלב
 .ליבשב רצק שוריפ הב אצמנ אלש  ,ונלש  תיכונחה תורפסב
 " הונפ ותעשו ותעד ןיאש ,וננמזב רמלמהו הרומה יכרצ קופס
 תעגמ וריש םוקמ רע קודבלו תינשרפה תורפסה םלועב טושל
 . ןורסחהו ,בלה לע לבקתהל םיואהש םישורפה םתוא םשמ איצוהלו
 < ארקמ, םרפסב הגליומ םירומ השלש םילשהל ולדתשה | הזה
 ,6 היעשיו םינושאה םיאיבנל ע"על אציש ,"שרופמ

 םירומ ל ךורע -- םתמדקהב םייבחמה םירמוא---ונשוריפ,
 -ןמוה תושירד יפ לע ,דומלה ךרצל וב שמתשהל םי די מ ל תו
 לבקתמו לק רואב םינתונ ונחנא ,התע הארוהה יכרד יפ לעו הוה
 = ןושלב םונרת תשרוה הבית לכלו תצק השק רמאמ לכל בלה לע
 =  תמאבו ."םידימלתל םג א"כ םירומל קר אל תעמשנה ,החונו הלק
 המכ דע הרצק ןושלבו ,הרבסהל  חונו לק שוריפ תתל ולדתשה
 רנדהו -- "אנירחא אנשיל, אלבו תורתי תוריקח אלב ,רשפאש
 םיראבמה ירפסב ושררו וחרט בר ןויעב .בומ ןפואב םדיב הלע
 . שו ,הז ירבדב םעפו הז. ירבדב םעפ ורחבו םהינפל םימדוקה
 . .םתרטמש ןויכו ,בלה לע תלבקתמש ?/שדח ארבסב רוחבל .וליבשהש
 , תומיאתמה תורבפה ןתואב םה םירחוב ,הרקיעב איה תיגוגרפ
 | - -ונצפח, ,תרס מה 5" ע .תוארקמה לש םטושפל רתוי םהיניעב
 . יללב דומ לל ארקמה תא תושעל -- קרצב םירבחמה םירמוא
 םירקוחל םירענה לכ תא תושעל ללכ םיצור ינניא ךא ,םירענ ל
 םניאש ,םיזנכשאה םיגולואיתה ישודח לכב םיאיקב ,םיטגיסקא
 אל .כ"פעאו , (והיעשי 'סל המדקה) ."םיטסילאיציפסל ןינע אלא
 טושפה טשפה םא ,תרפמה ךרדמ רופל תומוקמ המכב וענמנ
 < ועממנ אלש םשכ :,לבוקמה חפונה ןמ תונשל ףקות לכב שרוד
 < .קחרה תעשב הזכ ןפיאב שרפלמ םינומדקה םינטשפה יבוט םג
 * םילמה תא ריכוהלמ םנושלב .םירהזנ .בר י"פע םה ולא תומוקמבו
 | ןוננה שוריפה תא תוטישפב םיאיבמ אלא ,"ל"צ, וא "פ"מ,
 "מ "מ א"ש) "םינמשה -- םינשמה,ו : לשמל ,  ןקותמ חפונב
 סלשב, ; ו 'ז ב"'ש) "לארשי יטפושמ דחא -- לארשי יטבש דחא,
 -- הירופ היפיעסב, ; (א"כ ט"י א"מ) רשבהמ לשב -- .רשבה
 'הוצ והיפ יכ--הוצ .אוה יפ יכ, :,(ו ז"י'יעשי) ''הירופה יפיעסב
 רנשל יהב ,םיפיסומש שיו ,ולאב אצויכ הברהו ,0ט ד"ל םש)

 -  טווומל הדעונ , שדקה-יבתב לש השדח האצוה , שרופמ | ארקמ (1
 ליטנ .ד , שווירט א"י תאמ , קיורמו קיפסמ ,רצק\ רואב םע , םידימלתלו
 . יהיעשי ,'בו 'א .םיכלמ  /בו א .לאומש ,םיטפוש ,עשוהי רפס .ןיול גו

 : . ר/תע--ט"פרת אנליוז



 םלועה < 5% 6 ה

 ,"השומק ומכ--השוטנ ברח, "ומכ, הלקה הלמה תא ,ןוואה תו
 רתיבא הנווכה---רתיבא .ןב ךלמיחאו,) "הנווכה, וא (וט א"כ ועשו
 םישרמ םה דאמ תוקוחר םימעפל קרו . זי 'ח ב"ש ,"ךלמוחא |
 אטבמב (שוריפהל הרעהב) םג וא "רתוימ, הלמב שמתשהל םמצעְל =
 םיקוספ וא קוספ לע םג םיארמש שיו , "תועט .יפ לע," השקה =

 תולקב םישוע םניא הז לכ לבא ,םמוקמב אלש םיאבש ,םימלש

 ,השרחה הריקחה חור יפל ארקמה תרוקב תוצמ םייקל ירכ ,הר

 ,לבוקמה יפל ,םיבותכה ןיאש תומיקמב ,רומג חרכה .יפ לע אל
 .בלה לע לבקתמו טושפ שוריפ ןפוא םושב םילבו

 םה ותואו ;טושפה טשפה םירבחמה יניעב רקיעה ,רומאב >>
 םירומל .קיפפמהו רצקה םשוריפב רשפאה יפכ תהל םילדתשמ
 המו קחרל המ ועדי .ארקמ לש וטושפב םעט ילעבכו ,םידימלתו
 ,םתכאלמ יכרצל םהינפל ויהש םינושה םירואיבה ןומה ךותמ ברק
 .רבדב רומג  ךרוצ שיש םוקמב םמצעמ ארבס שרחל םנ ו
 השקש | ,"שרופמ ארקמ,ב אוצמל רשפא םיטעומ תומוקמ קי
 ,קפקפל שי .םינינעה וא םילמה שוריפב 'חמה .תערל םיכסהל םהנ
 -- תורבעה לע, : תולמה ירואבב םינושאר םיאיבנ .ירפסב ,אמנוהל
 הנשמ, 0 ,'ב .'שוהי) "לגרב וב .רובעל  רשפאש ןרריב = םוקמ
 ,'ח םש) "השמ תרותב /רתויב םיבושחה תומוקמה- -השמ תו

 ,'ג 'פוש) "ךומפה ררחה לא אצי רוהא - הנרשרפה אציו, |
 ,וחרפ - - ורתשיו ;(הל ,'כ םש) "בר ןשע--ןשעה תאשמ, ן(ננ
 םירפא יטילפ ורמא יכ, :םינינעה ירואבבו ,(ט ,'ה .א"ש) "ול <
 םתא :דעלגה ינבל זובב רימה םירמוא ויה םירפא ינב -- םתא =

 'פוש) "םתא םירפא ךותבש םיעורגהו םיתוחפה אלה םידעלגה
 טיבח 'ה לכיה לש ביואו רצ החא -- ןועמ רצ תמבהו, ן(בכ ג
 ן(בל ,'ב א'ש) "לארשיל 'ה השעי רשא בוטה לכב  האנקנ

 םיסוביהו ,הדוצמה לע ואצמנש םיליספ ינימ---םיחספהו םירועה
 ,ולאב .אצויכו ,( ,'ה ב'ש) "ריעה לע ונגי םהש םהב וחטב

 ושוריפ יונש לע םנג ריעהל שי ,היעשי רפסב ,לודג רתוי רפס

 . 6 םינוש תומוקמב רחא רובד |
 ארקמ, ילעבל לודג רקיע  תיגוגדפה .הרטמהש , ליבשבו

 לש ומושפמ תוטנל םג םידחא תומוקמב םמצעל ושרה "שרו
 ,ןבר .תיב לש תוקוניתה תנקתל ,שרדל םינפ ריבפהלו ארקמ =
 םטושפכ םידליל םגרתהל םיואר .םיקוספה ןיא םת.ד יפלש ןממ =
 אלב םחינהלו םירחא תומוקמ לע גלרל בוטל ואצמ םג ןשממ =

 לפטהל ןוכנ .הרומל רשפא יאש םיקרפה םתואב ,שורופ םש
 + םהל

 הרטמה ליבשב םירבכנה םירבחמה ושע לודג רבד
 לכ שארב ונתנש תופסוהב ,=הינפל וביצהש תינוגדפהו .תיכונחה
 םעט בוטב .םיכורעה ,םירצקה .תואובמב . ,ופוסבו ("אובמ,) ,רפס
 ןכית תא הרצקב ררבל םילדתשמ םה .(* ריבסמו האג .ןונגסבו
 הפיקתה התוא נע רוא ץיפהלו וב .ררושה חורהו .רבודמה .רפפ
 ונושל לעו ול רחוימה ומתוח לע ריעהל םג ,וברקב  ללוכ אוח
 האצרהו בתכב הדובעל תוינכת * םינתונ רפסה | ףוסבו .,ונונגסו
 חכ - הרצקב קרפה ןכות .לש האצרהו רופסל תואמגוד םג ,הפ ל

 שארב ןוילעה ףנעה, : םישרפמ םה (ו ,ז"ו 'ועשי) "רימא שארב, 0

 בשו,  ןתועבגו םירה .ישאר---*רימאהו שרחה, : ומצע קרפ ותואנו ,'ןלואה
 םיזרא רעי אוהש ןונבלה,--(זי ,ט"ב .םש) "בשחי רעיל .למרכהו סמרכל ןזנכ

 היהו : (וט ,ב"ל) ןלהלו  ,"ךפהל כו , םומרכו האובת הדש םוקמל ךפח' ל
 למרכהו למרכל ךפהת רברמל התיהש י"א -- "בשחי רעיל למרכהו לפוכל ו

 : + תונליאב הבורמה רעיכ ירפ יצ

 הויא ש ןמוב, : ןיעמ  ,םינותעב . "םירטאטה יל
 ) םימפוש 'פל אובמ) "'גו טפוש היה :ןולוא וא ןצב 0

 < םנונגפ ריבומש ,.הנושמ רוכד לע תוארהל רשפא ללכה מ .אצווכ
 ' תא טפש חתפי

 ,םילהת רפס ירומזמ םג םיפיסומ םימעפל ;תובושתל תולאשו

 רותב םידימלתל םתתל רשפאו םיקרפה לש תוערואמל םימיאתמה

 ירבד רפסמ תופסונו םיאולמ םיאיבמ .םיכלמ ירפס .ףוסבו ,דומל

 . הרוהיו לארשי 'יכלמ לש תוערואמה ירופסל םימיה

 םילשהל "שרופמ ארקמ, ירבחמ וליכשה ארוקה האורש יפכ

 ודמעי אלש ןוצר יהיו ,תיכונחה ונתורפסב שגרומ ןורפח תמאב

 םיבותכהו  םיאיבנה םות רע םתכאלמ תא  ורמגיו .ךרדה יצחב

 .לארשיב םידימלתהו םירומה .תלעותל

= 2 
 ,םיִוָּת

 ודבא להקה תעד לע .ךומסל םדא ינב וליחתהשמ

 ואצח ןועמ םה להקה תעד ימגתפ ,םמצע תער

 .7 רוע .הירחא תכשומ הלמ .לכ ,הצולמה ןונגפב םיליגרה יפב םירוגשה םוקוספה

 תעלות:ןונגס, לע םוקחצמ נא ."שדקה,יבתכ,ב---התנובשב תורמועה םילמ הזיא

 ןיב, :ןיממ  םוקוספה יאצחו םיקופפה לע רתוי קחצנש ךירצ לבא ,תזה "לבחה
 הלאבו | ,'הזיא ...הזיא ןבלכ = שיגרה, ..,"םלוע לש ומורב תודמועה תולאשה

 .לכב תעכ םירבדמ א'גב בור ,לוח יבתכמ םא יב ,שדקה יבתכמ אל  םיקוספהמ

 ךא טעמב ,םגתפ הזיא עימשהל ליחתמ הזכ םדאשב .הלאב םיקוספב תופשה

 .רומגי המב עדוי התא  ,ויפמ לבהה תא איצוה

 ,םהילע םירמואש ,תוירבה סע חחושלו | לייטל ךורצ אלה תאז לכבו

 : !םיאיקב םהש

 'תו פט ה ,םינמחר ינב ,םידוהי :לאושו הלאה תוירבה לא ינא ךלוהו

 ילעב םַדְוהי (תורחא תוגאד ונל ןיא םולכ ?המל- -תירצונה תדה ר"ע הלאכ

 : , ' ?םכלבש היא ,לכש

 וז הלאש ,ינב ,האה :טימירוטבא לש ןוגנב םיאיקבה רחא יל  בושמו
 1/, ןילרבב רוחיבש רוחיבו ,זנכשאכ  רוחיב (!קוספה ירה) קרפה לע תדמוע

 5 !רפפמו ךלוהו

 ,םינטקהש המ ..םינטקה לש רמשה לע אל יתנוכ ,ראמ לודג רמשה -
 ןוסא אל--םתד תא םיריממ הלפשה הגלפמהמ תוטוידהה ,קושה ןמ א"נב
 ---תורהיה ןמ .. ןילרבב תובושחה תוחפשמה לש םתחירבו םתדיגב לבא ,אוה

 : ,לודג רפפה אוה הז
 ימכ השגרה ינא שיגרמו ,הצק דע תאזח ארמימה תא ךישממו ךלוהו

 = הלובחת ןיאו הצע ןיא .ול עודי ןוגנ - רקרקל לוחתמ טמוטבאה תא עמושש

 ,רומגל חרכומ אוה ירה לוחתהש ירחא ,הנשיש ודגנכ
 םתוא ךפיהל .ךריב איה תועט ידידל :רמואו  ,ףוסה רע ינא הכחמו

 :. ,םידמושממ ,םיתוחפ םהש ליאוה ,םולכ ךכב ןיאו ורימוו ורימו 0, ןולרבבש
 " םומעפל | םינתונ ?םיריממ םניאשכ םהמ וגל שי המ  ?ורימי םא תפכא המ

 <  םונתונ  םירטומ שי אלה  ,ורימי רשא ירחא רתוי ילוא .ונתי ?הבדנ

 יהפי ןיעב
 םירונויפימ הכרה שי :שדח ןוגנ ןגנמ לוחתה רבכ ףארגונופה לבא

 . ,(עזיירק) םיגוח,ה .םתוא לע תשר" שורפל רוהיב םילדתשמש

 ינפמ ,לטוכמו לטב ינא רבכ- -!אתולעמ אנשול- -"סוגוח, רמוא אוהשכ

 םה הלאה םיגוחה :קוספה לש ופוס תא כ"ג רמאל דיתע אוהש ,ינא עדויש

 ךלוה לכהש ,ול .ךומסה קופפה הזל ררטצמו --- ,דנעבעגססאמ---שארב םידמועה

 ,"עזיירק ערנעבעגססאמ,ה ירחא
 איה המ" ,"עזיירק עדנעבעגפסאמ, םתואל ,םהל ראבל הבוח---ןכבו

 . .דמשה ןמ םתוא ליצי הז רבד .תוירצונה איה המו תורהיה

 תואצרהה תא עומשל םיאבש םתוא---קעוצ ינא- -!הילוכ אמלעד ארמ - -

 ותעד תא רמגש .שיא םהיניב שי םאו ,'עזיירק עדנעבעגספאמ, ללכ םניא הלאה

 -  בטומל ותוא  הנירוזתת הז ןיממ תואצרההש רשפא יא ,ותד תא  רימהל

 ,רחא ל'רוטקוד םש דמע :הזכ םשורב תואצרהההתיבמ תאצל .דותע .אוה !ךפהל

 הב .שיש ,םיבוט םירבר הברה ' הב שיש ,תוזהוהמ .הדלוג .תוירצונהש ,חיכוהו

 - םניא םורצונה .ולופא ,התפשמ יקסע הלא ירה ףוס ףוס לכא ,תויעט הזיא םג

 שם רבנ

 .רבד אמע יאמ --

 רוע



 שרוד הז ל'רוטקוד ,הנורחאה הלמה תאז ןיא ןיידע ,ובלב בושחי :רועו

 יתרחא דאמ הפי תיזנכשאב םישרוד םיוחא םירוטקוד הברהו ,ךכ תיזנכשאב

 (השרדה תעשב םש ,ללכב ,אוה םא) 1(. ןילרבב תיכ ול שיש  ,הייטנורה ,אוהו

 ,הז רוטקורל קר ןימאהל דמועו עבשומ ונניא

 (!קוספ) "םיימוקמה  םיסחיה, פ'ע יקבה יל ראב רשא ירחא םג ךכופל

 אל ךכ לכ ,םדא ארפ ךכ לכ יננח ,וללה םינינעב | שוורל ךירצ | ןולרבב וכ

 םהירברש םיגוח,הו רקש םוימוקמה "םיסחיה ,ש ,רמוא ינאש דע ,בושיה ןמ

 ואוה רבד לש וטושפו ,רקש איה "קרפה לע תרמועה הלאשה,ו רקש "םיעמשנ

 תואחמה | לכ תורמל ורימיו ורימי רימהל םה םיאשרו ורגבש םושנחו םושנאהש

 ימע ליבשב | ,ונל  םא יכ תואצרה תוצרהל םיכירצ ונא םהל אל ,תואצרההו -

 םהיגפל שורדל אלו = ,א"תוב א"פלא  םדמלל  ,הרוח טעמ  םתורוהל  ,תוצראה

 .תירצונה תדה ד"ע םיינווע

 ,המויקו המואה תולאש לא ,תובושחה תולאשה לא םיעגונה םינינעב

 םישנא ונש עמשת םימעפל :ךדיב הז ללכ :טוקנ  ."םיימוקמ םיסחי, ךל ןיא

 ,ךכ גהונ םלועה לכש וירבדל היאר איבמ דחאו דחא לכו ,ידדה ידחב ןיעתשמ
 ץוחמ עפפ אלו ולש תומא 'ר:ךותמ וז אל וימימש םהמ א'ואכב .עדוו התאו
 אריבסש אלא ?םלועה לכ :גהונ ךיא תעדל יל ןיאמו ,תחא העיספ וליפא וריעל

 יהתאו ינא םלועל ויד :רמאד ןאמכ היל

 ןמכ  ,ויתויתואו ויתורוש םה םדא ינב ישעמו ונמלוע אוה .לורג רפס 2

 םואב םלועב םג ןכ רפס לכב ומכו  .תואיגשה וכר םלועב םג ]כ רפס לכב
 .ייףוסבל תואינשה ינוקת

 רדנלרירפו ןוסלדנמ ירחא תוללובתהה תורוקב םירבדמה םיקרפה םתואל

 ,תואיגשה ןתוא םע שדח קרפ םיבתוכ לבא ..,תעכ תויטטה חול תא םישוע ונא
 לכ לפט אל םאה ?תודהיהמ הרלונ תירצונה תרהש חיכוה אל רדנלדורפ וכה
 אלו דמשה תא ענמ אל הזה לופטה ?הז ןיממ םייתד םיחוכיוב אוהה רודח

 *םוגוח,ה םתוא  ליבשב ,ףוס ףוסו ,ךררה תא ול ללס אוה ,ךפהל ,וינפב רדג
 ,רטאפאל אלא ,ןופלדנמ חצנ אל

 חנה .תוזארפב הטוש אהת לא .שטייד 'ר ירידי :רמאל ינוצר ןכ לע

 רבד תושעל ךגוצר םאו \[. ןילרב תאו 'פיימוקמה םיפחי,ה תאו "םיגוחה,תא

 רמלל "םיטיבאפלאנא ליבשב םיפרוקה,, םתואכ םירועש עבק ,תודהיה רעב המ

 !תירבע טעמ ,םייהלא םונויע ילב ,תורתי תואצמה ולב ,תירבע טעמ םישנאה תא

 1 יל עמשי 'ימ ךא

 'הל ויצח, וב גהנתחל םמלוע לע םימירעמ א"נב הברה
 ;הטשה תא םיפילחמ םהש בורה לע אצמתו ,"םכל ווצחו -םשה ןעמל

 ויצח,ב םישמתשמ םימש יקסעבו ,,"הל ויצח,ב םה םישמתשמ ץרא ךרד ינינעב
 ---לבא ,םיאצח ינשל דוע םיקלחמ ןיא  ברעמה תוצראב  םידוהיה | ןיב---"'כל

 דימעהל םא יתלוז ,ןינע ןיאו הלאש ןיא ,המש אב התאש םוקמ לכ--,'הל ולוכ <

 בגועה תא םינכהל םא ,שדקה ןורא לצא וא ,תסנכה תיב עצמאב המיבה תא
 םהל ןיא .המודכו ,םיטעפ יתש וא ,תחא םעפ "ןקרופ םוקי, רמאל םא ,אל וא"

 םודרפתמו ,םילפממ םה םלוע לש ונוברה םע קר .םמלועב תורחא תוגאד
 ול הנק רבבש הז "רשכ,, וליפא. ,תויפונכל תותכהו ,תוחכל תולהקהו ,תולהקל
 תוגרדמ ול שי םינותעב תועדרומה קלחבו תויונחה יטלש לע חרוא  תוכז

 םוקי  ,בגוע ,ללכ רשכ וניאש רשכו רומג  ונואש רשכ ,רומג רשכ :תוגרדמ =

 ,דמוע .ילארשיה םלועה הלא םירבד השלש לע---רשכו קרופ
 ,םישפחה םג םא יכ  ,םידרחה קר אל ,הלאה תולאשב םיקסוע לכהו

 :ורקומיד ..תרה תא ליצהל םיצור ;תחא הרטמל לבא ,םינוש םיכרד פ"ע םנמא
 העש התואב  ,םילגר ול .ןיא רקש הרמאו לוק תב האצוש העשב :רמוא םוט "
 ןקתל תלוביה הקספש העשב יכ ,המוד .תולקמ םהל וניקתהו םדא ינב ודמע =
 ימ לכ .בורה לעש חכשתו קוד .םינוקת תושעל  ולוחתהו םרא ינב ודמע 4

 הבשתו קור .ותוא וכהאו א"נב לכש | ותנוכ רקע ,םדא תבהא םשב ררהתמש
 םנוא תמאב םויחה .םייח תור יעור םה ,םייח חור םישרודה --- בורה לעש
 הלא .הנברוח לע ללכ םיגאוד םניא תמאב תדה ילעב .ללכ םייח חור םישרוד
 תובהלתהו תולעפתה שוש םוקמב  ,ללכ ןתוא .םושפחמ םניא םבלב םיהלאהש
 תועבוכ שובחל םיגהכה לע הבוח ליטהל םא הזב ןויעל ללכ יאנפ ןיא .הלפתל
 היהש ןבומ ,םויק .ר"מהיב רוע  היחש םוקמ לכ ,אל וא םהושארל םירדניליצ
 םיאב .תוירבה יא םאו ?רוגפ .רידמב ןוימדב = ןלופא רויצל רשפא  יכ) .חוחפ

 צו 0 1-7. 1 דה 7 ל

 המרופרה לכ דופי איה ןז תלוא + די ה הזב םשא יכה ,ללפתהל

 יתש ול שי :םשא "רדנטש,ה םג :ופיפ!הו וכלה !םשא רוריפה :ונלש תיתדה

 "ןיהי םילגר ףלא םאו ,םלועבש םיטוש ,ווה ,עברא ול הנייחתש ךירצו ,םולגר

 < ףודופ .הזיאו  ,סנאסונירה ןונגסב וא  ,יטוגה ןונגסב יושע היהי םאו  ,"רדנטש ל

 = וא ק"הלב | ,תוחמעמ ילכ .,תודמעמ = םע .,תונברק ילב * ,תונברק םע---היהוש

 ,בלב םיהלא ןיא םא---ז"עלב

 . םוקלחתמ םידוהיתש ,תאז קר איה הלאה תועיגיה לכמ תחאה .הדלותה
 ,םודוהיה ןמ .הלוטנכ התלוז תא וז תפ ינב: םיאורו ,הלימחה הררפתנו תולהקל

 = ,ןשכע ,ארירג תיתר היסנבל- ,העימטה ילעב לש םהיפ תהזגב ,ונישענ רבכ

 | ,תויתר .תויפנכ המכו המכ ונא ירה
 ,היהש העשב םלועב םדא היהש ךל רמול ,ידיחי םדא ארבנ ךכיפל

 ,ןיא םדא םלועב םושנא וברתנש ושכעו ירחי
 לארשי ךמעכ ימו, = ,העוריה הדגאה פ"ע ,בותכ אמלע יראמד ןילפתב

 וז המשל .ץוחב ררהו ,הולא ונל שי דחא יוג ונגהש ןמז לכ ,"ץראב דחא יוג
 : יהולא ול ןיאש ומכ

 - לכתסהל רידת תוירבה םיליגר םירשי  םירבד לעש הארו לכתפה

 .םיאש הלא .םיאב םניאש .שיו ,ללפתהל נ"כהיבל םיאב שי = .תומוקע-םיניעב

 . רולקה רזעלא 'ר םע, םיקלוחמ םהש אל .הזב ךרצ םישיגרמ ןיא יאדוב םיאב

 '--וטושפכ טושפ אלא  ,תונברקל םימיבסמ םניאש אל | ,ג"הנכ ישנא םע וא
 . ןהפמהש וא םיהובג םה תונולחהש ,םכל רמאל ולכוי אלתמא רותב ,םואב םניא
 ל .םלועל ללפתהל םיאבה הלא | .םהל הצורמ ונניא ןזחהש וא  ,ךומנ אוה

 ."תיטיניבק הלאשל, תאז ושעי
 :תוברו תורפ\ תודלונ תויוטשה ראש לכ ,תחא תוטשב לשכנש םדא

 .תיברעמה המרופירה לכ .ותוא םיקנוח םישחנהש הז ןוקואאלכ ותוא תופפלמו
 --הלוח םדא לש תחא לגרל ביבסמ הפסאתהש םיחתנמו םיאפור תדעכ תדמוע
 ' םיט הילע ףיצהל ,תשובחת ינימב השבחל , הלא וא הלא םינממסב התואפרל
 | ,תחא האיגש קר םה םיגוש ,שביל וא ךכרל וא ריטקהל , םירק וא םימח
 .לטמל ושעת המ .עטקה בק ,ץע לש 'לגר איה תאוה לגרהש , וחיגשה אל
 2 ,איה תחא -- ושעת הכ וא הכ םא ?ץע

 .וגמי תא , לארשי יאנוש , םירצקמו ףרה ילב םינאוסו םימזמומו
 ' ףטמה . תועובשל הרוטפחה רבדב "המחלמ, התיה תחא ריעב | , םהיטופטפב
 .תשרפ לאקוחי 'סמ תועובשל הרוטפהה תא לובסל לוכי וננוא איהה רועב
 " ןותמ תורורו ודלונ תורודו ,איהה הרוטפהה תירקנ םינש יפלא הז . הבכרמה
 -- ןכ םגו ,רשפא יא ושכע ,רשכ רבדה היהו ,וכלה םיפיטמו ואב םיפיטמו
 , ,הבכרמ ישעמב ןישרוד ןיאש ינפס , תיזננשאל םגרתל רשפא יא , תדה ליבשב
 החפוקמ תדה ןכבו ,תוצראה  ימע םהש ינפמ ,  תירבע וניביש רשפא-וא
 | ,המרופר תושעל ךירצ . םירגסנ ויהי םימש ירעש . רעצב יורש היהי "ע"שבר ,
 םיסנרפה ינפל רבדה תא עיצהל ךיוצו ,רשפא יא םיסנרפ ילב המרופרו
 -- "םיחמומה , תא םילאושו < ,"תינבְר .תרטאקד המ, םיעדוי אל םיסנרפהו
 ! .תחלצומ העשב ןידב הכו לאקותיו

 , :חולפתה רפסמ תא תוברהל םירמואו ,.קירבוה י"פע אוה נ"בהיב בוש לבא

 .ףווב םדוק ורוה ,ו"עלב תושר ןיא ,ו"עלב תושר : הלאש שי ןכבו .ו"עלב
 :הורמ הוב .םירורטו | , רחא חפונו הו חסונ , ודוה םדוק רמאש ךורב , רמאש
 מ + תבורמ

 ונוצרו ..ותלואב ליסכ לאו שיאב לוכש בוד שגפ :רמוא דחא בותכ
 הו ןונע לכ .ותמכחב ליפכ לאו ותלואב ליסב שגפ : דחא בותכ דוע ףיסוהל
 . ,ליסכה תטכח אלא וגיא קושב תיגולואיתה תקולחמה תפגמ לשו המרופיר לש
 גוטרוק ףא ןיא לבא , ינויעה ןינבה לכ שי ,רחא דצלו הז דצל תויאר ןאב שי
 . הטושפו הליגר תוחקפ לש , םייחה תמכה לש

 ,םטושפכ םירבד טעמ ונל ןתי ימ
 ?יל עמשי ימ ךא

 ! םייחה לא תולכתפה טעמ

 ,גרבדלוג ,ל ,י / : ל'ומה:ךרועה
 | 0 = ימה 1000/70 של ל 5 072000

. 



 הלודגההנהםירומלו םירפס יד
 הנליווב "מילעאריא,, םירפס רחסמ תיב י'ע רואל ואנו

 + תררופמו הנקותמ רומל ירפס .לש המלש האמ
 תונומת םע  תיב:אפלאה רומל  רפס "[ןשארה .דעצה 6

 פאק 5 וריחמ  ,תובר /

 , 60 תובר תונומת םע תיב.אפלאה רחא רומל רפפ "ינשה עצה,

 , 75-- - -- -ךושאי קלח "םידימלתל היתמותסירח, 6

 םידומלה תונשל ינש קלח "םידימלתל היתמותסירח, 6

 , 90 --7-- תישילשהו תינשה ְק

 ,, = 80 תיעיברהו תישילשה םידומלה תונשל "תירבע היתמותסירח,

 ןושלב םיכווע .םידליל הרות םשב "ארקמה ירופס,
 ,א תאמ  םיליחתמ םידימלתל בותכה
 , 50 -- 75 5 ה

 2 ינש קלח *ארקמה ירופס,
 2 60 = 7 - --[יטשפא ,ש ,א תאמ "שדח קודקר,

 ןוגגפה דומלל "תידומלת היתמותסירח שרדמ תיב,
 , 90 'וריחמ ,ידומלתה

 , 40 - -- ץיבוריפלא .א תאמ ירבעה קודקדה תרות,

 , 70 .הקודקרו רבע .תפש תרות דומל רפס ןאדראג תאמ "הרומח, (

 ,0 ןאדראג תאפ ל"נהל "חתפמ,

 , 75 --ןאמדלאג בקעי תאמ פירעל "םיליחתמל ארמג,
 יו 1 'ק 98  יקפניפ ךוב רעטרעוו-דמערפ רעשינאגראשמ (₪

 +5 יקצידניא תאמ "ךנחמה,

 , 90 7-5 = יקצידניא יפוה םוגות םע םלשה ךנתמה,

 2-0 יקצידניא תאמ "םגרתמה, ]1₪( 

 תובסמ .'ר 1.50 וחקפ ,ןהכ ,א ,ז תאמ ,"לעופה תובסמ, ₪

 .פאק 75 .וחקמ ,ל"גהמ םשח 2

 וצ רעדלוב םימ עדאטעמ עו א ריוצמ ארקמ ארק ₪9
 ,פאק 157 --- .ןעבוירש .ןנא-ןעועל :ןענרעל =

 , 8000 .גרבבייטש עשוהי תאמ רבע ןושל יברעמ

 תויתואב םירורפג יצע .תבת טמרופב קל יה םישמוח ) ,/
 +'ר 1 'ק, 50 וחקמ תולנדג

 ; המולמה  דעימ .םירשואמ הלאה" םירפסה
 ע6- .םעה תלכשהל םוירטסינימ די לעש 1

 ונחיו ןוכנה הרומה לש ויתועיבת לכ תא םי קיפסמ - םיו
 יתהיבעל  הנוכנו תיטא .הגרדהב  רדוסמו ךורע םלש םרוק

 , , .םינש שמח-עברא ךשמב תיגוגרפה ָ

 "םיריעצ תאצוה,ב

 תירישע .תרבחמ רואל האצי

 רקחמ ירבד

 ,יקסבצידרב ףסוי .הכומ .תאמ

 .יושרו ."הישות,, תאצוהב גישהל ,כ"ור יצח ריחמה

 : תומדוקה תורבחמה תא גישהל םש <

 ןיר (ה ןתושומנ (ד .(קרפה לע (ג :;םיברע (ב. (ךרדה פא /
 .לאמשמו ןימימ (מ ,ח ;השעמה ימימ/(ז ;חורבו רמוחב ו ןםירכ

 םירפס תמישר
 5000 ןמ רתוי) תירבעה תורפסה תועוצקמ לכמ (תפרצ ת

 תואקרמב הטרופה תואצוה חלשי --- הגישהל הצורה לכו ,םיר
 .'פאק 90 ם'ע (800008₪08) תוירחאבו 'פאק 0

 ההנקה ו6מת1ף6 6. 11

 א 3

+1 

 םירפפ תאצוהו רחסמ תיבב
 .אנליו קרָּבְרִש המלש לש

 (199? ןופיליט א; 6 .לודנה ןאפיטס .בוחר)

 תורפסה תועוצקמ לכמ םירפפ לש לודג רחבמ דימת אצמנ
 ,(תינוגראשמ  תידוהיהו תירבעה

 רומלה ,ךונחה ירפס לכל הרישעו הבחר הדחוימ הקלחמ
 ,םינושה ל"ומהו תואצוהה לכמ

 םינושה .םופדה .יתבמ ל"ימור ירפס ינימ לכמ לודג .רצוא
 ,ל וחבו :ונתנידמבש

 . םירפסה רחסמל םיכיישה םירברה לכממ לודג רחבמ
 (ןעטראק הבוט הנשלג הכרב יפיטרכ לש לודג ףסוא

 .ל"וחב .תואצותה לכמ םיריוצמ .הטסופ יסיטרכו

 תונמזהה לכ תא אלממ קרברש .לש םירפסה רחסמ תיב
 .הניוצמ תונקידו תוזירזב הרשה ירעמ

 םירבעה םיניתעה לכ לע המיתח לבקמ לנה פ"פמב

 ,בוצקה ריחמהמ :החנה םילבקמ םירומו דקע יתב םיב ם"ומ

 תורפס .לכמ א 5 (ל"נה םירפסה רחסמ תיבמ) . .גאלעטאקה
 תורפסו .דומלה ירפס .לכמ א 6  (תינאגראשוה) תידוהיה

 .שרוד לכל םנח חלשנ סופדמ התע הז ורמגש תירבעה
 , בורקב רואל .ואציו םיספךנ תועיצקמה רתימ 'גאלעטאקה רתי

 תבתכ

 1והתסה8ההמיסהמס280 3. 111. 0066678, ותפוז,
 ה ש806ת התם ₪. 801. 860. 0

 אהמהס 066007. 8160078 ]0 תומרגלתל
= : 5 

 ןעמנענאבא ןעמונץגפיוא ןערעווס
 גנוטויצ .עכילנעט עשיאייטראפנוא :עםיורג יד  ףווא
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 לשש טםנייהפ
 עטכייל .,טלאהניא ןעטנאסערעטניא רהיא .בעילוצ טאה עכלעוו

 ,רעועל להאצ עטסערג יד ןעבראוורע ,םראפ רענעש ןוא ךארפש
 ,טביירגרער טשינ .ךאנ טאה גנוטייצ עשידיא ןייק רעכלעוו וצ
 ןוא ךעלטדעמש :ןוא טדעטש עשיריא עלא :ןיא  ןעועלעג  טרעיו

 רעכעה ןיא .םיורא טהעג

 .ןעראילפמעזקע דנעזיומ 50
 :'טנייה, ןופ זיירפ רעד

 ,,1,60 רהאי לעטרעיפ א ,לבור 8 רהאי בלאה א ,לבור 6 6 רהאי א
 ,'פאק 50 שרוח א

 ":םערדא

 6ה. 88. ,,1'וז .38ךכ8 ה, 00 8.

 1066. .,[1הות1" \?התפ/הוזה) 10002]0

 .םיאפורה תצעב ועמש
 1% לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 סור
 םיטפצרה .ותוא םיליכמש הדמ .התואב לזרבה דופי תא 'ליכמ
 וב שי "לורב, ןייבש לזרבה דוסיו ..םיאפורה לש םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ףוגה תא  אירבהלו םדה תא רהטל | ידכ
 :תונייה ראש .לכמ  רתויכ .לוזו .רתויב - ליעומו םינטקלו .םילודגל

 ::הסידואו .יושרו "למרב, :תרבח >> הריכמה



 לע המיתחה
 הקיתואילביבה, ימויה .ןותעה

 5 ש

 מזה דה "ןמזה דהל

 ח"רמ תלבקתמ 1910  תנשל
 םסרא מ

 ; חולשמה םע המיתחה יאנה

 :("ןמוה דה לש הקיתואילביב,ה ילב) .רבלב "ןמוה דה, ןותעה לע (א

 :ל"וחב :ל"וחב :היסווב

 (.ימוי חולשמב) (.עובשב פ"ג)

 .לבור .18.-- .לבור .10.-- .לבור 8.-- = הנשל

 0 ,005- 6,  %.--הנש יצהל

 ל ו 9 2.--הנש עברל

 2-10 יק 8 , 66 רחא 'חל

 :"ןמזה דח לש הקותואילביבה, םע דחיב "ןמוה דה, ןותעה לע (ב

 :ל"וחב :ל"וחב :היפווב

 (:יטוי חולשמב) (.עובשב פ'ג)

 .לבור 0 .לבור 12.60 = |.לבור 10,-- = "הנשל

 0 0 +, %-- הנש ,יצָחל

 00 8 , 9,50/ הנש עברל+

 0 ,.6 ,- --י88רַחא שדחל

 םישדחה ישארמ קר תלבקתמ  ,"הקיתואילביב ה לע וא ,ןוהעה לע המיתחה

 + יסורה חולה .י"פע
 ם תו א ל אקוד תלכקתמ ל"נה החנהה ריחמ י"פע "הקיתואולביב,ה לע הטיתחה

 ,"ןטוה דה, ןותעה לעש ,םיסתוחה םתוא מו המיתחה ישדח

 םדוק :המוקמ 'וא טיטפ הרוש לכ דעב--"ןמזה דה,ב תיעדומ תספרה ריח

 י'ק 20 םינפה ירחא ;'ר 1 םינפה ךותב 4! תוקפוק 60 םינפה

 + תוקפוק 95--םירראה ףולח ריחמ
 י :הפיודאה

 תו ,,[ 90 ה[ 838

2 ₪ 6 
 רואל .אצי :אנליוב "טילעארזיא,, םירפסה רחסמ תיב" ירו לע

 :ארקמה ירופס ₪5
 איקו תמש ,םי ך 5י 5 ה רן ןך םשב

 | .ץיוואניב א ר ,א ידי לע רדסנ

 תוושפאה תא ןתונ ,רפס יתבלו  םירדחל הרצק הילביב אוהש ,הזה רפסה

 ירחא ףכית ,םינטקה םהידימלת םע הרותה רומל לא תשגל םידמלמלו םירומל

 םיתואנ יתלבהו .םישקה תומוקמה לכ ..הפשה תעידי תישאר תא םהל ושכרש

 לע לקהל הליחת הנוכבו , יוצר רתויה ןפואב הפ ונקתנ וא וטמשנ םינטקל

 ינפוא הזה רפסב ורמתשנ הז םע דחי םלואו ,םדומל תישארב תוטועפה

 םאולמ .לכב  הרוהסו 'הרותה חור 4 ,ארקמה לש ונונגסו ואטבמ =

 גסחה ילבמ וניררחב "שמוח ה םוקמ תא תמאב אלמל .לכוו רפסהש ןפואב

 ,הלטבל  ונתרות ינינפמ תחא ףא  אוצוה .ילבמו תוצוחנה ויתולעטמ .תחא ףא

 ,בתכב םיליגרת ,תושקה םילמה רואב ,הקספהה ינמס ואב רפסב

 םיליעומ .םירבד הברה דועו .,םיטקפסנקו תוינכת ,ןונשל .תולאש

 .וידימלתל ותרבסהו ודומל  תעשב יהרומל םיצוחנו

 תעשב הרומל תועיסָמה | , םיריצה ילודנמ תוילביב תונומת הברה ואב רפסב

 רפסה ריחמ .ריעצה דליה לש יתונמאה יתטסאה שגרה תא תוחתפמהו .ותרבסה

 פאק 0

 ךונח ירפס לכ \ דימת .ירחסמ תיבב םיאצמנ :יתואצוה ירפס דבל

 ,הוְל .םיכיישה םירבדו .םירפס יניט לכמ םנו תואצותה לכמ דומלו

 .. םילודג רתויה .םיטנעצארפ דירונ םלכמו
 ממ. פת ,,(339תד | 0אהמהס, ץתהאוזאהה ץת

 2 מע אמ-.0) 4

 תספ לש םריפשו ש"יי ןעטפקאפשעו םער
 (טירפשנייפ) םטריציפיטקער ךיוא

 תעצטו6 חםח6אספסופ 0חשקדרמ
 ם ₪ מסםאה ס6פו44.- ₪ ם80 0400 סאסא,

 ₪ םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ
 5 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק

 5 ככ 5. השכ5, 0044. ==
 ג "יי רעד ;גנולרנאהעב ץמסעב ,ןעזיירפ ץטסיונענ
 , ,קאפשענ ןעשוג ןייו שיס שפואוועב שא שריפשי
 .טלאטשלנ לחטטירק ןייו םיפ ,חיר ןקפענעננא
 .ח"עות 1665 רחמי ןופ ' ראוואו רקר ₪

 - הנליוב םילעארזיא,, םירפס .רחסמ תיב ירי לע

 ות ישמוח השמחה היפפל יאפת רול אפי
 וחוב (םירורפג יצע תבית ומכ) דאמ ןטק טמרופב

 ;םהו י"שר שורפ םעו הנשה לכל .תוליפתו תוליגמ שמח סע תולודג

 "אק 90 'כור 1  הרדוהמ הכירכב 'פאק 50 "בור 1  וריחמ

 יסופה. .,א3ק 3תוד סי, המדד, קהה הגה דה.

 .אנליוו | !טילעארזיִא. תאצוה

 שנ עודיה דומלה רפס השדח האצוהב החע עיפוה

 | זרות תעד הרוי .ן א דר א ן תאמ הרומח

 הקהמה ירפס י"פע .השעמל הכלה קיהל

 אמ ופוסבו .תודבכנ תורעהו תופסוה המכו ,םימסרופמ רתויה
 א הטש לע | ןיע תמיש ,"עוני ימו חוני ימ, םשב .דחא
 ןויע ש י תאמ ,הלק העינת ילטבמ םיקרקרמ השכש לש
 עו תובר  תופסוהו םיניקתב ,ן אד רֶא ג ץ רעה יל תפנ

 | . בוט .רינ
 .ןוגה טאבאר ם"ומ דעב ,'ק 75 וריחמ

 | : תבחבה יפ לע וגישהל
 והתקנות הע 0 3009 תווד 10. קת דה.

 התע הז .רואל אצי

 .תוצמ רנ
 | .ןבר .תיב לש תוקונית ןעמל .תוכלה רפס

 .ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא האמ
 :םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאר קלח

 %--וילע ארקנ רבחמה םשש יוחא רפסה לש וחבשב תוכרהל אוה רתומל

 וודה תילכתב ספדנו דקונמ ולכ הוה .רפסה כ ,ריעהל ץוחנ תאו תא

 "ומה . החנה רפס יתבלו ס"ומל ,חולשמה דבל .פאק 30 ריחמה

 < ת. 9ה6 5, םוותפווס.

 םשבכ שדח שורד רפס רואל אצי

 )35ע תודככרמ
 בר םינשרדח שאר ןואגה .ברה .תאמ םירישה ריש לע

 " ירכד ת"מהעב--יקאשד ר"באה רעבסנעלפ והימרו

 .תולשמה רבל ,פאק 40  ריחמה ,רועו .ןוחצנה .רזנ

 ת. 9חשתפ, 808688 :ל"ומה

 = .הנלווב ?טילעארזיא, .םירפסה רחסמ תיב ידי לע

 בוט רינ לע .השדח הרודהמב רואל ואצי

 רבע ןושל .יכרעמ
 גרבניימש .עשוהי תאמ

 ':תבתכה .'פאק 80 וריחמ

 ו לורה 309, 2580, ל האהצ68 לה



 ב ,
 תיעיבר הנש

 ..ירבע ןועובש |
 .חומפדטלקמ  שוכרל  תפאוט = תונויצה ,ישימח  םוו לכב .אצוו

 ילארשי | ץראב | לארשי = םעל < יולנדמפשמ

 0 \ - א חס 7 7

 :ןכתה |
 0 .הפצמה לע ₪

 , תינושלו .ןושל (א

 + םילשוריב .תוריחבה ב
 .ןולק תבצמ

 ,הפמ רב ₪ .הלבלכהו .עזגה
 - ה -- יי

 עי הרבע .(ייש .תיוזב 4

 , םפילעדםולש : 0 הוגכל רופס) . רתסא 5

 , יקצרורוה א ,ש = ,הלבקהו תינויח היפופוליפה 8

 ,דעה = : תירבעה תוכרתלו .הפשל .תוררתסהה דיע
 ' .ןמ םהרבא ' 4וו ;הינמורמ םיבתכמ | 8

 / 0 - ,היסורב 9
 .ץראלדץוחב 9%

 . = תונויצב 1

 , 0 , תויתורפס .תועיחי 9

 .יקסנרועל .ל א 1 (ןוטולופ) .הכיא :תלגמו .רתסא .תלגמ 8
 5% 5 ו 3 - ו \ : -

, . / 7 

 " /8₪5 58 שרתלו ,לבור 1 הגש עברל ,לפור % הנש יצחל ,לבוה 4 הנשל :היפווג "םלוקה. רי

 = ,רלוד 8 2 תקירימאב ,גניליש 9 הולננאב , קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראגנואיהירטסואב = : .ל"וחב 0

 ..תמש עברלו יצחל הו ןובשתכו , קנרמ 19 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קגרפ 10 לארשי .ץראב
; : 

 .ק 30 הסירדאה יונש רעב

 ו
 יק 40 םידוסעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא .תקליחמ טוטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריש |

1 

 :הפירדאה



 םתמיתה שורח רבדב לירפא דעו םימתוחהל

 .שדחל םינורחאה םימיב אציש 19 ןוילגה םע =
 |הלא לכל חולשמה קספיו ןושארה עברה םתיהז =

 ןפלהו .ו"ש לירפא דע קר "םלועה. לע ומתחש
 א ילב שדחל אופיא וליאויש םישקבתמ =

 ,ןמ חולשמה םהל קספי אלש ידכב .המיתחה תא
 < .קש 18 ןוילעמ

6% 

 =- 3 ב ה הכר
 ,םיליגה .לכמ םירוענה=ינבל .ריוצמ .ןועובש

 םויבט ,ח ,
. 

 * ךריעח < ,
 "רבחה. <>

 . ונתורפסב דוע התוה אל הומכ רשא ,הרדהנה ותוינוציחבו םייתונמאה +

 ומ :,םידומ

 ..םחורו םלבש תא חתפלו ללכב םהיתועידי .תא

 . הנשל 'פאק 60 תפסוהב , ל"נכ 3 ל"וחב 0

 166- :וימתוה לכל םרפ "רב חה, ןתי ו "הנשב

 םירפס ונש ,ונתורפסב םתטגוד ןיאש ,תוביאההוברו תומבההולדג םירפס
 'נ לארשו .תיב לכל .םיצוחנ , /

 ,בויבמ ח .ו תאס ,"הצילמהו הרישה רצוא, 0

 .בויבט ,ח .י תאמ ,"םימגתפהז םילשמה רצוא, --

 (.שרוד לכל םנח חלשנה ,דחוימ טקפסורפב םיראובמ הלאה םירפסה ינש יטרפ)
 לבור 3,50--םימתוחיםנואל  םירפפה :ינש ריחמ
 .לבור 1150 קר דחיב םירפסה ינש ריחמ "םב חה, ו

 | "רב חה, לש הפירדאה
 קסההתתוה ,[6% 086725" חת.

 < 00ה0000ם 116 0 ג 0 א 0 ת18ה (1009800)

 הריכמל .אצמנו  רואל .אצי

 א ש מו ] א ש מו ןוז חי =
 (םיריש) , 8

 ,קילאיב :,נ/ ח .תאמ
 הלאכ םהיניבו אשמהו ןוזחה יריש דחא םוקמב ו תרבוחב

 ..קילאיב .ירוש לב .ץבוקב םניאש ;
 ,.ןיוצמ  רורהב  ספדנ

 ,חלשמה אלב פאק 90 ריחמה
 ' ובתה 06180 10101, 00008.

 בל. חקול ,אוה יב קש תוצופת לבב -- םשל רבב ערונ
 וירויצב ןיע ביהרמו ,דחי םג לועומהו עשעשמה ,ןיוצמה ונכתב

 לבה
 תימואלה .ונותפש תא .בבחל בוט רתויה יעצמאה אוה"ר ב ח ה,

 רישעהל .םג הָו םעו  ,םיליגה . לכמ .םירוענה ינב לע םיימואלה :ינונונק תאז

 | .ר 1.25 הנש עברל ;'ר/2.50 הנש יצחל ;'ר5 הנשל : היסורב "רבה ריחמ

 .רוחיא

 יצרטסינימדאה

 ןיפאריפאפ

 ורפ"ורפ
 | ;6₪ מש 10) הירישק ₪

 םילועמ .רתויה

 .םתוכיאב |
 הרבחה : לש"

 םרעפאל
 " .גרובסרטפ :ט"סבי

 / ִר 0 0%
 == ו

 בתרא כ
 59 ךעלקנירפש-ךכמוז
 ילהעפ ערעדנא ןוא[
 םערק4 ,ימעב א

 ה ו לכב רכמהל אצמנו רואל .אצי

 |[: גחו סיקלמש לֶאּומָש
 תאמ רופס

 םכילע םולש
 --) .'פאק 50 ריחמה <--

 :86 יקוועלאנ ,יושראוו ,"םערגארפ, גאלרעפ : תישארה הרוכמה

 | .םיאפורה תצעב ועמש
 | | ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ןבשח םיאפורה

 כ ז 3 מ

 : םיטפצרה .ותוא םיליכמש  הרמ .התואב  לזרבה דופי תא .ליכמ
 . מ שי ילורב, ןייבש לורבה דופיו ,םיאפורה לש  םילועמ 'רתויה
 ה הפי .אוהו  ףוגה .תא  אירבהלו םדה תא רהטל | ידכ

 . תונייה ראש לכמ  רתויב .לוזו רתויב \ ליעומו םינטקלו  םילודגל 2

 = ;הפידואו .יושרו .ילמרב,' תרבח .לצא הריכמה



 הָפְצְּמַה לַע

 .תוכוט|ו ילו

 ...תימואל ןושל םהל שקבל רודה ותוא ינב וכלה  ךולה,
 ןיידע םא תימואל ןושל םישקבמ ןיא : רבדה אוה' ךחוגמ הממ
 ,"התוא םיאצומ ןיא בוש -- הרבא רבכ םאו ,הדבא אל
 וקרפ תא אובל ףיתעה ונלש ןקירוטסיהה םייסי ךכש רשפא =

 תמאב םא םלואו .םויה  ונברקב  תררושה תונושלה .תמחלמ רע
 ,וילע דיעהלו םידקהל תושרה ונל שי ירה ,וקרפ תא םייסי ךכ
 םתוימינפ תא לבא ,םישעמה לש םתוינוצח תא קר האר 'אוהש =
 ,ןיבה אל םתוהמ תאו האר אל =

 תא רירחמו ביצעמ אלא ,רבדה אוה ךחונמ אל ,אל
 ךכיפלו .ושקב המ ועדי אלו "רודה  ותוא, .ינב ושקב ,שפנח
 םהל שי רשאלו ,םלועל ואצמי אל רשא תא ושקבו ךרד .ודנא
 ,בל .ומש אל

 ,ונל הרסה ןוש ל אלא ,ונל הרסח תימוא ל ןושל אל \
 לכ לע תדקפמה ,םרא בש שפנה ,םיערוי ונא ןיאש םשכ

 ונמצעל ונרתה ךכיפלו ,יהמ ,תחא הביטח םתוא השועו וירבא

 שפנה ,םיעדוי ונא ןיא ךכ ,תובש ןה וילאו = תואצוי  ןה ונממ
 השועו םיבורמה םיטרפה לכ לט תדקפמה ,םדאל םדא ןיבשי
 ונמצעל ונרתה ךכיפלו ,יהמ ,רחואמ ץובק ,רחא ללכ םתוא
 תובשחמה לכ תואצוי הנממש םושמ ,ןו ש לה ל הז םש ליאשהל |
 םשכו ,תובש ןה הילאו ,ץובקל ,ללכל תופתושמה ,תושגרההו =
 הריקפת תא אלמל | הלגוסמ -- חמה -- םד א בש שפנה יאש =
 ןיא ךכ ,המוגפ יתלב ,המלש ,האירב איה ןכ םא אלא ,יוארכ

 הדיקפת תא אלמל הלגוסמ --- ןושלה -- םדאל םדא ןי בש שפנח "
 םגפנ ,המוגפ יתלב ,המלש ,האירב איה ןכ םא אלא ,יוארכ <

 ןיא בוש --- התצקמ וא הלוכ ןושלה המגפנ ,ותצקמ וא לכ
 ויתושגרהו  ויתובשחמו ,יוארכ וירבאב טלוש ץובקה ןיאו פד

 ,םינוש םירבא שי .םירחאל אלו ומצעל ול אל תוריחב ןנא
 ,ולאל ולא םיעמשנ םה ןיאש אלא ,רחא ףוגל ,הרואכל ,םיכיושח
 ,תושגרהו תובשחמ ,הרואכל ,שי . ךלי .ותלפמב םהמ .דחא לכו

 ומכו תיתמאה ןתנוכו = ןנבומ קמוע לע .דומעל רשפא יאש
 .ןבותמ |

 הברהב ,ונא םיאצמנ ובש ארונה ישפנה בצמה

 כ 1 4 2%

 == עזרת ,ינש רדא ג'י ,הנליו ====%-
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 'תושגרההו תובשחמה לכש םישמ ,המהל הז םש לואשהל <

 ו סזד ג , 11-20 11828, 1910 2.

 תונושלה לכ לבא ,הנושלו ץראו ץרא ,םישמתשמ ונא תונושל
 ,ונלוכל תפתושמה תחא וליפא ןהב ןיא ,ןה ונלש אל וללה
 תא ןהמ תחאל וליפא ליאשהל םילוכיו םיאשר ונא ןיא אליממו
 ונדבל ונל .תודחוימה תונושלה ןתוא וליפאו ,"םעה שפנ, םשה
 לודג ןהמ תחא לכ לש החכ המכ רע הארמ הבורמה | ןרפסמ)
 רתוי וא תוחפ לודג ץובק שמתשמ ןהמ תחא לכבש ,6 בושחו
 תוכלוה  ,תופסוגו  תוכלוה ,םד תורסת ,ןה תומוגפ ולא םג
 ,המוגפ ןושלו , ץופחנ אל וא ןתתימב ץופחנ םא ,וניניעל תותמו
 שמשה וז םא ונל יוא -- ,םילכ הימיו תמנפנו תכלוהש ןושל
 ולא םיעמשנ ויהי אל ףונבש םיבורמה םירבאה :ונל "שפנ,
 תוהכ הנראשת ווכש "שפנ, הרילומש תובשחמהו תושגרהה ,ולאל
 ןכותמ \ תולולחו ,םירחאל םנו ונל םג יוארכ | תונבומ יתלבו
 +... דימת וללה תובשחמהו תושגרהה הנייהת

 םעה תא היחת רשא ,תח א שפנ ןיאו תח> ןושל ןיא
 תא המרנ אנ לא ,ערב תוארמ וניניע תא םוצענ אנ לאו , ולכ
 וניתונושל רפסמ ,הערל אלא הבוטל הנתשי אל בצמה : ונמצע
 ןושלב םישמתשמה ,וניצובק לש טתומכו ,תולגב לדנו ךולה ךלי
 ןניתאל םג התיה הנש האמ ינפל ,טעמתהו ךולה ךלת ,תחא
 יודרונ םכמ אבשכ ; הניא- -ושכעו ,םהל תדחוימה ןושל הינמרגב
 ויעמוש ברקב תררועתמ ,תימואל | ,תינויצ השרד זירפב שורדל
 .ןתידוהי שרוד ןיא לבא ,תינמרג וא תיתפרצ רבדי םא ,הלאשה
 םיארוק ,"הנקת רוע םהל ןיא,ש ,הקירמאבש םינקזה "םיקוריה,
 איה םהמ ' קר תיאקירימאה תידוהיה תונותעה לכו  ,תידוהי
 םיברמ ץראב םלקאתהל הוקת דוע םהל שיש םיריעצה , תסנרפתמ
 תילגנאב םנוא תא ליגרהל---ידכ ,זייוו ןפיטס יבר לש ותסנכ תיבל אובל
 . תילגנאה תישענ הקירימאב םידלונה ולאש רמאל ךרוצ ןיאו ,החצ
 "  םג אלא ןילופבש םיללובתמה םידוהיה קר אל ; תיעבטה םתפש
 " ,תינלופהל איה הרצש --םושמ תיסורה ןושלה תא םיניוע םיימואלה
 םהירלי לע םירמוש םיימואלה םג אלא םיללובתמה קר אלו
 תינלופה ןושלה .לקלקתת אלש---ידכ ,תיסור ורבדי אלש םינטקה
 תסנכה תיבב ברה שרוד 6אנליווב) אנליווב ; םהיפב
 םושמ אלא תושרה ינפב הבוח יידי תאצל ידכ קר אל תיסור
 בתכ םינויצה .אקוד םיארוב ןאבוק לבחבו ; ךכב ךרוצ שיש
 םה םיצורש םושמ ,וז ןושלב םירפס םיסיפדמו תימטה ןושלהל
 ,,וז ןושלב קר םישמתשמה ,םהיחא לכל םיעמשנ םהירבד ויהיש
 ירבדה בצמ אוה ךכו השענ המ לבא ,באכה קומעו רעצה לודנ



1. 

 ,ונל שיוז ,תימרוא ל ןושל אל לבא ונל הרסח ןושל
 םג ןיידעו איה המוגפ ןייד ע וז םגש  ,תמאה לע הרונ לבא
 םלואו ,םעה "שפנ, הלאשהה ךרדב וליפא ארקהל היואר הניא וז
 ?ןיידעה, תא שיגדהלו רוזחלו שיגרהל תושרה ונל שי וול עגונב
 .םיחוטב תויהל ונא םילוכי תירבעה ןישלה לש הקוזחבו הלודגב
 ,הדלונ הב ץראל ,הרוקמל הבש םישקהו םיבורמה הילוגלג .ירחא
 . םימולעו חכ ושכע םג הל | תעפוש תויהל הלגוסמה .עקרקהלו
 השעת אל תירבעה ןושלה .םעפה םג ונמצע תא המרנ אנ לא
 וליפא היהי אלו םוקי אל הזה רברה : ולכ םעה לש ונושל םלועל
 ,וניתוגושלב הדיחיה םג איה תי מו א ל ה ונגושל לבא ,סנ ךרדב
 ;לארשי ץראב פ"הכל רימת לדגי הב םישמתשמהו היעדוי רפפמש
 ,הנפ הל שיש הריחיה םג אלא ,תימואלה קר אל איה וז .וננושל
 דירש, אל ,שממ ןושל תישענו תחתפתמו הלרג היהת םשש
 םשכו .שממ ןושל אלא ,יהשורק אתינורטמ, .,"שודק ןורכז, .,יישדוק
 תברקמו ולכ םעה לע העיפשמ תויהל ללכב לארשי ץרא הדיתעש
 הלדגה תירבעה ןושלה הדיתע ךכ ,הלוגבש תובבלה לכ תא הילא
 לכל םג רתויו רתוי הבורק תושעהל לארשי ץראב חכ הפופומו
 , הלוגבש .תובבלה

 םחרכ לעב ודוי .היתויכזבש הריחיה איה תירבעה ןושלה
 עובשבו  .ללכב | תוימואלה וניתויכזב תודוהל םינוכנה ולא לכ
 .מ רמ וגרבח ,וז החנה תקרצל תחכומ היאר וניאר ןורחאה
 היקרוטב הלכשהה רטסינימל הנפ ,אטשוקב "רורוא,ה ךרוע ,ןהב
 היקרוטב שדחה רטשמה י"פעש ירחא, :תצק הנושמ הלאשב
 שפוחה הינמותוע תוכלמבש םינושה םימואלה ןמ דחא לכל :ןחני
 המ ,תימואלה ונושל תאו םיימואלה וינינע תא חתפל רומגה
 םידוהיה 69  רוחבל םיכירצ ןושל וזיאב ,רטסינימה לש .ותעד
 המל, :תוטשפב לאשנה בישה תאזה הלאשה לעו, % היקרוטבש
 תירבעה הפשה תא תימואל הפש רותב םידוהיה םהל ולגסי ול
 שי םא ,רטסינימה לאששכו %+"התע | תשדחתמו תכלוהש
 תא דומלל םידליה ולכוי םהיפ לעש ,םינוגה רומל .ירפס ושפע
 ץראב יכו הלאכ םירפפ שיש ,ול בישה ןהכ רמו תירבעה הפשה
 ,תובוט תואצות יריל תירבעה הפשה לש דומלה איבה לארשי
 --"ץרוע םכל המו .,רברה בוט כ"א, : תומשפב רטסינימה דגה בוש

 רובעו לארשי ץרא לש הבושיש םשכ :םירמוא ונא
 םלועה ןמ .םידוהיה תלאש תא ורקעי אל םידוהי י"ע התמדא
 תלאש תא ורקעי אל תירבעה ןושלה לש הלודגו החופמ ךכ ,ירמגל
 הבושיש םשכ :םירמוא .ונא לבא .ירמגל םלועה ןמ .ונלש תונושלה
 ןורתפ תא .ברקל םידיתע םירוהי י'ע התמרא רובעו לארשי ץרא לש
 ךכ ,התורירמ רקיע תא ,פ"הכל ,הנממ ריסהל וא םידוהיה תלאש
 תלאש ןורתפ תא ברקל תירבעה ןושלה לש הלודגו החופט םירותע
 ,התורירמ תא ,פ'הכל ,הנממ ריפהל וא ונלש תונושלה

 היוארה תח א ןושל ונל היהת יתמו םא ,םיעדוי ונא ןיא
 קר שי לבא .םעה ישיא ןיבש שפנה הלאשהה ךרדב ארקהל
 וז הגרדמל םינמזה ןמ ןמוב הבורק תויהל הלולעה תחא ןושל
 ןושלהו .םויה ןהב םישמתשמ ונאש ,תורחאה תונושלה לכמ רתוו
 .תירבעה איה -- תאזה

 . !לוחוג תוריתגה

 "םלועה, 'יע) ריעה תלהנהל תוריחבב םידוהיה וחצנ םילשוריב
 ,םידוהי השלש --- ורחבנש םירבחה .תשמחמ .(8 .רמונו 9 רמונ
 תוריחבב לארשי ץרא ידוהי תלפמ לע ןימוחנת ןיעמ שי הז ןוחצנב
 לארשי ץרא לש הוכרמבש ונא םיחמש ,יקרוטה טנמלרפה לא
 ,םה םידוהי םילשורי יבשות בור .יירבעה רובצה לוק םג עמשי

 עיבטהש . ,ידוהי-יתלבה טועמב םילטב ויה וישכע רע לבא
 ןוה וו .םייללכה היתורפומ לכ לעו ריעה  תלהנה לע ומתוח
 !או .ןונה רפסמב "היריעה,ל םירחבנ םידוהיש הנושארה םעפה
 [םוהי היבשוי בורש ,ריעבש תנתונ ןידה תרוש ,ירסומ ןיחצנ
 נוה האו ,ריעה ינינע תלהנהב םג לודג קלח םירוהיה וחקי
 ןעלשורו ידוהי וחצנש הזה ןוחצנהו . ימואלה ונדובכ םג שרוד הזה
 ,העפשהו חכ לש ןמיס אוה םעפה

 ימה וכרע הא םיזגהל םירהמנ היהנ אנ לא תאז לכבו
 [וכ ןיא הזה ןוחצנהש ,םיששוח ונא .הזה ירסומה ןוחצנה לש
 [נשיה לש ותומכ לדוג לכ םעש ,םיערוי ונא .העשל אלא. לורג
 !תהיחכב עירכמ חכ ול ןיאו ינידמ חכ 12 ןיא ,םילשוריב ירבעה
 וחוה רפפמל ךרעב אוה ןטק םירבעה םירחובה רפסמ
 עעץמה ךוהב םיבורמה םידוהיה םילטב חרכהבו ,םידוהי-יתלבה
 חאל םג םירז םיניתנ וראשנ ןיידע םידוחיה בור  .ידוהידיתלבה
 עששוחו םיקפקפמ םה ןיידע ,שרחה הלשממה רדס עבקנש
 ,טלפמו הפחמ ואצמ הב רשא הנירמה התוא תוניתנ םהילע לבקל
 א לכב ףתתשהל ילבלו קוחרמ דומעל םה םיצלאנ ןכלו
 הוהב םידוהיה ייחל תובישחו ךרע םהל שיש ,םינידמה םינינעה
 [וכומ היה םידוהיה לש לודגה בורה .לארשי ץראב ונדיתעלו
 עיזוהיה םאו ,תוריחבה תמחלמ לא רצה ןמ קר טיבהל ושכע םג
 ןוטירחא םימעמ םירחובה תרזעב קר הז:םנוחצנ תא ולחנ ירה טעפה וחצנ

 ןושהל ונל רשפא יאש ,ןויסנה י"פע םיעדוי וגא רבכ ןה ונחנאו
 ץואב ,פ'הכל ,ןעשהל לכונש איה ונתמגמ לכ ,םירחא לע
 ממ םא ,וא קר היהיו םוקי הזה רבדהו , ונא וניתוחכ לע לארשי
 ל ,תולכנה תוצרא םע םהיתונובשח | תא ורמג רבכש הלא
 טעה ןיאו- ןאכ וזחאנ ,בר ןמז הז לארשי ץראב םיבשויה הלא
 |,היקרוט תוכלמ תוניתנ םהילע ולכקי ולא לכש --- ,דוע רוזחל
 ,לארשי ץראב ונמע ינינע לש ןוכנה םפורצמ ונל תאצוי וז תוציחנ
 ימותועה םעה לש םחיה ךותמ םג תילגתמ הוה רבדה תוציחנ
 .הוחאו תודידי ישגר דימת ונל הארהש ,ונילא

 1 ) הג

 תא -- ,רגיאול לרק ר"רה ,אניווב םיחרזאה שאר תמ
 והלודגל וב תולעל םלוס שקבמ ליחתהשכ ,וירוענ ימיבש שיאה
 המחלמ ימחול ןיב הנמנו ל דנ מ ירוהיה טרקומדה לש ודימלת השענ
 לוושיל רצימה לכש, זרה ול הלגנש רחאלו ,קרצהו. שפוחה
 תמשיטנאה האמומה בא |, ררנשב קברו רזה "שאר השענ
 *טנאה לש םרבדו םבר ומצע אוה השענ ףופבלו ,הירטסואב
 ,גרובסבה תיב תוכלמב םימש

 הנוה :רגיאול לרקל הבצמ ןאכ ביצהל ונתנוכ ןיא םלואו
 ועל ביצה תובצמ הכרה ,םירוהיהל וייח ימיב הרכ םירבק
 השומ ,הירטסוא ירוהי ברקמ ףוסי אל ורכזו ,םידוהיה בוחרב
 העשב םילאיצוסה-םירצונה תגלפמ התיה .העפשהב הינעו ןיסלכואב
 חנה הל ואב ורימו החפטו הלדיג אוהו ,רגיאול הילא הולנש
 ףעאול ,ושבע םהב תחבתשמ איהש ,המוצעה העפשההו ברה
 הש םדא ינב תובברו םיפלא לש םהיתובל ברקב לתשש אוה
 [ולנ תומשיטנאה .תרות תא אלו  ,תורהיהו םידוהיהל .תחצנ
 ,'חומשיטנאו וימי לכ היה השעמ שיא יכ ,םיברב רניאול ץיברה
 ,ןוטפו בא רגיאול השענש םויה ןמלו ,תישעמ איה םג .התיה
 ,קטופ ריעה תצעומ ןיא הזה םויה דעו אניוו יבשות יפלא תואמל
 שנ ,םירוהיה םיבשוחה לע הרצו ןוסא םעפב םעפכ טימהלמ
 !חיהיה היריכשו הידיקפ ,הירומ תא ריעה תצעומ השרג רגיאול
 ףרוצל ושדקוהש .םיפפכבש ,"הנקתה, הנקתנ רגיאול ימיב



 אלא םישמחשמ ןיא ,םידוהי םישידקמה ויה .םא ולופאו ,ו
 לע הרזגה הרזגנ רניאול ימיב ;םירצונ םימותי ונח

 . םתרוחפב תורצחהו םיתבה לע ורוחי .אלש םירוהיה-
 םירבדמ ןיא ידוהיה םעש, עוריה םגתפה תא עבקש או

 תמסרופמה ותשרד תא 1905 תנשב שררש אוהו ,"תופוה
 לבל יםשפנל םירהזנ ויהי, יכ הירטסואו  אניוו .ידוהיב ה
 ליחתה אניווב ., ."חרזמב, .םהיחאל הרק רשא תא םהלםנ
 אולמ לכב רצק ויתומולא תאו םידוהיל האנשה תא ערוז 3
 רגיאול היה וב רשא ,אניוובש ריעה תצעומ תיבמ :הנירמה
 רגיאול חכש אלו , התוא ץראה אלמתו האמוטה האצו ,₪ו
 החונמ בלב םלועה ןמ רטפנ אלו ותומ םדוק וליפא ותרות

 האנשב .ורבחו ודימלת  ,רנכריקסייוו יכ ונוצר = תא .הלונ
 ,.,ומוקמ תא אלמי ,ם
 אניוו ידוהי .ברקמ םלועל ףוסי אל רגיאול לש ורכז .,ןכ

 הלכ .הניאש | תורהיו םידוהיל האנשה לע הקוח 1
 .םיטעמתמ םניא חית
 ןולק תבצמ ,הבצמ ןאכ ביצהל םיצור ונא .ימל אלא

 וה
 תלחמ ימיבש ,אניווב לארשי תרע ישאר ,שפנה ילפשל == =
 תמש רחאלו ,ומולשב תויסנכ יתבב ללפתהל ווצ יגנאה נו

 לבוט היהש העשב קר החונמו הולש העדי ושפנש ,הוח
 ילפשל ;וילע םילבאתמהל ןימוחנת תרגא ורגש  ,םידוה
 רגיאול :תרובק םויבש ,אניוו ידוהי "ילודג, .ברקמ םהה
 ,..לבא ילגד םהיתונמרא לע

 אל -- ךביוא תו מ ב ,"חמשת לא ךביוא ל ו פנ ב, םא <
 וללה : ונל החמש תמרוג הניא  םירגיאול לש םתתימ .,ןנ
 תחא יאדו ,ץראה ןמ ּומתי אל םירגיאולו .םיצצונ  וללהו
 ריעה תצעומב טילשה רגיאול היהי םא ,אניוו ידוהיל םה

 דחאכ םֶהְינש -- וותחת ךולמל ורבח רנכריקסייוו אובו וכ
 םחבשב רפסל ,םירגיאולה לש םמולשב ללפתהל לבא,
 םילגוסמ וזכ תחצנ תודבעו תולפשל -- םהילבא רעצב ףחת

 לש ןורחאה ביבשה םברקב ךעד רבכש ,םלוע ירבעו .שפנ
 םלצ לש ןורחאה טוטרשה םהל רבא רבכש | ,תימינפה |
 ...ישפח

 ,הבצמ ןאכ 5 םיצור ונא ולא םלוע ידבעו שפנ .ילפש
 ,. ,הפרחו .ןולק

 .הָלָּכְלַּבַהְו עַוָּגַה
 וא

 לארשימ םלועה  תומואל םהל ודמע םילודג םישנא יג
 .סכרמ לרקו ילארשיה ןימינב +םה ימו ,הרשע עשתה ז

 ץוח םולכ המלועב  תוישונאהל הל .ןיא .: רמוא .ילארשיה
 לרקו ."לכה -- אוה םדה ,המואמ אל --- אוה .לכה, = ;ם10/]

 7 םיבבוס .היתולובחתו תוישונאה ישעמ לכ + רמוא 8
 הרישה | ,הרותהו | הקוחה = ;דופיה איה .הלכלכח
 ןדוסיה .ותוא יבג לע ונבנש .הילעהו תיבה ---םה

 ונבנש | הילעחו תיבה םג  םינתשמו םיכלוה

 3 םלוע 2
  םר עא האהההההה,הההההההההההההההההאההההההמוההההההוהםמתהההההממההההההההמההמההההההההההההההה|אההההההההההמהההההההוההההההההההאטההא = 2 - -

  הילעו תיבב םג יונש וירחא ררוגו וכות לא םנכנו קחדנ יונשה
 םיאיבמו םינתשמ םדאה שמתשמ םהכש הדובעה ילכ :םירמוא
 ,ויבנ = לעש ןינבה לכבו .הרבחה לש יתלכלכה דוסיה לכב יונש
 +שמתשמ  םדאה םהבש הדובעה ילכ םינתשמ המ םוש מ לבא
 הככיאו תובאה לש הדובעה ילכ םואתפ םילספנ המ םושמ
 םמצע םיאיצממהב | יולת רברה םא %םהיתחת םירחא ואצמי
 ,רוסיה לא דרויו ,איצממה בשוי הבש ,הילעה ןמ אב יונשה זא
 תרותל דוגינב השאר לע תדמוע תישונאה הרבחה לכ האצמנו
 ןיפולכואה יובר : תחא הבושת קר הנשי וז הלאש לע -- + הלכלכה
 ןפואב לידגהלו םישדח הרובע ילכ איצמהל הרבחה תא סנאמ
 "נב לש  םנובער תא אלמל קיפסיש ידכב הדובעה ירפ תא הז
 . לא הז ןפואב דבעתשמ יתלכלכה םרוגה | ,וברתנש הרבחה
 .םייונשה תא | דילומה באה :אוה ןיפלכואה יובר + ינימה םרוגה
 .לעב רילומ וניא ינימה םרוגה ,דבלב וז אלו ,הלכלכה תורוסיב
 לולעה תא תחרכמה ה לע וניא אוה ,יאנת לע אלא וחרכ
 :רמול אצמתשכלו ,לולעה תא תרשפאמה הֶלַע אלא
 ןיסולכואה יובר : רמולכ ,דבלב יא נ ת אלא רקיע לכ ה לע וניא
 -אלא ,םישרח הרובע ילכ דילוהל הרבחה תא םנאמה באה וניא
 ולכ לש האצמהה תא םישוע םהש םיאנתה ןמ דחא +אוה המ
 ןיסולכואה יובר :  חיכות םיניסה ץראו ,תירשפא םישרח הדובע
 = ידיל אל לבא תונונתהו תולרלדתה .ידיל תאזה ץראה תא איבה
 "לש | וברעמב .םיאור ונאש הרובעה .ילכ לש תוחתפתהה התוא
 לש "הרימעה ירפ איה תיניפה המואה לש הדימעה, ,םלוע
 תיניסה המואה הרמע הו המל לבא !ןכ .'הלש הקינכטה
 <. ןיסולכואה יובר + תויברעמה = זוימואה אלו השרח הקינכט תרלמ
 ונאצמנ ,םשמ הפ תונוש ויה תודלותהו םש םג הפ .םג היה ןה
 הכפהמ ללוחל | דוע קיפסמ וניא ןיסולכואה יובר יכ  ,םידמל
 "יתרבחה רמוחה לש תומ כ ה ב יולת רבדה ןיא יכו הרבחה ייחב
 :םירזוח ונא הככו .הזה .רמיחה לש תוכי א הב םג אלא  ,רבלב
 . רשא .םוקמה לא וירבחו םכרמ לרק לש הלכלכה תרות ךרד
 .ילארשיה ןימינב לש עוגה תרות לא -- הנושארב וילע ונדמע
 : . וירבחו

 יב

 יכרר עבשב ,ימצע סכרמ לרק ונכילוה תאזה ךרדב לבא
 [ לכ .וירחא תפדור םייחה תמאו םייחה תמאמ םראה סוני
 שפמה ולבשב וינפל התלעש ותטיש תא ול הנוב םכרמ לרקש
 *תינוציחה .הביבסה, לש ןתעפשה תא המיענב עילבמ אוה
 ןלהמ = לע --- עזגה -- "תימינפה .הביבפהו, -- םייעבטה םיאנתה
 טשפמה םלועמ ררוי .אוהש טעמכ לבא ,הרבחה לש התוחתפתה
 תולגנה  תוישונאה  תורבחה תא האורו השעמה םלוע לא
 הריתסב לפונו הטישה ןמ ותעד תא חיסמ אוה ,תוישממהו
 םייחה תמא לש הריתסב אל לבא הטישה לש הריתסב :רמולכ
 רחא .שוג אלא הלוכ תוישונאה ןיא .תיתלכלכה הטישה יפ לע
 ,שי  םאו , תיתלכלכה תוחתפתהה םלוס לע .הלועו םפטמה קצומ
 תיתלבלב תקלחממ םא יכ הז ןיא וברקב תורופיה וצצורתי רשא
 .לרק רברמ וז הטישל  דוגינב | ,םהיניב הלפנש תודמעמה לש
 . תלרבהב "1880--1848  תונשב הינמרג, לע ורפסב סכרמ
 ועוג תנוכת יפ לע םהמ דחאהש ,םינוש םיעזנ ינשל תוישונאה
 מורתמ ,ועג תנוכת יפ לע ןכ םג ,.ינשהו המראה תרובעב עקושמ
 ,תישונאה תוברתה תא רצויו השעמה-תשורחו רחסמה לא
 --אוה ינשה עוגהו ו ןושארה  עזגה ,הפקיה .אולמ
 / לכ 3 == אוח .ןושארה :עזגה .,יגמרגה
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 ית

 | שד | הא וולו א

 ונג ל 36 םלועה < 4

 ברעמה לש תודבעתשהה, -- אוה אפוריאב הזה עזגה לש ונוחצנ

 :רפכה לא ריעה לש תודבעתשהה ,ירברבה חרומה לא רואנה

 המדאה תדובע תטיש לא הלכשההו השעמה-תשורח ,רחסמה לש

 םג םיאצמנ רככ הז ,תמא ,"םיבלפה םידבעושמה לש תנשונה

 , רחסמבו השעמה תשורחב םיעוקשה םדא ינב םיבלפה תונידמב

 םיבלסה = תונירמב---הירוטקפינמה --תורוחפה לש הישעתה, לבא

 תורוחפה לש | ןיפוליחהו זנכשא ץרא יאצוי לש םהיריל הרבע
 יזנכשאה, | ."םירוהיל  ןילופונומ ושענ המראה  תואובתב .וללה
 ידוהיהו ,הטועפה הישעתה לעב ,טועפה רחוסה ;ןמאה --- אוה

 ,גזומה ,תיברב הולמה --- אוה דאמ תלקלוקמ תיזנכשא רבדמה
 לש םהידיל םיבלסה | תונירממ המכ ורבע ךכיפל  ,"לפורה

 תיתדלותה הפיאשה תא אלא ונל הלגמ הניא וז אדבוע, ,םיזנכשאה
 ,רבעשל ינמרגה םעה לש ילכשהו ימשגה חכה תא הז םע .דחיבו -

 התיה וו הפיאשו ,ןומדקה חרזמה ינב וינכש תא לכעלו עולבל

 ץיפהל םיריבכ יכה םיעצמאה ןמ רחא התע דע תראשנו דימה
 ,'חרזמה ברקב ברעמה תלכשה תא

 ועריאש תוערואמה יכ ,רבכ הז ריעה הלאה םירוטה .בתוכ

 םיזכהל ןחכב ןיא תונורחאה הנשה םישמחב םיבלפה תונידמב
 תא התע רע הלג אל יבלפה עוגה ,רכזנה טפשמה תתמא תא
 תרזמ .שרח םלוע-ררפ לא ילדואיפ םלוע:רדסמ רובעל .וחכ
 תא חצנש ,םינומדק םירברב לש המצעו זוע אלמ היהש אפוריא
 םירוופמ םיטבש המכו המכ רדחאש ,םיתפרצה תאו םירמטה
 אפוריא חרזמ | ;הרידאו הריבכ הכלממל םפרצו | םידרופמו

 הקיטילופה ינפואב .היחה חולה היהו ברעמה לע וטושב לשמ דשא
 לטומ הז אפוריא חרזמ -= הרבעש האמה תיצחמב תיאפוריאה
 םג תודבכב .םילהנתמ  ,"הבצעמל בכוש לורג קנעכ, ינינפל .התע
 הרש לע תונוחצנ ןיא | ,םיינוציחה וינינע םג םיימינפה וינינע
 ררחשש העשמ ,היטמולפידה הרש לע תונוחצנ ןיאו המחלמה
 םע ותוא דחאמה רשגה תא סרה םירבעושמה וירכא תא .חרזמה
 ,שרח רשנ תונבל תונויפנה ;לוכי לכ. היה ודבל וב רשא ,ורבע <

 ,ארונה רבשמה לא ותוא ואיבה ,ברעמה םע ותוא דחאי רשא
 ,םולשב ונממ תאצל לכוי םא דוע ערוי םלועב םדא ןיא רשא =

 יג

 ,םלועב עוג לכל רחוימ רודמ  רצבתנ םלוע תומי תומדקמ
 בברעל םעפב םעפכ וסנ םינוש תוחכ לבא , וימוחתו .רודמ ףודמ
 -ילעב םיליח לש תוחכ -- הלאה תוחכה ויה םיתע  .ןימוחתה .חא
 ,הנימב .תרחוימ הלודג תוברת ינב לש תוחכ -- םיתע  ,ןיפורנא

 םימע , הישעתו רחפמ ישנאו םיפסכ ילעב לש תוחכ -- םיתעו =

 תא וחשה ,הלאה תוחכה ינפמ וענכנ  דאמ דאמב םיבר םיטבשו

 רשא ,םיטבשו םימע ואצמנ םשו הפ לבא ,ולטבו ורבעו םתמוק

 חוצו ורודב לודג דמע םשו הפ ,הפנמה תא ורצעו ץרפב ודמע =

 אל-- ןונ ןב עשוהיכ יוחינ יא, :ותעשב ברכ איבוברעה .ןב לע
 ."יתרב היל אנביהי |

 םלועה תא בברעל םיפסכ ילעב לש םחכ לודג הרואכל .
 ףסכהש ,אוה םסרופמ רמאמ .רחי תוחכה ראש לכמ .רתי בר
 תולוכגה תא לטבמ ינוממה קשמהו "ילנויצנרטניא,  תניחבב :אוה
 ,יול ןב עשוהי יבר .וליפא :םםעל .םע ןיבו ץראל ץרא :ןיבש

 ,"םירזממ רהטמ ףסכ, רמואו הרומ  ,םינומא רמושו דוסח שיא
 םוקמ לכב טלקנ ינוממה .קשמה ןיא רבדה תמאב לבא

 וניא ףסכה ,דילומ חכל השענ אוה טלקנ אוהש םוקמ .לכב אלו
 וניא ה'צנפ ה'צנס הנה ,עוגה חכבו תובא תוכזב אלא הנקנ
 ורומו ופולאב ןימאמ אוהש יפ לע ףא ןוממה תואתמ רזנהל לוכי
 ---'הנירע שפנ לעב לכל דאמ הנוגמ וז הואת,ש רמואה טושוק ןוד
 סילודג  םימע הנהו ,ןויבא .רכא וימי לכ ראשנ אוה תאו לכבו
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 וטמה קשמה לא יעבטה קשמה ןמ רובעל םהינתמ תא םיסנשמ
 ,עבטה םקשמ תא הבר העיגיו למע ירחא םגמא םיבירחמ םהו
 .ןנהלו ,ינוממה קשמה תא ויתוברח לע תונבל םדי תלזא לבא

 עינשב ארבנ ומכ ינוממה קשמה רשא םיטבשו םימע שי

 י , וליבשב םהו
 ופמ ןורשכב ןייטצמ ירוהיה טבשה, :רמוא םֶכְרמ לרק

 ו ידוהיה ול לגסה +הו ונורשכ ידוהיהל ול אב ןיאמ ."דחוימ
 עוויב ול אב הזה ןורשכה וא ותולג תונש ךשמב הז ונורשכ
 וה סכרמ לרק % ועזג  תונוכתמ דחא אוהו םינומדקה ויתובאמ
 ומ םג אוה .ידימתו יעזג ןורשכ ירוהיה לש ירחסמה ןורשכב
 ונ שיו הינמרג ינב עזגמ רטוח אוה ידוהיה יכ  ,יולג זמרב ונל
 ןווהיב ורבד ידמ יכ וניאר הלעמל : הזה עזגה לש ויתוונורשכמ
 | ולקלוקמ, םג םא "תיזנכשא הפשב רבדמ אוהש, וילע ףיסומ אוה
 ככ רשפא םא, :רמואו האלה דוע ךלוה אוה לבא ,"דאמ
 נו תינמרג איה וז המוא זא ,המוא וזיאל םירוהיה תא םחיל
 ;וחא, לע רבדמ הניה .ךירנייה םג  ."תיבלס איה רשאמ רתו
 עושיהו , ינמרגה עזנהו ידוהיה טבשה תמשנ ןיכש  "ןירותסמ
 וא אוה .דחא רעצ דוע השוע "לארשי םע תודלית, לע ורפסב
 'תובא,ה דע ונלש ןיסחויה תלשלש תא ךישממו לצעתמ
 וה ישנא, לש םהינב ןבל וניבא םהרבא תא םחימו םינמרגה

 | ,..תרפו לקדח תורהנ לע םהיתוינאב ואב רשא

 הנמנה הרעשהה לש יביטקייבוסה .דצה יכ  ,קפס ןוא

 וונטכתהו  תימואל .הואג רסוח -- הזמ רבעמ ,ידמל רכנו .יולג

 [/ הואג --הזמ רבעמו ,הינמרג ןואנ ינפמ םינמרג םידוהי לש
 זממנ איה ולאכ המצע תא תוארל הל רשפא יאש תימצע הרכה

 שא ,"םינמרגה | םירוהיה, ,ינמרגה ןמ ירוהיה האצומ יפ לע

 (וע אלו םינמרגל הליל ןב תויהלו .םידוהי תויהמ לודחל וצפח

 ןוווהיה תא םג םסחיב אצומ םהל ואצמ ,הז אלו הז אל םדיב

 ] .,.ינמרנה עזגה לא
 םחרעשהל .תויאר םג הלא השלשל םהל שי ןכ יפ לע ףא

 ושל לש - - לודג קפסב תולטומ םנמא-- תואושה אצומ גיצטיה

 ןועינצב םירימהמ םיזנכשאה תא האור הניה ךירניה , םיגהנמו

 והיה, תרית תא םג םילבקמו םירוהיה ךרד לע החפשמ ייחבו

 ו\ םילכקמ םידוהיה תא ךפהל האור סכרמ לרק ,"םירצונה

 /טב "םיינמרג = תונורשכ,ב = םינייטצמו | תיזנכשאר | הפשה

 .רחסמהב לכה לעו יינוממה
 ,ד

 /ץוכוה, לע ורפסב סכרמ לרק ,הארנכ שקב ןמז רחאל

 = ידיהיה עוגה תונורשכ לש ."יתלכלכה  דוסיה, תא .תורעל

 ומה קשמהב -- "ירוהיה טבשה,  רמוא | אוהש | ומב
 | הנושארל ואיצמה -- רמא -- םידדונה םיעורה, . רחסמהבו

 [ינשה הלא :תרמוא תאז ,"ןיפילחה לש תינוממה הרוצה

 [ונתל יעבט סנוא ויה םיסונא םידדונ.םיעור הבורמ ןמז וראשנש
 גת םיליבומ םהש אשמה תא םהילעמ לקהל ירכ ןוממה תא

 (: ךיש הלאה םיטבטה לא ,םדונו םעונ ימיב .םוקמל םוקממ

 [\ לודנ ןמז .ונותובא ויה .םירדונ-םיעור = ,ידוהיה טבשה קפס

 מירי לע ןיפילח ושע הז םע דחיו המדא  ירבועל ויה םרמ

 ,ל0נ ראמ רבכ, ןושארה וניבא םהרבא .םתויה  םוימ .בהזו
 זה ןורפע ידימ ."ףסכ תנקמ, םידבע ול שי  ."בהזבו ףסכב
 [! ףסכ לקש תואמ עברא,ב הלפכמה תרעמ תא הנוק אוה
 היה תקלח ול הנוקו רישע העור אוה וניבא בקעי - ,"רחוסל
 2 יפ לע םירצמ תא קשי קירצה ףסוי = ."הטישק .האמ,ב
 0 ץראב תבשל םאובב בקעי ינב ויה הנקמ ישנא .,ינוממה

 הנקמ .רקבו ןאצ, םהמע וחקל םירצמְמ .לארשי .תאצבו
- : 2 2 2 2 

= 



 תא רחי ובשי ל ולכא 0 םירצמה , 'בהז ₪2 ףסב
 לארשי םנ לבא ,"ןאצ העור לכ םירצמ תבעות,

 המרא דבוע אוה חצורה ןיק ,המדאה ידבוע תא ל א
 םת שיא בקעיו הרש שיא ושע ,ןאצ העור קירצו יקנ שיא לבה
 הרמשלו הדבעל ותמדא לע לארשי תבשב םגו ,םילהוא בש
 הרשו הנב אל תיב רשא -- םיבכרה תיב --- לארשיב .תיב :אצמ
 ,עטנ אל םרכו ערז א

 ויה םיעור | . םיעורה ייחב תושרושמ :לארשי תודלות לכ
 ,"ןמאנ העור, ,לארשי ךלמ דוד ,ונבר השמ | ,וניבא םהרבא

 לש ונוימדב הבגשנ יכה הנומתה תאו -- "אנמיהמ אוט
 העורה םיהלאה, --- אוה "העור, םלוע לש וכלמ ףאו * .לארשו

 ."הזה" םויה דעו ידועמ ית
 ,"ינמרגודניא,ה עזנה לא לארשי היה המוד הז רבדב םנו =

 קומע וישרש תא הכה רשא ,םיעור לש עזנ אוה הוה עזה םע
 לבת ינפ אלמו זורפו ץצ ,חמצ הנממו םיעורה  תפוקתב קומע
 --"יראה,ו ימשה ןיבש תירקיעה הלדבהה תא האור גנירהי .הבונח

 הדלותה תמב לע אצי ימשהש :הזב -- "ינמרגודניאה, רמולב
 העורה "יראה, .דדונ העור רותב "יראה,ו רכא רותב תישונאה
 היה סונא ימשהו ,העיגיו למע ילב הנש יפלא הברה םנרפתה
 --הפו הרובע ילב םייח-- םש ,ויפא תעוב ותמדא תא רובעל

 אוה ,השקה ותדובע ירפ לע ןגהל סונא ימשה ."השק הדו
 ,םירצבמו .תודוצמ םירעל ביבסמו המוח:יתב םירעבו םירע הנוב
 יתכבו םילהאב בר ןמז בשוי ראשנ "יראה,  ,תונידמ דסימ .אוה
 העורה ,"יראה, .הנבי אל תונירמו םירעו  בשוי אוה דרב :,ץע
 רכאה ,ימשה . שפחה ונוימד חכב .תומולח םלוחו .הזוה  ,העותה =

 :םדוק,) .אירבה ולכשב תיבשחמ בשוח ,ךרפ .תדובע .דבועה
 , ("םיאיפוריא-ודניאה לש  תודלותה

 לע הקספנ לארשי םע לש תועבטה תוחתפתהה ,תמא
 ויה םישפחה םידרונה .םיעורה ,םירצמה לא תודבעתשהה י
 ליחתה :םירצמב , םתבוטב אלש "בושיה ןמ םישנא,ל  םואתפ
 הדובע לכבו םינבלבו רמוחב השק הדובע, השוע וחרכ לעב לארשי
 יפ לע םירצמב לארשי השעש המו ,"תינכסמ ירע, הנובו "השק
 לבא ,תימינפ הרזג יפ לע לארשי ץראב ךישמה | תינוציח הרוג
 ךשמהב ורבע םה םג ,"םיינמרג-ודניא,ה םימעהל םג הרק הז ןיעכ
 העודי הרמב ורמש תאז לכבו , המדאה תדובע לש .קשמה לא ןמוה
 העורה רמשנ לארשי תמשנב ףא , תוקיתעה םהיתונוכח תא
 תקחרתמ ,הלהאב וז המשנ תרדובתמ םעפב םעפכ .קיתעה
 םע איה | תרחיתמ ,תינירמבו םירעב םייחה לש םנומה .לכמ

 ,םלוע תועורז קבחל הנוימד תא תררחשמו :
 (אבי רוע)

 .םינותעב

 רוחיבו ונלש םינותעה ,םינברה לש -- +םויה ימ לש תבש
 ,םינברהל םבורב  םינפומ םיהימתמה םירברה ןמ  םיסנרפתמה ולא
 םירפוסו םינכרה לש םהירעצ תא םירמוש ,םתיסימוקו תדעו
 תירחש וללפתה המכב רומג קוירב םירפומ ,םהיתועיספ תא םינומ

 ותוא לש טושפהו רצה וררח תא םידדומ ,תיברע
 םישוע לש ותוא לש םיטשוקמהו .םיחוורמה ו

 :תדיעוה ,רוצקב ,'וכו "וכו םינונחתו הלפתב ךרב םהינפל םיערוכו
 לע םידקושה, ולאו םינכרהו ,המוהמו שער .תופקומ * היסימוקהו
 הגשוהש הנימ עמש :המוהמהו שערהל םיחמש יאדו "םתנקת

 להקה תעדב תטלוש תישענו תכלוה תונברה -- תירקעה הרטמה
 .+. ירבעה

 טימוקהו הדיעוה וליחתהש העשמ ורבע םידחא םימי קר
 השבו תונכהב | ,ןבומכ ,ורבע וללה םידחאה םימיה .הדובעב
 תויהל .הדיתעה הרובע לבל םוקמ לכבו דימת םימדוקה י"הפ
 "',היסימוקהו הדיעוהש אלפ לכ ןיא  ךכיפלו .םינפה  תבורמ
 וחילשמ--ץוח ,רבד תושעל ןיידע וקיפסה אל ,וזב וז תורועמה
 .,,םירטסינימה שארל הדות לש המרגלט

 .הו השעמ לע אלפתמ "ןמזה-דה,
 ירח -- ,95 רמונ "ןמוה- דה,ב וגא םיארוק -- ,הבילפ,

 ה אל .םינווצהו- סרגנוק ןיעמ .התוה . הפסאהו קסנימב ופסאתיש

 רקל םידוהיה הלכשהה ינקסעל השרה הבילפ ,רטסינימהל הדוח
 יב התע ...הרות ול ועיכה אל ם י ל י כ ש מ ה ו ---,גרוברטפב

 מ "רתוי השק ןפואכ םירוהיה םע גהנתמה ,ןיפילוטס הבילפ לש
 .םירוהיה תאמ היולג הדותל םגו "לאריביל, םשהל הכז ז'כבו
 אמ הרות לכקל רשפא דחא דצמ :תחא תכב תומלוע ינש תונקל
 אנוש םישורג דעב ,ידוהיה ימואלה חורה לע הקעה רעב םיקינזוי

 ,הרות - ינשה רצה ןמו ןאשד תואנב חצ ריוא ףואשל םינקזו םילוח םידוהיל
 : כה .,,ףסאתהל תחא םעפ םהל השרה יכ לע םידוהיה יבושח תאמ

 = -"!לזמב
 רכה ,רועה "לומה, תעפשה ןאכ ןיא :"ןמזה-רה, אנ עגרי

 יה אל ותנוכש  ,הבילפ לע וילע ורמא .ןאכ שי חקפה  ןויגהה
 וס םה םיאלמ .ולאכ םידוהיה ויה םימוד וימיב ,הבומל ללכ
 א הכ .םא יולג ידיל םאיבהל ץוחנש  ,םימויאו  םיארונ
 'תתל איה ךכל הנוכנ רתויה ךררהש  ,"אצמיו רבדה שקוביו,
 ויהש תודיעיה תעשב , בל תולגתהב לכה לע רבדלו ףסאתהל
 נה םע אל הבוט תושעל הנוכ םוש ןאכ ןיאש ,שנרומ היה
 ידית .כ"או ,  םיפסאנה ורבר םמשבש ,ולא םע 7 םמצע

 ידכ רמולכ ,הז : םשלו .הטורפ םיוש םניא םידוהו ה לש
 .םוש אורקל םישרמ ויה אל יאדו ,םינברה לש םבלב
 ה לש "םנרק הא םירהל, תמאב םיצור ושכע | ,םלועב
 ה ויהיש הוכ בצמ םהל  ןיקתהלו םהמע פ"הכל בימיהל
 אנ .ןיהה תרושו ,ירבעה להקה תעד לע םיעיפשמה חרכהב
 לת לכה .ול תישענה הבוטה לע תודוהל םדא ביחש
 =- !הנוכב םג אלא ,לומב

 רה תא (54 רמונב) רסומ "טנייה,ה לש ורפוס
 המעטהה) אוה ןימ אמ, יכ ,הבקסוממ ה"אזמ רמ ול
 ה תא אנושה רחא וליפא ןיא הדיעוה ירבח לכ ברקבש
 0 ל םינברהש דיעמ ('טנייה,הב ב"ג) 7 רמו ( אתובר)

 ו "וכו 0 םיארי .םה םלוכש ,םימח "םודוהי תיבל
 כ םנמא ,ירמגל ,ןבומכ ,ןה תורתוימ .וללה תוחטבההו
 ה תולש ל םיגאודה "םילודג, : רתוהו יד "תונושמ, תואירב
 פס תאצוה יכרצל ףסכ םיאיצימו תודוגא םידסימד

 ישרורה "םילודג, ; םידוהיה םהיריכש תא םהירוטנוקמו
 .םירזוחו םמעב .םידגוב לש םרבק לע .הירוהו חבש לש



 "סהיחבש,ו םהיתוירע ירמגל םה םירתוימו ,ונחנא וליפא "וניכ, .אל
 ,םינברה םה לארשי  יבהוא יאדו .ןילטייצ .רמ לשו ה"אזמ ומ לש
 םינוקיטילופ םג---יאדו אלא רבלב וז אלו ,םה םידרחו םיארי .יאדו
 .םה

 "רמוחה, = ןמ רברל היאר איבמ (54  רמונב)  "דניירפ,הו
 ירבח לכל תורז תונומאל טנמטרפרה לש הירלצנקה .האיצמהש
 --רקיעה תא :"ןפייטמ יהוניעו .אווא רב ליזאו ליפש,  ,הדועוה
 --הלהקהו להקה לע םיעיפשמה םידיחיה תויהל םיכירצ 'םה קרש
 םתואב אקוד רוחבל םה םיעדויו ,עגר וליפא םוחכוש םינברה וא
 .ושכע םיעמשנה ,םיקומינהו םימעטה

 הנלנצק יגרוברטפה ברה הנומו ךלוה--- 'דנוירפ,ה רפסמ - ןכ הנה,
 םינברה לש תויטוירטפה םהיתולעמ תא ,הלשממהל שיגהש 1תאצרהב ,ןגווב
 ירפומה  וכונחל :גוארל דחוימ ךרוצ שישכ ,וז העשב :בתוכ אוהו ,םייתרה
 לש םתובושחו םכרע תא םירהל ץוחנ ירה ,ריעצה .רודה לש יתדהו
 ירבד םה רתוי רוע םירורב .,.הקיזמה תוסרוקיפאהב ומחלוש :ידכ  ,םונכרה
 םיביטאוו-סנוקש םושמ ,הלשממהל םינברה לש םתוהופמ :ינאיוולזה פרה
 םתואבש ,רברה אלפי אלו .םלועמ קפסב תלטומ התיה אל  ,םה " םוענכנו
 :ןלוברה תוגלפמהו תותכה | ולגתנו "הלומרק'ה תטלוש התיהשכ םומוח

 ברקב החונמ .ורשי םה יכ ,םינברה לא דימת הנופ הלשממה התיה ,תוינווצ

 םה אל ירה ,םונברה יריב הלוע הזה רברה היה אל םאו .,םידוחוח .ירועצ
 לש = םהיתויכזב תודוהל הצפח אלש ,היצרטסינימדאה םא יכ  ,הזב 'םימשא
 ןומ ל ש ה תא םינברהל רוסמל ךירצ .םכרע תא המירה אלו םונברה
 םתושעלו םהיתויכזב תודוהל ץוחנ ךכופלו .,ריגה יבג לע קר אלו ל ע ו שב

 ,הלשממהל הצע אישמ | ןרוקצנאולמ ברה ..."תוילארשיה תולהקה 'חכ יאבל
 תואר פ'ע הנממ איה - אהתש אלא ,ירמגל םונברה  תוריחב תא לטבתש

 ךלפ) .ץודורוהמ ברה םג  םיכסמ וז העצהל .,ריעו רוע לכב םונכר הוגוע
 יתלב .ןמזל ברה תא הגממ הלשממה התיה ילמלא  :רמוא אוהו (הילורופ
 םודוהיה ויחא ךותכ ודמעבו ,ירמגל תרחא ותושי תשגרה החיה זא וכ ,לבגומ
 םג הבורמ תלעות ז"יע איכהלו םירוחיה םינומהה לע .עופשהל לוכי חוה
 ,.."תירוהיה הרבחהל םגו תיסורה הלשממהל

 אל םירמאנ וז המעטהו ולא םירברש וילאמ  ןבומ
 לש יהשמ םג םהב שי ןדבלב תוררחו םימש תארי ךותמ
 םינברה לש םתונגל אלש ,ףיסוהל קר ונחנא םיביח .,.אקיטילופ =

 לכ ינהכ :םלוע לש וגהנמ ךכ ,םה םינוקיטילופש .םירבדה  ורמאנ
 םיבהואו םה םידרחו םיארי םה םגו ,םה םינוקיטילופ תותרה <>

 שארמ .היולג השעתש אלא ,םירבדה | ורמאנ אל ,םמע תא"
 םתריש שארמ העורי אהתש ידכ ;םינברה וכלי הב רשא ,ךררה

 ,אובל ריתעל <>
 תורפהו "הלואנ ,ה תריש אלא היהת אל יאדו וז םתרישו -

 וז .היצנגילטניא  .תירבעה היצנגילטניאה לש  "הרובעש, .תחתמ
 העיגה ושכעש םה םיאורש ןויכו ,םינכרה לש םשפנ תאונש איה | |

 שילחהל ידכ ,םהב יולתה לכ תא ושעי .יארו ,תולגהל םה םתעש
 המוקמ תא תשרלו היצנגילטניאה לש התעפשהו  החכ תא
 .וז לש <
 ,"הלואגה תריש, לש םינושארה הילוצלצ .םיעמשנ 'רבכו /

 ךכוסה ,(יצניאמה) יטרופקנרפה "טילעארזיא,ה בתוכ ירישעה ודמונב

 תא ,איהש םוקמ לכב תירבעה היסכודותרואה לע .ויפנכב =
 :הלאה םירבדה

 ,םידרחה םונברה לש המישרה החילצה ןילופבו היסורב םוקמ לכב,
 םיליכ ש מה  ,םינכרהבש םילודגה היסיטוקה ךותל ופנכנ הזכ .ןפואבו
 ,תערל ולכו אלו םעה יגומהמ ידמ- רחוי ויה םיקזחר ,הז רברל זללפ אל
 ,.,םמצע תושרב הרימעלו הלועפל ןוצרה םינומהה םתוא ךותב  ררועתנ כ
 (םיליכשמהו םוטנגולטניאהל) םהל התיהש הנורחאה היצנרפנקה תעשב
 שויופל םינווכתמ ויהו  ,תינברה היסימוקה  ינינעב דוחיב וקסע ,גרוברטפב
 בצמ רכד לע םג ץעוהל הסימוקה הדיתע .עוריכש םושמו .הילע םהופנכ תא
 תוצע .,היסימוקהל  ,הל אישהל ןללח  םינוראה  םיזררזמ ,תונברהו םינכרח

 -<- םלועה <

 תוימשרה תונברהו תיתדה תונברה ןיב רירפהל ךרוצה דע הל זומרל ,תוכוט
 םינודאה םיצור םתרוכשמ תולאשו םונברה לש תוריחבה ינינע תא םגו .'וכו
 היתוטלחהל דופי רותב  היסימוקהל םחיתוטלחה תא שיגהלו ררסל וללה
 ףותמו הטועפ האנק ךותמ אלא תואב ןנוא ללה תויולדתשהה לכ יכ .,,איה
 ,,,'תודעו היארל ךירצ ונוא הז רבד--,םה "םדמעמ, לע רומשל הפיאשה

 עדוי ,ותגלפמ ינב בלבש המ "טילעארזיא,ה אוה עדוי. ,ןכ
 ,םינברה לש ןוחצנה תריש ליחתהל הדיתע המבו ןכיהמ .אוה
 תתיה ויתומצעב הרוצעה שאה -- אוהו ,םישחמ ןיידע םהש אלא

 ..,וותפש לע .תברוצ שאל
 :ןושארה דעצה תא ושע רבכ םמצע םינברה םג םלואו

 ם'נכהיבב םתעובש תא ועבשנ אלו םמצע תשודק תא וללח אל
 לש "רובעשה, חכ עקפש -- ךדמלל ,נרוברטפב רשא לודגה
 םיערפנ "ונא, םיטנגילטניאה לש םתסנכ תיבמו ,היצנגילטניאה
 ...הלחת
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 ו 9

 .תיִוָוּב
 . ןהב .בקעי

 .ּעָּתַשִיַו םיעְריבשומ םיִמְלַהינָב ּובָשָי בשי

 ;הָכְתְנ ץֶיקיִבְרָע תנע פה ןולמה דַעָ
 ,הָחטְבּו רוא רֶדְחבּו עַרֶּתְשַה ץיחב ךר לָּפא
 .ועָנ םיִמְלַעָהיתולוק הֶנְדָעְיַקחְצּו הָחמַּב ףךותְבּ

 ,תֶבזכְמּו תָפָשַכְמַה הָבַהֶאָה לַע ּורּבִּר הָמָה
 ,ּומ .וריִסחְי שיאו ,ּורְּבּ ,עְבֶמַה רדה לע
 ,ינעיִרְכַת לּפִּת בא וחּור]ןורתיו שיא ןואג לע

 .תְֶמַה לע .םֶרָבְד בס .םלועיגְַנְמְכ ,ףוסְבְל רע
 ,ותֶא טַפְשִמּ ןיד ןיא יִּכ ,תֶוְמַה לע ורב רב
 ,הֶלּובָט וּבְרַח הָרָמַבּו רֶמאיִלְּבִמ חַצְרָי ,אבָי
 ,הֶלּודנּו וב ןיִרותְסַמּו רעכְמו רקו אג אּוח יִ

 .ותַטְב אב הָיה ולא הָיָה הָבּומ הָנִתִמ יִכ

 ,הָוַעְו ער הָמְירַבְּד ץֶנֶצְנ קֶחְרֶמַהְדרּוחְשִמ ץוחה ןִמ
 ,ואּבְחמַמ רֶבָּד לָּכ לַצ םאָתַּפ ץרָש רֶדָחַבּו

 ,ואבְּב שיִא ןיִמָאְי אל יִּכ ,תֶוָמַה לע ּורְכִּד הָמַה
 .הֶיאְתִי דוע תויחל הָמּכְו יִחְי םֶהְמ שיא הָמַכְ

 ,הָלְצ ףּופָא ,ףופצ בשי רותח םִע יוז
 ,רוומ רָחֶא םֶלּעָמ ריִצָי -- ףוקדאל .ףוקו דש-אל דש
 , רָופַמּו .בָע .ויְנפדרַעָשּו ויִנָרָק תוטלפ ,וויָּתְחַת וב

 ,הָלַמ טלָמ אל ויִפְמו ברא קחְצְב ןיִָאָה ,שיִּבָה
 (,ז"סרת ,וומת)



 .רָּתְסֶא

 + םירופ דובכל רופס

 יברהל אל ,םכל רפסל הצור ינא רדחה ןמ השעמ אל.
 םתעמש רבכ ולא ןיעמ תוישעמ ,הזב יתנוכ תינברהל אלו
 ,םעפה םכל רפסאו ימצעל תושר לוטא ,הנהכו הנהכ יפמ

 .רתפאב היהש השעמ ,יברה תבב השעמ ,םירופ דובכל =

 ,א

 -תבוטו ראותהתפי התיה הליגמבש הכלמה רתסא התוא םא >>
 ,רבדמ בותכה הבש ,וז רתסאל המור הלש ןינוקיאויזו האמ =

 לכמ שורושחא ךלמה ונפל רפחו ןח האשנש ,ללכ אלפ לכ ץא
 תאשונ התיה איה ףא ,רברמ ביתכה הבש ,וז רתפא ,תולותבה
 ןטק וליפא -- לכה ..התוא םיבהוא ויה לכה ,היאור לכ ינועב ןח
 הזש יפ-לעדףא | ,ליטומ רוכבה יחא םג תוברל לכה . יתומבש
 הכז רבכו ,וב תורבכנ .םירברמ םינכשהו הוצמדרב השענ רבג
 -תמיתח םג ,ינורכז ינעטו אל םא) והזח לע הרשרש םע ןועשל
 יחאש ,וז הבהא רבהדלע ,(םהה םימיב ול תצבצבמ הליחתה קו

 רפסאו יפ תא ולאש ,יברה תב רתסא תא בהא ליטומ רוחנ
 המעט ערא אלו ינא םתש ,אוה רךובסכ .םתיוהכ םירבד ם
 לא םירהצב תבש םוי לכב ךלוה אוהש ,וז הכילה לש הקומי

 יקרפמ קרפ עומשל אלא וניא ותנוכ רקיע לכ וליאכ | ,רד
 ותרחנו העש \ התואב ותפטוח הניש --- יברה .,יברה :יפמ .תוב
 לע תבשוי ,ץוחל תקלתסמ תינברה ,תיבה ללחב תרסנמו תעקומ

 רדחה  ידימלת  ונאו .םישנה םע החיש הברמו התיב ]
 --רתפאו ליטומו ,א'ָה-ן'ישדם"םב םיקחשמו הלטבל ונבל

 -- איהו ,הילע תוציצמ ויניע -- אוה .םהיניעב םוציצמ םהונ
 ,וילע  תוציצמ :הוניע

 ,םתא םיערויה .םירונפה, קחשמב ונלוכ םיקחשמ ונא םימעפ
 םירבר םכל רפסא הבה +הז "םירונפ, קחשמ לש וביט

 ותוא םידימעמ .ויניעל תחפטמ ול םירשוקו רענ םילטונ  ,םתיוה
 דחא לכ ,ול. ביבפמ םיבבוס  ,וירחא םירזוח לכהו תיבה עצמאב

 !*ינשפת, :ול  רמואו .דקור  ,ודגנכ רק
 ונילא םיפרטצמ םה ףא רתסאו ליטומ

 םהיניעב .ןח אצמ ,םה םירמוא ,"םירונס, לש הז קחשמ ,ונתא"
 קחשמב ונתא םיקחשמ םהשכ ,םהמע םקומינו םמעמ ,רתוו
 אוה .דבלב השיפהו הפידרב אלא םתכאלמ ןיא ,"םירונפה
 ,וב תשפיתו וירחא תפדור איהו ,הב שפותו הירחא \

 םלוכו ,יל שי  םיקהבומ םינמיסו תויאר  המכו המכ .דועו
 השעמ היה םעפ ..,ךכב יכרר ןיא אלא  ,"ונשרד,:םי

 ותוא אוה .וז ידיב הז םיזחוא םהשכ ,םהינש תא יתאצו
 תבש םוי אל םויה ותואו .ודיב תוחוא | איהו

 ןיב | ,תושמשה ןיב תעש |, לוחה-תומימ  לוחדםוו הי
 ץ"יברה ןכיה, .רדחב לקתנו שרדמה"תיבל ךלה .בירעמל החנ

 ינאו ,רתסאל ,רמולכ ,ודי הל עקתו רמע ,"ותיבב יברח"
 םסרפא אלש ,הטורפ יל ןתנ .ודי ךיתמ הדי הזיזה ,טיבמ

 :ול יתרמא ,םיתש יל ןתנ ,םיתש :ול יתרמא ,םיכל
 יתרמא ילמלא + םירובס םתא המ יכו ,שלש יל

 ששו שמחו עברא יל ןתו
. ָ / 

 םיקחשמו  ןינמל

 - יתחטבהש יפכ  ,םתיוהכ .םירבד םכל רפסאו וננינעל רוזחנש
 -- ,שארמ םכל

 ב
 ובכו ,ינממ .אוה לודג  ,ליעל רומאש ומכ  ,ליטומ יחֶא

 וצור .וניא תיבב םגו ,הרות לוע וילעמ קרפו רדחה ןמ רטפתנ
 "אל ."םדאדארפ, ומש אבא ארק ךכיפלו ..םידומלב קוסעל
 ערתמ אמא ."םדא-ארפ, אלא ,וליבשב האנ רחא םש אבא
 .רובכב לולומ התאש ,וז הנוגמ הדמ ךל ןינמ, : דימת תזגורו
 שב ול .ארוקו ,םירוד תע ותע העיגהו רגבתנ רבכש ,יתומכ
 לע לבא, : ןעוטו הדגנכ אבא רמוע . , , "+ "םדא-ארפ, הגושמה
 ושל םיחלושו םיבירמ םהינש ירהו -- "!.אוה םדא-ארפ  ךחרכ
 תובא , םיגהונ םלועבש תובאה ראש ךיאה ,עדוי יניא ,וזב הז
 תוכיר םהימי לכ .הפב אלא םחכ ןיא ,ילש אמאו אבא
 אמאו אבא רציכ ,ונינעכ רבד םכל רפפל יתרמא אלמלא
 1 ל אלממו .םכתעה חדבמ יתייה יאדו ,וזב הז םיבירמ
 ,.. ךכב יכרד ןיא אלא

 .רדחב דוע רמול וניא .ליטומ יא ,םירברה רוצק
 רשל ושכע םנ וכרד ,גהנמה ןמ תונשל אלש .ירב ,ןב:יפדלע
 "רדשמ ,אוה ודימלת םוקמ לכמ .,וברל תונמ:חולשמ םירופ לכב
 \ 0 ןושלב ומע"ירפ ,רדוהמו האנ ריש .ותחנמ ול אוה

 ובבה יחֶא - רמוא - תונמ:חולשמ ל ,ינממ בוט .חילש
 6 רכש ידימ לבקת ,םשמ בושתשכו ,יברהל והאשו ,ליטומ

 ור :יחא .לש  וירבר ירחא רהרהל .רוסאו ,איה רבכתהל
 תמ, .ןיעה ןמ יומפה רבדב היוצמ הכרבה ןיא +יאמ
 או וב ףוונ יִתֶא ,"דימ הז עבטמ יניעב תוארל ,רמוא ינירה
 : רענו קדצו תמא ךירבר לכש רשפא, ,ינא בבוש רענ יב
 .י"םינמוזמב ,שממ תועמב ,רמוא ינא | ,ישפנ הקשח לבא ,ינא
 +ימ תא הצנ ימ ,םתא םירובסכ

 יחא רפומ ,םינמוזמב תוטורפה רשע יל קלסש רחאל
 ירה .יתאיציבו ,יברה ליבשב תונמדחולשמ הז  ,םותח בתכמ
 חלב יל .רמואו עקות ,ינש בתכמ רוע יפכל . עקותו זררומ

 רעב םילפכ ורכש שקבמ היהש יאדו ,ימוקמב ל היה
 +,.ךכב :יברד ןיא אלא ,ו

5 
 ינאשכ ,יכרדב אהות ינא ירה -- 5 לש ונובר,

 ,הנושלבו הבחכב םכל התוא ינא רסומ .ועמשתו ןזוא
 : הרצב השוריפו הלמ

 ,רָּתְסָאְל יִכְּדְרַמִמ הָקּולְש הָחְנִמ.

 .ןשושב ,יח --הוה ,רוחב -- ידוהי ,שנדרב --- שיא,

 : יהיו . .יבררמ ר ומשו -- יכררמ ומשו . לש ינריעב



 החנמ  ןיב -- םויו .םוי לכבו | ,הילע .רזג לוטומ -- הילע ה
 -תא תערל .תיבה ינפל רבוע ליטומ -- ךלהתמ יכררמ ,.בירעמ'

 רשאכו- --רתסא רות עיגהבו .רתסא ינפב לכתסהל --- רתסא
 -- רתסא חקלתו ,התנותח םוי -- ליחיבא תב ,רתסא ם

 -- יתשו תחת .התא םנכיו -- הכילמיו ,רתסא תא אשי
 ..."הפוחה תחז
 החמומ הז ךא %ליטומ יחא לש הליגמה שוריפל ורמאת המ |
 רמאי המ ,עומשל דאמ יתייה הואתמ !ותרוצכ  קוספ םגרת
 וכח ? יבר לא הז רבר בנוגי רציכ לבא , הז ןיעכ שורופל ובר"

 אלא ךירצ ינא םולכ !ידוהי ינאש םשכ ,הצע שי ,עגר 'טע
 יברל חולשה רישה תא : ןיפילח תושעלו ררסה ןמ טעמ .תוג

 ושישיו ארקי ,יברל --- רתפא תליגמ תאו ,רתסא דיל
 ידי לע הלקת ,םולשויסח ,אצת אמש :רמאת םאו . ויעמהי

 ?יתאטח המו יעשפ המ : רמול שיו +ןידה תא ןתיל ינא
 הטסופה-תיב לש תורגאה-אשונ ירה ,תועטל םדא לכ לש |
 ינא ., םהילעב יריל םיבתכמה תא רסומ וניא םימעפ אוה

 ...ךכב יכרד ןיא -- ינא .הזה רבדכ תושעמ יל

 ,ד .

 ךותל םר לוקבו שערב ץרפתמ ינא --!יברל בוט םוו --

 !האבה הנשל וכותש ,ותכרב םכל חלשו .תונמ
 , הלינמה תא יברל רסומו תחא המישנב רמוא ינא ךכ :

 ,בר .ןויע הב ןייעמ  ,וידיב התוא שרפמו הליגמה תא חתופ + ;ר
 שפחמש ,רכינ ,הב ךפוהוהב ךפוה ,ויתועבצאב הששממו הקרוב

 רהרהמ ינא -- ,ירומו יבר ,שפח ,שפח, ,רבר רוע 7 /
 +." םנחרתתרמ ךתחרט אהת אלש ,ךל חטבומ --
 ארוקו ולש ףסכה-יפפשמ תא ומטח יבג-לע .ביכרמ :יברו-
 דער ףא %יבר השע המ ,םתא םירובסכ ,המות דע הליגמה |

 הנפ ךכדרחא :.ובלמ איצוה תישירח החנא קר ,וינפב ר
 לטונ אוהו ."תודחא םילמ, ינא ףא .בותכאו תצק ןתמה,
 התואב ."תודחא םילמ, ביתכל ןחלשה לא בשויו ודיב

 םיקתממ תינברה ידימ לכקמ ,ךליאו ךליא תיבב רזוח יינ
 דיל .עקוה ינא ,םיאור-ןיאב ,השעמ ידת ךותו ,אמינרת

 ינפ , תונמדחולשמ םע רחיב ,יברל חולשה ,רישה :תא .רתס
 יאשחב םש תחתופ ,תיוז-ןרקל תשרופ איהו ,םיקימסמ

 תרעוב התמחו שאב תוחקלתמ היניע דימו -- בתכמה תא הענ
 --"הנממ ןוצר קיפה אל תונמה-חולשמש ,רכינ, ,תיחשהל ר

 ;תודחאה םילמה תא ודימ לבקמו יברה לא שגנו יבלב ינא

 םר לוקבו תחא המישנב רמוא ינא --- ! יברל  בוטדמוו
 הכרבה תא םיהלא םכל חלשי -- ,יתסנכנ ובש ,הז

00 
 !ךיחאל רופמתו הז תא לוט -
 ---רתסאו יבר ,יבר בתכמ תא הליחה חתופ ינא יכוליה:ךררב ==
 ! רמאל בותכ בתכמב , 0

 וננה יחאו יבר תב רתסא לש לא לש םפוס היה המ ,תערל !י'נ יכררמ 'וכו תמא .רבד לע ליכשמ שח ידימלת דו

 יטומ ,ךל דינהל ינא בייח ,הנשעאו איה יתבוח לבא .. , הליגמה
 'הרותב םינפ הלגמ התאו ללכ יניעב ןח אצמ אל ךלש שוריפה יכ
 : 'הריבה-ריע, ןשוש יכ ,לכל עודיו י.לג .,תישאר  ,הכלהכ אלש
 ,ךלש הרות:ישודיחב תרמָאש ומכ ,"הנטקה ונריע, אלו ,התיה
 ול ארוק התא המלו +היה רוחב יכדרמ יכ ,וניצמ ןכיה ,תינש
 "מוא, יכ ,הז ךל ןינמו + ליטומ םשב םעפו יכדרמ םשב םעפ
 ..שרושמ ,"ךנח, ושוריפ "ןמוא,ש ,לבל עודיו יולג % "בהוא, ושוריפ
 = הפינכה, -- "יתשו תחת הכילמיו, תשריפש המו ."גוגדפ ןמא,
 , ,ללכ םעטו דוסי םוש הל ןיאו איה הנושמ הרעשה --- הפוחל
 וניצמ אל ,תינשו ,יכררמל אלו שורושחאל בותכה ןווכ ,תישאר
 ינו .ןישוריקו הפוחב רתפא תא אשנ שורושחאש ,הליגמב ללכ
 "וםיקוספה תא םקעמו םיביתכה הא בברעמ התאש ,ךיניעב וז הלק
 תנש ינפלו תמרוקה הנשב ,םעט ול אהיש ךירצ שוריפ לכ
 ךנרל חולשל תרחב וז הנשב ., , רחא .תונמ:חולשמ יל תחלש
 [ הלל ללב לבקתמ ונואש ,הנושמ שוריפ ,הליגמה לע שוריפ
 .הליגמה תא הוב ךל ריזחמ ינא ןכל ,האי ךכו האנ ךכ אמתפמ
 ['" ,םלוע דעו התעמ הכרבה תא ךל חלשי םיהלאהו ,ךלש
 ...'םימיה לכ ךתחלצהב שרוהה ךבר בל

 ,,ינא רובסכ . חאל ול האנ ךכ !ול קלח הפי הנמ ,ןכא
 , ולא ןיעב תולינמ. בותכל רוע ףיסוי אל אבהלו ןאבמש

 :ףיעהל יל יוארה ןמ ,יבר לש ובתכממ יתרטפנשכ ,ושכע
 .ינא חתופ , יבר תב רתפא לש הבתכמ לע םג יכוליה-ךרדב :ןיע
 !םילבורה ינש וכותמ ורשנ אלש ,םתא םירובסכ -- הבחכמ תא
 ,הו בתכמב ינא ןייעמ .םיעומ אלא םכניא ,םירובס םתא ךכ םא
 | :וב תורוש יתש קר--ואָרוקו

 <--ךינפל םה ירה .םילבורה ינש רעב ךל ינא הדומ ! ליטומ,
 [ ךרימ תונתמ .יתללפ אל הזכ תונמדחולשמל ,הרוחב םלבק
 / ..."יתצפח אל יאדוב הבדנבו ..יתשקב

 -- איה ןיא הבדגב ,הל קחצי עמושה לכ !אח"אה
 'תשעל ילע המ ,רוצקב [ידוהי ינאש םשכ ,הפי השעמ
 םינתכמה תא ןד היהש יארו ,ימוקמב רחא היה ילמלא % ושכע
 .הפ הצופ ןיאו -- .וילכב םש היה תועמה תאו העירקב  וללה
 :,הוחא ךרד יל יתרחב ינא .. . ךכב .יכרד ןיא אלא  ,ףצפצמו
 ,יהוגרו ימצעב יתכלמנ .,ועמשתו ןזוא ומה | ,הרצקו הרשי ךרד
 חֶא ידימ רבכ יתלבק ירה .הכילה-רבש :הלאה םירבדכ יבל םע
 םינתכמה ינש תא יתרסמו יתלטנ ךכיפלו % ולו יל המו---ליטומ
 אנאש ,יל חטבומ %אבא רמאי המ ,עמשא הבה .,אבא דיל
 .\באש יפ:לע-ףא ,יבר ןיבחשמ רתוי תאוה הליגמה ביטב ןיבי
 ,..חנומ ומוקמב ודובכ--יברו ,אבא אלא וניא

 ,ה

 אבא ארקש רחא ,ךכ"רחא ונתיבב עריאש המ לכ
 ררוטעל יחא תא רימעהש רחאו הליגמה םע דחיב םיכתכמה ינש
 ל רופמיו  ןינעה ףוג .ול ריבסיש ,תיגינכ רה וילע הפכו ןילקה
 'תיה וליא ,ינולאשת יכ םג ,םכל רפסא אל - . שרוש רבד לכמ
 ןוגינב .רמול יתייה ךירצ זא יכ  ,ויכרדב .ךלוהו יחא גהנמ גהונ
 : תיתמאה רתסא תליגמ ,הליגמה

 - / .,,"הָבְ"ובַנ ןשוש ריִעָהְי
 תא םיואתמ .ונתרטמ תאז אלו רקיעה הז אל ירה לבא

 1 ןישוריקו הפוחל הסנכנ רתפא .םולכ אלו היה אל +ליטומ
 ונולע התכב המכ | ,יוה :התוא אשנ ןמלא ,לארש השו



 ורבע אל .היה ךכ םנמאו .הז הריחב םע םימי ךיראה
 --- התמש הל םרג המ ,התמו התמשנ האציש רע םיטעומ 'םומו
 תינברהו יברה :.עדוו שיא ןיא ,עדוי יניא , הדיחל יהתו איה .הריז
 .התמו תומםפ התתשש ,םירמוא שי ,םיעדוי םניא מה פא
 יתעמש ךכ- ,םבלמ הז תא וארב םיאנוש .םירמואה יפב ףקש

 ,. המצע תינברח ומ
 יחא ,תושעל לידגה רוע הו !אהֶא + ליטומ רוכבה יחאו

 ונתוחל עסנו רתסא הסראתנש םדוק דוע הפוחל .טנכנ .לימומ
 ,ופנב םשמ רזחו םימיה וכרא אל םלוא .ונחלש לע ךומס :תויה
 -ארפ, :אבא ול רמא ,ותשא תא שרגל אוה הצור +רוח המ
 םיחלושו םיבירמ וליחתה ,המערתהו אמא העמש "! התא דא

 אל םולכ ןכ-יפדלע-ףאו ! וננעמב החמשה התיהו ,וזב הו וש
 העשב תרחא אשנו ותשאל ןירוטפדטג .ןתנ ליטומ  ,םהידיב הלע
 ,לצרה ןבה םש .תבו ןב ,'ול םורלי ינש .ושכע .. תחלצומו 'הבומ

 אבא םנמא ,רתסא ארק תבה םש תאו ,לצרה רוטקודה םשח
 םש-לע ,ליטינ לארשיב המש ארקיש ,ףקות לכב ותעד לע רט
 ,םימחר השקבו הננחתה איה ףא אמאו .ליטינ ונתנקז ,ומ

 הצרפו .האל ונתנקו ,המא םש-לע ,יצ/האל המש תא ואו
 םיניידמ | ויה הלילה לכו  םויה לכ .אמאו אבא :ןיב תקולחמ
 תומש ינש גווזל ,הטלחה ללכל ואבש רע ,ווב הז םיחננתמו

 .תוהמאה יתש םש-לע ,ליטיג-האל םשב הדליל | אורקלו .רחא
 -האלב הצור וניאש ,הטרח רהרהו אבא דמע .תומש רודס לפז
 ערגי המל, ,ומע וקומינו ומעט % רבדל ןתנ םעמ המ ,ליש
 ליטומ יחא רזח ,,'+ומא םשל םדוק המא םש אהיש ,וקלח

 : אבא ול רמא ,רתפא ותב םש תא ארקש ,עידוהו .שררמהלתימ
 :רמאו יחא הנע "(רתמא .לש הז םש ךל. ןינמ !םדאדאהמ
 ועיגה = .,+ םיאבו םישמשממ םירופה ימי יכ  ,תחכש םולב,
 ומתתסנו אבא קתתשנ +ולא םירברל ונעת המ ,םכמצעב
 -ןרקב וזו וז .תיוז-ןרקב הז םיבשוי םהינש אמאו אבא ,ויתונעט
 ןיא .רפדהו =- ותרבח יגפב שיא הנושמ הטבה םיטיבמ וז תו"

 , םהופב
 םהינש ויהש ,םתקיתשל םעט המו וז המבה לש םביט המ

 םתאו םכינפל יולג הו רוסש רשפא ,עדוי יניא -- םיקתוש \
 ...? םיעדוו
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 הֶלּבְקהְו תינויה הָיִפוסוליפה
 ..תודהיה לא .ןפחיב :
 תמרא .לע םה .םירז .םיעיטנ ןהותש --- ,הלְבְקהו .היפוסולופה =

 הרומלוק ילעב םירחא .םומעמ ,ץוחה ןמ  ונל ואב .ןהיתש ;לאוש
 תושעהל-- תודהיה םשל םא יכ ,ונל ואב ןמצע םשל אל ןהיתשו .,תרחא
 : .המויק תא רצבלו הרתפ הילע
 ,ונתלחנב הלא יתש ואב :םוימ ורבע הנש .םיפלאכ הז =
 ,ונייחבו ונתורפסב :לודג םוקמ ופפתו .ונברקב וחרזאהנ וא נמו

 תוברב :קר ,ןהונוב .תודגנתה םוש טעמכ הררש :אל םימפל
 ןהמ תחא לכ .וזל וז-תורצ ושענו ,הינשה מ תחאה השרפ םימח

 תא קר הבשח תחא לכו ,תורהיה לע ןגהל רציב ,ךרד הל חו"
 , תוחהיהל .הליעומו הבוט המ

 ,הרצק תירוטפיה הפקשה תתל :איה הז ונרמאמ תנוכ
 ,היפוסוליפה וא הלבקה ,ולא םיתשמ ימ ,ונל ראב

 . = ,לארשי חורב תלשומו "קרצ-
 ו 7

 3-> םלועה <

 וכרמההתיה הנש םיפלא ינפלש ,םירצמ לש היררנפכלאב
 'ףלא .םיתאמל :הלע הירוהי רפפמש וז ריעב ,תינויה היפוסוליפל
 הנושארב השגפנ -- ריעה יבשות לכ לש תוישימח 'יתש -- שיא
 השיגפה :התוה :ןאכ = .תינויה .תוברתה םע  תירבעה  תוברתה
 ;הונעהו המימתה תורהיה ןיבו  תינתואגה תונויה ןיב הנושארה
 ; ..ידוהיה 'בלהו ינויה חמה הנישארב ושנפנ הפ

 :הסנופמו השובכ תויהל .תודהיה הלדח תאזה השיגפה י'עו
 רואמ :\תויהל הלדח איה ,ןטקה המעו הנטקה הצרא ךותב קר
 .ההסומ = :ירקע | ,םיבר 'םימעל הריאמ הליחתה אלא ,דחא יוגל
 :המ רוכהל .:ולוחתה םש :םנו ,לורגה םלועב .םג :ערוחהל וליחתה
 - .הזה .ןטקה :יוגה אוה לודנ

 תחל ינפל תישימחה האמה תישארב ,הול םדוק רוע םנמא
 לכב .טשפתהל תודהיה הלחה לבב תולג תפוקתב ,ירצונה
 ירחא = ,י"אל .לבבמ .ובש רשא םידוהיה ויה םיטעמ יכ ,תוצראה
 . ונטע .ינב וצופנ םשמו לבבב :וראשנ םבור ,רברה םהל השרוהש
 . תוצראבו הנטקה היפאב ,הירוסב ,ברעב ,ודוהב ,סרפב ובשיתוו
 דגנ .ומחלנו תוההיה תא םהא ואיבה ואבש םוקמ לכלו , ברעמה
 קרו ..התויב הלודג התיה אל העפשהה לבא ,תולילאהו םילילאה
 החוימה :ןויזחה, ייע = ,תינויל ך"נתה :תקתעה  י"ע .היררגסכלאב
 .י'עו (* 'הלוכ  תושונאה תירותסיה לש -חורה תונויזח ןיבש הזה
 ;היררנסכלאב לארשי ימכח | ובתכש ,תודהיה :עוצקמב .םירפס
 ,םמוקממ םילילאה תא רירחהל תורהיה ידיב התלע

 = תורהיה תא וריקוה יכ .םא ,םהה םירוהיה םיליכשמה םלואו
 ,איהש ומכ .התוא לבקל תאו לכב וצפח אל ,דאמ הודבכו
 "לכ לא וטיבה ךכיפלו תינויה הרוטלוקב םבורו םשאר :ויה םיעוקש
 . טיבה תודהיה לע םגו | איה התפקשה .תרוקנמ קר .ןינעו .רבד
 ח החא רצמ :ןהיתורטמ ויה םיתשו .תונויה תפקשה ךותמ
 "הנייהת .אלש ,םה םתלכשה תדמל המיאתמ 'תודהיה  היהתש
 .ושקב רחא דצמו .התוחא תא 'השא :תוררוצ .היפוסוליפהו 'תודהיה
 .םיפוסוליפה . םירחאה םימעה יניעב .תורהיה לש הנח .תא לידגהל
 ותכש :םינוש ארה ויה ,ןוליפו לובותסירא ,םהה םימיב םידוהיה
 ודלונ .םכרב "לעו | ,היפוסוליפה ןיבו תודהיה ןיב רשפל םירפס
 ,ונלש תיתרה היפוסוליפה

 ב ור לש ווכרצ יפלכ :הנווכמ .אופיא התיה אל היפופוליפה
 איהש ומכ תודהוב ןימאהו וכרה י"פע יחש ,ילארשיה םעה
 ךהוצל קר האב :איה .היפוסוליפה הל םיפסתש ללכ ךירצ היה אלו
 -תורהיב אוצמל ,םכונח י'פע ,ויה .םיחרכומש וא ,וצפחש ,םידיחי
 : ..רחא וא .הז ףוסיליפ לש ויתוער תא

 ל" לארשי לובגב אופיא האב אל תינויה .היפוסוליפה
 "תופול :: תודהיה םשל םא יכ ,תינויע :המכח .רותב איה המצע
 : ,ןח לש רז הל רונעל ,תודהיה תא

 םג האב םוקמב ובו תעב הבו
 | ,.תודהיה לע .היפנכ תא שוהפל ,ונל

 םע | תוכוט תושעל הנווכתנ = ,היפוסולופהכ ,איה :םג
 וליפה :היפוסוליפה ןיבו הניב לדבהה בר המ לבא [,תודהיה
 . (תודהיה ירחא הכשמנ .הלבקהו ,הירחא תודהיה תא הכשמ היפוס
 יבקהו .,םינקפס םודיחי םישנא לש םכרצ אלמל האב היפוסוליפה
 ' תא רצ ביל האב היפיסוליפה  ;ןימאמה םעה בור ליבשב האב
 "הלבקהו ,דומעו םיסב ת ר פח הוניעב וז התיהש םושמ ,תודהיה
 . %  ,םיקזחה .הידומע לע .םירומע תוחהיהל ףי ס וה ל האב

 יעמב הלע אלש שיאה תא תלטבמ תינויה היפוסולופה :םא

 וה םג אוה הרזש ,הלבקה
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 בשחנ היה אל יב ,ןומהה םע קסע הל ןיאו הבשחמהו הלכשהה =

 .תובז ףכל המצעל איהשכ התוא ןודל רשפא --- המואמל הינועב =

 המרקש ,תודהיה ךות לא הלאכ תופקשה וסינכהשכ לבא

 הניאש ,תיאובנה תודהיה ךות לא רוחיבו ,היפוסוליפה

 --חיניעב םיוש .ץראה-םעהו רמולמהש ,םראל םדא ייב .הלירב

 תורהיה איה תאז אל יכ ,ךרדה וז אל יכ דימ היה רכ
 .בקעי ילהאב ינויה לוק אוה הזה לוקהש ,תיממע)

 תורפפה לכ | ךותמ ונילא הלועו עקוב = הזה רזה לוקהו |

 ,אוה םירומלב םלתשמה שיאה קר  וונלש | תיתדה-תיפופולו

 ,חרוז םיהלא דובכ ,וילע קרו ,וילע ,תרה לצב הסוח ,א

 איה םג הגהו--,הלבקה ונלובגל האב המצע העש התואבו
 םינב םיארקנ םלוכ וםדאל םרא | ןיב  לידבהל הער

 ,םו

 תורהיהו  ;בלה ןמ--הלבקהו האצומ חמה ןמ היפוסוליפה
 ,האצומ חמה ןמ אלו בלה ןמ או

 .היפוסוליפהל היה רשפא יאש ומצעמ אופוא .ןבומ רברה

 הנושארה התיה םיבה םימי .ךשמבו ,  םולשב = תויחל הלב
 הלוק םג עמשנ  םשו הפ םנמא ,הפיכב הלשמ איהו תחצנמה

 רתסבש אלא ,ךאמ לפשו היה הפר הלוק לבא ,הלבקה לו

 .התביוא תא .חצנל ירכ ,םיליח ףוסאתו הישעמ תא הלבקה התט

 .הילע המחלמל תאצל התעש עיגחט
 היפוסולפה אוב ירחא ףכית ,םינורדנסכלאה ןמזב ,זא םא

 הלודג ןהיהש ןיבש תורגנתהה ןיידע התיה אל  ,ונלובגב
 ,ירוהיה .ףוסוליפה | ותוא ,ומצעב - ירפסב | וליפאו

 הביאבו = ,התוחא תא השא .תוררוצ 2 ושענ הנה--,ה
 בוששכ ,בר ןמז א רחאל > היפוסולפה תא הלבקה השגפ

 תא  היפוסוליפה הל  התנב .ררפס ץראב :דחא קדנופל .ונמ
 וז ץראבו ,הלוגה תוצרא לכל הירבד - תא החלש הפ

 םיבוהמה הנייז ילכשכ ,הב םחלהל הלבקה התרצ הל המק

 ,הילע םיב
 םילבוקמ ררפס | ידוהי ברקב ועיפוה םואתפ עתפל ₪

 העש התואבו ,ןואיליד השמ 'רו .איפלובא םהרבא 'רכ
 תער תא הלבקה השבכ  םואתפ עתפל טעמב ,"רהו
 .הירברל ןזוא .םיטמ ולחה םיבד

 שפנ- הצק .רבכ : הירוטסיהב | תוציפק : ןיא .תמאב םלואו
 רבכ | ,םידוהיה םיפסלפתמה לש | שביה םוילנויצרב

 ,םיינחור םירבד תורהיב תוארל .קקותשה םעה |; התוא
 םשש םוקמב ,ה לבקב אצמ הלא לכ תאו ,םירותסמ

 םיריש -- ,םירחאו | ארזע-ןבא = ,יולה = ,לוריבג \ ירוש"
 --,תיטויפה שפנה תוכפתשהו םייתד תושגר םיאלמ
 היתודוס ל תובושק | םינזא .אוצמל  הלבקל-

 . הירותס
 םחלהל האצי ,התא החכש המצעב הלבקה השי

 ,תדה תציחממ השרגלידכ הו
 .:יתדה תציחממ,: :הלאה םילמה תחת וק חתומ נא הנו

 םיפוסוליפה ,הבומ- ןיעב היפוסוליפה לע .תטבמ א
 איה  ,(*"אתונמיהמה .אחרואל .ןיברק, םה ,הלבקה ה

 :.הלבקה הדגנתה  המצעל איהשכ היפוסוליפה = אל <

 << + הלוע תחה .לא תודהיה תא איבהל םיצפחה הלאל

 כלבש הנומ א ,תילבק איה תודהיהש | ,תיפוסוליפ הנניא
 ןנ אוה ןימאמש ימ לכ .םיוש לכה ,הנומ אב יולתה רבדבו
 . ,איהה .תרה

 םזילנויצרה דגנ אצישכ טנק וילע רמעש ,הזה רבדה רקיע לע
 ץראב םיטפוש םיהלא שיש לכ ש ה .תוחכוה פ"ע -- רמואה
 , ,םיהלאה תואיצמ תא בייחל תולוכי .ןויגהה  תוחכוה ןיאש ןעטו
 " םיולתה םירבד אלא םניא וללה םירברה לכשו 'וכו שפנה תראשה
 < בווח תא תיכוהל .היד המצע איה בלב םתואיצמו ,הנומאב ,בלב
 ""ך רמע רבכ הזה ןויערה ירקע לע --- ,תטלחומה .םתואיצמ
 ,,ןא לורגה ובלב שיגרה אוה ,ירזוכה ורפסב יולה
 ,ולכש טנקל כ'חא הרוהש המ  ,םוילנויצרה לש הילעה תפוקתב
 י , םוילנויצרה .תרירי תפוקתב לורגה

 "עט הינובמ רחאו ,הזב השיגרה ,רומאכ ,הלבקה םגו
 :תולגהל ה"בקה ךירצ היה אל, אקוור תיפופוליפ איה תודהיה םא
 , הב ןואש תווצמו הרות ומעל 0 םיקרבו תולוקב יניס רה לע
 ,(* "תורובג םערו שער לכ ילב .ומסירא גישהש הממ רתוי

 1 ,םייחה ןיב .עמשנ  הלוקו הלבקה הנעמ הלאכו הלאכ
 "ימ ררבוהש ילבמ בר ןמז ו הלבקה ורמע | וז תמועל
 ל גתה ל ה פיא ש ה הרבגההש דע | ,חצנת ןהיתשמ
 ,הלבקה רצל(ףכה תא העירכהו תויחיש מה

 .,הלוגב ותכל  םוימ לארשי תא הולמת ,יחושמה ןויערה
 7 לכבו ,והיקפת תא תואלמלו טלכחהל תובר .םימעפ  ץרפתה
 ,.עורז יבולש ךלה המע קרו ודצ לע הלבקה התיה

 -טפוופמה לבוקמה ןמ תו:יחתמ תילכקההתויחשמה  תוחלות
 ,יששה ףלאה תלחתב דרפסב וחש | ,איפלובא םהרבא 'ִר
 .ולעש רוסיה .האלהו זאמ התיה = ,ץטרנ .רמוא  ,דופה .תרות,
 'ףמאב ןימאהש ןושארה היה אוה ,"רקשה יחישמב הנומאה הנעשנ
 :והמוא .אוה  .לארשי לאני ודי  לעשו תישמה אוהש תומימתבו
 " ןטו  תולגה ץק .םע 'ודופ תא יל .הלגו לכה..ןודא ילא .הלגנ,
 - ,םיתישמ לש המלש הרוש םיאוְר ונא. וירחאו (%*%,"הלואגה  תלחתה

 " ,יננואְרה רוד ,לירטוב השמ 'ר ,איבנה םהרבא ןב םיפנ ןומכ
 , ,וזוחרוק לאבימ  ,יבצ יתבש .,לאטיו .ח"רו יראה . ,וכלומ- המלש
 יח השמ 'ר  ןורחאה חישמהו ,היכרב ננו. .וריריק \ בקעי
 ,ומאצול

 "אב הלבקה י"ע קרו םילבוקמ ויה  וללה םיחישמה לכ
 ימאה רשא םעה לע םיביבח ויהש ,םדצמ םהו ,ואבש המל
 / הלוגה תוצופתב הלבקה תעפשה / וריבגה ,םצירעהו םהב
 "אל ,והתב ולע תויחושמה תווקתהשכ | ,כ"חא וליפאש רע ,ךכ
 = הוקתו היחת לש לט הב האר ל ,הלבקה תעפשה העקפ

 ףלאל תישילשה האמב הלבקה הלתנ לודג  ןוחצנו
 .טקמ הב ןיאש ,היפופוליפהב . ררפס שורג  ירחא יששה
 .נ'אשמ ,ארונה ונופאל ןימוחנת אוצמל םעה לכיאל ,הק ןויגהל אלא
 -הקח איהו .תומחנו תווקתב םעה שפנ תא העשעש איהש הלבקה
 .היטסוליפה = תלעמ הדרי  דוחיב | ,והרדועתו  אכדנה | וחור תא
 הפסב .וראשנו םמעב ודגב םיפפלפתמה ןמ הברהש םעה הארשב
 וי לעו ,םהמע הלבקה התלג דרפס ילוג  ולנש םוקמ  לכלו
 .ןלופו הילטיאב ,םרקה תוצראב דוחיבו תוצרצ הברהב הטשפתנ

 שמ 'ר .:םימסרופמ םילבוקמ לש המלש הרוש המק .בושו
 זווהי 'ר ,לאטיו ח"ר ו י"ראה ,וראק ףסוי 'ר= ,וריביררוק
 ואומ .ןב רוד .'ר ,גורס לארשי 'ר ,יאבג ןב ריאמ 'ר = ,טויח
 , 5 יידועו :דועו ,ךושלא .השמ יה ,יולה םהרבא 'ר

 ו ,רחא ןמזב .טעמכ ויח םלוכ



 ,הנוילע = רתויה = הגררמל .העיגה המצע הלבקהו ;רח)
 אלו לארשי חורב הדיחיה תלשומה הלבקה התשענ 'זאו

 :רמאל | חרכוה ,ימיכובנ הרומ,ה חורב ףסלפתה ,"ךורע חלו
 (* "תורבדמ ןה תונושל יתשבש אלא ןה תחא איפוסוליפהו הלבקה

 תינה אל ןבומכו ,ותויפוסוליפ תא הז ורובד י'ע רהטל
 .(** הלבקה ןמ ודו תא

 חור ב קר הלבקה הטלש רומאה ןמזה ותוא דע םאו
 .ח"רו י"ראה הנה ,התעשב היפוסוליפהכ תינויע :יהתו ל

 לע -- תודהיבש ישעמה קלחה לע םג הולישמה ודימלת לא
 רחוימ ?ךורע .ןחלש, רבחש ןושארה היה י"ראה .תוישעמה תווצ

 .'תישעמ הלבק,ל םג ךרר הרוהש ןושארה היה אוהו .הלבקה חוונ
 ץראב רשא תפצב היה הזכרמש | ,י"ראה לש ותרות
 "י"ראה ירוג,  וידימלתו תובר תוצראב = ףכית הטשפתנ ל

 ,םבר תרות תא םיברב וציברהו  תונוש תוצראל
 םג הלכי אל רומג שובכ םעה בל תא שובכל םלואו

 :םיישממה םייחהל םיסב התשענ אל יכ ןעי ,תישעמה .הלבקה
 םיספותה תילליבו תויכבב ,םיפוגסבו תומוצב ןיכסהל לכיאל ם 2

 ,וז הלבקב ךכ לכ לוחג
 הלבקב התרופוש תוריפ חה הירחא ףכית האב הנהו

 םויה דע הלודג תיממע העונתל .תמאב 'התשענ איהו = ,איה
 םייחה םע "תירב תתירכ,ו קזח יתד שגר ודחאתה הב

 תועמרה = ,םיפוגסהו תומוצה דגנ םחלהל האצי איה .םונ\
 םיקוחה יוביר דגנו הזמ רבעמ תישעמה הלבקה לש תונו
 .הזמ רבעמ -- תונברה לש תוהוז

 ןכותו ותמשנ רה הב אצמ יכ ,תוריפהה ירחא םעה .ךליו

 ךותב .הטלקנ אל היפוסוליפהש םיאור | ונא .ןכ יכ הנה
 תורהיהל .התוהמו החור פ"ע איה הרז יכ ,הרומג הטילק תו
 התא רשפתהל הל היה רשפא יאו ,תיאובנה תודהיהל ,תיתמו
 --,הרומג .הטילק תורהיה  ךיתב תמלקנ הלבקה קר .תיעבטהה

 איה הבורק ןכ לע יכ--,הל האב םירז תולובגמ איה םנש
 לע תדמועה ,תיתמאה תורהיהל --- ,תודהיהל התוהמבו החו

 + תודמה תרהטו רסומה תרהט ,שנלח

) 2 % 

 ,תיִרְבְעַה תּובְרַתְלְו הָפשל תורְדתפַהַה רב
 תוברתלו הפשל תורדתסהה דעו תשקב יי'פע  ,םימסרפמ וננה
 : ולא םימיב איצוהש ורזוח רוצק תא ,ת"

 ,היחה תעה תועיבתמ תחא איה תוחכה תורדתפה
 םיאור ונא .,תומלתשהלו תוחתפתהל הצימא הפיאש שיש םוקמ

 םידיחיה םישיאה תא רבחל תוזירז האלמ הרובעב תמשנתמ
 רטשמו דחא רוכצ .רותב םמכסלו םפרצל ,תודרפנה תועיני

 שרחה סיסכתב זוחאל ונתוא ררועש ,ישארה ןויערה היה

 ב הלועפה /תוררועתהו םייחה תושדחתה ליב

 קלחמה ,ינחורהו .ימוקמה רוזפה חכנל  ,תירבעה  תוברתהו הפשה
 רשא וללכ  דחא זכרמ  אורבל .ונרמא ,םיעות  תוצוצינל ונתוא
 יעוזעז לכל  םייחו זע ןתי הזה  רובחהו  ;ונתוא .רבחי
 םה םירסחש אלא ,םשו הפ וז הרטמל םישגרתמה ,הדובעהו
 ,דימהמו .ןתיא

 -- םישגרומ םיכרצל תמאב םיאתמ ירקיעה וננויערשו
 רבעה תוברתלו הפש ל היצנר פנוק ה התארה
 ייעוה .אל .ליעוה םג אול | . ןילרבב הפ ונידי לע  הארקנש
 תאו תופיאשה תואיצמ תא ו ןייצל :םא יתלב ,התנקתב
 5 7 ליבשב בשחהל ידכב היד --- יצובקה .ןוצרה לש ותלחתה
 ותסה 'ריע  ירבעה םלועה לש הנושארה תירובצה הצעומה
 .תירבעה
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 :הזב 6 םואיבמ זגאש
 תתוברתלו הפשל תורדתפה דסול  הטילחמ היצנרפנוקה (א

 : :האבה היפנכה רבעת התרוצ יטרפו הנינבש
 א ו חפשה רוחב תירבעה הפשה תא םיריכמה הידוהיו .ידוהי לכ (ב

 ובהתה .תיחתו התוחת רעב לעפל םינוכנו התוא םיניבמה ,לארשי םע לש

 : 7 .תורדתפהה לא םנכהל םילוכי-- תירכעה

 ,יוכרמה דעוה םע
 : עה תוברתהו הפשה םשל היסנכל אורקל הטילחמ היצנרפנוקה (ד
 = ,תורוגאה י"ע .םירחכנ םיריצ כר א םיפתתשמ היסנכב (ה

 .תצעימ העד תוכזב

 וובסמ םא ךא .לארשי"ץרא אוח היסנכל תואנ רתויה םוקמה (ו
 וילע זא ,לארשי:ץראב היסנכה- תא ךורעל רשפאל רעוה אצמי אל

 ושחרמ שרח ףוסב היסנכה ארקת---י'אב םא .,הינמרג ירעמ תחאב התוא

 .ע"רת לולא שרחב---ץראל ץוחב םאו
 | הפשה | היהת האבה היפנכהב  יכ * ,הטילחמ היצנרפנוקה (ז

 2 ,תואצרההו תואושנה תפש רמולכ  ,(תילאיציפואה) .תימשרה
 היפנכל תונכהה תרובע לכו היסנכה רע .תורדתפהה .תלהנה (ח

 ,ןיבמ .דעול
 הנתנש .,םרוקה ינילרבה דעוה .אוה 0 דעוה לש ןזכרמ (ט

 גרמ .ר"ד :םה דעוה ירכח) ןילרבב  םיבשויה םירכח רוע וילא חפסל

 רה ,ץיברוה שוא יש ,ןינוירב ןבואר = ,טונאב ,י ר"ד טנצודה ברה
 הוול ךירגויה ריד ,יול ליטע  ר"ד .,יקפנליוו .ל ר'ד ,רעיושראוו
 < דבלמ ,(לביופ רלותרב ,ךווטימ .א ריר 'פורפ ,ןיקצומ .ל ,ןווול
 -בולוקוס .םוחנ ןהילגנאב- -םעה:דחא  :תורחא תוצראב ןיכמה רעוה
 קשיפוא = ;הינמורב---טכאנ בקעו ר''ד = ;הירטסואב---רליש .המלש

 .,הקירמאב סנגמ ריד 0 ,רודגובא:ןב .,שטירוונ . ,רגזולק

 .,התע רבכ הליחתמ .םיפסכה:תפסא .היסנכה  רדְסת התינכתש

 ,סתלכי פל. הזב דובעלו רוזעל םיביוהמ
 א המשב תונפל דעוה ידו תא האלממ היצנרפנוקה (בו

 .האבה .תירכעה הוטנכהו .תורדתפהה / 6 לוקב



 י"פע. ונותורדתפה ךותל .סנכהל- ידכב+ ,תודוגא .ודסיתש השקבב =
 ונזכרמ הנופ. תומיקח תוירבעה תורוגאה לאו .היצרפנוקה תוטלחה

 ,.ונתורדתסה .ךיתל ,ןהורבח לכ תא רמולכ' ,ןמצע תא םינכהל ,השקב
 היסנבה תא ןיכהל איה זכתמה לש: תישארה הדועתה

 .היצנרפנוקה תטלחה יפל ,תירבעה תוברתהו הפשה םשל '
 היסנכה .הדעונ. ונתוברתלו = ונתפשל  יבמיפ תושע- ןעמל| קר אל =

 .וכרעב לקהל ןיא: ומצעל אוהשכ- הו רבד םנשי י"פעא" ,תאמ
 בושח תומשה לוצלצו םינוצחה םיטושקהמ רתוי הברה לבא <
 ָאיבהל .הכירצ איה .וז ה י סינ כ-ל- תתל םיצור ונאש כ תל
 ןמסל הכירצ איה. ; תוישעמו תוינויע- ,תויצובק  תודובע .תיצמח-
 תוברתהו הפשה תרימש לא עגונה לכב ריתעל. הגהנהה : יוק: תא

 תוחתפתהל ךרד לופנ םהיפ לע רשא םינפאה ,ןלולכשו תירבעה 0
 .תינחורה ונתומצע םע ץימא רשקבו ונמע תוברת חורב תירבע

 תופרטצהו תוחכה תוזכרתה הצוחנ המכ ,םיאור םתא ירה
 ,האבה היסנכב--רפוהל תורמועהו תואצמנה תודוגאה ל

 1 איה תורדתסהה לש תיוכומה הכשלה תבתכ
 0ש8תוגה(1סמ 0 16818626 ₪ויהסב6 גח0 נט כ

 רע 080 0. ו

 תורדתסהה  רכזגל  םיחלשנ .תוירחא-יבתכמו תורדתסהה דעְב םיפסכ
 : תבתפה י"פע ץיוורוה שיא י"ש רמי

 וס 8 11טלוח ל, 0]ות (-, (טץ[םיא(0ם68ממ 51.
 םוחלשנ קיהקה .דעב 'םיפסכו' ,יוקפוטב .ץידיינ רמל הרסמנ תמיקח-ןרקה תו

 : הבתכה י"פע ול
0 0 ,110860 ,8101080 116 

 תירבעה תוברתלו הפשל היצנרפנוקה םשב

 + דעוה'

 .הָיִנמּרְמ םיִבְתְכמ
 ו ב

 ,הינמור .ידוהו לש ילכלכהו ינירמה בצמה א'ע יתרבד םדוקה יבתכמב |
 יורסומהו .ירוטלוקה םבצמ תא םיללוכ םיוקב טטרשל רמוא  ינא הז יכתכמב
 יולת  הינמור ידזחי לש  ירוטלוקה בצמה יכ  ,חיכוהל ךורצ * לכ םדוק 8

 יתרבחה םבצמבו ,ללככ  הנידמה לש" ירוטלוקח הכצמב !םוישאר  םומרוג
 ןמ .הקוחר' ,הריעצ = הנידמ החויהב  ,הינמור ,םמצע ןיבל  םגוב  םידוהוה ל
 אל רוע. ,ורמחה הבצמל" עגונב תחתופמ יתלבו םילודגה םיירוטלוקה -

 תא הקיפסמ הדמב הל השכר אל רוע ,הרוטלוקה לש ההובג הגרדמב
 .ןאפ וחרזאתנ אל רוע ,השרחה  תעה ירפ ,םילורגה תונויערהו ,יערמה

 םובורק ויהו .ינטורה םעה ךוהב ויח םימרוקה תורודבש ,הינמור יבשוו
 וראשנ יכ'רע ,לכב ול וותשהו ץראה םע לש  ובצמל ולגתפה
 ,םירבדה ךלהמ יפל | ,םלואו * .ידוהיל  םידחוימה תונורשכה  ןמ טעמ
 ןמזה ךשמכ םהל  ושכרוש = ,םינמורהכ  ,תוחפל ,וחתפתו םידוהיהש ה
 יכ  ,םיאור נא ו ,םמצע | םינמורהכ פ"הכל  הדמ התואב תע

 = תמטהפה 6 םידוהיה תיברמ תא - טרוב  חילצה
 ,םידוהיה לש  יתרבחה בצמה :ינשה םרזגה אוה כושח הזמ תוחפ אל

 םילודג = ,םיסנרפ ,םיריבג 8 תורוד לש ותיג 0 ונא .םואוה דו

 רשא .תובודנה-יפוא. תא ,דטתה .םתוח- תא חרכהב וילע אשונ ,ירסומה
 ע ,םחור תא.תוהכהלו םהירי תא: תופרל ,םעב םינוכבמה בל תא -רמהל קה
 | םורחל וצמאתי רשא  ,ללכה ינינעל םשפנ לכב םירוסמה םישנא. הינמורב ןיא
 .ןוועה היא .רעב םימחולל רכז ףא ידוהיה ןומהה ךותב ןיא  ,ירפומה בצמה
 . .ןשיה רודה ינב ןיב אלו רועצה רודה ינב ןיב אל ,היהיש

 .ןומחמה שיא לכו  ,דאמ תוער ,תוער ןה הזה בצמה לש תואצוהה
 ושנאה רבלמ ,רעצ | ךותמ ,שואי יריל אובל חרכומ החוקפ  ןיעב .ןהילא
 ₪ םתומוקמב םידדוב םנהש ,םינושארה םוליכשמה ירימלת ירירש ,םיטעמה
 .תונורחחאה םינשה תרשעב התיה אלו  ,הינמורב ןיא ,םואמ תושעל םדי לאל
 " נושח ירוהי ירוכצ לעפמ :לכ- רצזנ אל = ,תיטרפ-םג"וא תיללב תוררועתה לכ
 ווטלוקה .בצמה  .הריבכ הדובע. םוש התארנ אל  ,לודג ןויער םוש דלונ אל
 " ,ונממ םושרוד :ןמזהו םוקמה המ" עדי אל רשא ירוהיה ןומחה .אצמנ ובש ,עורגה
 , אלא פ"התבל . םיחלשנ םניא םודליהו  טעמכ 'םה/ םיקיר םורבעה- רפסה:יתבש 'םהג

 'הויא רומלל םתודלי לט רחשמ םירסמנ וא םשפנל בור יפ לע: םיבזענ םח
 -.תואקיתילביב ..תוירטנמולא רתווה .תועודיה תא ףא םהל ושכרש םרטב ,הכאלמ
 "הגומ םעה ןיא ,סנשוש םוקמבו ,ריע םושב. טעמכ םודוהיל ןיא .ארקמ:ימלואו
 "פודוהיהו םירבעה םינותעה לכ ,תידוהיה תורפסה ,תירבעה תורפסה ,םהילא אובל
 המאל .רשפא יכ דע ,  ונצרא ידוהי ןיב ךכ לכ םיעדונ יתלב םה ץראל ץוחמ
 או ,השדחה תימואלה העונתה לכל ץוחמ הינמור ידוהי םידמוע הז ןודנבש
 . תווחא  תוצראבש ,ידוהיה "כוחר,ה ,התורא לע אוהש לכ גשומ ףא םתיברמל
 "וא לכ ילב | ,םתס בוחר ..,םא יכ = ונניא ונלצא ,םיוממעה םייחה סופט אוה
 השוע איה יב תל םירמואש  ,תונויצה .הרוצ לכ ילב* ,ופוא לכ ילב- (דחוימ

 :םונודקמה ,םיטעמ םישנאב קח אלא. איה םנ  היולת הנניא תמאב ,הינמורב .ליח
 ' תומר ןניא םתדובע .תואצות יכ ףא | ,ותוטשפתהלו ןווערה 'קוזחל םחכ לכ תא
 : אל ,םואצומ ונא .ןוא ,הריהמ רתווה תוללובתהה  ירחא הפודרה. דבלמ :,תולודגו
 / תירבע, תרחא .העונתי םוש :,תוריעב אלו | םירעב

 הע םוש ,םוסרפ םוש הל ןואו היופר איה תימוקמה תונותעה םג ןבל
 | טוקחמו בורקמ הז אצווה ,"ץיקמה,, ירבעה ןוחריה דבלמ ,ץראה תולובגל ץוחמ
 | "וה םונותעה .תחא תירבע הספדנ הלמ ףא ץיראב תוארל ןיא ,לודג ישוקב
 ,ןראה תפשב תידוהיה תונותעהו ,ינויצמרופנואו יתורפס ךרע םירפח םה םיינוג
 .םנזוע .םיבוטה תונורשכה ילעבש ינפמ - ,ךרע:תבר תויחל איה םג לכות אל
 !הננו ,םיימשיטנא = םג ,םורצונ םונמור םיגותעל  םירכמנו .תורוהוה המכה תא
 טעמ ,תורהיה םלועמ תועידי טעמ םא יתלב וגלש םונותעל וראשנ אל

 ,רומת תמחלמ םימחלנ םה םרקיעבו ,םיימוקמו םייללכ םורבע םינינעב םירמאמ
 םינותע םה םרקיעבש ,םהילע רמול רשפא ,םלועה לכבשו הינמורבש םיימשיטנאהב

 ,ןמהה לע םתעפשה םג יכ ,וילאמ ןבומ ,םיימשיטנאה יטנא אלא ,םיידוהי אל
 ,.וחונויצה ןעמל ,רשפאה יפכ ,תושעל ןלרתשי רשא הלומעתהו ,דאמ' הנטק איה

 ,תולק  תואצות ידיל האיבמ
 ,ה ללכ רכינ וניא ,וז הלמ לש אלמהו לודגה ןבומב ,ימואלה ןויערה

 .פקת םא .תונטקה םורעב אלו תולודגה םירעב אל םישרוד םוש ול ןיאו
 ,טעוגמש ןויכ ,אוהש לכ ירובצ לעפמב ליחתהל ידכ תוררועתה תצק םימעפל

 ,טשרורשכ ,הבשחמה ילעבו ןשמט םהב ןיאש םורבד םישענ ,השעמ יריל

 !הנוגסה לא תולגתפהל ,תינמור .הרוטלוקל אלא םינווכמ םנוא ,הרוטלוקל
 והיה םויממעהו םיילאיצופהו  ,ןאכ ןיא ירבע ןויער ,תילנויצר .תוללובתהל
 ןמוג ובו--הרבחה בצמ' ןוקהל , תוילנויצנרטניאל ,תויטילופומפוקל קר .םיפיממ

 ווחנ ,םירוהיה םיטנדוטסה ,הסנרפ לש עוצקמ לכמ םיפחדנו םירוהיה  םיפדרנ
 ,תונווערה  יצןלח םנה .תרחא ץרא לכבש ,וילאידיא אשונו ריתעל ותוקת ,םעה
 / ₪ לכ אשמו-עגמ םהל ןיא יכ דע ,םידוהיל ךכ לכ םירז םנה הפ ,םילודגה

 צ ,תיללכ וא .תימוקמ .תירבע העונת לכ םע
 :אא הינמורב וגלש  םיינחזרה םייחה תרוצ לש םיללוכה םיוקה םה הלא

 / ,םיאבה יבחכמב רפסא  םושעמה תאו תודבועה

 שש -
 .הָיְסְּורְב

| 

 .ןמ םהרבא



 3? םלועה <

 ףיקת  רתויה קלחה ,רחאה  שארה :םישאר השלשל  הגלפנ /הריעוה
 "ובר,ה  ,ילקירילקה וא ,י יג תור ה יג ב רה  אוה--,הבורמ ותעפשהש
 ,םינברח ןיבש יאנק רתויה ,ץיימאה םדאה  ,ןוסרואינש רעב םולש 'ר ,וציובוולה
 אכמסירבו ."םידגנתמה,  םיינחורה לש * "יבר,ה = קי'צייבולוס םיוח .יבר .ןרו לע
 ..תונרוחא לגלגה תא בסהל הצורה ,סרזה" לש ךותה:ידומע םה הלא ינש-- חלש
 תרטע תא ריזחהל םיפאושה , ה א י די א  ילעב םישנא" קפפ ולב .םה הלא
 הכובמה ימיב דוכאה  ןוטלשה תא  םהל  שובכל = ,הנשויל .תינחורה' תונמוה
 הבש | ,תיביטירגורפה איה  הינשה התכה = ,"םינימה, תא .עינכהלו המוהמהו

 ,הארנכ ,ולא .הדשההירע לש  רובצה:ינקסעמ קלחו םוימשרה םונברה םואצמנ <
 ושמתשו "לבלו  םהישעמב-תכלל וקיחרו- לבל םינברה לע .רומשל אלא םתנומ וא
 ,תובר םונש: ךשמב .תוירובצה תוררשה לכ. ערז רשא תא: רוצקל רשוכה .תעשב
 הפצמ - וללה םויבוסרגורפהמ :שיא- ןיא-- .םח .םנרג-.לא .קר תומולאה תא אוהלו
 םורגת אמש  ,הלחת וטלשש תוששחהש .יפ.לע:ףא ,הדועוהמ = תובוט תואצוהל
 דע ,ךכ: ידיל- תוששחה. ועיגה .הלחתב  ,ולטבו ופלח---ללכהל. .הער הָויעוה
 יבשומה םוחת תכחרה .דגנ .םחלהל .םירמוא :םינכרה :יכ :,תועומש יצופמ ןאצמנש
 ,וב -ונימאה .תוקונית קרש  ךֶרופנא

 ןורכה םידמוע ושארבש--- גרוכרטפמ אצויה ,ינרשפה  אוה ישילשה .םֶרזהו
 הנבוקמ ,ומצע לע חקל הז םדא  ,גריבזואילס טילקרפה רוחיבו גר וב נאג
 רסומ ריגמו \ טיכומו ףיטמ תויהל ,ללכ וילא יאר אוה ןיאש דיקפת ,הגה רע
 ןוחמת וז .ותשרר הרלוע םאו  .םעה יניעב דרו הדוככש  ,הרותה  רנד,לע
 וכ ,םררועל  ,הרותה .לגד יאשונ ,םינבר רמעמב  ב"טפב העמשנשכ--הגנוקב
 יפכ ,הצר רבוואילס רמש אלא .המכו המכ תחא לע---הרותה | דובכב וקוזחו
 : 7 םה פג יכ ,םונברהל תוארהל האונה
 ,תוכא תשרומ ריקוהל .ערוי תוערב ישפחה אוה םג כ םינברהל  תוארהל האוואה
 לא ברקתהל םינכרה לעו ,"אוה לארשי אמחש פ"עא לארשי,ש < ,הנומ עמשו
 +. המואה  תבוטל אדח  אתוצב םתאי רופעלו ."סושפח,ה

 'ואר ."םיקירצה,, דוחיב : , םינלופה םיריצה .םידמוע המצע ינפב  הביטחב
 םהל ואצמ ,המואה לכל םועגונה , םויללכ םינונעב םג יכ  ,רבדה לע דומעל
 + םוימוקמה הינינע לע הניגמה ,  תדחוימ  הוצקרפל לדכהל ץוחנל "םינלופוה

 ןיב תוערדורפ ררועל תודיתעה , תוכבוסמ  רתויה תולאשהש ודב
 , והער תא שיא ועדיו וריכו םיפסא:ה םירכחהש רחאל קר הנררבתת , םירנחה
 תלאש איה וז : קרפה לע הנושאר הודימעהו "תילרטוינ, הלאשב החע תעל וחג
 םיענ אל םשור השעש ,דחא טרפ הלגתנ ןאכו . םיינחורה םינברה לש םרושוא
 וררב אל ,הלופכה תונברה תלאש לש הקמועל ודרי אל :םונברה + רוצח לע
 ,תחא קר ושרד אלא , תולחקה .ייחב הריקפתו תונברה' לש תימיגפה  התוהמ תא
 יכ ,שארמ - תוזחל  רשפא ,תומשר אקנפשוגב תרשואמ תיתדה תונברה אהמש
 םייביסירגורפה .םג .ןיא .ףוסיףופ יכ , םהל ןתנת םייתרה . םינברה .לש וז .םתלאשמ
 אלא ,תולהקב ."הרנברטגוק, .ןומ- םייתרה .םינברה ויהי- אלש ידכ הול םידגנתמ
 , הללכב .תונברה .תלאש הרתפנ אל .ןיירע .הזפ.םלואו . ימשר .ןפואב חדה .ינתכ

 ורשאתוש רחאל הדיקפתו תימשרה תונברה לש התוהמ רבדב תקולחמ שי ןווזעו =
 תא ריכתש הזב קר הדיעוה קפתסת םא וריגי ואבי םימיו , םייתדה םינברה
 תונברה תלאש ימרפ לכ תא ררבתש וא ,תיתדה תונברהל אקנפשוגה ךוו
 ,.הכוכסה

 תא םימדוקה רובצה ינקסע ירימ איצות תינברה הריעוחו ,היחיש ךוא
 ןתינ רבכש  םינונעה ןמ .הברהב "כצמח תנודא,, איה .היהת התעמו \ ,טוברעה
 + הנבוקב .ןורחפ פהל

 תורחתהל םינברה .תריעו הריתעש ,שארמ התאר  תיאנבוקה * הדיעוה
 ענמהל ידכו .  ןהילע איה התנדש תולאשה  ןתואב  תוטלחה טולחהלו חג
 ירבח סע םירבדב אוביש , דעוב = "םיאנבוק,ה ורחב | ,וז .הקוזמ * "תודחתה,מ
 ,רתויב תובושחה תויללכה תולאשה תודא לע .םונברה לש היסימוקהו הדיעוח
 ,המורכו ,רשבה סכמ תלאש ,הלהקה תלאש יןוממ

 תירובצ הדובעב  .ןוידע וניבסה אל ףופ ףופש  ,םינברהש  ,היה ןודח ןמ
 םושנאב ךלמהל = ומיכסי = ,ללכ \ םיחמומ  םה .ןיא = םינונע הברהלשו חררוממ
 *תואנבוקה הכשלה,| ורבח ונמרזה  םאו ,תירובצ! = הדובעב : םואיקבו פסו

 עגונב דחי ולאו ולא .וצעויש יואר היה  םונבהח לש ָהריעוה תעשכ ג' :
 תפסאב ."םיאונבוקה, תא וחר אלא .,ושע ןכ אל םינברה םלואו ,םונוש 07

 ןמ .םירוצ ינש אלא ראב אל  הילא ונמווה םינכרהש ןםיאונבוקה ] /
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 ,"םיאנבוקה, תובישיל אובל םילוכי םה ןיא 'םיילמרופ םימעטמ יכ ,ועידוהו םינברה
 ,תפתושמ הדובע לש הז ןויסנב םינכרה ורמע אל ןכ הנה

 תזכורמ היהת ןהבש ,תויטימוקל איה םג הקלחנ םינברה לש הדיעוה

 לכ .תד" ינינעל תחאה היפימוקה קר איה "הרוהט, תינבר 4 .תירקעה הדוכעה
 תיטימוקהב ,דחא ימשר ברו דחא  רחוסמ ץוח םייתר םינבו םה  תירנח
 םינכרו רובצ:ינקפע השמה קר הב שי תונברוה תלאשב תקסועה  ,הינשה
 ינונעל  הופימוקב םירבחה בור ,םויתד םינכר םה (הרשע) םירבחה רתיו םיימשר
 הדועוב .םגו תויפימוקה לכב םגש איפא אצמנ .םייתד םינבר סנה תולהקה רודס
 יולש לע רתווי אל הזה בורהש אופיא ןבומ ,םיבורמה םה םויתדה םינכיה המצע
 תרוקנמ  רתוי תוכושחל ןתוא בשוח אוהש תולאשה ןתואב םינפ לכ לע

 ,תינברה הפקשהה

 הז" עובשב הטלחנ המלממה:תמוד רו:לעש םעה תלכשהל הָוסימוקב
 טטופודה  ,"טיעכהל, םושמ קר הטלחנ וז הטלחה םגו --- ,ונתבוטל הטלחה

 רותב = תידזהיה ןושלה תא | ריכהל :העצה וז -היסימוקל \ סינכה ןמרורפ ידוהיה
 ,םו!רוהיה םיימואלה רפסה:יתבב םירומלה תפשכ עבקהל הכירצש  ,תימואל ןושל
 הופימוק עוגהב ךא  ,עודיכ ,תאזה העצהה תא וחד םיארבאיטקואהו םינמיה
 רפסדיתב  ,שרחה קוחהתעצה פ"ע ,תויהל םיכירצ םהכש תולילגה ר"ע ןודל המצע'וז
 בוש> ,וללה .תולילגה .ללכב וללכנ בשומה םוחת יכלפו = ,רכנה:ימעל םיימואל
 *יתכפ .תורוהיה ןושלה תא גיהנתל םירוהיל  םג תוכזה ןתנתש ,ןמדירפ עיצה
 ועורכה ;ןמהורפ- לש וז ותעצה  הלבקתנ' ,הזל שיא" ללפש ילבמ- ,םואתפו .רפסה
 תא | םיעכהל ידכ 'קר העצהה תבוטל םתעד תא- ווח  םה  םגש ,םינמיה רבדב
 הלופהלו קוחה תעצה לכ תא וז "הנושמ, הטלחה י"ע- לושכהל1* םיארבאיטקואה

 .הכלממה:תצעומבו  המודב

 *הבטסמוז ,ירדט תגהנה הבדב הבושח קוח-תעצה הסנכוה הכלממה:תמודל
 ןמ  ירמגל" םידוהוה  וקתרוה | הזה  קוחה' פי'ע ,בשומה  םוחת| יכלפמ הששב
 ( ' כל וב. םידוהיה  רפ סמ ש  .,ינפמ- , הבטסמווה - לא. תוריחבה
 / םוונטלג < םולוכי תוינורעה תומודה לא קר  .א ו ה לודג ברעמה
 .םירחא :םונסלג .האמל = הרשע לש! רפסמב: ,רחכהל אלו תח ו נ מ היל  םידוהי
 הרוע = אל ,הבטסמוזה ינינעל .תדחוימה!  היסימוקחב | הכרענש הז .קוח תעצה
 וקחורי הזכ ןפואכו ,םידוהיה תלאשל ךיישה רומאה טרפהל עגונב םיקופקפ לכ
 םורדה םידוהי עברו םינוילימ ינשל בורק תובטסמיזה לא .חוריחכב תופתתשהמ
 יוללח  םיכלפה יבשות לכ לש םיוזחא | ג"ו :רמאל הלאה םיכלפה תששב
 וקסנימ ריעב ו ,םיסורה ירחא םרפסמב םידוהיה םה םיינש םהמ םיכלפ השמחב
 ,םיסורה לע םרפסמכ .םודוהיה םילוע ,הבטסמיז לש תוכז הל שי המורהש
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 .ץֶרֶאְקץוחְּב
 . רע ,תרבנתמ |, היסורמ רוחיבו ,הפוריאמ םירוהיה תאיציש הדמב

 וסנכנש < םירוהיה םוטנרגימאה  רפסמ היה 1909  תנש לש הינשה תיצחמכש
 --- הנשה התוא לש הנושא -ח .התיצחמכ םרפסממ םילפכ טעמכ ,תירבה תוצראל
 םוכרתמו .ןומהב הסינכה  דגנכ הלומעתה הקירמאב תקזחתמו תכלוה הדמב הב
 / .םיסנכנה דגנכ ועכקנש ,תורמוחהו תולבגהה לע םיניגמה

 יאקירמאה  פרגנוקהל \ עיצה ,הסינכה דעו רכח , ל או ג טטופירה
 הפונכה = תא רוסאל ,םידדונה תא קדובה ,אפורל תושר ןתנת היפ לעש ,העצה

 רוטני פהו ,השורדה .הדמב ופוגב חתופמ יתלבל ותוא בשוח אוהש םדא לכ לע
 ץראב רבכ םיאצמנה םיטנרגימאהב תעגופה ,אוה םג העצה פינכה ן מ רי ו א
 קרו " , םיהלוד הרשע לש" סמ הנשב הגש ידמ םלשל ביח "רז, לכ :רמאל

 ,ץראב הבישיה  תוכז ול ןתנת  סמה תא .וסינכה ירחא
 ,חדחוימה .הרבחהמ ץוח .םינועמה םירדונהל םג םילאוג ואצמנ םלואו

 םיאיצנמהו םיכרועה תחא הדוגאל רוע ודגאתה ,םיררונה לע הנגה םשל הדסונש

 תונוש תונוש ל ריכב םיהא צ וי ה ,םינועובשו םינותע 850 לש
 םה היארוק בורש  םינותעח לש  םואוצומהו םוכרועה ,הארנכ) תורבה  תוצראב
 תתוכאלמ  .ט ש:ט- אישכהל החלש וז הדיגאו ,(ץראל ואב בורקמ .הזש םישנא
 תורזגב , םירדונה לע .הפינכההדעו ליטמש תורמוחה דגנכ האחמ ןל  הרסמ. רשא

 ווכאלמה .הוזגְל פרגנוקה רמואש ,תורכזגה תושדחה



 ,הנירמל היופצה הנכסה תאו ןתירבה תוצראל םיאיבמ םיטנרגימאהש הלודגה
 .הטינבה קספתו

 ,הדוגאה לש החכ:יאב םע דימת ךלמיש ,תוכאלמהל תוטבה טפט
 תא הוחו ,םיטנרגימאל עגונב  סיקיעמ  םיקוח לש העצה וזיא ודול אובתשב

 ,הקירמאל חכ ףיסומה הפינכה םרז תא .קיפפהל ןיאש א
 דגנכ ותעד הוחי אוה יכ ,תוכאלמהל חיטבה רחפמל"רטסונומה םג |

 - 7  .סרגנוקה ינפל תועצומה תולבגז
 שפוח תבוטל המוצע המחלמ ליחתהל םינוחעה תדוגא תרמוא ללכב

 םיאקירמאה םינותעל שוש ,להקה תער תא םג שובכתש ,הוקמ 'אוהו  ,הס
 יהילע הלורג הע

 ירטסואה םירחבנהחתיבב ידוהיה "בולק,ה לש | םואנ

 טטופודה ,ינויצה לעופה דעוה רכח ומואנב ןויטצה וז הנשב ,בושח
 : ,דנט
 םידוהיל תירטסואה הלשממה .לש התופחיתה לע וןמואנב ]ד דנטש
 איהש העשב ,םהיתושירהו = םהיכרצ םע  תבשחתמ הניא הלשממה וב
 ןיא  ,םיטעומה םוילגנבאה לש רובצה יכרצ תא וליפא קפסל ץנחנל
 םיבשויה םידוהיה עברו ןוילימ לש םיירובצה םיכרצל .הטורפ ףא :תבצו

 תהיעמ וז תופחיתה ךא--- ,םאונה רמא -- ,הונתמל םיקוקז םורוהיה .ןיא,
 ,םודוהיה וקחרוה הכלממה  תוהשמ לכמ  .היתויטנו הלשממה לש :היפ
 .םירוהי ןיא  ,םיבורמ םירוהיה היסלכואש  ,היצילגב תוביצנה .תגהנהב |

 הנע "!רתוהו יד שי םידמושמ,  !םיפסכה:רטסינימ .היהש ימ לש .ותרעה ל

 םירוהי  ובישו הו = םידמושמה תא םתא םכל וחק .םכמ השקבב,
 דוגבל הלכנ השעמ ושעש ולא תא קר הלודגל םילעמ םתא םלואו
 ונא הז דגנכו , םידגובל | הרוכבה | תא םינתונ םתא ,םתדלומב

 .ו'זוע לבב
 הלשממה .הירטסוא ירוהי לש הלכשהה בצמ תא ד נ ט ש" רויצ ןלה

 רעב העירפמ איהש אלא  דוע אלו  ,םידוהיל .רפס"יתב | דסול .תגאוה

 ,םיפררנ .םהלש רפסההיתב ,םנובשח לע .םמצעל רפס:יתב תותפלמ םירוהוה
 רוחיב ,םוימואלה םירומהו ,םהב תודמלנה תופשה ללכמ האצוה .תורבעה |

 היצילגב .םירוהיה לש םילועמ רתויה .תוחכהו ,םירומ תגוהכמ םולספנ
 תוצראל = דודנל  םיחרכומו םתדלומ ץראב וב רדגתהל םוקמ םיאצ

 ,םיאצולגה םידוהיה ימכח ילולג תא ריכזהל םוקמ דנטש רח אצמ |
 הכרעו הוהב הכצמ ,תידוהיהו תירבעה תורפפה תודא לע םידחא :םוי

 זוז אנקפמכ דנטש םוס ןמואנ תא
 זוכב תסחותמ איהו ונתמוא יכרצ תא  תקפפמ הלשממה ןיאש יפל

 ונתער תא עיבנו ,הכ .ןומא םינתונ

 השע ,םוהתה דע  םוררויו םיבקונ
 ,טנמלרפה יגוחב =

 הנווחאה תעב ךא .תוהובגה תורדשה ןיב הלחתב .הזכרתה יד

 םידוהיה ויחא תא םג השדחה ותרותב תוכזל ירויפיטנמ רולק

 עימשמ אוה םשש ,"ישפח תסנכדתיכ,, .שארב רמוע אוה קראיונב

 ,..ןהמ דומלל ירכ ,ןתוא עומשל םוצר םיטנרגימאה  ינבש ,תואנה

 רובצה לע זייזו ןפוטס יבר לש ותעפשה ןוא קראיונב ריעב |
 ליחתה .רבכו .,הרדהנ םינפ תלבק ול וכרע ןודנולל ואוכב הגה , רק

 קקוחמה .והרויש .יפכ ,'מעה לא ו ןרה א לש ודיקפ

 ,דימת בשחנ

1 

 ה דבאת אל ,יתערל .תרחא תבש .המוקמב תתל יצור ,ונא ןכלו ,לארשימ
 ב .ראשת םא תודהיל היופצ הנכס ךא ,ת ב ש ה םוי ילב םג
 .'תבש

 .תוגגתה וז .השדח הפטה תררועמ ןודנולב םידרחה םידוהוה = ברקב
 [- לכב  וירפסב םלקמ ירויפיטנמ רולקש המ ,ער ,םשר השוע רוחיב ,המוצע
 לאה "תודיק,ה תא םישפחה םינהכה דחא ארק קדצבו ,תוירצזנה תא ןיפוליק
 ריחזמ אוהו ,"ןותח, ידיל .איכהל לולעה "טרילפ, םשב | תוירצונה יפלב
 ."םיאיבנה תד ,הקיתעה םתדב קהשמ ושעי,, ילבל םידוהיה

 - ,הנתשנ אל המלוע רדפו "ןנוקתכ םינשה, -- ה יי נ מ ו רב
 ןןוג ,ולועוה אל תואחמה לכו  ,תוקסופ ןניא  רובצהו הלשממה רצמ םידוהיה
 נטחמה התוא .םיפררנהו םינענה םידוהיה רצמ ושגוהש ןובו ץוחמ ולבקתנש
 2 6 רמונ "םלועה, 'יע) הדיעול אורקל  ידוהי בלב התלעש הבוטה
 ,הוהת אלו םוקת אל ארונה = םריתעו ערה םבצמ רבהב ךלמהלו ("הינמורמ
 .הישממהל הנפש ,אגרוי ימשיטנאהל רטסינימה תכושת ךותמ  רכינ הז רבד
 .אונרוול הנע ןוירטסינימה:שאר ,סרגנוק אורקל  םידוהיה תוצמאתה לע הנולתב
 .וצפחכ תופפא ךורעל  חהזא לכ .יאשר ץראב םיררושה  םיקוחה יפ:לע יב
 "חווה לכ ךא .םימואלה ינב .ןיב הלידבמ הניאו רבדב תקדקדמ הניא הלשממהו
 :\לממו ,םוחרזא .ללככ םנוא ירה םורוהיהו , ם י"ח ר ז א ל .קר .תונותנ הלאה
 " . .םהולא עגונב גהונ הו ןיד ןיא

 + תּונְויָצַּב

 נק וכרמהו .לודגה פ"הוה .ירבח תפסא לש .הטלחהה י'פע
 גג רפכ  היסורב זכרמה .חפפ לש דעומה"לוחב לקשה ימי
 ןושלב זורכ .םיבר  תומוקמל חלשנו ספדנ .הנכהה תדובעל
 ושלב םג"הזה זורכה .אצי םידחא- םימי רועב , לקשה ר"ע תירוהי
 'חונלהתמה .תונושלה . רתיב םג -- ךכב ךרוצ היהי םאו ,תיסור
 ,םשקבתמ םינקפעהו תודוגאהו ,בר א רפסמב םפדנ זורכה , ונכותב
 הו רבלמ :הצפהל םהל שוררה רפסמב זכרמה תאמ ושרדל
 :תוזוגאה .הלפתה יתבב םקיברהל רשפאש  .םידחוימ םיטקלפ ואצו
 תא וררסיו ןגוהכ םתכוח תא םה םג ושעי יאדו  םינקסעהו
 ןרצ רשפאש יפכ ;םילקשה ץובקו הלומעתה תרובע- -הדובעה
 ללכב תונויצה .בצמ תא במ תואצרה אורקל ,תופסא רדסל
 תשפנ .שוכרל | ,טרפב  תורדתפהה | ךותב  םינינעה-בצמ = תאו
 םעצמאב שמתשהל ךירצ ,תופסאל אורקל רשפא-יאשכו תונויצל
 .תילקש תא םוקמ לכבש םינויצה  תאמ  תובנל  ידכ  ,םירחא
 יוני יאדו  םינקפעהו  תודוגאהו  תויללכ תוארוה קר ןה ולא
 ,םוקמה יאנתל םימיאתמה ,םהה הרובעה ינפואב

 1 וכ .,וניתוריחדנחב .ועבקנש ,לקשהדימי םה םייואר
 פו הצרמנ תינויצ הרובע ימי של תובבלה .תוררועתה ימי

 |" יקשהה ןיב לדבהה ד"ע רמאמ 7 רמוג "טעווסורה ,ב םסרפ יודרונ ר"דה
 וגל םירמואש , רבדל דגנתמ יודרונ ., םיברעמה םינויצה לשו הוסור ינויצ לש
 גויצ ןוא רבד לש ורקיעבש ,רמוא אוהו "ברעמ,ו "חרזמ, ןיב ותוכאלמ לדכה
 ווג .עגופ = םלואו =. דבלב  םינווצ קר אלא םיחרומ םינויצו םיברעמ
 ₪.המרגורפ םוש הל התיה אל יכ ורטאב ,היציוופואה לש הדוככב
 ונהל הלדתשהו הגהנהה לע ןנואתהל התברהש הוב ז הקפתסה אלא , תיבויחו
 ה  םיישעמ םושנא הכותב הל ןוא היציוופואהש , ךבל  היאר רוחבו
 יקנב רופי ד"ע העצהה יודרונל תשמשמ ,היתוירשפאו העשה יכרצ תא
 -/ םירסח .היקרוטבש םושמ , דסויש ןוודע ול רשפא-יא ותעד יפלש
 ' .הוב .קנב לש ותואוצמ תא םירושכמה  םווטפשמה

 ישהלמ ."היציזופואה



 גרבדלונ .רמ .ריכומ ןלהל .המרגורפ רסוחב התוא םישאהל ול רשפא.
 "םיושעמ יתלבה ןוימדה ילעב, םינויצהש , ררבוה רכב  םיתשו

 הנה ,"םיינויגההו םיישעמה, םהירבחמ רתוי הברה  םהיתושוודב
 ,לארשי ץיראב קנבה דוסיל םתעשב "םיינויגההו םיישעמה, ודגנתה | ,לשמל

 ויה קנבה דסונשב 'כ"חאו ,םיסנניפ .םידפומל םש םוקמ ןיא ןוידע +וומא ו
 ונעט דימת ,המודכו ,י"אב תרחאב וא וז ריעב ףינס חותפל ןיאש יח

 ושכע .העשה העיגה אל ןיידע :העודיה הנעמר תא "םיישעמהו םיונוונהה
 ,םיישעמ יתלבה ןוימדה ילעב, וא סה ,קרצ ימ ,ודָניו בל לע די אג ומי
 חבל ירבעה ;עה רדוסי הלחתמ יכ :תולודגב אקוד םיצור וירבחו יוז
 םגמואה ,גרבדלוג רמ לאוש . היקרוט לע כ"חא עיפשהל לבויש ידב לוע

 םהל היהיש ילבמ ,קוחר דיתע לש תווטמ םשל םידוהיה תא רדסל וש
 ,'תישעמ היהתש הכירצ תונויצה םגמא ? וישכע לש םיוחה יכרצל ישממ

 ,הוהב םג תובושח תודובע דימה הל הנויהת םא ,וא קר היהת תושעמ לג
 .הנורחאה התוטמל דעצ רחא דעצ התוא תובוקמה תו

 רשפא.יאש גרבדלוג רמ רמוא יעקרקה קנבה ד"ע הלאשה ףוגל עגוגבו
 םע םג אלא הנידמב ושכע םיררושה םייטפשמה םיאנתה םע קו בש

 יאדובו ,וניניעל .תינתשמו תכלוה היקרוט . אובל  םידיתעה םיאנתה טתוא
 םיעקרק םיקגב לש םמויקו םתואיצמ תא םג רישכהל השדוחמה היקרוט הזו
 לרתשהל םה םג םיורדזמ םייאפוריא ןוה ילעבש םיאור ונא רבכו ,הנונמ

 רמ םייסמו +, םיעקרק  םיקנב דסיל תושרה היקרוט תלשממ  םהל |
 "הגהנהה דגנ סומלופהב אקוד יכ הארמ אוהש ,הוב ורמאמ חא גומ /

 תעשל הנתמהה תטיש ,םייברעמה לש הדיספמה הטושהל תודננתהה הו
 ."הלאמ םיבוט םומו,ל ,רשונ 0

 10  רמונ *טעווסזר,הב)  בוניל'צ ר"רה תאמ האב הינשה הבושתה
 :נרוממ םסרפתנ 1908.תנשב רועש הארמ בוגיל'צ ר'רה ,(11 רמונ *טלעווו

 חלשנ הז  םודנרוממ ,היציזופואה לש תיגויצה התטיש לכ הראבתנ ונש ₪
 ילעב םינויצל ,ןטקה - לעופה רעוה ירבח לכל הבקסומבש "ןויצ יגכ, פ

 הטושה יטרפ לכ תא בוניל'צ רירה טרופו ,קרומרמ ר"דל זורפל = םגו הא
 תינויצ הדובע םג הב שיש הטוש ,1008 תנשב רוע היסור ונויצ
 ופועסב אקורו .הפוג י'אב תיבושי הרובע םגו  .היקרוטב :תירובצו

 ,ושכע החומ  הליחתה---ללכב יעקרקה קנבה ר"ע ףיעסה םגו--תאוה הש
 ,"הב יא "םוסנר,ש "הרוהט,ה הגהנהה התוא---,הגהנהה םג .,ושכע
 אוה .תצק  תינורוא ,בוניל'צ לש ותבושתל הכושת יוררונ בושה בושו -
 תא יודרונל ול .הארמ וניא קרוטרמ ר"רה = :הנכות איה רקיעה לבא .ותגו
 םיכסמ אוהש םודנרוממה  ותוא ארק אל ךכיפלו ,לכקמ | אוהש םיכתכמה

 אוה הרומ :רמולכ .יעקרקה קנבה ד"ע וכ רמאנש הממ ץוח ,וב רו
 ,ערי אל אוהש אלא | ,המיופמ הטיש היסור ינויצל םהל שישו התוהש יוז
 רשפא ךיאה ?ןהילע אהת המ היציזופואה לש המרגורפה:רסוחו  תוושעמהוא

 המרגורפ םהל התיה 1908 תנשבש היסורב תונויצה יגיהנממ 1 לאש
 םאתפ םהל. הדבא סרגנוקה תעשבו הב הדומ ומצע יודרונ םגש 8
 : ,.,ערוי .ימ---םחמרגנופ
0 ---77608 

 , הֶכיִא תַלְְמּו רֶּתְסֶא תַלְגְמ
 .(םירופ לש היפוסוליפ טעמ)

 .החמשב טעממ ינא <- רדא סנכנשמ
 םיפיצנירפה לעב ןדפקה ותוא ננה ןיידעש  ,יתובר = , םתא  םורוכסנ

 סעוכו ,ילש המרגורפה ןמ רוי לש וצוק .לע' גרהנ , םינפל יתויהש ₪
 םהיתויטנ ליבשב ,רתסא לעו .יכדרמ לע  ,טרפב וירובגו ללכב ם'
 םתוקפתסה ליבשב .'תיתב-ילעבה, ,הלדה ,הרצה םתפקשה ליבשכ ,תווש

 תציחלב ,הגוברח לש "הקלח ארמימ,ב ,ןשושמ הבוט .הרושכב ,העש
 םירובסכ --',המודכו ךלמה םירס וגועש לצא תולדתשהב, הנסרמו פו 9

 ,ואולמב םיוקיש ינא םג יתשרד "רובעי לעו גרהי, לש פיצנירפה גהונ
 .ושכע  ,ינאסטד אתקרע לע וליפא רתול ילבמ ,ופקיה לכב , ואולמב אקוד "

 וחבשב ינא םנ חתופ יננה ,קווי לאו רובעי :ורמאו רדפה הנתשנש ןויכמ
 לע ונדמעש העשב .:,רובעי אקוד , רובעי : סרוג ינא םגו הז פיצנירפ לש
 יתחכוה ,וו תמאל תוחכוה יתאצמ םולכ אל וא לכה וא :ונרמאו ונתעד
 ,היגת לכ םע ,האולמב אקוד המרגורפה לכ אל םאש , םיתפומבו תותואב
 ' ינגה ףיקת ...רבדה הנתשנש ןווכמ ושכעו ,הב לפטל  וליפא יאדכ ןיא
  ,הצבכ ,תיוב וליפא ,תצקמה ןמ תצקמ וליפאו , אקוד ואל : רמואו יתעדב

 : .,.הבוטל וז םג--והשמב
 נא , ללכ יתינתשנ אל , יטצעב יכגאש ,יביבח , םיאור םתא ירה

 אלו ,הרעשה אלמכ וליפא םהמ וו ינגיאו "םיפיצנירפה שיא, , םדקמכ יננה
 לעב ,ל"ר  ,יננה שלח םדא .ונתשנ םמצעב םיפיצנירפה םא יתמשאב יב
 מצע םיפיצנירפה םע םחלהל לכי יכנא ןיאו , ךר בל לעב , םיופר םיבצע
 , . םתונשלו

 םנוא םופוצנירפה םגש , הטלחה ידיל יתאבש ןווכמ ,איה ןכש ןווכמו
 ,םינפלש המ . םינינע המכו המכל יפחי םג ונתשנ -- תונתשהל ונתינו םייחצנ
 מחמ הצקומ .יניעב היהש המ ;חבושמל ושכע יכנא אצומ ,הניגטל יתבשח
 ושק יוחטמכ ונממ יתחרבו יתקחרה ש המ  ,ןוגהו הפי התע -- סואמ
 .טושומ יננה ,די ול תתל יתצפח א לש ימ  ,וילא ברקתהל ושבע יכנא לדתשמ
 קוריל יתצפחש ימ ; ןתוא ץחול אוה םא רשואמ יננהו .ידי יתש תא ושכע ול
 רטלודו דגובל ויתבשחש ימו . .. ויתוקישנ תא יכנא שקבמ ושבע -- וינפב
 , ..,סתוימ -- יניעב ושבע והנה

 . םהמע םיסחיהו םיפיצנירפה ונתשנ יב
 + ירטגל ונתשנ וירובגו םירופל יפחי םגש ,  ןבומ אלימטו
 פוצנירפה דחא הו םג לבא :. . אלא ,שפט ךלמ דוע וניא שורושחא

 יהש המ ,שפט היה אל וא שפט היה םא . שורושחא לע רבדל .אלש ילש
 ,אתמרא ,רתש , אנשרב אלא ידמו םרפב לשומה היה אוה אל ,היהש ךיאו
 לע ובתבש המ ובתכ המה  ,םהירבח רתי לכו ןכוטמ ,אנסרמ ,םרמ ,שישרת
 .םירופ לש השעמה ותוא לכבו ,םיתמאה םילשומה ויה המה ,ודחי םדאו יוג
 יה יכדרמ, םע םיטרפ תונובשח ול ויהש ןמה ותוא ,רוכגה אוה ןמה
 יכדרמ םע תא ול ודיגה יכ ,ודבל יכדרמב די חולשל ויניעב וכיו,
 לכב רשא םידוהיה לכ תא דימשהל ,הוה שפטה ץירעה לא ותבַרְקֶב
 באו עשר היה שפט/שורושחא היהשמ רתויש רמאד ןאמל אבילא יליפאו
 םמורתיו לדגתי םידוהיה לע הרפ ורבדב יכ ,השע רשא תא .ע די ןמהו
 + וב קסע יל ןיא הו רמאד ןאמד אבילא וליפא

 יג יעב רוע וניא יכדרמ . רתסאו יכררמל םג יסחי ונתשנ עודי גשומבו
 , וא רובב לש תונמתהל הואתמו שארב ץפוקה "רצחה ידוהי, ותוא
 'עת,ה םע םיטרפה ויתונובשח ליבשב הנכסב ומע תא רימעמו "ואותה
 נ .אל ילמלאו , הקיטילופ לכמ קוחרה ,רשכו טושפ ידוהי אלא ,"היגדיעב
 וכהל יואר היה ילואו תינברה הפסאל רחבהל וליפא יואר היה ,ןמה השעמב
 םשא ומצעב אוה ,רחכנ אל םאו .אפוג היפימוקהל -- םישדקה שדוקל ולופא
 :ךירצו ומוקטו ונטו תא תעדל  יכדרמ היה ךירצ ,תיטילופה ותקוח תא ערהש:רבדב
 וגו יכו םונגי יב--ודוהיל יחלפי לכה תא יכ ,ותרבח תאו ןטה תא תערל/הוה
 ודב קוסעיו ,תיברב .הולמ היהי יב ,רקש תודע דיעי יכו אושל עבשי יב
 ףוהו, סה םיבהוא יכ ,ןידב ודמע וקדקדי אלו ול וחלסי לכה תא--היצקובורפו
 ל ןפוא םושב לבא ,ערוצמ ידוהי ול אורקלו וינפב קוריל רשפאש "הוכ
 זוא .לע רבדמ ,היצקובורפב קסוע וניאש ,רועיב ןמ קחרתמש ידוהיל "םהלשמ
 טה לכ  ינפל תווחתשהלו ךרב עורכל ץפח יגיאו .ומע ךרעו ומצע ךרע תרכה
 חוגומו תורו תובשחמ לע אוה רושחו םהיניעב לוספ הוכ "ףוצח, ודוהי
 " "| םלועל ול וחלפי אל ידוחי דצמ הלאכ םיארונ םיאטחו ,, תיטילופ

 .,רבדב רוהז תויהלו "ותביבס, תא תעדל יכדרמ היה .ךירצ
 וא .. היצקובורפב םג בגא ךרדב קו ועו "םיחרוא סונכמ, תויהל ול היה
 תשחא , לש רובכה תוא הויאל םג הכוו היהש רשפאו ,הלעמל הלוע היה
 ;ש אוה לבא . חידמ וא תיסרפ "תוליצא , ול איבמ היהש ,הלודג .הגרהממ
 יכלו .עורבל ילבל "ויעהע דועו הנוגמ רבד לכב קפע אלו רבדב רהזנ
 ןא ;  ישניא ירסאר ונייה -- ? רבדב םשא ימו .רוספה -- תווחתשהל
 0 ....הטומינב גוהנ -- אתרקל

 יו ראות תפי, התיהש הממ ץוח .יתטלכה רבב הו רתסא תאו
 " > התיהש הממ ץוחו ,הבוט תידוהי יבגל וליפא ללכ ןורסח ונוא הו םגש "הארמ
 ,"רבר השקב, אלו ,,תינצסק טעמב , , היתושירדב העונצ
 : ט"פרת .םריחמש "עושרבאפ, | תאמ ,םי ת מ א םיריפס םופלועמ



 ילבלו ,לעשו דעצ לכ לע םילגרמ : תפקומו ,ותרכחו ןמהכ לעילב ינבו םימורע
 אלה ,הלאה תוריפסב .איה .אתרטוו אתלמ ואל "םיהלווה םלצ, תא דבאל
 םהיתובל ,םיהקנ םהיתושגו ,םהלש םדאה ינפ תא םישנאה םידבאמ
 תושגרל יונפ רתא תילו ,םהיתונירטניאב םיקוקש סנה םויה לכ = , םיטטמטתמ
 אל ידוהיה הבלו התמותב תאו לכב .הראשנ ,רתסא ןאיה םאו .ללכ םרא
 םינטקה היתונורסח תאו . אמ הבושח השא התיה יכ ,איה תוא -- םטמטנ

 -- הל יתחלס רככ הז

 שקבל ןוכנ יננה ונטמ ,ומצעבו ודובבב םירופ '\ -- אפוג  םורופו
 תודוהל יתצפה אלו ודובכב יתעגנ יפרח ימיב םינפל ימ לע , הליחמו החולס =
 .ותוכישחבו וכרעב =

 ] -- ! תודלי ,יב התיח תודלי
 לש "וכרעו ותובישח תא ריכהל ינא ליחתמ ,ןיקומ ינאש המ לכו

 ירבד תא ןיבהל ינא ליחתמו . הוה שודקה גחה יפמ [טלמגש טעמב---לודגה גחה
 ,"םילטבנ אל םירופה ימי ,םילטב ויהי םידעומה לכ םא וליפא, : ורמאש ל"וח

 ,הבונח ילב ,חספ ילב םייקתהל לארשי ינב םילוכי .ןכ רבדה תמאבו =
 .םירופ ילב םייקתהל םהל רשפא יא לבא

 ,ונחכש המכ הז ונתוריח ןמו תא .חספ ילב םייקתהל םה םילוכי
 םילוכו רונחנא ןיאש טעמכ . הזר םשכ ונכותס ןקוותנש םש דוע ךל ןיאו <
 םניאו "הדגה םירמואו, ןיסנכתמ םידוהיו . הזה ןמזה תא ונל ראתל 'םג דוע

 .חספ ילב םג םייקתהל לארשי ינב םילוכי ,יוה .םירמוא םה המ ללב םישיגרמ
 ילב םייקתהל םה םולוכי חספ ילב םייקתרל םילוכי םהש הממ רתויו

 ,תורחה .גח ,חספה תא םישיגרמ ונחנא ןיאו ונישוח ומגפנש המכ דע ,הבונח =
 .םירופ ןכ ןיאש המ . ןוחצנה גח ,הכונחה תא םישיגרמ ונחנא הזמ תוחפ דוע =

 שיגרמ םירופה גח תאו ,םייח םדוע וינבו תמ אל ןמה ,לבל שנרומ םירופ
 הלהק לכ ,אוה רשאב ורוחיו ידוהו לכ ,ויתורדש לכב = , ויתוריפס לכב 'םע)

 הריבה .ריעבש וו דעו בשומה םוחתב חדנה רפכבש וומ ,איה רשאב הלהקו
 --י םולטב ויהי .םידעומה לכ םאו . הלש ןמה תחאו תחא לבל, יפוריא ןכרמב |
 --!םילטבנ א ל .םילטבנ אל םירופה ימי

 המכ דע ונידעומו וניגח תשרפ לא ןנובתהל ףיסומ ינאש המ לבו
 התע תעל :אוה ,םירופ קרו , םירופש ינא אצומ , םעה לש וחמבו ובלב וספתנ
 ימיב .יתאטחש , הדותמו ינא הדומו . לכל שגרומה , לכל ןבומה יממעה גחה
 ותחילמ שקבל ןטוומו ןכומ ינא .ךכיפלו , ודובכב יתלולו יכ | ,םירופל ימולע
 . יערי אלד רע, ודובכל תותשלו

 הפסאה ןיב ,םינכרה תפסאו גרובטהב סרגנוקה ןיב "יערי אלד דע,
 | םידגנתמה לש םינברהו םיריסחה לש םייברה ןיב , הלש היסומוקהו הפו
 ןיב ,הריבה ריעב םינקסעה תדונאו תיאנבוקה הפסאה ןיב יעדי אלד רע
 םייחרומה :םינויצה ןיב יעדי אלד דע ;  ץיבוליסינ טטופידהו ןמדירפ טטופירה

 ר"דהו :נרוברוו רוסיפורפה ןיכ , הנליוב ונלש ק"צהו ןוספלאוו ןיב ,.םויברע
 תוללובתההו .*ןייארעפ-ספליה,ה לש תוימואלה ןיב יערי אלד רע .; הקטנו
 תידמוקה, ןיב ,גרבמונו ןמשירפ ןיב ,שדחהו ןשיה "דאחסאוו,ה .ןיב ,א"קי ל
 היצוטיטסנוקה .ןיב ,םינמיהו םיארביטקואה ןיב ,םיטסידנברטנוקהו *ןיאושנ /

 םימיה = דע רבוטקואב .ו"י ינפלש םימיה ןיב ,אניכבש היצוטיטסנוקהו .ונלש
 ..יאנדיאהד "יעדי 'אלד רעה, לכ 'תא "יערי לד דע, רוציקב +.ךכ .רחאלש

 -- ! םירופ דדיה : רבד לש 'וללכ
 םינינעה ינש םג םה ךכ ,וניבהל לקו "יממע ולכ , .ופוג גחהש םשבו 2
 + תונמה .חולשמו הלגמה תאירק .-- וב :םייולתה \

 תולגטה לש ןחבשב .ורפסיש המ ורפסי ,ורמאיש המ םירפוסה ורמאי
 םעה לבא .וקדצש רשפא .ןה תוממורו. ןה תובגשנ יכ "םירישה ריש,ו "ת)

 וחמב "םירישה ריש, לכעתנ ךיא וארו ואצ .וללה תולגמה תא ןיבמ וגיא

 ,םיקרפ :ופיפדהל וליחתי בורקבש ,ירבלוב ןמור השענש טעמכ -- :םעה לש =

 / ןמוה חור .יפל םוקמה יוגישו םשה יונושב השרוב :ונלש םינותעהב  םוקרפ =
 ,ווכרצ יפל רחא לכ יעבדב ודבעל וליחתי םש ונל שיש םינותעה תעבראו <

 תולפאהו - תורצה :וניתונופ ןיב רוע שי תוכייש וויא תמאבו , ותנבהו .ונורשב
 ונבוחרבש הלולחה הפשאה ןיב ? םימשב ירהו ןורשה קמעו בשומה ם

 תו לדח םעה ?םיקמעה תנשושו תולבוג םייחל ןיב -- 7 ודנ ,ןוע ימה
 ריש, ול תשענ--םישדקה שדקמו ;איהה הממורה הרישה תא ןיבחל 'המכ

 רומעל םעהל ול היה רשפא יאו השק .רבדכ אלפ לכ ןיאו ןילוח ילוח "םיריש

 רוש,מ ו ולרתשה ותרבחו ןמה .ןתולג  תונש פלא - הו

 ,תומהוזמה תורצחבו ,יל 20 ,םופנוטמה תואוכמב ,ךשוחב רו 2 בו יש
 שמשה תא .ונממ והיתסהו רואה תא ונממ .ולטנש .םע ןיב ןאפודואו הגליו . השרוכ

 הו שמשה תרוש ,רורדהו כחרמה תריש ולב אוהש :םירישה רוש ןיבו
 ש; התרושש תינומדקה הלגמה וז ,תור תלגמב ןידה אוהו

 ןיגהל םעה לכי םאה > ,ותוממורכ םירישה רושמ רתוו ילוא התוטשפב
 שק םייח יחח ,ךרכה לש ויתומוח ךותב ולוב אולכה םעה לכו םאה---+התע
 אה לש םיטושפה םייחה םתוא ןיבהל אוה לוכוה -- םיבסכופמו  םיכובס
 חל תוב תומרשב םיטיחה ריצק לש הרישה התוא לכ  ,יגומדקח ירבעה

 .התוא ןיכמ .וניא .םעה ,וז הלגמ לש החבשב ורפסתש המכ
 ה יהו שיא לכ לש .ותנבהל איה החונש ,רתסא תלגמ ןכ ןואש המ

 .ונימיב .אקוד ילואו .ןונימיב .ולופא
 \:ותשהו רתסא תלגמ לע .ךב לכ םירקבמה ולפנתה /הז המל ,עדוי .ינניא

 הוו רוחב .הנימכ האלפנ התוא ינא אצומ ימצעל ינאשכ ,התלעממ הודירוהל
 ישונא טנמוקאד, עדוי יניא םימעה תורפסב םגו ונא זנתורפסב פג . תיתורפס
 מ לכ תא תורורל תרפסמש הלגמ .ותוטשפב ,ורוצקב , ונונגסב הל המודה
 . תןנקיירו תוריהב וזיאבו .שורושחא ימיב  ,ידמו-פרפ תורצחב השענש
 וזהו תורכשה רבד לע  ,ןהייח רדפו תורצחה ןתוא רבד לע וגל תרפסמ
 הנשל .תורבש ןיב ,התשמל התשמ ןיבש ,הלאה םורוכשה תוכלמב ןררשש
 <  ,..תוהוקפ ואיצוהו תוריזג ורזג ,הכלממה יניגעב וקסע תונזל תונז .ןיב

 וש ,רשפא ,םירופב ךמצע תא שיגרמ ,יביבח ,התא ךוא .,עדוי יניא
 נב עיגמ ינאשכ ,יכנא לבא .,ךתוא םיזיגרמ םניא  םויגרט חווה : תומוקמה
 .תועמד .תואלמתמ ינוע רומ תוריזגה תשרפל רתסא

 אוה .שרוחכ  ךלמה ירפוס .וארקיו :אנ וארק ,יבובח ,סכמ אתוטמב
 ) ךלמה:ינפררשחא לא ןמה הוצ רשא לככ בתכיו וב םוי רשע השולשב
 ו הכתככ הגי"מו הנידמ ,םעו םע ירש לאו .הנודמו  הנידמ לע רשא ,תוחפה
 ו ןךלמה תעבטב םתחנו בתכנ שורושחא ךלמה םשב ,ונושלכ םעו
 ל תא דכאלו גרהלו רימשהל ךלמה תונידמ לכ לא םיצרה 'דיב םירפס
 ע םנש שדוחל -שע השלשב ,רחא םויב םושנו ףט ,ןקז דעו רענמ םיריהיה
 מו .הנידמ לכב תר ןתנהל :בתכה ןגשתפ ,זוכל םללשו ,רדא .שדוח :אוה
 :ה רבדב םיפוחד ואצי םוצרה .הזה םויל םידיתע תויהל ,םימעה לכל יולג
 ייי"תותשל ובשי ןמהו ך ל מ ה ו .הריבה ןשושב הנתנ תדהו

 0 ולה תוארונ לכ תא ונל ראתל ליכשה אל ויתוניקב והימרי םג אלהו
 . ,הלאה םוטעומה וירברב תאוה הלגמה רבחמכ

 6 ,"ותובב ררוש שיא לכ, לש תד אל---"הליבח ןשושב הנתנ תרהו,
 ווחנה לש תד אל םגו ,הנידמ עבשו םירשעו האמל תווכזה תבחרה לש תד
 (א--החמשו התשמל ורישכמו םדא לש  ותער תא הביחרמה ,אוהד ןאמל
 ו רעו רענמ םירוהיה לכ תא רבאלו גרהלו דימשחל --- :ירמגל תרחא תד
 .-,אוסינוולומ המכ לש םלש סע רחא םויב .רימשהל .,,רחא םויב םושנו ףמ

 .,.תות ש ל וב שי ןמ הו ך ל מ הו --,הנתנ תרהו
 וה ארקמל יפוג לכ תא הסכמ הרק העיזו ירשב תרעש רמפת

 .הלאה םוארונה
 ה ועדי .אלר דע, ינוקשה ,םיקוכקבב ינודפר ,תוסוכב ,ינוכמס יוה

 תולה -חלגמ איה וז רתסא תלגמ ,ןכ ..,תערה ןמ תאצל רשפא---ןכ אל
 אה ןמ ,החמשה דע לכאה ןמ ,הלצהה רע רתפה ןמ .הפוס דעו התלחתמ
 | .בוט םויה דע

 ,וכרר יפ לע .התוא 'אוה ןיבמ ,סעה .ןיבמ תאזה  הלגמה תאו
 קהל החונ רתסא תלגמ .התע .םורמואש .ומכ *רכדה תא ספות, אוה ,ותגשה
 ,הכוא תליגממ .ולופאו ,תולגמה רחי לכמ רחוי ותנבהב

 וק לכ םע ,הכיא תלגמ תא באב העשתב ארקל ךרוצ לכ ןיא
 מיט תמחלמ , התיה ,והימרי ימיב זא.המחלמהו ,חכשנ רבכ ןברוחה :היתוהלבו

 יב *תוריזגה תורוק, לא  וגנובתה ,רתסא תלגמב אנ וארק לבא
 / ,,,תורודל .הלגמ ,איה תולגה תלגמ

 זומשב חבומ ינא ןיא--- ,ינפל אב רתפא תלגמ ןורכזו ,רדא .סנכנשמו
 וטננ .ונוכמס- -"יערי .אלד דע,  אירופב ימוסבל םרא "ביח, .םאו

 פוופל באב העשת ןיב עדא אלד רע ,עדא אלד דע ינוקשה  ,םיקובקבב ינורפר

 :.גרבדלוג ,ל ,ו + ל"ומה.ךרועה



 ₪ לש .ןמאנהו .יִתְמאָה .בָהואָה-- לֶאָפְר ןעס א

 הקצמה=- לֶאָפִ "עס ןייה

 ןימינומ .ול :ּואָצְ  רֶבָּכַש חבש ;ה לא "ןעס 0

8 7 8 

 . םימתוחהל החלשנ

 (לארוועפ) ב'כ ךרכ 'ב תרבוח
 :םינינעה ןכות ;

 :.םינהב:תרותו םירבד.רפס = ([ | .הנוילע .הלבשהו .הכומנ

 ,יקסמיל שורי ירפא .ןאמפיש םחנפ
 ףא םרדגיוה ,ש .(רויצ)ריהזה (ז < (ךשמה .ןאפור) אשה

 .והינ א = .(רוש) היצילאנ תונב (ח | , יקצבול ,א ו

 ,םעה דחא | .(ו) ןטק טוקלי (מ - . רובצה לש .היגולוט
 ,(1) לארשי-תוצופתב (י| \ק ציל פט בו

 .םושפ ידוהי אשר) .םויה .בורע
 ל .אריפש םוחנ קחצו - ;סולבנעילול .ביל השמ (אי| רו שו

 ..(אאא") םישעמו תובשחמ (ו
 :םוהפ יפר [ןאםטפה ףפוי

 ,לע 1010 תנשל המיתחה תלבקתמ 7

 ,תורפסל ישרח יתע:בתכמ 0( עמ ₪ .

 ,םייחהיינינעלו .עדמל חלש

 .1896 נרת תנשב דסונ -
  ץראל-ץוחבו היסורב המיתחה יאנח

 ,תואקרמב חולשל .רשפא ,'פוק םושלש תבותבה .יונש ד

 םג ,אטסופה תאחמה דבלמ ,ונל חולשל םיכירצ .ל"וחמ םימ

 .תקיודמה םתבחכ תאו ףסכה חולשמ תא ונועידוי ובש ,החוימ
 ;:םיפפכ חול ש םל תבותפכה ו
 ₪ א ל סוד 8 11,

 00008 6 וס 0 ו

 1 09 : | ו

 (10881-) 01ו0ח8]30088, 46. 0 080
 :היצרטפינימדאהזו תכרעמה לש תבו

 וה וה 1 דד 0 ה א 55 0606

 ו תרימש

 הָליִכַאָה סרוק התרשל .בוטהו דָמָחְנה .,בֶרָעָהְו קותמה גה - לפרוע ןייח

 ראָמְל דָדעְמּ איִרְבַמַה ..סנְרַפִמּו .ןיומה

 ריִהָמּו לק. ,רּומָג לּופעל .הקנדב רֶתויהְו הָחְלצּומַה :הָלּונְפַהה לאפר :ןעס ןח

 הָבַהְמ שיח םפְקַתְל ובשי יב ושלְחְנש .ףוגה יִרְבַאְל עיפמה ןהה= לאפר עס ןיי

 .לֶאָפְרְזִעְס ןייה אּוה יִרֶה = לק יא

 .לֶאָפְר :ןעְס ןייה אּוה יִרָה

 .לֶאּפרעְס ןייה אוה יִרָח

 ,לאפריןעס ןייח או ירה
 .לאפְרְֶעַס ןייח .אוה ירה

 .לֶאפְרעס ןיוח .אוה ירה הָנָיגיִהַהְו הֶטּופְרַה םֶלּועְ

 ,לֶאּפְרְעְס יח תֶא ךא = הפ ל יי

 רי ל ; םעלו םירוענה ינבל 'הירומ. הקיתוילביב

 . ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךרע יפבו לבור 8 הנש יצחל ,ל ה

 - 0 0 ו 0

 יתר

 ה

 .עובש לככב .רפס .רואל אצוי

 . : םומתוחה לבל וחלשנו רואל ואצי
 . ןמשירפ ,ד -- .(םירופס השלש) .תומישרו םירויצ 1

 ;נר בר עיופ ,ז ..מ --- (םירופס ינש) םורויצ (ח

 ;קינדומ א =---רועה .ןצכקה (ט
 תא .קר ומלשש הלאל חולשמה קמפי ירישעה האבה רפסה םע

 0 . לבור 1.50 ןושארה רועשה
 היחמ ,תוטשמה םע לבור 1 הפי הבירכב םינושארה םירפסח תשמח ריחמ

 , :.תולצ שה םע. 'ק 90 םינושארה םוופפה תשמה לש הכורכ ליבשב תואלבמ

 0 0 | רש 10
008 0 

 = םירפס תמישר 3
 0 ןמ .רתוי) .הירבעה תורפה תועוצקמ לכמ (תפרצ תפשב)
 תיאקרמב הטרופה תואצוה חלשי --- הגישהל .הצורה לכו ,(םירמונ

 !  ."םאק 90 םס'ע' (8660018808) .תוירחאבו 'פאק 0 ם"ע

 1 הזהנזתפ 61 ףטס 31. וקפ6ב ו 11 6 100 6 ו

 7 77 הקירמא תנידמל "ם 5 ע ה, .ןכיס

 פימינ ןאמרעקורד ,ם למ
 8. זטט%א0עממהמ, 8ם\(-108, 50| 08מ8] 8(.

 ,גרבמולב .בּודההנוי

 4 "א ,ןפי

 ןויספימוק -- .תונכוס

 .טרופמיאו  טרופסקעל |

 1.2 ם|טתפסזש

 הג פדא

0 ₪ 5 

 . -ת
 וס 4%



 5 חספ לש טריפשו שייי ןקטסקאמשעמ ער
 (טירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 תעצט 500 האסטט|= 0חדיש 8
 ם ₪ םסםאה ס6פווה. ₪ םפסה הסה סיוט סדאא,

 ₪ םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ
 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק | רש
 5 ב 5. הככ5, [ק0 4. == /

 ש"יי רעד ;ננולרכאהעב עטסעב .ןעזיירפ עטסיונענ | ,
 . ;קאמשענ ןעטונ ןייז טיס סטסואוועב זיא טריפשו ₪

 .טלאטשענ לאטסירק ןייז שיפ ,חיר ןעמענעננא
 .ח"עות 1866 רָהאי ןופ 'וק ואו .רלר = /

 ןההי +? \ 11 11 | וחש
110 81861 11 

 6 1375 ₪ 5 ז816-ז1צ ₪ 3080188 |

/ 

1 016 

 ו
 (,הניתשלפ תריקהל שדקומה ידיחיה ודוהיה ןוחריה)

 רו( וו תש

 + לבור 8 'בוט  ריג לעו ב"ור 1.50 טושפ רינ לע הנשל
 ..תלבקתמ המיתחה ןיא הנשמ תוחפ ןמול <

 : לצא ןוחרוה לע םותחל רשפא היסורב
 ָ 3, 4. ת0ה500קע'5, המ 0 0758. 06

 -- רה י

 וו וו
 לארשי ץראב בושיה תרשכהל הרבחה
 תובשיתהה .יכרר לכב השמתשהבו  ,ירחפמ .דוסי .לע  תרבוע

 | :תפאוש איה םישדחה

 ,םירחא .ןובשח לע וא הנובשח לע = ,שוברל א

 ירכב = ,םינטק . םיקלחל .ןקלחלו  ןהיבשהל  ,תולודג .עקרק
 ;תושדח תובשומ ו

 ןובשח לע 'םישרח תועיטנודהעירז-תודש קיזחהלו
 . םירחא ןובשח לעו המצע

 לע םיירוחי .םילעופ טאל טאל בושוהלו הנררהב ןו
 , לארשיהץראב .עקרקה

 :ויהפה

 חתוזוחא

 דסיל

 רבעל::.ב

 כה ל

0 = = = = 

 :תוינמה ריחמ
 םשב הינמ  .בור 495 -- גנילרטש תוארמל 56  םידפימ"תינמ

 םש / ילכנ .הינמ ..בור 9,50- - ננילרטש ארטל -- םילעבה

 .תוקיפוק 9% לבור 10- -םילעבה

 םלתשמ ןדעב ףסכו .ןודנולמ תיחלשנ .םילעבה םשב םידפימ .תוינמ
 הנליווב גישהל רשפא םילעבה ,םש ילב תוינמ .,תומלשב ערפטל |

 תוחפ אל = הטידקחימד . חולשמ ,עמהאנבאנב .םג .ףכת
 ,םילבור ינש .

 לכו .ונירבח\ ברקב הצפהל תיסורו .תידוהי ,תורבעב םיטקיפסורפ
 הגושארה .השיררה .ירחא םיחלשנ . ילארשיצראה \ בושיה יבביח |

 ..שרדיש רפסמ :לכב :

 :םילבקתמ תוינמה יפסכ 0
 + אםירדא .פ"ע .ןודנולב ילאינולוקה קנבהב 1. .

 יה אנא ו 00103018 '1פ4 11101100 1200000 81700 0 0

 גובל :.ב .לצא היפורב 1

 ,לארשי תוצופת לבב םיפיטמו , םינשרדל

 תשר  גחה ו ימיל תושרד
 םידעוסהו .הנשה תותכש לכל םיובנסינ תושרר (א

 .ב'ור 1 ריחמה , תושרד

 : .'ק 40 ריחמה ה שרדל רטחו םישורד (
 םכחה תקתעהב הניומ ףיטמה קעניללעי .א ריד תושרד (

 ופסמב רפסמב

 י'ק 90 ריחמה

 8 /ק 50 ריחמה .ןינ אר ברה תאמ תושרד ח"י -- רזעילא חיש (ד

 ו ריח:ה ,ןיקטיוו.כרה תאמ ונסע תוכיהה לע הלודג החנא (ה

 ( ןוא;ה ברה םינשרהה שאר תאמ ,םוקלח ינש ןהימרי ירבד (ו
 - מ ריחמ .יקאשד ד"באה גורע בסנ ע ל פ י"חר
 +'ר 1.50 .םיקלח ינש  ,'ק 75

 אק 40. ריחמה ..רואל התע הז אצי -- לגהמ ימע תובכרמ

 %- : ל"ומה ידימו םירפסה רחסמ יתב -לכב גישהל
 7 חמה, טההפהה. %< 1. טקמ] , טטנ]מה- : =

 ב התע הז רואל .אצי

 הֶוצְמ רנ
 ןבר תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס

 ,ץיבונבר דניקסיז רדנפכלא .תאמ

 .םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאר קלח
 -וולע ארקנ רכחמה םשש ירחא רפסה לש וחבשב תוברהל אוה רתומל
 ו רורהה תולפהב ספדנו דקונמ ולכ הוה רפפה יכ ,ריעהל ץוחנ תאו תא

 למה .החגה רפס יתבלו-ס"וטל ,חולשמה דבל .פאק 0 ריחמה

 0 ו 5 ד. פע 61, רווחה (תו1ה0)

 םשב שדח שורד ךפס רואל אצו

 מע תובכרמו
 [!ה יבר םינשרדה שאר .ןואגה .ברה תאמ םירישה ריש לע
 עי יהבר חימהעב---יקושד ר"באה גרעבסנעלפ והימרו

 הולשמה רבל ,פאק 40 ריחמה ,רועו ןוחצנה :רזנ

 . ח6ה₪, המה. 1 1. ב רו]מה, ([\ו88180)

 בנוליל 6 ה שמ לש

 |[ .דחא כ'ור חולשמה םע ריחמה . בוט רתויה :רינ לע
 האשיש חוירה .:30 9. התנה ולבקי תחא .תכב םירלפמסכא הרשעמ

 פונט ,םולכנעיליל בול השמ םש לע ל ולכ .שדקוט תונומתה
 ל יופס רובח לע .םיסרפ תעיבקל הסירואבש לארשי ץרא .בושיל  דעוה
 ענסופדכ םתואצוה לעו רפכה קשמו ץ'בטה תועידיב רבע תפשב םע ירפסו

 נטוהב ןרדוהל ונא םישקכמ .ו"אבש םורכאהו רפסה יתב
 1 ! תונמזהל הפירדאה

 ול 1 ד. 6התשַצ, 080008, 1 המ 6.
 ה

 הָיִפְלַדְליִפ ריעב
 רמזוצ בקע רמ י"ע 2 לע םותחל רשפא

 ו 284 001גה00צ 0 (ותפירדא

 התביבסבו (הקירמא)



 תיעיבר הנש

 .ירבע ןועובש |

 א 4
 :ןכתה 9

 ,הפצמה לע
 . ירבג יפולח (א

 , "ונחנאו םה, .(ב

 . .בולוקוס ,םוחנ .םיניטנציבה <

 בוש רב < ,(ףפ) הלכלכהו עזגה 5
 ל = /0). לארשי ץראב םילעופה תלאשל 4
 , רלפנרב .ש רד =.( ברעמב תיעדמה תורפסה 5
 % ,  רנרל בקעי .(ויש ...תזא דוע העמר שי 6
 < ,םירפס רכומ ילדנמ ,(ט) .השעמה רופפ .המלש יח ל

 ,חיסורב 8
 ,ץראל-ץוחב ₪9
 . .תונויצב 90

 ' / 4 .וארוק ,יחרי .א : תויפרגוילביב תומישה (11

 , : 5 . תויתורפס תועידי

 7 , - 8 רחלו - 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבוו 4. הגשל : תיטורב ."םלועה.

 ,רלוד פי/ .חקירימאב , בגיליש 9 הילננאב , קרטמ 9 - הינטרגב , םירתכ 10 היראכנואי .הירטסואב | : ל"וחכ

 | .תנש עול יצחל ₪2 ןובשחנו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו הוצנרפב ,קנרפ 10 לארשי .ץראב

 / :ּ 8 2% : , 30 הסורדאה יו:ש רעב

 /ּ | .'8וק 40 םירומ>ה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- , םיחעברא תקליחמ טיטפ הרוש לג רקב !תוקרימ

 ו י : :הפירראה

 הקש 0 8 ל 0 5 8 ו 1 5
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 ,םיליגח לכמ םירוענה ינב לע םיימואלה ונינינק תא

 תואירכה תיריפש
 | יִתְמִאָה ָהאָה- לאָפְריעָס ןייה
 .בָעְְו קוט ןינח--לֶאְפְרְִעְס ןייה

 ראָמְל ועמו אירבמה ..םֶנְרַּפְמּו יזמה הקשה -לֶאפְריעֶס ןויה

 ריִהָמּו לק. . רּומָּג לּוּפעְל הקוד רָהּויַהְו הָחְלְצּומה הָלְפַה--לֶאַפְרזעַמ ןייה

 לוע יִרְכא רָאְעּו הָביקַה לש מ

 הָליִכָאָה םֶדוק הָיִתְשְל בוטה דַמָחְנַה

 ,לֶאפְרְזִעַס ןויה אוה יִרָה
 .לאְפְרְעַס ןייה אוה יִרָה
 ,לֶאָפְרְעָס ןייה אּוה ירה
 .לֶאפְְֶעְס ןיוה אּוה יִרָה

 ,לֶאַפרזַעָס ןייה אּוה ירה הָבָהְמ טיס ָפַָהְל ובוש יב שֶלחָנש ףוגס ָרְבַאְל עוסְמב וה -לֶאַפריְעְס יה

 ,לֶאַפְריְעְס ןייה אוה ירה .הָניִניִקַהְו הָאּופְרה ֶּעְּכ ןימינומ ול ּואָצַּ רָבְכָש .חֶבּושמַה ווד -לֶאַפְריְעָס ןויה

 .לֶאּפְרְעְס ןייה תֶא דא הְַָ לכ יבא השל דָמַעדָפ פורה םיִעמ ליה לאפר'ןעַס ויה
 ןוסחבההה ואב 0005-קהָאבּבת םתההה0, נסוו< [9ן9ו₪] +: אוה יִּתְמִאַה לֶאַפְרזעַס ןווה

 -- "רבח ו
 ,םיליגה .לכמ םירוענה<ינבל ריוצמ ןועובש

 + בםויבמ ,₪ ,י ךריעה
 בל חקול אוה יכ ,לארשי= תוצופת לכב הלהתלו םשל רבכ דוג "רבחה,

 וירויצב ןוע ביחרמו ,דחו םג ליעומהו עשעשמה ,ןיוצמה. ונכתב

 לכה ,ונתורפסב דוע התיה אל הומכ רשא ,הרדהנה ותוינוציחבו םויתונמאה
 תימואלה וניתפש תא בבחל בוט רתויה יעצמאה אוה "ר ב ח ה,

 רישעהל םג הז םעו
 . םחורו םלכש תא חתפלו ללכב םהיתועידי תא

 יר 1.25 הנש עברל ;'ר 2.50 הנש יצחל ;'ר 5 הנשל : היפורכ "רבה, ריחמ
 .הנשל 'פאק 60 תפסוהב ,ל"נכ : ל"וחב 7 1

 168- :וימתוה לכל םרפ "ובהה) ןתי וו הנשב "₪

 יב. ,םידומ

 םירפס ינש ,ונתורפסב םתמגוד ןיאש ,תוביאה-יברו תומכה-ילדג םורפס ונש
 : לארשי תיב לכל םיצוחנ -

 ,בויבט .ח ,י תאמ ,"הצילמהו הרישה רצוא, (א <
 .בויבט ,ח ,י תאם ,"םימגתפהז םילשמה רצוא, (2

 (.שרוד לכל םנח חלשנה ,דחוימ טקפסורפב םיראובט הלאה .םירפסה ינש יטרפ) = =
 לבור 3,50--םימתוח.םניאל םירפסה ינש ריחמ'

 ,לבור 1.50 קר דחיב םירפסה ינש ריחמ "ר ב ח ה, .ימתוחלו

 :"ר ב חה, לש הסירדאה
 קפתהאתוה ,[6 א 0 86 ה" תא.

 140080010 11 6 6 ג 0 6" ו (80)

 "קלאפ עשידיא סאר,
% 

 יד ךרוד ךילטנעכעוו ןעבעגעגסיורעה ,שידיא ןיא גנוטייצ עשיטסינויצ עגיצניוא יד = = :

 .ןעטסינויצ רענאקירעמא יד ןופ ןאיצארעדעפ
 .אפארייא ןוא אקירעמא יא רעבוירש עשידוא עטסעב יד ןופ גגיקריוופומ רעד טומ

 .-י-+

 עשיטסיגויצ  רעפיוא טלעדנאהעב ןערעוו יקלאפ- .עשידוא סאד, לא

 תוכויש א ןעבאה סאוו  ןעטייהנעגעלעגנא עשיריא- עגיימעגלא :ךיוא ךןענארפ |
 טריטערעטניא פאוו ריא רעדעי .\טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןעבעל ןעשירוא :םוצ |

 ."קלאפ עשיריא סאד, ןערינאבא םוראד ףראד ןעגארפ עשודיא 'טימ .ךיז
 : זיא .דגאלפיוא ראפ זוירפ רעד

 ,רחאי .ץנאג א ראפ ראללאר 0
 , בלאה | , | מנעפ 0

 1 פריסערדא

 08 10 0 100 5 ו אא ו ל

 .'ונוואראראעפ .איראמ, הכלמה לש .תחקפמה
 .ןפנוררנסכלא ריעב םימלא םישרח 'לע .ה"רי תקלחמ

 -הכלממה תושרב היהת 1910 תנש רבמצד 88 םויבש 7 תדבכתמ

 | ןטספפוה ת] החלרגה
 קפבורדנפכלא ירעד םימלא-םישרחל רפס:יתב תבוטל

 , ץיראטאפוועיו

 זמ | םוטעקאפ ענאיואק ידי לע ונצרא יוצק לכב וחלושי ל"נה הלרגה-יסיטרב
 ,לבגמ םיסיטרכה רפסמ | .ב"ור 1 סיטרכו סיטרכ לכ ריחמ תלבק

 : תאוה תבתכה י'פע חלשי ףסכה

 1 .)\ הסה 0 ה ד 0 000 -
 0288 0 ת87%0- .-דזי ו זאי

 וה 0 רחא תוכו .765 אוה תוכוה יסיטרב רפסמ

 |[ 4 9 | כ"ור :5.000 = םלככש .לודגה .תוכזה
 / ילרוג םיששו תואמ עבש | , 0 . דחא תוכו

 ל 25 רחאו דחא לכ תוכו ,- 0 . 2

 טוחכנ ואובי הבש ,.הזל תדחוימ  היפימוק חקפת רשויב הלרגהה [תגהנה לע
 עוחכנה םוימוקמה השעמה תשרח יתכב םידבועה! לכמו םעה תורדש לכמ

 / . הול י'ע
 תואצוה לע אטסופה י'ע .הכוזה דיל רשי הלרגהה רחאל ףכית הנחלשת תויכזה

 , + םירוכמה םיסיטרכה קר וחנוו 'זאריטב . הכוזה
 ,הונשל םישקבמ , םיפיטרכה תו תעב .םירוצעמ  לכמ | ענמהל ידכב

 גפרדאב ירשפא רתניה לודג רפסמ לע םודיחי םושנא תאמ לכקתנה ףסבה תא
 0 .יטרפ הנוק לכמ תטרופמ -

 ,'גאק 7 'תננב תואקרמ 2 חולשל אנ וליאוו םו'זאריטה:תול לבקל  םיצפתה
 . םולבקו הלרגהה ל ףכיתו

 הקירמא . תנידמל "מ 5 ע ןך, ןכוס

 (סימי ןאמרעקורה .,ם רם

 38. תתנט0 תה | אול -108) 50 08881 9.



 ם'פתמח< ק) היעיבר הנש

 ==  ,עזרת ,ינש רדא ףיכ ,הנליו ===%- -

 .₪ /11.א 8 , 4-06 1

 .הַּפ לַע . ַמ יב
 יש

 .ירמג יפווה

 יבמופב .הצחמו הנש יגפל קשנש , בוקאימוח המודה אישנ
 ,.איה הלוקש איסורל םהינש תבהא יכ ווילע ריעהו .ץיבקשורופל
 תא בוזעל חרכוהו ,הז ץיבקשירופ לש הערה  ותעיגפ .תבסב 9
 שארל ומוקמ תא תונפלו , הצחמו םינש יתש וילע בשיש וא
 + בוק'צוגל---ותגלפמ |
 המ בה ?ונא ונליבשב םהל .שי ךרע הזיא ולא ירבג יפולחו = =
 םיבושח ונלו ,אישנה לש ותושרב עורי ןבומב .תדמוע .המודה ל
 ךכיפלו ,ונילא עגונב המורה תמב לעמ םיעמשגה םירבדה אג
 םהל שי ךרע הזיא ולא ירבג יפולח :ונתלאש איה הננמ
 -- ? נא .ונלמשג

 , תואישנל ותולע . םויב ונעד' ---ונל  בוקאימוח היהי המ
 לע יסור ליצא ,ועבטמ שיאה אוה יסור ליצא . וניעט אלו עז"

 ושפנ ךוהב לבא , לקנ לע הרואכל * םיזגרהמ ויבצע ,וכונח
 וינפל הנהו ,הולשהו החונמה לא --- תחא הפיאש קר שי הש
 ,דאמ םיענ יתלב לבא ,טרוממו ךשוממ ןכ ,טרוממו .ךשוממ 8

 תתוש ומה ורשב תא .םיתרוכשכו ,ולרוג לע ןנואתמו .אוה לב
 הניפ לכבו ,ותואיצמב ,ותושיב החונמה תא עירפמ אוהו דו
 םיענ המו בוט המ ךכיפל :...ךכיפלו .וב .לקתנ התא . הנופ החאו
 והולע םויב םירפופה דחאל ובל תא בוקאימוח הלגמ -= ה

 םיסורה וציקה ילמלא , היה םיענ המו בוט המ --- , תואישנה
 ולדחיש אל ,.,הנידמב םירוהי םיאצומ ויה אלו דחא ריהב

 ןהנתש אל ,לורב לש הוקרסמכ םידוהיה לש םרשכ תא קז
 תויהמ םה ולדחיש אלא ,שממ םדא ינבכ תויחל תלכיה פל
 תויהמ ולדחיש דבלבו , םוהתה םעלבח ,ריואב ךרד םהל ונקי

 ןויכמ ךא , בוקאימוח = לש : לאיריאה והז = . החונמה . תא דוחה
 ,טעומ רבדב םסייפל הטונ אוה---םתוא תעלוב .םוהתה יאו םנשש
 ףוס ףוסש ךוהמ .םלואו .החונמה תא ועירפי אלו .וקהשי 59
 רשפא .יארו םבילעהלו , רובכל .םויואר םה ןיא ,  םידוהי אלא ₪%
 יתש ואסכ לע , יסוהה ליצאה | , בוקאימוח בשיש  רחאלו .. רשע

 הרוח .וימיבש ,הו קר "וחבשב,  רפסל ונל שי הצחמו ל
 תמודב תבלומ הלמל .התיה "דיו, = הלמהו  הנשויל ל

 התוא .הציפמו התטלוק  המרגונטסהש ,  תימשר הלמל ,הלטסמ
 הנתנ  בוקאימוח לש וימיב : רחא .רבד דועו + איסוה
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 םירוהיה םש תא לבנל קר אל םיציבקשירופהו םיבוקרמהל תושרה
 ,המורה תמב לעמ זירכהל םג אלא ,"הרוהטה , םשפנ. תוא לככ
 ןיד תיל :ותוא תוכהל  רתומו ומשאי אל ידוהיה לש וילכואש
 ..,ןייד תילו

 בוק'צונ .ונל היהי המו ,בוקאימו ח ונל היהש הז ירה
 ןמ .ןקסע וגניא .בוק'צוג  .חיבוי בורקה רבעה---?ואסכ תא שריש
 אוה .בוק'צוג .ריחי תער הניא ותערו בוקאימוחכ הינשה הגררמה
 רשא תוגלפמבש הלודגה ,תיארבאיטקואה הגלפמה לש הגיהנמו היבא
 .טרפב םירוהיהו ללכב רכנה ימע תודא לע הז לש ותערו .. המורב
 רתוי הברה | בוק'צוג אוה ןקיטילופ .רתוי וא תוחפ ונל 'העוהי
 אלש רמאש ,  עוריה ןקיטילופה .ותוא תעדב אוה קיזחמו , בוקאימוחמ
 בוק'צוג .בלבש המ לע תופכל ידכ אלא םדאל ןושלה הנתינ
 הימה .איהש הלאש וזיאל עגונב ותעד לכ תא םלועמ הלג אל
 ?היצוטיטסנוק,ה תא וליפא ..גוהנכ ,הטרח . חתפ ומצעל ריאשה
 ותגלפמש רחאל , התע קרו ,המיענב רימת עילבהל גהונ היה הפוג
 למנוי אל יכ הל  ליעוה אל םינפ רתסה םושו תופחדמל הפחדנ
 | .,עלבש :"היצוטיטסנוק,ה תא .וכוהמ = טלפו רזח  ,ןוטלשה .הנממ
 < "רוהבו ,ידמל הלגש טעמכ םידוהיה תלאשל עגונב ותעד תא םלואו
 תא הלג אלש קר אל המודב הלודג רתויה הגלפמה לש הגיהנמ
 בוקרמל :ףתוש השענ רברב ךרוצ היהשכש אלא ,לקהל ותער
 יאפורל תונמהל םירוהיה תוכז תלבגה דעב עיבצהו רימחהל ירכ ינשה
 ותעפשה תחת | ודמעש  םיארבאיטקואה | םינותעה ינש .אבצה
 לכל .םיימשיטנא םירמאמ דימה םיאלמ ויה הגלפמה גיהנמ לש
 ,ןינעב * וימואנב  תורחא םימעפ עגנ ומצע = בוק'צוגו  ,םהירבד
 קר .יכ ,םידוהיה תא טרפבו רכנה ימע תא | םישאהו  היצולוברה
 היצולוברה .התיה אלש ,םלועל היצולוברה האב םה םיטעב
 ותרכש .תירבה ירחאו . םימשיטנאה גהנמכ לכה---,וכו ללכ .תיפור
 ץוח, אמפיפה התורח םלגר לעש , םיימואלה םע םיארבאיטקואה
 , אישגל רחבנ םיימואלה לש םתבוטב קרש ושבע םג המו ,"םירוהימ
 בוק'צוגש ןכש לכ אל ,םיעירכמה | ויה ,םיימואלה | ,םה קר יכ
 עגונב .ובלבש המ לע .רתויב .תופכל ילבל ומצעל הבוח הארי
 .טרפב םידוהיהלו ללכב רכנה ימעל

 .בוק'צוג ול היהיש והו
 .הבוט םוש ונל ואיבי אל .יאדו המודב ירבג יפולח ,הרצקב

 המודה אישנ קר וניא .בוק'צוג ירהש ,הער םג .ונל ומרגיש רשפא
 . תגלפמ לש הגיהנמ התע :רע היהש .ימ םג אלא . ,רבלב
 ןאכמ םג ותגלפמ לע ותעפשה לטבת אל יאדובו , םיארכאיטקואה

- 
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 3<- םלועה < 5
 שכמעט הנאמנה שבשלב ב5 ואהב שבר כצאנ כגזבר עדכן ה הקמה בדמ ע

 םיארבאיטקואה יריב ונל תונוכנה תובוטה "הונתמה , ןתואו . אבהלו
 : ...ונל תועורי

 "כה או 9

 הכומסה הנוטלאב הרפונ ןורחאה סרגניקה רחאל ףכית
 ! תורטמ יתש הל הביצהש  ,"הירומ, השדח "תורדתסה, גרובמהל
 לעמ -- וקיחרהלו לארשי  ץראל .לארשי לש םבל תא ברקל
 האיצוה אל תאוה השרחה "תוררתסהר,ש המורמכ ,,,תונויצה
 רקיעה .רקיעה והז אל םלואו ,שממ לפנכ יההו השיח תא וליפא
 ,הבשחמ לש הקמועל דריל םיליגר םניאש םרא ינב יכ ,אוה
 הרומג האדוה וב תודיהלו ןויער ש תיתנאה ותוהמ לע דומעל
 הריצי  --למגדרמח רּוציק םה םילורע ,הרוטג הריפכ וב רופכל וא
 .ימיאלה דוסיה ,תונויצה הנממ היטינש הוילארשיצראכ הנושמ

 רבד לעכ ,םולח לעכ תינויצה לע םיטיבמ וננה ונחנא,
 ---,"םיסכורותרוא ,ה היצנרפ ידוהי לש םנותע .בתוכ -- ,שממ וב ןיאש
 םירמוחה -- םייחה יאנת ןיקת אוה תונ יצה לש השורפ םא םלואו
 הברה םגו םידוריה לכ ירה ,ונתנומ א ינב לש -- םינחורהו
 ..:"םה םינויצ םידוהי-יתלב

 ימואל ןויער הניא תונויצה : קאזה "המיענה, תא ונא םיריכמ
 הרּוצ ןתונה ,התע רע בלב תועובק ויהש תוערה הא הנשמה
 היפורטנליפ אלא הניא תונויצה וב הרומש ימל שדח ןכות. השרח
 ,םה ,"חרזמבש | םיללמואה םיחאה, םע .,םירחא םע בוט תישעו
 ,עודיכ ,םתדלונ תוצראל  םה םירומג םינבש ,ברעמה ירוח*

 אל םולכ םהל רסח אלו .ההובג תוברת תגרדמל .ולע .רבכשו

 "םידושה, םנוא םה -- ,עודיכ  ןכ ם ג ,חורב אלו 'רמוחב
 תרכה איה הרוסיש תונויצה התוא לע ,שממ תונויצ לע הלילח
 קר .אלא םה םינויצ אל ,םהל הלילח ,הרומגה תימואלה תודחאה
 ,אל יתו ,םירחא םע םידסחו תוביט םישוע םיפורטנליפ ,םילארשיצרא

 הארקש הפסאהב םג וז "המיענ,  ונעמש רבעה עובשבו <
 ,ןילרבב "ןולדא, ןולמב .(א'קיא) תיללכה תירוהיה  בושיה תרבח
 ןיא הילהנמ ,שממ | תוימואל תורממ הלילח הל ןיא ו איקיא
 לעש : ,תינויצ ,תימואל םליע.תפקשה םהישעמ | ךותמ םיעבוג
 םהל רוצילו .םהיתוחכ לכ תא  ריגחל םידוהיה םיכירצ היפ
 ןיא ,הלילח : ,לארשי ץראב טלחומ ידוהי בור :,ימואל ידוהי רובצ
 לַכ םהיניעב ,םלועב ץרא םושל הרוכבה טפשמ םינתונ 'םה
 הניא םתנוכ לכ יררש * ,תווש  ידוהי בושיל תורשכימה .תוצר>ה
 םיחאה, םע דסחו בוט תישע : ,הרומג .היפירטנליפ קר אלא
 בורקה חרזומה הרקמ יפ לע :םלואו ,"כו 'וכו "חרומבש םיללמואה
 בושיל רשכימ רתויה אוה (לארשי ץרא :הטושפ םדא :ינב ןושלב)
 ןויכו ,הרובבה טפשמ ול ךכ ליבש ב קרו ךפיפרו ירבע
 רתומ תונויצו תוימיאל ששח וליפא ןאכ ןיאש .,רברה אוה ךנש
 ,תורומגה תוינויצלמיסאה ויתויטנב עוריה ,ןוספיליפ ןיטרמל 'םג היה
 ,אמלעב םיכסמ רותב קר אל וז הפסאב םירבדמה שאר תויהל
 ,ןוספיליפ ןיטר מ  ,אוהו .שממ ררועמ לותב םג אלא
 ףתתשהל תולודגה םידוהיה תולהק לע תלטומה הבוחה לע רבר
 דימעהלו "םידרינה םידוהיהל, זכרמ  תריצי "לש .לודגה לעפמב
 תא ררוע ,ןוספיליפ ןיטרמ ,אוהו .עקרקה לע םתוא
 םגו .תילהקה רתיל הוב תפומל תויהל ןילרבב תילארשיה הלהקה
 םבצמ אוה ארונו ערש םישמ ..,םושמ 4 ,רברל םיכסה ןיזיר "פורפה
 רוזעל .ץוחנו היצילגו הינמור ,היסור ידוהי לש ינחורהו ירמוחה
 ץיחנו ,וללה תוצראה ידוהיל ,םהל ףקשנ ןסא ,..םהל
 הוה ןופאה תא םדקל

 ."ינחנא אלו םה, : תאזה ייהמיענה, תא ונחנא םיריכמ ,ןכ

 חה תציענ- ,עורזה .תלשממ לע חורה תלשממ תבכרה .'חורה |

 ₪ םמצעל .רווזעל םילוכי םניא "םה,  ,היבשבו הרצב םינותנ "םה,
 וש .םושמ אלא ,רמוחב םה םישרו םילרש םושמ קר
 ןושואמה = ,"ונחנא,  םיביוחמ ךכיפלו חורב םנ םה םישרו
 גל ,"'םהל, עישוהלו  רוזעל ,תוברתהו חכה ילעב ,םישפחה
 לו אלו

 ₪ ,'הירומ, השדחה | "תורדתסהה, ידסימ תא קר אלו
 ןקא ילהנמ תא קר אלו היצנרפ ידיהי לש םנותע תא קר
 וןטש רבכ אלא ,הזה "קוחה שגד,ה .תא םיזיתמ ונחנא םיעמוש
 שחנפיא "'דה לש ויפמ ,ימשר "ינויט, יפמ םג תאצוי וז המיעג

 ןוו הניא זונויצ ילב תוילארשיצרא : םהל םירמוא ונאו
 ןטואל םלוע .תפקשה לע .תדמוע הניאש המצע  תונויצו  ,םולכ
 3 .םולכ אלו הניא כ"ג הרומג תידוהי

 יטשרהו םילדה,, ונחנאש * ,םכייח :םהל םירמוא ונא דיעו
 ןזנוצרהו היוקרה םכתמשנ תא .אפרנ ונא יכ ,םכל .עישינו ריוענ
 ו תויהל ,תימואלה ,תינויצה תוילארשיצראה הריתעש ,םכייח
 , -- [םכל םג םא יכ ונל 'קר אל םייח
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 הלחוהו הענכהה ,תובלמל תורבעתשהה ,תושרל תוברקתהה
 ש התרוצ תא .רימעהל דוע םיקיפסמ םניא הפונחהו שיה-לוטב
 טובעל:םידבע .תויהל םדא ינב םילוכי ,התומילשב תויניטנציבה
 עוזושמ ,טבשה םיקשונ .,םילודגה תונחלש תחת תומצע םיטקלמ
 \ תחא לגר לע םהינפל םידקרמו ייתיפי המ, "םיצירפ,ה ינפל
 ןנ ללגב תויה .ילב ,םתוא  ויצי רשא יפל ,םהינפ לע  םילפונ
 | | ,םיניטנציבל הלאה 'םיגהנמהו םישעמה

 עלותשמו םיסנמ םהשכ +םיניטנציב םישענ :םה יתמיא
 ומלאה ןמ  ,עורזה ילעבו .םיפיקתה לש חכה ןמ העפשה לבקל
 לשמלו םמצעב םהידי לע קזחתהל ירכ ,םימילשה לש ווזעהו
 ושממ םא יכ ,ףורגאה תלשממ אל ,םירחא לע הוה חכה י'ע

 .בולוקוס םוחנ

 ןוי םירי, שי ונירוחאמ םש :יכ עבצאב הזימר ,שרדמה תיבב
 ! 'תובישח,ש ,הבשחמהו ,קחדה תעשב ונל הנעייסהש | ,"ושע
 מ תתל םא יכ  .ונמצעב ונתוא אל - בבחל איה  תלגיסמ
 -טהילע ןנהל .םידמוע ונאשו םירומ ונאש םיינחורה םירבהל דובכו
 ,.תויניטנציב איה וז

 חאל .תכיישש  ריעב .ארקאד:ארמ :קושה ןמ מק לשמ
 ועתשהל .ותוא םיפוכש םימרוגו  תיבס .אוה רסח םולכ םיצירפה
 !וחי אל .ןותמ םדא  םוש : ,'שיו שי יאדו 4 הריבה לעב ותואל
 וה ירה ,ושפנ .ריקפמו ןרתנקו רובג אהיש ,ארתאד:ארמה תאמ
 אש .םירבדה  לכלו .םינינקל ,הריכחל ,הפנרפל אתמ ינב לכב
 א ינב לכ ישעמכ  חשעי ,הריבה  לעב .ותוא לֶא םהב קקמ
 חננ ארתאדהארמ השענ .איה .םא לבא  .וילע רערעי אל שיאו
 וווהואהו רדונ .אוהש םירדגהו ןד .איהש םינירה םאו. ,ץירפה לש
 וושנו = ,ץירפה \ לא : ותברקו יתיבישחל םיכמסנ = ריהזמ .אוהש
 שלג םייאמ- אוה .םיקיפסמ שרוד אוהש םירברה חכו ודובכו וחכ
 / ,רניטנציב .אוה ירה ,ץירפה

 | ,קושנש ןלבקה .לע .וא .םכימה לע רמאנ אל .ךכיפל
 וטלגרו םידי טושפב וונפל .לטומי ץירפה לש ינענכ -בע .היהי םא
 וועמ .ןלבקה -,תועמ  תובגל הצור םכומה .יניטנציב אוהש
 ונע ןוטלשה ילעבל שי םא הברה םינבחלו עמ .איצוהל



 תסרדנח הפוקסאכ םמצע םישועו םהינפל םיצרש הלאכ וא
 ,םירבע  םג ויהי .עורז .ילעב ויהי רשא םימיה לכ ,איה .תח
 .ץראה ןמ .עורז לעב לרחי אל םירבע ויהי רשא םומוה

 ,חכה לא ותוינחור תא ךמוסה ינחורה שיאה קר :אוה .ינוטנצומ
 לולע הלאה םיינחורה לש םדובכש  ,ונולא  עגונ רבדה :ןוא

 ,םהא לכ לש ודובכל .םיספורטופא ונא םולכ ,.הז ידי" לע פה
 ,רובצ לש הלאש וז ןיאו ,םונפי .ורובכ תא :םוגפל .םרא הו
 ,םשארב םידמוע םהה םיינחורהש ,םינינעה לא קר תעגונ הלאש
 רבכ וז -- םינינעהו ,לפתהלו םגפהל -םה :םנ :םילולע .םנוא |

 םיינחורה לש = םהינינק םניא םינינעהש  ינפמ  ,רובצ לש ה
 םמצע תא םיבשוח ,םיינחורה ,םהש  ,רובצ לש םינונט אלא ,₪
 ,םהל דובעל םיחמומל םירחא יניעב .םיבושח א

 ,םידחא םירבה .רבדל הבוח וז תויניטנציב לע
 הבותכה הכמ, םא יכ ,השדח האצמה הנניא תויניטנצוב

 יב ,ןיבהל ידכב ,הקיפפמ םימעה תורוקב הלק העירי \ ,"רפסע
 המכחבש עוצקמ הזיא יסנרפ ,תד וזיא ילעב םשש םיקמ לנג

 ימינפה םנויפר תא קזחלו םתיסירה תא אפרל וסנ ,תונמאב א
 םהש יד אל ,העוצרו לקמ ידי לע  ,אנמרהו אקנפשונ ידו לע

 אלא ,תוירבה יניעב םיטוידרפל- םיכפהנ ,חורה ישנא  ,םמצ)
 ךלוה םהב  םילדתשמ- םהש םיינחורה םירכדה לש םמעט ₪
 השודקהו  תומימתה ,יפויהו ךורה ,ןילוח תישענ הרוהה ,הנתשמו
 תוחכה לכל לעמ םידמיעה ,םיינחורה ,םייחצנה םירברה םתוא לש
 ללכ םניאש םיקרה ןמ .םיקדה םירבדה ,ןהל תיחרופ םימשונמה
 ,בוחרה לא םידרויו םילפתשמ ,םיסנו םישק םישענ .רמחייצווק

 לש ,היצנציב ינמא- לש  ,היצנציב ימכח לש םקלח היה ה
 םתנקת ,תוינחור לש ןיעמה לדו שבי . דנ ומכ- ובצנ .היצנציב יאיבע

 תיבל היה ןוטלשב םחטכמ ,םנויפר תויהל ךפהנ םחכ ,םתלקלק הו
 םינרק .ול .השעשמ --ףיטמהו איבנה  ,ץוצר הנק זנעשמלו שוננע <

 דוע .היה לוכי אל | ,דיהה ינרק ונממ - ולטינ  שנועה :תארו ₪
 השקשק אשנ רשא אשמ לכב  .וילעמ ונְןא תאו ותצילח תא ריפהל <

 ,תוכלמה תרזג המהנ ץעי רשא הצע לכב ,הבצק לש ענטמז
 ,..הניכשה הקלתסנ--העוצרי לקמ ,תבצ ,סנוא ,ןיטקרסק השענ ל
 ,רטוש איבנה השענש ןויכ :,ןילוח תכסמ י'ע .עלבנ .םישדק רופ

 -- תונמאהו ,ידמ רתוי שי םירטושו --- . ,רטוש אלא איבנ וניא בש *
 הליחתמ איהשכ ,תראפת לש .תריפסו ,תראפת לש חרופמ וז יוח

 ,הריעכמו תכלוה איז הנה  ,הובגמ איהש לכ. הקוני ולופא ל
 : םלועה .תורוק לכב .המח לגלנכ .שממ  אוה .עובק הו .ללכ
 תא ףילחהל רשפאו .,"הרותכ קסועש ימ אלא :ןירוח .ןב ךל |
 .ןירוח ןב אוהש ימ אלא ,הריתב קסוע ךל .ןיא : אפיסב אש
 ,רויפיפאה ןמ לכואה, : םסריפט ןומרק לשמ שי .םימעה .תונושל

 וזיא .תינחור הער .לעב וא  ,תדה:לעב םימעפל התפתמ ,"ונמש
 השלוח איה וז םלועלו -- ול עייסיש = ,חכה לא .תונפל היה .
 הריצי לכ ,רוצקב ,תונמאה וא ,הריקחה וא ,תדה ,ןיחומד:תונצק
 השגרה אלא ,היפכו .לורב וב ןיאש רבד לכ ,םדאה תמשנ לע
 תוחכה י"ע .קר םייקתהלו חתפתהל לוכי. ,חומה וא .בלה תזוג

 ,הרוצה בוברע איה רחא חכב תושמתשה לכ ,יהודילוחש םיינח
 רברה יתוא לוקלק -- ושנעו ,אטחה והז ,רובכה אסכ  תחח הריח
 ,הערו ףורגא לש לבת ,ןיממש ,הביאלת איה .תויניטנציבה ונח"
 ,ותוימינפב  אולמו .אולב = ,ינחורדימשג םחח

 לכ לש תיזכרמה הדוקנה  ,.הנבומ הבסה ?אוה ןכ עוומ
 הצוחמ אלו ,המצעב הכ .אצמהל הכירצ תוינחור לכ לש
 תויולדתשההו תועיגיה לכ רדתסהל תוכירצ תאזה הרוקנל בופסמ"

 תוחסנו תיקתענ תויולרתשההו תועיניהשכ לבא :ןינע תואל תוסחיתפל
 ,רחא .חכב עייתסהל .ידכב .,רחא םוחתל .תואצויו :תאוה חדל
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 ימתוח .תא חרכהב ןהילע עיבטמו ןתיא שבוכ .רחאה חכה :ותוא
 ,ומצעל לזרב ןאצ יפכנו :אקיתופא ןתוא השועו ןתרוצ תא שטשטמו
 ,הלחתב םירמואשפ וליפא  ,םנחב ןותנ ונניא םלועל הזה חכה
 עקוב,ו ,םיטעומ םימי ורבעי .אל .םנח ןותנ אוהש ,הודח תעשב
 תורקודה .םינרפצה תוטלבנו  תוכלוהו  ,"(ףוצרמה ןמ עצרמה
 תונמקעב וא ,רשי ךרדב תוינחורה תא חכה דכולו  ,תומרופהו
 :הרושקה תוינחוה ..רחא  רבדל תוינחורה התוא תינתשמו ,אירדנפקו
 תושרהש םשכ דימה תונתשהל תחרכימ הל הרבעושמהו תושרהב
 ,םירופרפ אלא תוחתפתה תויניטנציבל ןיא ךכיפלו , תינתשמ המצע
 ןיא חכה : ילעב ינפל לפונה:ילח אלא תוממורתה הל ןיא ךכופל
 הכילה הל ןיא ,ופנכב התיא אשונ םויה חורש ינפמ ,דמעמ הל
 עלקה ףכב הנהו םולה תכלשומ איהש ינפמ תומדקתהו הרשי
 : .יכ ןעי -,ןיסחוי הל ןיאש ינפמ הירוטסיה הל ןיא  ,תוערואמה לש
 ישפות ייניעב םושח ונניא ויהש  ןוטלשה ילעב לצא  בושחה
 ,םהירחאש הרשמה

 ותואכ. אוה  תויניטנציבה המכתה ירעשב וא תדה ירעשב
 ,םיקזחבש קזחר ןינכה תא בירחמהו .אמטמה ,עגונמה תיב עגנ
 ךכב המ לש תיחולחל ,ןיעה  ןמ היומס טעמכ תרהב ותלחת
 , תכרכורמו .תלאוגמ תייגופס ההמכ תרוצ וא ,םיקדסה ןיב תעפעפמ
 ,לטבהל הנתונ :אלו רימשמ השקו רוצמ הקזח איה וז ההמכ לבא
 םירושקה לכ תא ההמכה תקקיפו דימת ךלוהו לחלחנ הסרא
 תווניטנציבה לש הרקיע  .תוליבחה לכ תא .הדירפמו  ןינבבש
 שי םוקמו ,ןיהמכל .םלועב שי םוקמ :הפי הלוע הגיאש הבורעת
 .םינודזמ םניא הלאה םינימה ינש לבא . ןונבה ישרק לש םיצפל
 .השגרהה ,הנומאה ,חורה ןוטלשל םוקמו ,חכה ןוטלשל שי םוקמ
 .לשומ לש יטיברש לשומ לש. וטיברשו .,חבזמ :תויחל ךירצ חבזמה
 לש : ונוקתו ובושי .תדיבעב יקלח תא אוה םנ .לטונ "קינראירוא,ה
 ותנמיא ספות .ןהכהשכו  ,ןכודל. הלוע "קינדאירוא,השכ לבא ,םלוע
 תויני נציב -- "בז םיעייתסמ הלא ינששכ וא ,"קינדאיריא, לש
 . .ינהורה םליעה תא הלבמו  םליעל האב

 םעה לא אב אוה א א ,איבנכ ותוחילש תא השוע:איבנה ןוא וא
 ןהכ ונניא ןהכהו .לעבה איבנ :אוה זאו  ,םילא יובג לש וחכב
 תושעלו "הביקהו םויחלהי  עורזה, תא .לבקל .ןחכ .אלא ,םיהלאל
 ,ררושמה לש ותריש-תב תישענ זא , ותעשב סואלינימכ סוממ השעמ
 אובנ לש ותאוכנ . הנאזיטרוק:תינרצחו תינבגע ,הדיסחהו האנה וז
 םירסח םהשכ ונמיה תקלתסמ םכח לש ותמכחו ונמיה תקלתפמ
 ימשנה חכה ןמ תושורפה תאו  תוהדיבתהה תא ,תועינצה תא
 ץע הז לכ לבא ,רווצל ,תורוהל ,אכנההל םה םיפיסומ ,טילשה
 ,תוליצא ילב ,טועפו שומפו לבונ םלוע  ,םמנו הזבמנ הכאלמ ,:בי
 ,חכה לע דמוע :םלוג ,ןודיעו .ןח ילב

 הדמב :אוה: ךבש ןיה ניאו - ,הבר= םלוע. רדסב  ונינש כ
 םלועד .תוטוא = לש :ןתוינחור םא ..ינלש ונמלועב רתוי רוע הרתי
 - ךותב ש:ווו ברחו .ינחורה ןדשל .רוקמ םא .הל- תכלוהו תקמטצמ
 תוינחור = ,ונ-ש :הקרה - תוינחורה וז .,תינוטלשה  הריפסומטאה
 ,רסחו ןח ,הונע ,בלה תוקבד ,ןוצר קר הלוכ רשא ,תוינחורבש
 ךמתהל הלוכי הנניאשו םידיב תשפתנ הנניאש המכו המכ תחא לע
 לש:חכה :םהילעש "סוסה תרובגו, "שיאה :יקוש, ידי - לע .קזחתהלו
 !הוה זזוחה תא אנ השעי הרות לש הלוטבב הצורה לכ :.רמוע .לוח

 תונייסנה .לכ תא ת"יב ף'לאמ רפסל ליחתהל .ךירצ םאה
 ליחתה ?םהיתואצות תאו- -רז- חכ לע. תודהיה .תא דסיל ושענש
 וקוחתהש  ,ןיררהלפ תכשל לש  םילודגה  םינהכה | ימיב | רבדה
 ;תותביתמ ישארו אהולג ישיר לא .ךשמנו  ,רז, -חכב .םיעייתסמ
 תויכלטו תועשה ז ויכלמ ויה :תולובי זבנימ דע .סניפפא סכויטנאמ
 = ,ללכב .בצמה :תא .ןקתל וא .לקלקל  .חינהל וא .אכרל .דסח .לש
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 התיה חלוכי .המצעל איהשכ םיינחורה םינינעב תוברעתהה לבא
 ןוכנל. ונבשח רשא תא תושעל ונל .הנתנ תויפילכהשכ .לקלקל קר
 תוחננמה םינרקה ובחתנשכ לכא  .הרותה .המייקתה תושעל ןונהלו
 הרותה התשענ םא איה תחא ,ונחורה ונמוחת ךותל
 רבדל וא ,תוכלמה .תרזג ינפמ רופאה רברל
 ,המייקתנ אל 'הרותת ,ותושעל הפוכ תוכלמה הרוגש
 ייעו התיה : םוקמ הזיאבו תושרל תוברקתהה התיה המ איה .תחא
 וא  ,ם"בסרה י"ע םא ,האב חורה  ירוהיה יאשונמ | הזיא
 התיה תירחאה ,גרוכניטורמ ריאמ יכר י"ע וא ,הלירגנ ןבא :ו'ע
 .הוה רשקה ךותמ תאצל ויה םיכירצ ונילודגש --- תחא רימת
 םילוג שארב :תאצל וא  ,גרבניטורמ מ"רכ :רסאהל ויה םיכירצ
 רשפא יא  ,לטנעיליל - ר"דהכ חורבל | וא ,לאנברבא :קחצי ןודכ
 .תושרל קקדוהל רשפא יא ,חכל גוורזהל

 תארקנ תויניטנציבהו ,םלועל האב תויניטנציב וא לבא--רשפא +
 ,"תרדוסמ, איה או ,"תינויזאק תונבר, תארקנ וא  ,"ראוטסיפנוק,
 איה המ לבא ,שדוחל ןושארה םוי לכב קוידב הבצק תלבקמ
 ,תויהל הכירצ איהש המ אל קר ,וצפחתש המ לכ זא איה וא
 ךותל תסנכנש םעה לע הביבח הרות אל קר" ,תינחור הרות אל קר
 תא תככזטו תנדעמו ושפנ תא תבבלמו .ויברק תא תאלממו ובל

 לש םהירופימ אל לבא ,םיעשרה תולשמ וא הב שי ,וחור
 .םיקידצ

 שודנה ןבתה ךותב שרח ןיערג הזיא רוע ואצמתש רשפא
 ,סבומו  שודנ ןבת אוה הוש :,ינא הדומ---יכ ,הזה םבומהו
 תמאה תאיכ ,יתללפ אלו ,תית"יב:א"פלא תמא רבכמ איה תאז
 ,שפנה  תליחב רע .שלשלו תונשל היהי ךירצ - ח"יתיב.א"פלאה
 .התוא וחכש .ןנברו ןנרמהמ הברהש ,הארנש ינפמ

 אלמ אוה  ךורע;ןחלשה : תרמוא  תידוהי  הפירח הצלה
 ףוס .דע ."םייח :חרא, תלחתהמ * ,תושקו תורומח  תורזגו תורהזא
 תליטנ ילב תומא 'ד ךלהי אלש ,ירוהיה לע םירזוג ."העד הרי,

 לש .ןכ : ירחאו .ןימי לש  .לענ הלחת- לעניש וילע םירזונ ,םידי <>
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 תומא 'ד ךלהי .ידוהיהש  ,תוכלמה רוזגת- םא .,הזב אצויכו ,לאמש
 תא רוסמיש רשפא . ךלהי .אל אוה .,ליעות אל---םירי תליטנ ילב
 אתקרעא וליפא שפנה תא םירסומ םוריח תעשב .ךכ לע ושפנ
 תספורטופא השעתו  ,הרזגל הרזג תוכלמה ףיסות םא לבא .,ינאסמד
 רומשיו ידוהיה תא הולי  ודיב טושהו טודרפהו . ,"ךורע .ןחלש,ל
 לכ השעי אוהש ונחמבומ ,י"טנ .ילב תומא  'ד ךלהי לבל ;,וילע
 הלודג תדָה דגנכ הרזג ךל .ןיא . ךולהלו טמתשהל תוימומרע: ינימ
 ,תדה :לע היפכה ןמ

 הנניא תדה ,ותמאל תמא אוהו .סוסכררפכ / הז הארנ
 םישרק ישדק שי .,הרזה .העוצרה תאו  תוספורטופאה תא תלבוס
 םיטיטירוטואה לכ ,הדנופאבו .לקמב סנכהל רוסא המשש ,םדאה ייחב
 תורתנצו .רהציה ינב ,אתשידק אתרובח ,ןנבהו ןנרמה ,ונל שוש

 קר םה םריבש  תוחתפמה | ,םיינחור םיטיטירוטוא  םה == בהזה =
 םיכירצ = ,הלאה .תוחתפמה םהמ :ולטינ  םאו = ,בל לש .תוחתפמ .

 חותפל ונווכי אל רהפה יתב לש תוחתפמה | . םאצמל  לדתשהל
 .הלאה םילוענמה תא

 ןירדהנס : ןושארה ןוילופנ י"ע השענ רתויב רדוהמה  ןויפנה ;
 ושענ .תורדתפה לש תומדו :ןויבצ :תודהיל ונתנ ..*ראוטסיסנוק,ו
 רצואמ םרכַש םילבקמו ,תוגררמה לכב םידיקפ ,םידיקפ םינברה
 לע וז -הגרדמ תורשמ לש םלופ  ,ףקת לכב םינוממו: ,תוכלמה
 רוע שקבל. שי המ--.םויקו ןתוא 'רסומ- לע .דמוע = לכהו ,וז בג
 ירסחו תושרה :יכמסומ ,ררוסמ ןימלע-תיב % האצותה התיה . המו
 הילעו--החרק ,קרסו לחכ םהילעו םיטומקו םימונצ םינפ .,העפשה .

 הרותו +המ .הוחהיהו ,םייקו רירש ,ימשר ךרדב לכה ..תירכנ האפ

 4 . ָ ג 2
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 לע רמוע לכה +הילע אהת המ
 י ,חור םהב ןיאש םירדס ךותב

 ל התיהשכ וליפא = , םי"ישאב"סכחה דיב התלע המו
 " עדוהיה ויה ןנברר איוח ינפמ + תוקלהל וליפאו ,תודנלו םירחהל תושר
 . קמשמ לבא | ,ימשנ חכ ירסח ויה םינכרהש ןמז לכ  םירחפמ
 ותנ תועוצר .םירטושה ינפמ ומכ םהינפמ םיאריתמ | ,חכ םהל

 " ,םהט ולטנ ארונד ןיקוקיה תא ,ףרשה תושיחל תא לבא ,םהל
 .הלולח . ,הרותל הביחו דובכ לש ץוצינ רוע .ראשנ םא

 .םיננרה תאמ שקבי אל ונתאמ שיא ,תויניטנציבה :י'ע והוא .תובכל
 "ינפמ ,םינימנציב ויהי לא לבא ,םילאיול ויהי ,"םינכפהמ, ושעיש
 " ,העפשההו תובישחה תיראש תא םהמ לוטיל הלולע ת יניטנציבהש

 "לנַא -- ןקתל םיצור יאדוב ,ביטיהל אלא םינוכתמ םניא יאדוב
 ' מ םיבשוח  ,ליעות תוספרתההש םיבשוח , םהב הקרזנ תונלטב
 טל שי -- ץוחה ןמ הלא עגר םתוא ואריש הביח תותוא הזיא

 . ןקטורפ םיוש םניא הלאה םינמסהש םיעדוי םניאו ,ףרע וזיא
 " ,ראכ ארונ אוה ילילשה ךרעה לבא ,רקיע לכ םהל ןיא יבויח ךרע

 +תוינחורה .י"ע קר תונבהל הלוכי תוינחורה

4% 

 .הָלְָלַּכהְו ענה
 (ףוס)

 ,ה

 .תונוכתה ,שארב םעפה דוע יתלכלכה רוסיה ץפק הרואכל
 .םהנש ,םינומדקה הלכלכה יאנתמ ףוס ףוס ?תואנתומ,  תויעזנה
 :אחפה לבא | ,וירוענ ימי- תומדקב בר ןמז אצמנ | עזנה היה
 אה -- "הלכלכה יאנתמ תואנתומ תויעזגה תונוכתה, "תואנתומ,
 לש וא טרפה .לש שפנה תונוכתש רמואה לכ . הרקיעב תעטומ

 "יאש רברל היאר .איבהל .וילע ,הלכלכה .יאנתמ תואנתומ ללכה
 | תיתמאה תא חיכוהל :רמולכ | ,היאר וילע איבהל רשפא

 ,ומחה ילעבל רשא תיופמימ ה 'המישה לש תויעדמ ה
 תועה  תונוכתהש ,קר רמאל רשפא תיעדמה הפקשהה תדוקנמ
 א ,עמה לש  הינומדקה הלכלכה יאנת לא תוליבקמ
 .וה היה םהבש םיאנתה לכ לא תו ל יב קמ תויעזגה  תוגוכתהש
 .והחנהה הפקתב תראשנ ןפוא לכב ,ותווהתה ןמז ךשמב אצטנ
 .חאאשונ יח אוה--היהתש ךיא ותריל היהת---רלונש ןויכמ .עזגהש

 .זוותל הרותה העבקש -תיחצנה הלומרופה . ומע םירחאו ומצע

 וו הניא -- .ךה ונויה : רמולכ -- "שפנה אוה םדה יכ, עוגה

 : .המוקממ
 .והפלחה יריל אובנ םא אלא תרקענ הניא החנהה החוא

 ורמולכ .וייח יאנת תונתשה םע ירמגל  הנתשמו  ךלוה .עזגהש

 הולות תניחכב רימת ראשנ אלא .םלועל .בא השענ וניא עוגהש
 .\הש .תודבועה לכ תא תרתוס הרומאה הטלחההש יפ לע ףאו

 =ןפהלו בא רחמ השענ הדלות םויה היהש המש םוי לכב םישעמ

 וטנומ לרק לש וידימלת "ןיב םיקיזחמ הל האצמ  ןכ יפ לע ףא

 מא םוקמב םהל האב םבר תטישש -- םידימלת לש םכרדמ

 נו המישה  ןיבש  תוריתסה תא םיאור | םניא  ךכיפלו ,םייחה
 וששה ךותבש תוריתסה תא +םיאור םה המ אלא ,םייחה תמא

 .ייטישה ךיתמ תונורחאה תואצותה תא .איצוהל .אופא ךירצ .המצע

 | | ,םולשב אובי ומוקמ- לע לכהו :,תוריתסה הנרובעת : זאו

 * ףוקסל אצו ,ץריה ךירדירפ ,םהה םידימלתה ןמ רחא

 -ןקשו ץווכמ לכה ,חרקה תדוקנ

 . היבוטדרב



 וניאו ללכב עוגה תרותב רפוכ אוה  ,"תוינרדומה = עונה חוג
 תומואב .אל תועובקו תומיק .תויעזג .תונוכת לש  ןתואוצמב המ

 ידבוע לש המוא היה לארשי = , תילארשיה המואב אלו םפעה
 קספ ותמדא לעמ קחרתנשמ .ותמרא לע בשיש ןמז לכ המ

 םירחוס לש .ץובקל השענו המוא תויהמ .םגו המראה .תא רונמ
 לש דבוכההתדוקנ .םגו .אצומה"תדוקנ  ,השמ תרוח ילעב ו
 ןמזה תפוקתב .,הלש םירכאה תפוקתב תוח.ומ לארשו תוול

 : הקיתעה תילארשיה .המואה לש תוירקיעה .תונוכתה .וחרפ תה <

 הרותה לא םירדצ המכמ .הבורקה רסומה .תרותו :תיממעה .הכולמה
 תונוכתה יתש וליחתה הרומאה . הפוקתה .המתחנשמ ., תימסילאיצומה
 הכולמה הלטב האלהו לבב תולג :ןמומ =. תוכלוהו תונונתמ ןהה
 לש הדובעהו םייחה .תרות .המוקמל הרזח אל .בושו תומה

 תרותב ,םיאנק םישורפ לש הממושו הלפא הרותל התיה םיאיננ
 תונויער םג .ורמשנ ,םעה לא הבחה םנמא הרמשנ םושווע )|

 קר אל "תינויצקאיר, איה הללבב לבא ,םיאשנו םילענ םיְו
 ,םירצונה תרות תמועל םג םא ייכ ,םילודגה םיאיבנה תרות מעל
 תא הכות לא הגפס איה לבא ,םולכ השרח אל הנורחאה וז חמא

 רבוע םע לש וירפ היה הז רסומ .קיתעה ילארשיה  ךסומ
 המואהל רוגינב ויהש ,תתוקיתעה "תוינמרגודניאה, תומואה ..ותמוא
 אל ,הלטבו שפוח יבהוא םיעור לש תומוא תימשה תילארשוה
 ושרדו ורקח ןה ,לארשי לש רסומה תרות לא םלועמ ועות
 רסומהו .הרבחה תולאש לבא = ,דיחיה תולאשבו םלועה תולאשנ

 . ןהירחא ןבל תא ובשמ אל םירבועהו הדובעה תולאש  ,יתרב
 -תולאש יתרבחה קרצהו הדובעה תולאש ויה אבט לארשל | ₪
 לכבו םינבלבו רמוחב השק הרובע וינב ודבע :ןכ לע :יכ- ,םייחח
 , םיאיבנה תא .ודילוה םירכאה  ,הדשב הרונ)

 ה \
 אוה הזה | תונויערה ךלהמ לש יביטקייביסה עצמה םג

 תחנומ .ץריה = ךירדירפו סכרמ לרק  ןיב = ,םיניעל  רכנו טלומ
 רשא  ,"תומשיטנא,ה .התוא --- השדחה * התרוצב  :"תומשיטנאה

 וידימלתו  וירבחו  ומצע סכרמ :לרק דגנכ ןווכמ .ןורחאה :הרו
 רובר :, תיטרקומיד-לאיצופה = העונתה  שארב .םידמועה -םודוהיה
 דיתעבו םיחקפה ןיב םייחב עמשהל התע = ליחתמ :רבכ הז :ןוזחא
 הטמל תפלה אל .םישרחהו םימלאה ןיב םג עמשי .בוזקה
 וגאד | ,םידוהי, = :תזרכמו תאצוי .לוק הב הלעמל הממלמ אלא
 תדמוע הרובעה .תלשממ הגה !ונל וגאדת לאו  ,םכצראו .םכמל
 םינגרוב  ,םירחופ לש םהינב יינב םירחופ ,םתאו: ונלתכ .ירוחמ
 אל .דובעו םלועמ  םתרבע אל דובע ,םינגרוב : לש .םהינב יג
 'םיפרנ םתא .םיפרנ,  התע דעו םכתויה םוימ יכ,םלועל ונע
 ונלשמ הז הערפש רבדל שי םילגרו ,הערפ םכילע דיעה רשאנ
 הרותה .ילעב םידוהיהל םג העשה .העיגה .,,'ירא. ןב ירא, ,אח
 םהיתובא םישועו ושעש ךרד לע "תולצנתה, בותכל  תיטסילאיצוסח

 דמועש ומכ :הארנ ץריה  ךירדירפו .,השמ תרות ילעב םהיח
 ,תמא ,םלועההתומוא ינפל ומע לעו ומצע לע "לצנתמ,ו קדמצמו
 ינונקו = םיאפוריאה  .םימעה לש םמצעו | םכרע  לכב הרומ אח
 המוא רותב תירוהיה המואה .לש התוספאב הדומ אוה .םתונו\
 םינינקה לכ ,תא םכיתמ איקהל םנורשכבו םידוהיה לש םתואהנ\
 ל תיאפוריאה .תוברתה תא םכות לא גופסלו .םילארשה
 חמשו תורצנה .תדב וליפא הדומ אוה ,םיאפוריאה םימעה ןוב ידמנל
 הבירצ התיה תודהיהש ,הדומ אוה .תודהיה תא החצנש הנחעל |

 םע | הנושארה 'התשיגפ תעשב רבכ הז הלטב התיחו לטבחל |
 ."םיסכורותרואה .םיאנקה, לש .תונשקעה אלמלא  ,תינויה :תוברחח
 יא לבא  ,הזב אצויכ םירחא .םירבד הברהבו הז .לכב 0 א
 יעזגה םעבט תאָפְמ .םורָשְכומ נא םידיהיהש ו ול שא

 ל
 = ל ָ ל
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 םידוהיה תא ושע תולגה לש םידחוימה םייחה יאנת קר ..הרובעל
 .םירחא םייח יאנתב םתמדא לע םתבשב ןכ אל ,םירחוסל
 תרמוע | הניא הרקיע לכ תימש המוא רותב תילארשיה המואה
 ורציש לארשיל םהל הרמעש איהו ,המדאה תדיבע לע אלא
 + תיטסילאיצוס םג העודי הדמב , תיממע רסומ תרותו תוממע הלשממ
 התוא .ורפמ .םירצונה םירוהיה ,תאזה הרותה תא ורצי םיאיבנה
 לש םינשקעה הלא -- םישורפה םג לבא | ,ולוכ. םלועה לבל
 תירסומ הגררמ לע ודמע -- הלעמלש "םיסכודותרואה  םיאנקה,
 לע ורפפב סורצל השמ יבר תעדל חיכוה רשאכ . ,דאמ ההובג
 לע | *ירטלורפה  לצנתמה, = ךימתפמ .ןאכו ,"תידוהיה .הקיתיאה,
 ןיאו הלמב הלט וירבד לע רזוחו "ינגרובה לצנתמה, לש ויפתכ
 רמוא ןושארהו  רמוא או ה ש המ עדוי ינשהש ,הז אלא םהיניב
 .. . עדוי--אוה אלו--רחאש המ
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 ,הזב קפס ליטהל ןיא םינפ לכ לע ,היהיש ךיא היהי

 הלשממ = ורצי המדאה תרובע לע תוספובמה תומואה לכ 'אלש
 לע תוספובמה  תומואה .תלשממ ,תיממע .רסומ .תרותו .תיממע

 תטיש ןכ םא אלא ,,תיממע תויהל הל רשפא יא המדאה תדובע
 < םוקמ לכ קר ..תיממע איה ,תופסובמ ןה הילעש ,המראה תרובע
 התא םש ולש  ותמדא תקלח | דבוע ישפח רכא אצומ התאש
 ןו יי ב היה .ךכ .תיחרופ תיממע תוברתו תיממע הלשממ -- אצומ
 תפוקתב לארשיב םנ היה ךכ .,"תויסלקה ןהיתופוקתב, א מ ורבו
 םעה לכל " רופי שמשש אוה יש פחה רכאה ,ולש החירפה
 תישפחה תורכאה ,תיממע היהתש הלשממהל םרגש אוהו
 הדוהי = יאיבנ לש  רסומה  תרותל םג הנפ ןבא השמשש איה
 , לארשיו

 םיירמח םיאנת רילי קר אל אוה ישפתה רכאה לבא
 םייקתהל תרחא המרא הדובע תטישל םינתונ םניאש ,םיעודי
 םג רשכומ תויהל ךירצ ישפחה רכאה .העודי תיעבט הביבסב
 םימעפ .ושפנל ישפח תויהלו וילגר לע דומעל ועבט תאפמ
 רפאה : לש :ורובעש ימיב תחרופ איהש המוא האור התאש
 הניאש | המוא האור התאש םימעפו | ,ורורחש ימיב תנונתמו
 רבעתשהל ליחתהש ןויכמו ,ישפח אוה רכאהש ןמז לכ אלא תחרופ
 לע  תודסונה תורבחה ןתוא לכ רבוע לצב תכלוהו הלכ איה
 .ויתווטנו  ויתוחכב ,רכאה קיחב לטומ ןלרוג המראה תרובע

 .ישפחה העורה לש ונב ןב בור יפ לע אוה ישפחה רכאה
 ,ישפח העור היה ויבאש םשכ ישפח רכא היה םהרבא ןב קחצי
 ורבעשכ לספהל הלכי אל םיעורה יטבש לש  תדחוימה תוישיאה
 םיטוטרשו םיוק ופיפוה םישרחה םייחה תונויפנ .המדאה-תרובע לא
 תא וטילבהו רחאה וקה תא ילוא וקחמ ,העורה .תמשנב םישרח
 תחאה המשנה תא ףילחהל םדי תלוא לבא ,וז המשנב ינשה וקה
 אלש המ לעופב הכיתמ יולג יריל איבהל וא ,תרחאה המשנב
 שיא  םוקי רשאכ .יכ,--חכב .התריצי תלחתמ הכותב .חנומ היה
 היחי אלו םייקתי = אל ,"הזה רבדה ןכ  ,שפנ וחצרו והער לע
 אלש התוא הנעש וא ותמשנב ןיפילח השעש ללכה וא טרפה
 ,הבררב

 יח תא -רכו הרשה -לא אציש לארשימ םדא
 םירצמ .ץראב םינובה = לאו םירכאה לא א?  .םהילע :ענעגתהו
 ,רברמב רשא ןאצה העור לא םא יכ ,םירבעה יהלא הלננ
 לארשי יהלא םע תא תוערל העורה  ותוא חקלנ ןאצה ירחאמ
 ,וניבא םהרבא -- .המואה לש ןושארה העורה היתה רשא .ךרדב
 .םהולע  ךולמלו  םעה תא" עינכהל לוכי אל רישעה 'רכאה לואש
 הלודג הכלממ .רסיל .אצי ןאצ תיאלכממ רשא ,העורה לוקב לבא
 ₪ היה ו רע יעל .ותיִבבו וב :ןימאהו םעה עמש הצעו

 ' םיעורה



 ינב ורשעתנש העשב ,תמא -

 הז וקחרוה לארשי יננו  המדאה תדובע לא תושרחה "תויראה,
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 תמוא תא החצנ םידדונה םיעורה-תמוא | ,םומע לודגה  איבנה

 תמוא לע בר ןמז הלשמ ,הקיתעה ןענכ ץראב רשא םירכאה =
 לע הריבכ העפשה העיפשה ,השרחה ןענכ ץראב רשא םירכאה
 .ןשפנו  ןחור לעו ןהיתודלות לכ .לע  ,תויברעמה תומואה לכ

 יח

 םימי הז לאושו רבדב השקתמ 'טרבמוז .יזנכשאה ןרמלה
 הלאש :יבלב הררועתנ בישו ץונוממ תא .לארשי חקל ןיאמ :םינשו
 לע הלודגה ותעפשה חכ תא לארשי חקל ןיאמ :הלודנ רתוי דוע
 אב אוה םירוכרכ המכ רכרכש ירחאו %תויאפוריאה תומואה לרוג
 תויעזגה תונוכתב חנומ  תורומאה .תולאשה ןורתפש ,הרכה ידיל
 ,ולש םיעורה יייח תפוקתב וכותב וחתפתה רשא ,לארשי םע לש
 םג אוה  דדונו התע רעו .ותויה םוימ לארשי היה דרונ .העור
 תא בהא אלו המראה לא םלועמ רבוחמ היה אל אוה .התע
 תוברב היה .דדונה העורה ,ותמהא לע ותבשב םג המדאה .תרובע
 רחסמה תפנהפ הבורק הסנרפה יפנע לכמ .רהונ רחוסל םימיה
 לא ותוא תרשקמ הניאש הזב לכ םרוק ,רדונה העורה .תמשנל
 דוגינב .םלועה  תומוא םע ידוהיה שנפנ אפוריאב .עובק .םוקמ
 ידיחיה .רחופה  ידוהיה היה. המדאה תורבוע  וללה \ תומואָהל
 תומואהל . דוגיגב = .קתע .ןוה רבצו רשעתנ :םג :ןכ  לעו .ןהיניבש
 ,השעמה שואו חקפ ידוהיה .הָיה תומולחה תולעבו תוזוהה .וללה
 דוגינב ,ושארמ . ותילכתו רבד לש ופופ תוארל ושארב ויניע רשא
 העובק - ,"תיטמס, .התיהש .תומואה ןתוא לש םלועה תפקשהל =

 ,"תימניד,  םלוע .תפקשה רדונה ירוהיה חתפ ,ןהייחכ האופקו
 ,ליח השעו רבג ידוהיה יכ אופא אלפה המו .העונתו םייח האלמ
 וינוהאל ןורא השענו הלודגל הלע תוארונה תופידרה לכ תורמלו
 ?םהייח לכ לע .חערכמ העפשה עיפשמו

 וימי .לכ .םישדחמה ןמ | ונניא .טרבמוז .םיקיתע םירברהו
 תונוזמ לע  ףיסומ וניאו םכרמ לרק לש ונחלוש לע ךומס אָוה
 , יןטשו .םימ אלא ולשמ ובר

 ידוהיה .רקשה ןמו תמאה ןמ שי םירברה םתואב לבא
 םג היה םיתניב לכא .ןכ .רחופ ןכ ירחאו העור היה
 ותמרא לע ותבש ימי לכ לארשי לש תוברתה ,המרא רבוע
 ,רחי םג המאה תרובע לשו תומהב לודיג לש תוברה החיה
 תוברה הרופיב התיה לבבב םידוהיה :תיברת וליפא .דבלב וז אלו
 הרצונש ,תירבעה תורפסה לכ איה הרע .םירכאו םועור .לש
 םימיק ויה ,ינשהו .ןושארה. ,שדקמה יתבש .ןמזב לארשי ץראב
 תוריצי לכמ ,לבב .תורהנ .לע הרצונ רשאו ,וברחנש .רחאלו
 ,בקיהו  םרכה ,וחאהו הרשה חיר .הלועו רמהמ .תאזה תורפסה
 ,תגהו ןנה

 אלש תומוא ןיב אפוריאב כר ןמו בשילארשי
 לבא .ןכ .המדאה תדובעב אלא ןרקיע לכ וקסע
 ,י'ראה ץזגה ןמ םינוגה םיקלח ויה הלאה תומואב
 .הלעמל רבכ רכזנש ימכ ,םיעור לש עזג כ"ג ודוסיב היה רשא

 תומואה ורבע .אפוריאב לארשי

 לכ םע .העורה לש סופיטה לבא | ,תולגה ידי לע הנממ רבכ
 םג .ןכותב .ראשנו וללה תומואל רז היה אל תורחוימה ויתונוכת

 .המדא ירבועל .ןהמ םיבר :תויהב <>
 ,"תימניד, התיה לארשי לש םלועה תפקשה

 ,התיח אל םאה/?"םייטטס, תודופי םג הב ויה אל םאה לבא :,ןכ
 ץוחמ %ףרוע השק :*תויביטברסנוק,ב .תניוצמ םג וז םלוע תפקשה
 ורדונתי אלו. ועעונתי אל רשא  םירבד .ודמע הדירנהו העונחהל

 .הלעמלמ :לארשי - יהלאו הטמלֶמ לארֶשי : ושומי אל םמוקממו

 4 ךיתונשו אוה התאו  ופולחיו םפילחת  שובלכ,---םימשו ץרא
 0 'ןוכי ךינפל םערזו ונוכשי ךדבע  ינב ,ומתי

 האו ,םיחקפ לארשיו םיזוה םלועה תומוא

 "מנ לארשיל םהל ודמע רשא םיאלפנה םיזוההו תומולחה ילעב
 ןעח ולאכ ,וז תא וז תורתוס היזההו  תוחקפה ולאכ---רודו רוד
 טעו הציקיה  םלוע  ןיב תישארב ימי תששמ העובק לורב
 ןיוזוופה םיעורה אקוד  ,תחא תבב םלוחו רע 'םדאה ןיאו .תומולחה
 :ןעואַר םילודגה םיחקפה אקודו ,םלועב םיעיתה םיזוהה ויה ץראב
 .קלעץמל המו רוחאל המ םג יכ םינפל המו הטמל המ קר
 .ןא וחפפ ,םימשה ימש לא דימת וטיבה המדאה ןמ םישולתה
 "שח ,תחתמ רשא לוחה ירגרג תאו םורמב שא םיבכוכה
 . +ףופ ןיא .תומולעת ורקהו םלוע לש ונובשח

 , :ט

 עווהיה, קר אלו --  םידוהיה יכ הז למ  ונל אצויה
 "שח ,םיתמא "םיירא, םנה -- םידוהיה לכ 'םא יכ "םיינמרגה
 .םשרש< הכהו -- םיעורה עזג -- "ינמרגודניא,ה עזנה  ןמ עדגנש
 "טטמש עזגב בוש. והוביכרהו םיאמורח  ואבש רע לארשי ץראב
 .הומעהש ,םינמרגמה :םיעימטמהל הקחצה שי ןכ לע יכ ץאצי
 .תולמה תא .תירוהיה הפשה .ןמ = קוחמל  ,תינלופה תודהיה | ונל
 .םלשורוו ןויצ תא הינמרגב םהיחא וקחמש .ךרר לע הבש תוירבעה
 :וא ינמרנ בתכל ירבעה בתכה תא םנ תונשל ,הלפתה ררטמ
 הומגה העימטה תא םירחא םינפואבו הז ןפואב .רהמל ,יניטל
 . לננש םהיבורקו םהיחאו  זנבשא ימע .ברקב לארשי תיראש לש
 , . ג ולוכ םלועה

 וע ררבוה םג ול  ,ונעדי  אלש: המ ונערי םג ול םלוא
 רנו -- "יראה, עונה ןמ רטוח םנה םידוהיה יכ ,רומנ רורבב
 ..חיכוהל .תולוכי .ןניא .ורכזנ .אל רשאו ורכזנ רשא תואמגודה לכש
 -₪ -- "היאר .הניא .אטנודה, לודגה .ללכה יפ לע | ,ותתמא תא

 לארשי תא עמטל :םיצורש ולאכ הכלה קוספל היה רשפאריא וא
 .ינ ,תמאב .ינל .עדונ ול = זמ: הלודג- ,תויאפוריאה .תומואה :ןיב

 למש קפס .ןיא זא יכ .,רוהט "ירא, םד לוונ לארשי .תסנכ יקרועב

 . מסלע אקוד רחא הפ. םיטילחמ ויה .לארשיב .עזגה .תרות ילעב

 .רשפא * .תורודח לכל רוהטו יקנ ורמשלו לארשי תא רוצנל הז

 - וש םיחמומ הזיא  םהל. םיאצומ ויה לארשיב םיעמטמהש ילוא
 . םתוא עמטלו ודוה לא לארשי תא  ךילוהל | קתידב םהל םיריתמ
 לנא ,םתרהטב:תאוה .ץהאב ורמתשג רשא "םייראה, .םימבשה ןיב

 תג תאזכ .רשא :תעל :הנה יכ , אפוריא ימע ןיב אל ןפוא םושב
 ..ןינ רתויב "תייראה, :איהש ,תיבנירנקפה המואה ברקב :וליפא יב

 . ה טוז.כשאב ,רתוי אלו "ירא, םה תיעיבר קר שי  ,הפוהוא ימע לכ

 ןיוצ  ןיאו  ,תירו"יעמ, וליפא .תוחפ --- תפרצב ,הזמ תוחפ הכרה

 - תאןכ לע תרפוא..התיה עזגה תרות ..םיבלפה םימעה ברקב  רמול

 -לש "תוירא,ה .התיח- ילמלא וליפא אפוריאב .לארשי לש .בוברעה

 . .קפס לכמ :חהרעמל לארשי
 - הלעמלש תואמנודה .לכ:תורמל- ,רמאהל-הנתנ .תמאה לבא

 ..!וגח .תלאשו- ,לוהג- קפסב : תלטומ. הנרוע .לארשי לש "תוירא,ה

 ושמה - ולופא אלא = רבלב וז אלו  .המוקמב  תדמוע- לארשיב

 ..יוומג-רוריב ןיידע- ררבחנ :אל --- "ינמרגודניא, וא "ירא, ומצע

 הומלמ םייחח .תמאש הז אוה קפס .לכמ הלענו .רורב אוהש המ

 תונורק ןהש :תויאפוהיאה תומואה- ולופא :: ונל תרמיא וזו: ,ונתוא
 'וכ םתמשנבו  םפוגב םיחותנ תושוע ןניא תיארו  הברוק וזל וז

 .ןנ לכ אוהש הנטקה תיניפה .המואה קר אל = ,וזב .וז .ללובתהל
 . א הבלמ החיבשמ .הניא = ,זנכשא ימע לא .העוג יפ .לע .הבורק

 םומבשאה  ןיב עמטהל -ירכ .םיימואלה  הונינק .לכ תאו .התפש
 - ןיאו הבתכ תא .הנשמ .הניא הלודגה תסורהחְמואה קר. אל



 וזל .וז- תובורק . יכה - תויברעמה .תומואה םג .הנושל תא

 םינינקה תא .ןבלט תוריסמ ןניא םייחה יאנתו םוקמ /

 תודחוימ תוביטח תושענו וזמ וז תודרפנ ןה .םהירי .לעש םוומוא)

 יאפוריא בתכב ירבעה בתכה תא ףילחהל ונאב םא ג

 וא יזנבשא בתכל ,יפור .בתכל  ותונשל םא םיעדוי :וננוא ןויוע

 הפשבש תוירבעה .תולמה תא םיפילחמ םתאש רעו ,יינומל בח

 , תוילגנא תולמב ןתוא ופילחהו ואצ ,תויזנכשא תולמב תירוהיה

 .הנערגת המל יכ ,תוירגנואו תויניפ םג וא  ,תוינמור וא תו

 ..אפוריאב םיבשויה =ימעה לכל םירחא .םירבדו .תחא הפש ל

 המו רמאנ המ  ,"ןושלו .בהכ הל ןיאש המואה -היוזב, םא-

 ןושלה תאו בתכה תא הוג ירחא תכלשמ איהש המואל נע

 רשא המואל הובנ םא + היתובא הוליחנה רשא ןושלה ירירש תא

 םתוא הלאשו התמשנ יכרצל םירחוימ םיאטבמ הל האצמ 0

 ךרוצ אוצממ הלדח ההמשנ רשא המואה טפשמ המ .-- םויחאע

 וסינכהש המ קר האיצוה םינש יפלא רשא ,םידחוימה היאטנמנ

 יתלב המואמ הל רתונ אלו רצואה .ןקורתנ רשא רע .היתובא ה

 +םירחאמ תונוזמ שקבלו םיחתפה לע רוזחל םא
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 תא בר ןמז הז הדירממ לארשי ץראב םילעופה .תלאש
 ירבעה בושיה תא תינבל רשפא יאש ,םיניבמ ,רובצה ינקסע ל

 יוארכ בל םשוה אל הנושארב םאו ,םירז תרובע לש סיפב <
 ,לילעב וארהו םייחה ואב הנה ,תובשומב םירבע םילעופ ןורסחל

 ונעקשהש ,ונלש םירפכב םג םא ,וננינב לכ ףפורתמ המכ
 לש ץובק אורבְל | םילוכי ונא ןיא ,ךכ-לכ בר .ןוממו למע םהנ <

 אלשו ,םיילכלכה םהויחב םמצע תושרב םירמוע ויהיש : ,םידוח'
 ,רז םעב םתרובעב םיולח יח
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 רעב לבא = ,םידוקי םילעופ לש לודג קלחל םוקמ תחל תלה <

 םוקמ לכב .אלמתנ ךכיפלו ,השורדה הדמב ונאד אל המש גש
 רימת םירבוע הוקת וותפב .םיברע ידי לע םילעופב ךרוצה ם'קמו <

 הלודגה הבשומב עבצאב ףא ופקנ אלו ,םיברע םילעופ ף%
 בקעי = ןורכוב  .םידוהי םילעופל זכרמ הב אורבל ירכ ,חאח

 שי לילגב . תויונח פוחל םש םיחתופו עבק תבישי םיברע .םינש"
 ןהיבשוי רפסמ לע הלוע ןהב םיבשויה םיברעה רפסמש ,תומטל
 םירוהיה רעב םש םידבועה םה םיברעהש ,תובשומ שי .,םידחח

 ,םתוא ם
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 ונבושי היה זא .יכ םידוהי תובשומבש םילעופה -ויה ול
 אלה .חתפתהל רהממ םג אלא ,רתוי הברה קזחתמ קר אל
 ונל ןיאו ,בושיה תא  ביחרהל ךיא ,תובשחמ םיבשוח ונחנא
 ולגרתנ רבכש ,םילעופה ןמ תושדח תובשומ : דוטיל בוט םרוג
 ,ונל הארה ןויסנה .הינהנמלו ץראה לש המילקאל ולגתסהו הרובעל
 .םירכא לש רמעמל םינמוא .וא םירחוס ריבעהל השק המכ רע

 םה םתורחב ימיב דוע .המדאה תא דובעל םיליחתמש ,םילעופה
 הלגתמ רבכ םילעופה בצמב . תורכאתהה יצולח תויהל םירשכומה
 תכשמהל ץוחנ רמוח םישמשמ םהבש םילועמהו ,תיעבטה הריחבה
 ,ונבושי תרובע

 םג .בחרתמו אצוי םידוהיה םילעופה לש ריקפהה לבא
 לארשי : ץראב ונתדובע אלה ,תירמחה תלעותה תולובגל רבעמ
 תשרוה וז .הדובעו חורה .תיחת םשל הדובע םג הברקב הליכמ
 לכ : ,ונלש .הלוכ הביבסה היהת ירבע .בושי םוקמ .לכבש :ונממ
 גוח וב שיש םירוהי לש ןטק זכרמ :תויהל הכירצ הבשומו הבשומ
 שגרה חתפתהל לכוי תאזכ הביבסב קר ,םיידוהי םייח לש םלש
 הפשה תא תויחהל רשפא ווכ הביבסב קרו ירוהיה לש יריבצה
 ,רז בור ברקב ולטבי אל רפכב םידוהיהש ץוחנ ןכלו ..ונלש
 לכב ארבתש ,ךפיהל אלא ,ותואיצמ תא םירישכמ םמצעב םהש
 םגש ץוחנ ךכיפלו. ,חתפתהל הלולעה .המלש תימואל .הריפס םוקמ
 ויחי םה םגשו ,םירבע ויהי הבשומב םירמושה םגו םילעופהו
 .םג םא ,דחא ףוגל רחי .ורבחתישו ,םירכאה םייחש םייחה םתוא
 .םינוש םיקלחמ בכרמ ףוגה ותוא היהי

 לדוגבו- םידוהי םי"עופ תוציחנב הרכהה הרכבש ירחא הנהו
 ןיב תטשפתמ הליחתה ,ץראב םיימואלה = ונייחב = םכרע
 ץראב הדוכעה שוככו השדח תורדתסה רוסי ר'ע העדה וניריעצ
 בושיה | .ילאידיא רוסי לע  הרפונ .תאוה הלומעתה לכ ,לארשי
 לע .תוזוחא תשיכר לע קר תונבהל--קרצבו ,ורמא--לוכי ונניא
 ,םידוהי ידי לע תישענ יהת הרובעה םגש ךירצ ,םידוהי ידי
 ,םיימואלה םייחב ונל רפחה דיקפתה תא אלמל םיכירצ .םילעופה
 םיכירצ םה ..רוהטה ימואלה ןויערח יאשונ תויהל םיכירצ םילעופה
 םילעופה .בצמ ,תמא ,בושיה ייחב לעופה ירסומה חכה תויהל
 לכב לשומ חכל תויהל ךירצ .ךרעה בה םדיקפת לבא ,השק אוה
 םשב תונברק  איבהל םינוכנה  ,םיליכשמה .םילעופה ..םהישעמ
 ןככו  .םהירחא ואוביש  םיבר= םילעופל ךרד ונפי םה ,הרטמה
 םלגדל תמאב םירוסמ ויהש םישרח םיצולח לש תודוגא ודסונ
 לש הגלפמ אורבל העדה רעב םשפנ תא רוסמל םינוכנ ויהשו
 .ולבקש םיריעצ ,םירומ :ופפאנ הזה לגרה תחתו ,םידוהי םילעופ
 םיקנבו רחסמ:יתבב םירזוע  ,םינרטסקא | ,ינוניב .רפס .תיבב ךונח
 תא םג םתא ואיבהו לארשי ץראל ואב הלאכ םיריעצ ,'וכו
 ידכ הצוחנה תובהלתהה תא םגו םילעופ רותב קר דובעל ןיצרה
 .םהל הרקיה העדה רעב םחלהל

 תוריסמב .הזכש הזחמ לע .חומשל קר היה .ךירצ הרואכל
 שנפג ןכלו .,םייחה ךרוצ היה םתרטמבו  ילאדיא יפוי היה. םיריעצה
 םכררל םיצולחה תא וול תוכרבב ,העורתב הלאה תודוגאה דופי
 תורושק ויה .תובר תווקת ,לארשי ץראב םהינפ תא ומדק החמשבו
 == .בושיה ייחב עיפוה שרח חכ ,שדחה ץולחה תוררתפהב

 . "םיפי תומולח םע אל בשחתהל הצור הניא תואיצמה לבא
 -חתוא : הפרהו וז הריציל הגעל איהו ,םיבוט תונוצר םע אלו
 .םידוהי םילעופ לש רמעמ אורבל הרטמה .שיבכע ירוקכ רי-ספאב
 בור .הגשוה אל תוירבעה וניתובשומב הרובעה לכ תא שובכיש
 םיריעצהמ לודג קלחו ,םיברעה יריב הראשנ תובשומבש הרובעה
  ורכעש וא ץראה תא וכזעש וא םילעופ רותב רומעל ואבש
 םהייחמ .ושאונ :םבור םילעופ :וראשנש הלאו :,תורחא תורובעל



 /< םלועה < ל
 החממה

 לא ןמאנ ראשנ ,םהבש קזח רתויה ,ןטק קלח קרו. ,םתרטמו
 אוה אוה .ןיידעו תוריסמב ותרובע תא דובעל ףיסומ אוהו לגדה
 .לארשי ץראב םירבעה םילעופה ךיתב .םייחה חור

 וילע רומעל יאדכו ,דאמ רע בושחו דבכנ הזה ןווזחה
 ,ויתובס לעו

 םילעופ לש הגלפמ אורבל הפיאשהש ,הזל .תירקעה הבסה
 ותואב .לארשי ץראב  ילכלכה בצמב החנומ ,החילצה אל הלודג
 םייקתהל לובי ונלש ליכשמ ריעצ ןיא- ,יברע לעופ לבקמש רכשה
 רשפאש דע ךכ לכ םה םיטעמ יברעה לש ויכרצ ..ןפוא  םושב
 םהש > תוריפו תוקריו םחל קר--ולכאמ  ,תוטורפב םנרפתהל ול
 הרידב .ךרוצ םג ול ןיא םהה םילקאה ינפמו ,ץראב לודג לוזב
 ינפמו  ,ול ןיא כ"ג םיינחור םיכרצ  ,םידגבל תורחוימ תואצוהבו
 ונממ ריאשהלו טעומה ורכשמ ץמקל רוע דימת יברעה לוכי הז
 םיבשוי םיברעה םילעופהש :,דוע רוכזנ םאו ,אבהל ףרוע :הזיא

 םישנ םהל שישו ,תוירבעה תובשומל םיכומסה םירפכב בור פ"ע
 תיברעה החפשמהשו ,םירוהיה יתבב כ"ג .םירבועש = ,םידליו
 --,רפכב התמרא תקלח תא יאנפה תועשב דובעל דוע הקיפסמ
 םג םא ,ידוהיה לע יברעה לעופל שיש ןורתיה לכ .תא ןיבנ זא

 םיאנתב ,יברעה ורבחכ הב הסונמו הרובעל לגוסמ .ןורחאהש חיננ
 ריחיב ,יברעה םע תורחתהל לוכי ידוהיה לעופה | ןיא הלאה

 לעופה סג םאו ,ירמגל םה םירחא : ויכרצש ,ליכשמה  לעופה
 קר בוט רתויה ןפואב לכוי זא  םנ  ,ויתואצוהב םצמצי ירבעה
 אצמת םא ,יאנתב קר--הז םגו ,ותדיבע רכשב ומצע תא םנרפל
 םימעפל חרוק לעופהשכו .הלחי אלשו הנשה לכ ךשמב הרובע ול
 תורשפאה םג ול ןיא זא ,םירחא םימי הרובע רסוחמ אוהשכ וא
 לע בושחל וליפא לובי וניאש ןכש לכ אלו ,ומצע תא םנרפל
 רכשב קר סנרפתמו לעופ ראשנ אוהש ןמו לכ ,החפשמ ייח
 : .ותלועפ

 .בר ןמול ,ןבומכ ,הקיפסמ הניא ,הרוהטה - תוילאדיאהו
 אשמ תחת לפונ ערוכ .אוה ןכ ירחאו ,םיתנש ,הנש לבוס לעופה
 ,םיללצו םימתכ הלגמ ליחתמ אוה ומצע לאיריאהב .םגו ,םייחה
 אוה ןכ ירחאו ,ןברק ומצע תא האור ליחתמ אוה טאל טאל
 תורשפאה תא .האור אוה ןיא ,רתוימל הזה ןברקה לכ תא אצומ
 ואובי וירחאש | ,בשח אוה ,ומצעל הותהש הרטמה תא גישהל
 הנהו .בושיב לוחתת השדח הפוקתו םיצולח לש תונחמ תונחמ
 תדובעב 'תחא הרוקנ לע הדימעו השק המחלמ וינפל האור .אוה
 םינפל ,הנחמה תא בזועו לכמ שאיתהל ליחתמ אוה זאו ,בושיה
 אלו ,תורכאתה רבר לע בושחל םיליכשמה םילעופה וצפח אל
 ינפמ ,םידגוב לעכ וז הרטמל ופאשש הלא לע וטיבהש אלא דוע
 --,םילעופ לש מ עמ תריצי התיה תירקיעה הרטמהש
 הוקת ול ןיאש .ימו ,תאזה הפיאשה םע םילשהל םיליחתמ התעו

 לודג רכש וב האורש ,תרחא הרובע ירחא רזוח רכא : תויהל =
 אצומש ימל ירשאו ,רתסמְל וא .הארוהל בש אוה ,רתוי
 ,הבושי  ןינבב קלח תחקלו ץראב ראשהל תלוכיה תא פ"הבל
 הצוצר ותמשנשכ .ץראה תא בוזעל ץלאנש | ימל ול > יואו
 ,רובש ובלו

 הבסה ינפמ ,ורקיעב יעבטדיא אוהש דבלמ ;הזה בצמה
 ןונוב ןואש ,הז םושמ םג אוה עוער  ,ליעל .הרומאה : תימונוקיאה
 ,הרוהטה תוילאיריאה תודוטי -לע :ימונוקיא רמעמ

 ,ןויערה ןמ יתער תא חיסהל לוכי וניא ליבשמה לעופה
 אשונ ומצע תא האור אוה ,הבגשנ הער ליבשב ץראל אב אוהש
 הז :ןיעמ .םייח-ןכת  שרוד אוה ןכלו | ,שודקו םר לאידיא הזיא
 הבשימב אצומ אוה הז תחתו ..ותוא םיככופה םישנאה : לכ תֶאמ
 ,שודקה ןויערה .לולחכ ול תוארנה ,הטושפה ותרוצב רכאה תא

 לו ש

 אווה םדא םא יכ : ,הלענ- רבר דעב .םחול אל וינפל האור אוה
 :.הנוגמ רבד לכ ןכלו ,יטהפה  ומויק קוזחלו ומצע תבוטל
 אה ,ותוא זיגרמ :,ללכב .םדא לכב יוצמ אוהשו ,םירכאב האור
 זמ וכל לע .הלעמ אוהשכו ,םירכאה לא זובב םחיתמ ליחתמ
 ונצח ידי לע .םירכאה וכמתנ המכ רע ,"רודה ינקז, םיחכושש
 נוה ומצע תא אוה לאוש ,רתוי דוע זגרתמ .אוה ירה ,ירבעה
 "שנאה ליבשב ירבעה םואלה תרועל אורקלו קועצל -היה יארכ
 אמ וניאש ינפמ  ,ותוא אנושו רכאה ןמ קחרתמ לעופהו ?הלאה
 לאה תבוטל תוריפמה תא ,תוילאדיאה תא ,תוינחורה תא וב
 "אלא ,וופ תא םלּוב .אוה ןיאו וישדק לולח הבשומב אצומ לעופה
 "קשיררב אב אוה ,וילעבב טעוב אוה הנושארה תונמרזההב
 ,ןהב רומעל לוכי ונניא רבאהש ,תוילכלכ תועיבתבו תוירסומ

 לנה תא ירבעה לעופב אצומ ונניא רכאה םג ינשה דצהמ
 זא ערוי ירבעה לעופה ןיא ןושארה ןמוב ,שקבמ אוהש המ
 תוחפ .יפכמ רתוי לודג רכש .שקבמ הפונמה לעופהו ,הדובעה
 "יןחיה  לעופל .םלשל  ןובשח רימת םנמא שי ןורחאל ,רכאה
 :ןא ןידוהיה ולעופ לע ךומסל לוכי רכאה ,יברעהלמ רתוי טעמ
 "רסמל לוכי אוה ,דעצו דעצ לכ לע וילע .רומשל ךירצ אוה
 הקחתמ | ידוהיה - לעופה ידי לע  .רתוי  תיבושח תודובע וריל
 :או ידוהיה  לעופה לש הזה ןורתיה לבא ,הבשומב החטבה
 הנוומ הדובע רכש ול שקבמ ודוהיה ,םיבורמה ויכרצ ןורפחב
 "שו ירפכה קשמה בצמ יפל ול .םלשל .לוכי רכאהש הזמ רתוי
 ,טרפה רכאהמ שורדל רשפא יא .הרובעה לש יתמאה ריחמה
 ,גושיב .ימואלה  ריקפתה לש לודגה .לועה לכ וילע אשי אוהש
 לע בושי = ארביש ליבשב קר ץוחנה יפכמ רתוי םלשי אוהש
 ג ,תונברק םירכאהמ .שורדל .םיאשר :ונא ןיא . םידוהי םילעופ
 לכב רכאה .םילעופה .תאמ םג תאז שורדל םילוכי ונניאש
 ל הלעת ידוהיה לעופה תדובע םאו ,ובצמ םופבל גוארל ךירצ
 לכ הנייהת .אושלו ותדובעל והחקי אל ,רתוי הובג ריחמב
 .הומב םידוהי םילעופ .םירכוש םניאש םירכאה דגנ תומוערתה
 , . השורדה

 קטנ רוע ןכ םג שי לעופה לא רכאה לש ערה ופוחיב
 .יללשה םסוחי תא םילעופל חולפל לוכי ונניא רכאה ,ינחור
 .ונמל עיגהש רע ץראב הברה לבס ןכ םג רכאה אלה ,וילא
 תאלתה לע רתוהו יד רפסל לוכי רכאו רכא לכ .יחכונה
 התו ,םהילא לגרוהש םדוק תושרחה וייחב ותוא ואצמש תוברה
 .תנ המב וארה אל רועשו םולכ ושע אל ןיידעש ,םיריעצ םיאב

 ,וע ררחתמ | פחיה ,זובב וילע םיטיבמו ותוא םילטבמו ,לודג
 .עשנא רותב הבשומב ראשהל םילוכי םניא םילעופהש ,הזב
 גשיה תולאש לכל .םילעופה לש םחיה .הינינעו הייחמ םילרבנ
 לונה שיש ינפמ ,םירכאה לש םפחימ ירמגל הנוש ןבומכ איה
 ' םיטיבמ  םירכאה  ,ללכב םוהיטבמו .םהיתופקשה ןיב ירקע
 ₪1 תוברעתה לע ומכ הבשומה ינינעב ףתתשהל םילעופה ץפח
 תונרעתה-יא לש ללכה לע תוניגמ תובשומה ,םיימינפה םהינינעב
 .ןנ לכ הוה ךרדב תכלל ןה .תוקיחרמו ,תורידא תולשממכ שממ
 גו ןמו םיבשויה ,םילעופל וליפא חרזא תוכז תונתונ ןניאש ךע
 ,התחירפו .התוחתפתהל השקה םתדובעב םיעייסמו הבשומב

 פא ,םילעופה ןיבו םירכאה ןיב דורפה תא ןיבנ רתוי רועו
 /האה תעירי ילב הנה םיאבש ,םישרחה םילעופה יכ ,בל לא םישנ
 פלעופ רותב אל םיאב  ,ילכלכה םצמה תעירי ילבו .היאנתו
 .\צטה ,םינקתמ רותב םא יכ ,הרובעל םיקקזנש .םיטושפ
 ותווש תורות םימעפל הנה םיאיבמ םה ,םישדח םייח אורבל
 תנשקעב םה- םינייטצמו  ,תילארשידיצראה תואיצמהל .תודגנתמה
 "וו לש .הנבההיאב םג הז .םע .רחי לבא ,םייתמא םינקתמ לש

 ב

+ 



 ,תיסורה הכפהמה ומיב יוצמ הזה רבדה היה .דוחיב ,םיש
 ולכיש ,םירז המחלמ ינפואו :םירז םינשומ ]אכל 'םואיבמ

 ,טרפב םילעופה קוזח תרטמל םגו ללכב  בושיהל .םג .קווהפ

 םירכאה תא הקלחש הרתיה תוזגרתהה הרבע רבכ םנמא
 בוזעל .ולחה םילעופה ,הזב הז םימחלנ תונחמ ינשל .םילעופו
 הארה ןויסנה .,היסורב םהל ולגטש המחלמה יכרד תא טאל 9
 סחיהו ,םכרצ לכ םיקדוצ ויה אל רכאה לא םסחיב םגש ממ <

 ,םילעופה בצמ לבא ,ןורחאה ןמזב הברה במוה לעופהו רכאה ו
 לע דמועש ירקעה עירפמה .בטוה אל ,רחוימ דמעמ רוחב
 ילכלכה בצמה ,ופקת לכב ראשנ הזה רמעמה  תוחתפתה -ןו
 ייח לארשי ץראב תויחל ליכשמ לעופל תורשפא לכ .ןתונ ונא
 שיא רותב ול .םנשיש ויכרצ לכ תא הז םע רחי קפסלו לע

 ןיב = דוגנ ליטמ הזה רבדה ,ליכשמ רותבו ינוניבה רמעמה |
 לכו ,לטבל רשפא יא הזה יעבטה דוגנה תאו ,תואיצמהו ועוה <
 חורה תמרה ידי לע םיירסומ ןייז ילכב ומע .םחלהל לשה
 רגנתמה | ,יתוכאלמ יעצמא ארבל קר ליעוי  םילעופה לש

 הלעי אל םייתוכאלמ םיעצמא ידי לעו ,יעבטה םייחה .ךלהמו
 רשפא .ונל רסחה םילעופ לש רמעמ אורבל  םלועל ומ

 וזיא ליבשב םהילע רתולו םהיכרצ לע םמורתהל םיריחי םושנא)
 םיאצוי ,רותב םידיחיל רשפאש המ לבא ,ההובנ תונחור הר
 םיסב ול שורר םלש ץובק ,םלש ץובקל רשפא .יא : ,ללכה ןמ <

 יאנה תאו הוה ץובקה לש תושיררה תא רחאי רשא .םוסב ,קח |
 + תואיצמה

 וניא םהמ דחא לכ םא ,םילעופל שי" םייחב סיסב הווא
 הגעמו  לבופ דחא לכ | םא ,ובצמלו ותרובעל יעבט .רשק שק
 קר םא ,םימיענ רתוי םייח תויחל לוכי אוהש ןמזב וב ושפנ תא
 לאו ודומל לא ורחסמ .לא בושיו לעופ רותב ותרובע תא גוש
 ,הלאכ םילעופל .שי רצוי חכ הזיאו ילכלכ ךרע הזיא ל ורפס חינ
 ןיבו .םהיניב לק ךונח לכ ילגרל ,הנטק .הבס לכ ילגרל '₪\
 תויהמ = .לודחלו םתדובע תא ירמגל | בוזעל םילוכי  םה .םיוכאה
 ונלש םילעופה ?אוהש םוקמ הויאב הזבש בצמ דוע אצמנה ?םילעופ
 םניאש ינפמ ,תורזו תומזוגמ תועיבתבו תושירדב םימעפל םיאנ
 התוא בוזעל םילוכי םהו ,טיתמא םילעופכ םתדובעל םירשק
 תיתמא המחלמ םש שיש תומוקמב ללכ רשפא יאש המ  ,יומע |
 ראבל דחא טקפ קר איבהל יר ,םיחמא םילעופ ןיבו םילעב |ונ <

 םלכו ,םידוהי םילעופ לש הנוגה הצובק התיה הררגב .ונירבד
 ויה בר ןמז .וז הבשומב הרובעה תא ושבכ  יכ אמ מש
 ,הרדגב הרקמ הרק הנהו ,םילעופה םג םירכאה םג ' םיחמש |
 םילעופה לכ ומק זא ;םילעופה דהא תא | ובילעה  םירבוהש '

 םידוהיה םוקמכ .הבשומה תא ובזעו ,האחמ םשל" ,דחא שיאג
 רבא תאזה הבשומב "הדובעה שובכ, ןויערו ,םיברע :ףכוה 2
 הניא תאוה ארבועה .הלטבל אצי הז םשל השענש המ לכו ,יוטגל
 ,ונירכא ןיבו ונלש םילעופה ןיב םיררושה םיסחיל  עגונב 'הזדנ <

 לע קר םייח םילעופה ויה  וליא ,אובל לוכי היה אל הזכ רג
 ירה םה לבא ,םילעופ רותב םמויקל םינאוד 'ויה וליאו םהדוג)

 לכ | ןכלו ,ריואב רימה םה םייולת ,יתובאלמ ןפואב .םילעופל 'ח
 ,רוע םילעופ תויהמ םילדח םה ףכיתו םמוקממ םחרקוע הווצמ'ח\'
 יתוכאלמ ןפואב אורבל הפיאשהש ,רבדה רורב םג םא םלואו = =
 םג וז העונת האיבה תאז לכב ,החילצה אל םילעופ לש מל =

 ץראב הזכ דמעמל םוקמ שיש ,ונל החיכוה | איה . ,תושממ תלעת

 תא קוחמ ,בושיה תא קוחמ .ירוהיה לעופה ',םהב ופה לא |
 תירבעה הביבסה תריציל הבורט הדמב רזועו .הבשומב ןוחטמה <

 הדמב אוה ירוהיה לעופה = . םירעב \ םגו * תובשומב הש

2 

 ' חכה תא .ונל התארה תובשומב םידוהי .םילעופ  תואיצמ לא"

 תנרדמ תא .ולעה םבורב םילעופה .תירבעה הרוטלוקה אשונ העודי
 ,םיינחור םירבדל היטנה תא וקח םה ,תיבשומב םיירסומה םייחה
 "םמצע. םירכאה לעו םירכאה ינב ייח לע בוטל  ועיפשה םה
 ,לארשי ץרא לכב ירבעה רוברה תבחרהל הברה ורזעו

 ; םילעופל | הבומ = רימת | וריכי הוה  רברה - דעב
 לכ "אל .םלואו ,ואבוה * םנחל אל ואיבהש | םיבורמה "= תונברקהו
 תולובגח ושכע .םייחב םשגל היה רשפא הרטמל םהל ומשש םירברה
 אורבל רשפא יאש ,הארה ןויפנה = ,םימיופמו = םיעובק , םיעורי
 ךרצ םג  ןיאשו םילעופ לש םלש רמעמ יתוכאלמ | ךרדב
 תררוג וז" תויעבט:יאש ינפמ ,םלש רמעמ רותב  םיליכשמ םילעופב
 םינוכחל םרוגש המ  ,לעופה .ןיבו רכאה ןיב סחיה לש תויעבט?יא
 ,אאבהלו ןאכמ םג םיצוחנ םיליכשמ םילעופ םנמא ,ףוס ילב םידוגנו
 - תמאב  תויהל םילוכיה ,םיצימא םישנא תויהל  םיכירצ םהש אלא
 לש אשמה דבכ לכ תא ןויערה םשב םמכש לע האשל םילוכיה ,תפומל
 7 טילחמו עגרל בםהלתמה ,חיכש ריעצ לכ אלו ליכשמ לכ אל לבא ,בצמה
 קר םילגוסמ הול ,הזל לגופמ ,לעופ תויהל תנמ לע לארשי ץראל עוסנל
 * .* הלודנ .תימואל תלעות ואיבי .הלאכ הלוגס יריחיו ,הלוגס ידיחי
 "םירזועהו  רפסדיתבב םירומה ,םיליכשמה ןיא לודגה םבורב לבא
 םיקהל םהל רשפא יא  ,םהב ךרצ שיש םילעופ- רחפמ יתבב
 הלאכ  םישנא ןיא םתוילאידיאו םתוריפמ לכב .םברקמ םלש דמעמ
 הדובעל הווקמה תלעותה תא ואיבי אל םה , םילעופ רוגוב םיצוחנ
 לש דמעמ ןינבל , םייטרפה םהייחל לודג דספה ואיביו  תימואלה
 ,ירמגל רחא רמוח ךירצ םילעופ

 ,רלפנרב ןועמש ר"ר

 + בָרָעַמְּב תיעְרּמַה תורפפה
 .ה

 םדוקה קרפב ייתרבד ותודוא לע רשאי ,הנשה"רפסב
 .תירוטסיה הריקח  םיאצומ ונא ,(וז הנש לש 'ו ןוילג "םלועה,)
 : תפוקתמ | ךרעה:בר ערואמל עגונב ידנ וב רידה תאמ הבושח
 - ןינע .והז , ויטרפ לכב 'םויה רע דוע ררביח אל רשא ,ינש .תיב
 םייחל ענונב ויתואצותו םישורפהו םיקודצה ןיב דוריפה
 ןמומ ונל רפמנ ,םהה םימיב לארשי לש םייתרהו םיינידמה
 ",יקודצ וימי ףופב השענ לודג ןהכ ןנחוי יכ ,םודק
 7 הפיקת םישורפה תכ התיה רבכ איהה תעב יכ ,םידמל .ונא הומו

 .! ,לשומה עויסב םעפה רוע םיקודצה ורבג הנורחאב יכ אלא
 הברהםירקה ל ,ירמגְל השרח העצהב אב ידנוב ר'רה הנהו
 ,רברב הבורמ תלעות היהת יכ ,ינא רבוס ,דוריפה ]מז תא
 , ,רצ לכמ ויתונקפמ ררבל וירבד ירחא רוקחנ םא

 .השענש ,לורנ ןהכ ןנחוי הז אוה ימ :אוה הלאשה בטוק
 : + הלודג הנוהכב .שמש הפוקה וזיאב % וימי ףוסב יקורצ

 'המישר םיאצומ | ונא (א'ע ט"כ תוכרב) ילבב דומלתב
 ןנחוי  ירהש --- ךתימ .םוי דע ךמצעב ןימאת לא, + וז תירוטפיה
 . השענ ףוסבלו הנש םינומש הלודג הנוהכב שמש לודג ןהכ
 ותוא הז אוה ימ :רברב וקלחנ רבכ םינושאר םימיבו ,?יקורצ
 וילעש ,ךלמה יאני (רדנסכלא) והז יכ ,רמא ייבא ,ג"כ ןנחוי
 םיכרכ םישש שבכ יכ .,(א'ע ו"פ ןישודיק רחא םוקמב .רפוסמ
 | ,0וז הנירמ איה ןכיה ןיירע ררבוה אל)  "רברמבש תילחוכב, <

 , לארשי ימכח לכל ארקו הלודנ הדועפ השע ונוחצנמ יתריזחבו
 ותוא .תיסה * הרועסה תעשב

 ה לש 0 / +

 = ;,"לעילבו עָר בל ץל רחא : שיא.
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 ולא :יכ . ,םישורפה .ומכחב ,ומש הריעופ ןב .רזעילאו
 ומא, ,םירמוא .ויהש ינפמ .,הלודג- הנוהבל .וזווכז .ירחא .םירהְההמ
 םש .;היה , (סונפיפא סוכויטנא .םומלופ ןמוב) ."םיעיִדומְב .תיבשנ
 ;ךלמה ..יאנול .רמא .רשא ,היריהג ןיב = הדוהי ,רחא יאנק .ןקז
 רתכ .ךל בר, :ויגיע .ןיב .לורג ןהכ .לש ץיצו .הז בצותה ךשאכ
 הוה .ערואטה . ףוס ."ןרהא .לש וערול  הנוהכ . רתב .חנה---תוכלמ
 תא .ועבת אלש . .םושמ) .לארשי .ימכח .לכ .זא וגרהנ .וכ  ,היה
 ןב . ןועמש ..אבש .רע .םמש . םלועה .הָיהו, .(יוארכ .ךלמה .ןובלע
 ."הנשוול ההטע רווחהו חמש

 השענ יכ ,הזה .עְַרְואמה תא ךלמה יאניל .םחיל .,וז .הרעשה |
 הרמעש ,תרחא .תעטומ .הטלחה ..לע .ההסוימ ,יקורצ וימי. ףוסב
 אוה יאני.םשה  יכ ,הלחת ובשח  .ונרורל .בורק ךע .הפקתב
 לעש .תומישרמ.  תעכ .ונל .ערונ תמאב לבא ,ןנחוי םשה .רוצק
 רבפ ןבלו .ןתנוי םשל יונכ אוה יאני .םשה .יכ ,תועבטמה .יבג
 ::המולכ) "עשה, .היה יאגי  ."דוחל .ןנחויו .דוחל -יאני, .יכ .,אבר
 +יקורצ השענ .ףוסבלו .קירצ הליחתמ :היה ןנחויו :,ורקיעמ .(יקודצ

 ירוטפהה  ורפסב) :ץט רג .והעש .ןוכנל .רשא ,הזה .רופסה
 רימע-א"ח :וישרודו - ר"ור) ם יי וו ה"ארו (685 רומע ג'ח .לודגה
 ,(ונונגפ חיכומ ןכ .יכ) .ןומדק- ירוטפה רפסמ .אוה .חוקל .יכ ,(8
 ,0--ה .,'י- ,ג"י) םופיסויל םידוהיה תוינומרק רפסב .ןכ .םג .אבומ
 םונקרוהיןנחוי ימוב הז השעמ עהיא .יכ ,םשרנ םש יכ..אלא

 ןהכה .ףפוי :לש .ותורע .יפ לע .,(ךלמה ואנו. לש .ויבא).. לודג .ןהכ
 םעפ ;םהל .ביבחו ;םישורפה .ירימלתמ הלחת סונקרוהןנחוי .היה
 תאמ לאש התשמב ובל בוטכו ,הלודג הרועפ םהל השע תחא
 רפומל וריעי  ןוע  הזוא וב אצמנ םא ,ומע םיבופמה םימכחה |
 וחבש ול ורמא םישורפה  ,םתחכות לוקל עמשי אוהו ,וינזא =

 :ול ורמאש ,רזע ל א ומשו  ,רחא יאנק םש אצמנ לכא ,וינפב
 הלודג :הנוהכ -רתכ חנה -- תמאה תא עומשל | התא ץפח םא.
 אוה םעט הזיאמ ,םונקרוה תלאש לע ,"תוכלמ לש רתכב קפתסהו
 ךמא :יכ .,ונעמש :םינקוה יפמ, :יאנקה:םישה ,תאזכ ונממ שרוד
 אלו רבדה שקוביו .,"םנפיפא ..סוכויטנא ימיב (םיעידומב)  תיבשנ
 םג אלא .,לשומה רצמ קר אל ףצקה .אצי הז רזעלא לעו ,אצמנ
 .תיסה = אוה ;] תני .ומשו ער םונקרוהלו < .םישורפה ימכח .רעמ

 ףותמ ורבהש .םה םישורפה יכ ,ול .ורמאב םישורפה .ימכתב ותוא -
 ;םתוא לאשי םבלבש .המ תרל ידכו ..רועלא יאנקה .לש :ונורג
 ימכחו ,,ותצעכ .השע םונקרוה ,ועל איצומו .ףרחמה .לש וניד המ
 ,'ער .םש .איצומ ןידכ .םיעברא:תוכמל רועלא תא ונד םישורפה
 יכ | ,אוה . םג .ןימאה  התעמו .,לשומה תא .טינקה הז ןיררקספ

 ,ארמגב .רפוסמש . .המל םג םיכסמ הז .ןובלעה ול השענ סתמכסהב -
 :(ןאכ :ררבל . ןיא .תומשה ףולח) הריעופ ןב רזעלא ול רמא יכ *

 התאו ,וניה אוה ךכ (בלענ םא) לארשיבש טוידה ! ךלמה יאנוש
 םופיסוי לש יתוהע יפ לע "+ ךניר .אוה ךכ -- לודג .ןהכו ךלמ .אוה
 רופסה .יכ .,לארשי ינבמ .םוירוטפהה .םירקוחה | ןיב לביקמ היה =

 אלש ,סופיסוי םע .ןידה .יכ אלא  ,תירוטפה אדבוע ורקיעב | אוה
 קרו ,ויבא םונקרוה ימי ףוסב אלא ,רברה עריא ךלמה יאני .ימוב <

 םע לבא ןהרגא  ירברכ הזה .רופסה תא םיבשוח ע"הוא .ימכח
 היה = סונקרוה"ןנחוי ימי .ףיסב יכ .,םה .םג םימוכסמ הז לכ |.

 סע, תודלות  ורפסב רריש) .םישורפה ןיבו לשומה ןיב דוריפה <
 ןיעמש :ןב .ןנחוי ..לש .ובל- .ךפהנ .יכ  ,(שלפ רומע ,א'ח לארשי |
 ,םיקודצה .לא .הפסנו םישורפה תא .אונשל |

 ותוישיאלו םהה .םימָיב םינינעה ךלהמל ראַמ .םיאתמ ערואמה
 :חרצבתה .רשא ירחא \ יכ ,םיאור .ונא ,ג'כ  ןגחוי לש .הריבכה

 ,תימואלה העונתה .עויפב םיאנומשח תיב לש השרחה היטסגירה |
 :יעבטה הרסה והז החיפיקתו הגוש תא רובגהל איה .םג ,הכשח

 ל 8 2% 5 3% ,םלועה +. כ

 = .'לודנ .ןהכ, :יונכו = :םילודג .םינהכ- ויה ןנחוי ובא אלו ..והָיִתְתמ

 כ ןנחוי ,בשח וימי .ףוסב = .םוירוטסהה .תוערוצמה תוחתפתהב
 ותיח וז ,תובְלמה חכ .תא רָיבגְהלו . םעה = תויכו תא .טיעמהל
 \ םיפרקומירה תכ '.,םישורפה ןיבו .וגיב רוריפהל .תיתמאה הבסה
 = ינמופב ול .השענש .ןובלעה רברב .ערואמה .םינגרובהו . םינוריעה
 ..הלאכ .םינינעב = גוהנכ --: ,ןורתאה .,ינוציחה םרוגה קר היה
 < ןיטקהל ירכ ,וגל. ןבוי ,םיעירומב תיבשנ .ומא  יכ ,הלילעה ןינע

 " אח לוספ .ןכ ,וביר ישנאו ןנחוי ידגנהמ ורמא .יאנומשח תיב תֶלעמ
 תעשב  םייוגה = ןוב היובש .ומא | התיה ירְהש = ,הלורג  .הנוהכל
 גג לעש ףימישרב םג הזל עויס .אצומ ינא .,םוכויטנא:סומלופ
 .ןקכה ..ןגחוהי, :םשרנ .ןתְצקב ,לורג .ןהכ .ןנחוי תומימ תועבטמה
 = אר .לודגה .ןהכה .ןנחיהי, ופשרנ .ןתצקבו ,"םירוהיה רבחו לודגה
 ותררבש .המ) . יתעד .יפל .,אוה ייםירוהיה .רבח, :,'םירוהיה רבה
 ..לש .ץובק  ,"הלורגה .תסנב, ,ןיררהנםה (רחא םוקמב .רבכ
 אנומשח . תיב תוכְקמל םיגושארה .םימיב ,םיסחוימה תובאה ישאר
 " כ ידי לע לבגומ .היה ,תוכלמה ןוטלשו ,וז .היסנכב .דובכ וגהנ
 0 ה תועבטמה ,'םירוהיה .רבח, ,תובאה ישאר
 נחתו לודגה .ןהכה םעטמ הלחת תיקוצי ויה ,ןוטלשה ןפוא רימת
 ע םושרל גיב ןנחוהי .לְחה .ביש .,םיוש םהינש רמולכ--םיַדְוהיה
 =. המישרב ,"םיהוהיה .רבח שא ר .לודגה .ןהכה ןנחוהי, :תועבטמה יבג
 ' קה וא ,לודגה ןחכה לש ידיחוה ןוטלשה רבכ .אטבְהמ וז
 ילשומה וכוח .ןנתוי .תומ יִרחא .,םישורפה ןיבו הגהנהה ןיב רוריפה
 נוי -,םירוהיה .הבחו..(ליבוטפרא) .הרוהי : תועבטמה לע םושרל
 המע .ביח ץטרג לש ורפסב זיע ןייע) םירוהיה | רבחו (יאני)
 = דע טעב--"ךלמ,.טשב ומצעל .:יאני ארק. רשאכ לבא .(ךלואו 1
 \ ןמחפ םשר תועבטמבו = ,םיִדְוהיה .רבח. .לש .וחב-יופיב ,םעפה
 (-* ,"ךקמה ןתנוהי

 . עמ  ,לודג םדא ןפוא .לכב היה .לודג ןהכ ןנחוי .ותוא
 תוערגממ 'ויניע \ םילעמ | ונניאש ,םיפיסוי " ,הפיקתה  ותוישיאב
 | ,התכ רבלמ * :םירתכ תשלשל הכו יכ ,וילע "חמוא ,תוירפומה
 8 הכו (ארקנ אל ךלמ םשב) הלשממה רתכו הלורגה הנוהבה
 .\ץמגה רופסה והוא תצק יונשב איבמ "אוה ,ה א ו ב'' ה ת לע מ ל
 ירענ ואציש השעמ  :(נ'יה ט"פ .הטוס) ימלשורי .דומלתב םג
 דק תיבמ .אצוי לוק תב ג"כ ןנחוי עמשו אי כוט נ אב םחלהל
 - תוא יבתכו .,איבוטנאב אברק וחגאד אילמ וחצנ ,רמאו םישדקה
 ווופסמ .."השעמ היה העש התואבש ונווכו ןמיס הב ונתנו  תעה
 מי ףופב סונקרוה-ןנחוי השע תמאב יכ ,םיערוי ונא ןהכה ףסוי
 תא .,וינפל .ךוצמב .ריעה .איבתו ,ןו רמ וש * םע .המחלמ
 - םגורמושה  .לובוטסיראו .םונניטנא :וינב ינש יריב רסמ .רוצמה
 ,(םוניקיויק יעישתה םוכויטג א הורוס ךלמ תא הרזעל וארק
 =. ,תא ,ושבב ףוסבלו יהוחצנ .םה ךא ,םידוהיהב םחלהל אוביו
 .רפוסמה הז .ןיב .ןטקה יונשה .היהי הז יפל .,הלוכ הוסרהו ןורמוש
 ,'אוכוטגא. םשל .עגונב קר ףפוי לש ורופס ןיבו ימלשורי רומלתב
 ,םחלהל ג"ב .ןנחוו .לש .ונב ואצו ריעה איבוי טנאל "אל
 .הירוסממ םוכויטנא ךלמה ליחב ומחלנ אלא

 מול ועבקש הלפתה..חסונב .רוע- רכזנ ..לודג :,ןהכ ןנחוי
 .תויקחה ,"לודג :ןהכ ןנחוי ןב .והיתתמ, .ימיב סנה היה .יכ ,הֶכּונח

 = תרוסמ יכ :תויהבו = ,הז .רובכדיונכ.; לע הבכ. הרמע .תירוטסהה
 ,הלורג הנוהכ .ערזמ :יאנומשח .תיב היה אל :יכ ,וניריב תירוטסה
 ומצע והיתתמ יכ  ,ונל רוחב םגו ,םיעידומב םינהכ תחפשמ אלא
 "אש ,הלאה .םירברה תא .וריבסה ןכל  ,לודג .ןהב םלועמ .היה אל

 < היה ,ןאכ ןווכמהש - רשפאו ,קייודמ וגניא הלפתה : חסוגב בא
 .תושיאה .ותלעמב  לורג ,ןהכ והיתתמ 2



 ארמגבו .הנשמב :רכונה "ג"כ :ןנחוי =יכ- ,אוה  ידנוב" ך"דהתנקסמי |
 - -יאנומשח  ןועמש :ןב .סונקרוה-ןנחוי  ונניא  הכונח" ימיל"הלפתמו
 ןמז ןהכ רשא קידצה ןועמש ןב (ינשהק וינח-ןנחוי אא
 . סנפיפא םוכויטנא ימיב תוערואמה .ינפל  הלודג  הנוהכב הבוומ

 ופחי ו ל ;יקורצ השענ וימי ףוסבל קרו ,"ורקיעמ קירצ, היה אה
 ,הנשמב תואבוטה תונקתה ןתוא ןקת אוה ;האובתחלומ

 תויארב ותטלחה תא" .ךומתל ידכ ,הברה חר' .ידנוב ר"'רה
 .ותנק סמ תואצות תא ידמל םיעטה אל לבא ןתווש
 .ותובישח לע רמע :אלו : רי .רחאלכ :קלפל 'רמא .ראמ ירקיע רנו

 לש ונב ,הלודג הנוהכ ערזמ .יאנומשח והיתתמ היה ותער יש
 רע ונבשחש המ"ןכ םאו  :קורצה :ןועמש לש < ודכנו .ינשה וג
 םומלופ ימיב :יכ--םוירוטפהה תורוקמה .לכמ ונל .אצי  הזו--הת =

 הנוהכב התרש רשא ,קורצ תחפשמ התלעממ התחרנ םונויט)\
 המעו השודקה . תורישה האבו  ,המלש | ךלמה תומימ .הלוז

 התיה םנמאש) = ,יאנומשח :תיב :תחפשמ | ידיל תינירמה :הגהנהה =
 תועט הז לכ--(םילודג םינהכ לש אל לבא ,םינהכ לש החפשמ |

 תא הזה ערואמה ידי = לע .םיריבטמ ויהש המו ,ונידיב התה =
 תיב .תוכלמ < ןמזמ : תילארשיה = הירוטסהב | םינינעה = תיחתפתה

 הכפהמ םוש ןאכ .התיה :אל דופי םוש" ול .ןיא - , ךליאו יאנומשח <
 ירחאמ ורפ הלודגה הנוהכה תחפשמ ינב תצ ק אלא ,תוידמ
 וינב ינבמ רחאו-- ;םינויתמה לא םדי תא ונתנו תימואלה תודהה
 תא אנק קירצה ןיעמש ןב וינוח) ןנחוי ןב .והיתתמ .,קודצ לש

 רי הרכנ רשאכו ,הנשויל הרטעה ריזחהו .תילארשיה .תדה .תאנ
 ןהכה קודצ ערז :ידיב הלודגה .הנוהכה .הראשנ בוש לארשי ם
 .םיאנומשח תוכלמ ימי ףוס דע

 ידי לע .תמאתה םא -- וז אנקטמל ברסל לכונ אל ןבמכ =
 תא רדסל םיחרכימ = היהנ הרי לעש "םגה -- :תורורב .תווא
 רחא ןפואב ושכעמ .ונל םריבסהלו שדחמ םיירוטסהה ה

 הב .ןיאו ,הרקיעב יתער יפל .איה העועה. וז אנקפמ לבא
 קחצי 'ר לש .ושרדמ תיבמ = אוה .ידנוב ר"רה 6
 םימעפל אב אוה "םינושארה תורוד, .לודגה ורפסב רשא וול
 רבכ .ראמ תואילפמה ,תילארשיה  הירוטסהב תושרח תונקסמ יו
 םיברה | וידננתמל. :םוכסמ :יניא- יכ | ,.רחא | םוקמב  יתרמ
 ינא ,הברדא ,םידי יתשב וירבד לכ תא םיחודה , םיזעה
 םירבד ,םיחוכנו :םיבושח :םירומל- המכו המכ  ויתוריקחב אצומ

 םיירוטסה םינינע. המכ םהיפ לע .חסנל ךירצו ,בלה לע םילבקתמז
 ירבד תאו וירבד לכ 'תא לבקל לכוא אל לבא ,שדח ןפוא
 ,הלורגה .ותופירחב .העמ .רשא שיו .השירדו .החיקח ילב וירומל

 םנמא .יכ .םירבדה םקעל  תיע ם ומ :ה ח-נ ה ללכמ אב וכ וא
 ןמז תא םידק הל :איה .יעדמַה ונינב .לכל .תמרקומה התנה

 המכ דע הרותה שררדמ תאוהפ לבש ההו
 הריקחה | .םהיתונעט. לכב - םישורפה תא .קירצהלו רש פא ש
 גרטקלו םישורפה לע תיכו רמלל האב הניא תיעדמה תירוטסה
 םגש ,טילחהל יתעצהב גילפמ .יולה :י"ר) .ךפהל וא םיקורצה ל
 םהילע .סחיתמו םושורפה = תכל וילופס .לכב :םיכסמה  ןהכה ףס"

 + םתיוהכ .תוערואש
 ,ידנוב ר"דה לש :ויתויאר תא הארנ =

 הלודג  הנוהכב שמש גב .ןנחוי יב .,רמאנ רומלתב | א
 ל םיאתי הז. ,יקודצ וימי ףוסב השענו הנ ש םינופ'

 והנוהב ימי וכרא  ידגוב ירד וה : ולה ציר 2 יפל ו

 3 םלועה <

 "ןיבהל אלא---(וירפסב םיקודצה .תלעמ .לידגהל  ןווכתנו יקודצ הק"

 םיִש לש" קֶר ןהכ יאנומשה םונקרוה-ןנחוי לבא ..הנש םינומשכ
 ךיראת ינ פל  ד"ק-תנש" רע ה"לק תנשמ  הנש תחאו
 וינוח לש .ותנוהכ ימי .וכרא םא ",אוה  לורנ .קפס םנמאו ,(םירצונה
 רתויו  ,וידימלתו :יולה " י"ר א תעדכ" (ירצונה ינפל) 185 תנש רע
 ₪05 תנשב רבכ וינוח תמ יכ ',םירחאה םירקוחה ירבר = םירבתסמ
 :יליפ :ימיב  וינוח תמ-יכ  ,םיפיסוי .ירברב  ועייתסהש המו :,ךרעל
 -ויטנא ויבא :תומ -ירחא אפפל הלע הזו) הירוסמ .רומפוליפ םופ
 ,וירברב הלפנ- תועט יכ" \,ונחרכ לע ,(189  תנשב הבר .סוכ
 אלש ןאכ * בברתשנ ינשה וינוחו ןפכימה  ףסוי תומ" דע  ורופסו
 םינינעה ועריא יכ  ,ונל אצי םירופסה ךשמהמ | ירהש  .ומוקמב
 ₪08  תנשב רבכו ,םירצמל תכייש 'לארשי 'ץרא 'התיהש םימיב
 הו לכ םע' לבא , הירוסל = החפסנו .םירצמפ לארשי ץרא הערקנ
 םירקוחה ןמ שי .יכ ,תערכמ הניא וז 'הריתפ יכ > ,תורוהל וניל
 רע :ינשה וינוח לש ותימ ןמז רחאל יולה י"ר תערל םימיבסמה
 תא םילעמ ויה א יכ * ,הימתהל ענונבו = ,טוקיליט  תוכלמ ימי
 ןפ מו מ רביס הנה ,(םופיסוי ירברמ" הארנכ) .םירצמל י"א םמ
 י"א םמ היה יכ ,(ל8?  רומע א"ח  תימור  הירוטסה | ורפסב)
 ןסכימה ףסוי חלש "הז" םעטמו ,הרטפואילק הכלמה | תיינורנ
 יכ ',רמאנ םא וליפא ,ןפוא לכבו ,םיסמה :ןינעב  הירהנסכלאל
 ם יש ש כ הלודג הנוהכב ןהכ 506- תנשל בורק רבכ וינוח .תמ
 '" רפסמב םישש רפסמה רומלתה ילעבל  ףלחתנ יכ רשפאו ,הנש
 --,הנש םישלשכ אלא ןהכ אלש :םונקרוה ןנחוי .כיאשמ ,םינומש
 יא  תמאב- לבא .%"םינומש, רפסמה תא וילא .עגונב .ןווכנ :ךיאו
 ארמגב  רמאנ יארקאבש הז רוסי לע ןינב תונבל ללכב רשפא
 לכ  םיקיידמ דומלתה ילעב ויה אל םירפסמב .הנש םיי נ ו מש
 םה ה יאניבי ג'יכ ןנחוי תא .ףילחהל ןכ םג ועמ 'רשאכ ,ךכ
 םגו = ,.וקורצ וימי ףיסב השענ ניב  ןנחוי יב" ,העומשה .יפמ ועדי
 הז" ידי לעו  ,הלודג הנוהכב םימי ךיראה | וינח-ןנחוי יכ .ועמש
 ידנוב .ריירה לש וז היאר ןפוא  לכב ,וינוחב  ןנחוי םהל ףלחתנ
 יתערכמ הניא

 .וחצנו ו ןנחוי ינב ומחלנש המחלמה ןינע יתאבה .רבכ (ב

 תא נ"כ- ןנחוי ערי "יכ- ,םעב התיה -הדגא תרוסמו םיביואה תא

 המחלמ . ושע יכ ,רמאנ ימלשורי  דומלתכ ., האובנב הזח .ןיחצנה
 רבדה לבא ,תואיצמה םע םיאתהל רשפא יאש המ  ,איכוטנאב
 " םובויטנא םע המחלמ .ושע כ ,ןמק .יונש ירי לע לקנב ונל .ןבוי
 .רברה עריא .יכ  ,איה ותרבס + הזל ידנוב ר"דה רמוא המו ,ךלמה
 ןיבו = םירצמ | ןיב  המחלמ | התיה דאו = ,ינשה = וינוח . ימיב
 =  םחלהל ואציו םירצמ ךלמל עייסל םידוהיה וכלה "יאדובו, ,הירוס
 < הריתפה = דבלמו  ,דאמ השולק וז הרעשה , שממ  איכויפנאב
 ימיב השעמה עריא יב  ,שוריפב רמואה ,ןהפה * םופיסוי ירבדמ
 ,ידנוב ר"דה רצמ תאז איה .הרעשה קר אלה הנה ,סונקרוה ןנחוי
 וינוחו  ,ייא : ידוהי = ופתתשה = הָירוסו םירצמ ןיבש .םומלופב :יכ
 ,איפויטנאב םחלהל וינב תא חלש ינשה

 יאני, .יכ ,אבר .ירברל .םיכסהל איה .ידנוב / ר"רה תעד
 ."דוחל ןנחויו .דוחל
 שה לודגה  ןהכה .ןיב .דוריפה .יכ  ,רמואו- תוערואמה תא
 ג"כב השעמהו ,םוכויטנא םומלופ .ינפל ינשה = וינוח  ימיב היה
 - היה  ,םיעידומב :תיבשנ ומא :יכ ,וילע רמאו דחא .יאנק .ובילעהש
 "< ,םונקרוה-ןנחוי ימיב אלו ךלמה :יאני ימיב .ארמגה .ירבדכ .תמאב
 :ולילעהש  ,םופיסוי .רופפל םיכפהל .רשפא ךיא יכ + הול" ותיארו

 = .קלחמ :אוח יכ אלא ,רברה .אוה ןכ תמאבו

 = ןועמש < אשנ ןכ םא %םיעידומב תיבשנ ומא יכ .,םונקרוה- ןנחוי .לע

 ,ול''הלוספ השא , ותקרצב םסרופמ היהש  ,יאנומשח  והיתתמ ןב
 תמועלו ץרוטיאב המע יחו החלש אלו היאושנ .ירחא תיבשנ יב וא

 םיארוק ויה ךלמה יאְנול פג .יכי ,ומצעב סופיסוי רפסמ אלה חו
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 עה <

 ,ירומלתה רופסה ירבד וקרצ יכ ,ןכתי הו .יפלו ."היובשה ןב,
 ג"כ .ןנחויו ,םיעידומב תיבשנ יכ ,ורמא ךלמה יאני לש ומא .לע
 אכריפ 'שי וז היארל לבא .הלאכ .לוספ-יאושנ לע רשחנ היה
 םיעידומב  תיבשנ :ומא :יכ ,ג"כ  ןנחוו - לע .ורמא, םא | . הלודג
 ןב,.,יאניל .םג .וארק .קרצב הנה ,(םופיסוי ירבדכ םוכויטנא ימיב)
 יתומכ ,ןבה  ,אוהו הנוהכל רבכ לוספ היה ויבא ירהש ,"יהיובשה
 יאני .לש ומא .יכ .,הבדה ןוובל רשפא ךיא לבא | , הזה רברב
 ךלמה יאני + הזה ךלמה םא התיח .יתמ. % םיעידומב תיבשנ ךלמה
 רשפא היה םיעידומב עריאש המו ,ירצונה ינפל ו"כק ךרעב דלונ

 תא ירומלתה רופסב ופילחה יכ ,הזל םדוק הנש םיעברא '
 ןיבו לשומה | ןיב רוריפהל עגונב .ךלמה יאניב  סונקרוה-ןנחוי
 ויה ךלמה יאני .ימיב םג ירהש | ,רברב הימת ןיא  ,םישורפה
 גרהל ,עודיכ  ,רבדה .אב ףוסבלו םישורפהו ךלמה יב םיכוכה
 ,שממ ומא ,ךלמה יאני לש ומא לע יכ ,טילחהל לבא , ירזכא
 ררבל רשפא-יא .ענמנה רדנב והז -- םיעידומב תיבשנש ורמא
 ,השעמ עריא תמאב םא ,וז .הלילעל רוסי הזיא היה םא ,רבדה

 --יאנומשח והיתתמ ןב ןועמש תשא---םונקרוה ןנחוי לש ומא יכ =
 יכ רשפאו רשפא לבא ,.תומוהמה . ימיב םייוגה יריב היובש התיה
 ועל י"ע הלודג הנוהכמ הלפפל ורמא השרחה: היטסנידה יִדנְנִתִמ

 : םירמוא ויהש המו ,ותומכ וינבו אוה הנוהכ ילופפמ ןנחוי יכ :,הז 9
 ,"ןרהא \ לש : וערול | הנוהכ  רתכ חנה ,תוכלמ .רתכ .ךל בר, 5

 ינהכ .תא תוחהל םדיכ הלוע היה ולא .יכ | ,וילאמ ןבומ רבדה
 בצמ יפל .,רמעמ םיקוזחמ ולא ווה אל ,הלודג הנוהכמ יאנומשח

 ,םילשומ רותב םג .,םהה .םימיב \ םינינעה |
 םיכסהל ידנוב ר"דה לש ויתויאר :ונל וקיפסי אל יכ .תויהבו = =
 ןיא  ,רומג .יארול התושעל תורמסמ הב .עבוק .אוהש ,וחרעשהל
 ןה קרש ,הנה .דע ועבקנש תונקפמה תא לטבל הבס םוש ונל
 םיקודצה ןיב דוריפה .תויהתה תא םידקהל ןוא ., ךכדככ .ונל תורווחמ
 סוכויטנא סומלופ  ינפל ..דוע . רבכ  היהש ןימאהלו  םישורפהו
 תקולחמה .תחימצ תישאר יכ ,רברה  ת=אתי םא וליפא ,םנפיפא <

 רורב .תינידמ הרקיע ב וז תקולחמ ההיה יכ) תאוה .חינידמה
 ימיב רבכש .,טילחהל הנה ,םדוק .רודב רבכ הָתיה (ירמל רבב
 הבוהמ הדמב הפיקתו .הלודג .םישורפה תכ .התיה  ינשה וינוח
 ידנוב ריהה תעדל םיכסהל רשפא יא ןכ .דוסי ןיא .הזל -- וזב
 .קורצ תחפשממ ,הלורג הנוהכ ערזמ היה יאנומשח והיתתמ יב

 ,(ונוריבש .'א םיאנומשח רפס) םיאנומשח תלגמב יכ .,םיאור ונא >>
 איצמהל הברה םילמע ,יאנומשח תיב :ילשומ דובכל .הבתכנ .רשא >>

 םעה תוארב .יכ ,ורפס  ,ימיטינל דופיו תובא סחי וז היטסנידל
 תבוטל= והיתתמ .ןב ןועמש לש םיפיקתהו  םילודנה וישעמ תא
 ודיב .הגהנהה .תא רופמל וירחא ותיבו ןועמשב רחבו ו: + ,ומע
 ורקיע מ יכ ,ונל ררבמ הז .(ט"מ--ה'כ ,רי ,'א םיאנומשה . רפס)
 ולא , הגהנה .תוכזו .הלודג .הנוהכ .תוכז יאנומשח תיבל התיה אל <
 קורצ .לש .וינב ..ינבמ :ג"כ .וינוח לש ונב .יאנומשח היתתמ היה

 ,םסוחי  תלגמב הז םיעטהלמ .םיענמנ ויה אל .יארוב  ;ןהכה =
 ריכפת השדח היטסניד יאנימשח תחפשמ התיה יכ ,ארבועה קרו

 תויכזל םינפ םיאנומשחה ואשנ הלחת יכ ,םירחואמה תוערואמה תא ונל >>
 לא רתוי .םיבורק ויה .ןפוא לכבש--םישורפה לא .םרו ונתנו םעה >>

 ,סונקרוה"ןנחוי .לש .וימי ףוסב ,םרי הקזח רשא ירחא קרו ןםעה
 םיליצאה תכ .לא ברקתה ןכלו .,ונוטלש חכ תא .ריבגהל הז ףאש \
 לא ,(םסוחיב םהל םיבורק.םיאנומשחה ויה .ףוסדףוס יכ) המוהקה

 לחהו .הנוהכל .םיאישמה . םיסחוימה :.לאו  קודצ .ינבמ םינהכה
 . םישורפב .תורגתהל

 .םררבל םוקמ ןאכ .ןיא הלאה םיירוטסהה תוערואפה יטרפ
 תערל םיכסהל = רשפא .דחא .שולק טרפב קר יכ ,אצמנ

. 
 ל
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 906 ם5לו

 תונקתה לע רכזנה | ג"כ ןנחוי  ותוא :יכ ונייה -- ידנוב = ר"דה
 .טח--ינשה וינוח אלא .,היה .םינקרוה-ןנחוי אל ,הנשמב  וימיבש
 קעמב םג םיריכומ וינוח ןה>ה תא ירהש ,הזב םג ינא ךכוחש
 יט ,םיכסהל ןיא ןפוא לכב לבא ,ג"כ ןנחוי טשב אלו הז םשב
 . ואנומשח .והיתתמ לש ויבא היה קירצה ןועמש ןב ויניח-ןנחוי
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 +רנרל .בקעי

 +++תַחֶא רוע הָעְמִר שי

 יִרוקַמְּב תַחַא דוע הָעְמִּד שי
 ,הָמּכ הֶ תעמְדִמ לש
 תֶסְסּוּת תַחַא דוע הָנָאשּ

 .הָמְשָנַה יִתָּבְל תַמְמדְּ

 ןיִתְלַצִה יִמָלַע תוממָשִמ
 יְִרְקְפַה שואיל יִשָפִנ תַע
 בעְרה יִכָבְל ירשו
 ,יִתְרַגְס הָלְלְקּו בואָכַמְּ

 הָפָשנה ירד לֶא שרּפָא וא
 יִלָצ םֶע יִריִרַע בָשָאְ :

 = םיִדָרָח קָמַא הפ :יִתְרַמָא |
 ,יִליִבָשְּב םֶלעַה ארבנ אל

 יִבָאָּכַמ יְִָהְנ הּבְַהְ
 נע תב תַעְמִה תֶא יקח
 דָדְבָל יִרְדְחְב .יִליטְבּ
 = ידי לע דק יו
 ויל בוט המ ייפַאְב יִתְחַמְש
 !יְְִע ץֶפַחְדיַא הנקי
 ,יִתיִאְלְנ הַאָלְנ רֶבַּכ םֶלּואְ
 םינוא יא .ושְכַעַמ רוע ןוא ןיֶא
 תּודיְבּב ןיִמּוחְנִמ שקבל
 . םִנעְפצ .לֶש קוחְצְב הָמָקְ

 םיִדָבְכּו םיִלַּפִא תוליִלְבּ

 :הָעְבָייִפ םיִלָתְכַה שיִרָחּ
 עַתְפְל רצרצה ץיקְהְּב
 . ןהָביִשיהַמ עא אל חנות



 ןּואָלְַתִייִלָע םיִלְְְ
 ,יָשאר לע םֶתְצָע םבַטְל | <

 םיִוָמְרִּב םירוטודםילקושו .

 - "השודק הָרְבָח. לָש םיִחיִלְשַ

 ,חָתְנטִמ יִתקְנִא ץיקמ א
 הָריִמְּמַה יִתְועְמָּד .תָדיִרָשו

 יפְפ ןְפמ לא ץֶָפְִ
 .הָריִדא םיִרורָמְּ-ַמָמ
 לַרָעָה יִּכְלְו = יפיע
 יִכְבִמ ףֶרָו עַנְְנ רב
 יִמָי לַע יִל רצ הפ ,יל רַצְו
 !יִחָּדְּב םָּנָח לע םיִדְבואַה

 .הנדווג
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 .המלש ייח
 חתשעמה :רופס

 תאמ

 , םירפס .רכומ .ילדנמ
 6* ,מ

 םיתעב ויבאמ התעמ רמלתהל אצוי .אוהו ,ונממ דמל רככ יננואז
 וליפאו  ,וינב תא .רמללו ומצעב רומלל  .ותחגשה . תחתו םינמוו
 ללפתי תאז לעו ,לארשימ םדא - לכ .לע  הוצמ. ,םירחא לש םונג
 הוצמ םייק םייח יברו. ,המייקל ודיב -קופפ אהיש  .םוי .לכב יזומ
 דחאו רחא לכל ו תיבמ .ואצישכ ,וינבל .דמלמ .היה אוח
 ותוא  םידירטמ = ויקסע ויה אלש המכו : ,ותנותח :םוי דע נמו
 םוי לכב .ארמג . םהל רמלל םיתש וא תחא העש עבוק ה
 ,ותב האל לעב ,ונתחב םג 'גהונ היה ךכ ,םנחב םהירנחל ₪

 היה ךכ דומלה ררפ ,ותעשב יל'המלשב םנ גהנ ךכו ,וירגח
 -תיבב הנשמ רחא  קרפי ול הנוש ויבא תירחש "תליפח רחא

 ,ארמנב ורועיש דמולו .ותיבב .בשוי .יל'המלש םויה לכו ,שרנמה <
 ,ויקסעמ | הנפנשכ = ,ויבא ינפל \ וילע רזוח היהש = ,םישרפמנ
 ותנשמ ותוא ריעמ ויבא היה םימעפו , ברעב םימעפו .םויב םומ/
 תובב = חרות | רומלל ומע  ךלהמו רחשה | דומע הלעש סו

 הנישהשב הלולב רומעל יל המלש לע חיה השק ,תמא
 ,הטמה לעמ "דריו רמעש :ןויכ  ,רבעודב לבא :;ךכ לכ הקוח
 -תיבל הכילה תעש ול התיה חור תרוק לש העש .ראמ הת
 לש טוח ,ומע הריש הלילה הנח  .הלילב םש "רומלהו .שרדמ
 םיעוגעג .ושפנ .אלממו ידוהי לש וחור  ררועמ ,וילע ךשמנ פי"
 ,וב ורמאנש ,םרק ינמ הודגאו תורתסנ .ןומהב שרוק ישנו <

 םיכאלמו  תבשנמ תונופצ חור הלילה תוצח עיגהש ןויכ
 חור .סגכנ רמשמו אצוי רמשמ --- עיקרב .םיפלחתמ םהיתולמשפ
 רחאו .תולוק | השש ןתונ .אוהו .לאירבג .ךאלמב .תעגונ ז תינופ
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 8 רמוג ..- ןייע (

 3 םלועה <

 אפיל ובר תרות ,הרשע יתשע ןבכ אוה ירה יל'המלש <

 םקנפ ךותמ םויב ושעש :םרא ינב  ישעמ לכ וירכמ וז האירק
 ארקנה | ,לוגנרתה  ףנכב תעגונו חורה האב ונממ ,וינפל חותפ
 תעשבו ,הרובגה  ינפל שמשמה ,לאירבג םש לע רבג
 ארוק ןותחתה רבגה ,םורמב ארוק ,"ןוילעה רבג,ה ,לאירבגש
 םיעשתו תואמ שלשמ ררוי אוה:ךורב שודקה העש התוא ,ץראב
 לש  םהיתומשנב םש עשעתשהלו ןדע-ןגב | לייטל םימשה ימש
 ןדעדןג לש וחתפ לע םיבורכה ידודגו םיפרש לש תותכ , םיקידצ
 :םירמואו םיסלקמ שדוקב םכלמ תוכילה םיאורש ןויכ

 כיִאָב רעש ּואָש
 םֶלּוע יִחְתּפ ּואָשְנִהְ

 !.דּובָּפַה ּךֶלָמ אוב

 1ודובכב הארנ תואבצ יהלא ,דובכה-ךלמ אב הז הנה !פה
 ,ומשל רטקומ םוקמ לכבו ,םימשב םיפלוזו םיננרמ ןרע ןנ ינליא
 םיקתוש = ,עיוו תתרב  תורוש  תורוש וונפל  םירמוע  םיכבאלמ
 תומשנל.. ומוקממ חיגשמ םימוצעה וימחרב לודגה לאהו , םישירחמו
 ,ושארב ענענמו ןהב לכתסמו דמוע ,םירשיהו םימימתה :וישודק
 ותיב לע .הכובו :גאוש אוה .יראכ :נאושו ולוק ןתונ אוה  םאתפו
 יתשו --- הלוגב וינבו הממש םילשורי ,התיה רבדמ ןויצ ,ברחש
 סוניקוא  םי  ךותל ויניעמ  תוהשונ  תוחתור  תועמד לש תופט
 / ,לודגה

 ,הלילב םימעפ שלש וימורמב :אוה-ךורב .שודקה הכוב ךכ
 ומולש הז יכב + םתא ןכיה ,יבוהא % םתא ןכיה ,ינב + רמואו .הכוב
 לעמ םידמוע . ןישיל .םהל חינמ וניאו וב םישיגרמ לארשי  ינומא
 ,םימשבש םהיבא ינפל םשפנ תא :םיכפוש ,"תוצח ןוקית,ל םתטמ
 ןיעמ  זועש התוא םעוט ,ירבע בל :,םכלו  ,םימחרה בא
 2 , דחיב םילבותמו .םיברועמ ץומיחו תיקיתמו .תורירמ

 ,הנישב = העוקש .ריעה :, הלילה תרומשאב  ךלוה .יל'המלש
 הדובעהש ,ול המוד ,עיקרב .םהיתורמשמב םידמוע םיבכוכו :חרי
 רמוא'אוה ,וינפ לע ףולחישכ לק חור ,םורמב העש  התוא הבר
 תבשונ התיהש ,חורה התוא ,םורממ תבשונ תינופצ חור ,ובלב
 < ןננמ | היהו = ,ותטממ הלעמל | יולתה ,דוד לש  רונכב .רבעשל
 תחתמ האב תינופצ חור--םיתבה .רחאב םילוגנרת ועקעק , וילאמ
 ועועו .,הטמ: לש םירבגה יפנכב : תעגונו הלעמ לש "רבגה -יפנב
 וז -- םש תצייצמ רופצ .םיננלמ ןרע-ןנ = ינליא -- םינגב םיצע
 יסיסר = ויתורעשו = לט. אלמנ-= ושאר = ,הנויכ .תמחנמ :לוקדתב
 הלילה = תממרב .לוכיבכ = ויניעמ  תורשונ = תועמד  ולא- -הליל
 < .הרעצו ;הינב לע .תלבאתמ  ,הניבש = לש הממד לוק ול עמשנ

 . רוס
 ',הלילה תכשחב  תמשנמ

 הנבלה | תרוצב ול הארנ הנובצעו הז
 :ידש = תמשנו = ,ךלהתמ לפואב הולא
 ויעונענו הרוש - אלמ ובל = ,שגרתמו = ךלוה = יל'המלש לש :וחור
 + המיענבו חור תחנב המשל = הרוח .דמולו .ררועתמ  אוהו :,שדוק

 ,המוד | .הבוצעה

 = .הנתשמו ךלוה .וחור ובר תיבמ יל'המלש לש :ותאיצי .תעשמ
 ,הז \ ונמלועב ןאכ  רתוי  תוהשל ותישרב שי ושכע ,םויל .םוימ
 היה הליחתמש ,םירבה הכרה .וינפלש המב ןיחבמו לכתסמ אוהו
 שיגרמ היה אלש וא - :האור .אוה המ עדוי .וניאו .םתוא האור
 םהילע = דמוע 'אוה ושכע  ,ללכ םחב
 ומצמצמ היה :,דאמ  םצמוצמ | ,וב יח אוהש ,הז .ומלועש יד

 ! אלא | ול היה אל הנטקה וריע | תובוחר לכמ ,רתוי  דוע .הליחתמ
 .שרדמה תיבו ןכר:תיב  אלא--היתב לכמ -,תסנפהחתיב לש הבוחר
 ,םלכ אלו ,םידוהיה .אלא--םש םדא ינב לכמו  ,הליפח :יחבו
 ,ול .יד היה הז ומלוע  .ושהדמ-תיבמש םתוא = אקוד אלא

 < = -םימכח ורמא ךכ אליכו ..םוקמה יל רצ :! רמול והעד .לע הלע =
 רֶצ .רודזורפה םא ורוהיל ול .הָמּו ,רודוורפל המור הזה .םלועה

 " אל  ,םתרוצכ םתוא האורו

/ 

\% 

]- 



 + םימייקו =

 ,הכלהב הז תא הז |

 ,רבדה:'לע

 ל : < םלועה % - ; 4

 תערה חפיהבו קחודב : םייחו .טעמ- םימצמטצמ: %.ךכ .לכ הפו נואו
 תוקפחפה רמלו אצו | ..וז יארע..תרידב- תויחל שיש. ,םימיה רפסמ
 יהל בוטו. םיענו תרזחה .ךותב המלוע .האוה וז תעלות , תעלותמ

 שיאכ.,אהותו  וינפלש .המ-לכ לע ותער ןתונ. יליהמלש ושבע
 ירה . ,דלונ..םויה .ולאכ - ,שרח :ול הארנ רכה לכו ,ותנשמ רוענ
 תסנפה-בוחרמ. ץוח ., וינפל- הובג . רה -לע..הל-.תדמוע- הגטק ריע
 ,וללה.םונטק- תובוחה רוע: שיו , םיבשוומ..םהו תובוחר רוע-הב .שי
 תונג ..,םש . םוצע- םג.. ,רתויב .םיפי .םהו = ,םש םורר .םודוהי ןיאש
 ריעל ביבסמ קוחרמל םיטשפתמו םיכלוה  םיקמעה | ,םיסררפו
 ,םיזוגא לש תושרוחו תודש ,קרי ינג םש ,יפויו ןח ,ויז םיאלמו
 םינק ,םיאשד ילדגמ ,תואצבו םימגא ןיבו" ,םש הערמ תומוקמ םג
 רבה-זואו ,םיכלוה םינייעמו םימ- תוכירב--ףוסו אמוג ,תונעשוהו
 םירה האלהו .םיקמעה. רבעמו : ,.בורל.םש םיוצמ .הצבה"תוופוע ראשו
 קוחהמל .םיכשמנ.םילודגו-.םינטק .םירעיו תורשו ,םהישאר .םיאשונ
 רימעמ - יל'המלש ולה .םירבהה לכ .לע  ,ןיעה -ןמ םימלעתמש רע
 י הנושאהה םעפב םתוא-האור :אוה ולאכ: .,אהותו םהב לכתפמ ,ווניע

 לש-:וז.ותרלומ  :ריעש = ,יליהמלשל  ערותנ: םימיה = בורבו
 ,םידוהי- םיתב :ילעבמ סמ- חקול-:אוהו = איה. ןיטשניגטיו  סכודה
 ,ריעח- :ילעב 'םה ףא ןאכ. םירדה :םיונהש  ;.ותמדא לע  םייורשה
 םתעה .רשפאו  ,םהומכ \ םהל תעד>תוחו  ,םידוהיה': היבשוי .לככ
 ריעהל'וז ק"ק--םשה תשודק ,ול השק ,ןכ םאו ,רתוי רוע הלוקש
 םירופרסהו םירגתה:::,ובש- תזיזנחהו :קושה  :,תמא >< ץהל :ןיינמ
 םהיתחשמ:יתרשמו םהיתרשמו:םה ; תוינסכאו-ןיי+יתב , םירוטטרמסהו
 ריעה:לובג:לפב :םינגהו= תורשה  ,המדאה לבא  ,םידוהי::לש 'םלכ
 ,וחיכוי("עלב- םערעגאי) תוינטכואו :םיזוגא<:?םה םיוגל :ירה- ,בופס
 ,תוינמכוא- טוקללו :םיזונא שולתל -רעיה :ךותל םיאב לארשי :ינב
 ושע- הנה --םהילע תלפומ  הלודג  המיאו . ,םהידיב : תורירקו םידכו
 ריכעמ .הוחרחפה :+הקזח :דיב- םתוא הכמו .םהמ .םהילכ לזוג: ,אב
 ,םתוא םיליהבמ :ירה וב ץע::לכז םיחמחנה :וואשדו -רעיה :.:םחור <

 ,םבל- תא -עזעומ :רופצ:לוקו :.;םתעד עלבתת = ףדנ : הלע . לוקמ
 ולא: ,ורזעבי אבי :.בקעי לאש :;וב:ל ב :קעוצו .ללפתמ-דחא לבו
 לכב חיה-טעמכ ומצעב :אוה ירהו ::הבורק:הרצו :רבהמב םיעות םה
 ראפלו :תועיטנב :ץצקל- םירענ .תרבחב = תחא = םעפ 'ךלהשכ ער
 רחא: ףנע : שלתש >ןויכ . תועובשה =גח :דובכל :תיבה:'תא ןהב
 ינש.דימ ,םינגה .דחא לש ררגה לצא :,ובולפלב םיסגא .לש-ןליאמ
 ילמלא -ומע :םושוע ויה :הלכו לוחג ףצקב. ודגנכ ואצו  םינטק :םיוג
 םהינפמ .םנו וילגרב. חכ :אוח-ךורב  שודקה :ול ןתנ = , םדיב :לפנ
 ,לארשי רטוש ךי- לע:הרצ :תעב ויריבח תא :חונמ .,יכצכ הרהמ :לק
 : ,םהילע .םחריש

 יםידיהי :שיש ,ול.אוה שרחו :יל'המלש האור :הזרבר דועו
 םויחי:םהו- ,םלועה .תויוהב = םיקסועז :אברו :ייבאד  'תויוה - םיחונמש

 ,ארטג אלא . םמלועב  םירוהיל . ןיאש = :,הוה :רובסכ
 םידרחמ :םידוהי .,.םחישרפמו . םימכח ירבר בושיב לפלפלו רומלל

 רמול התא :תכסמ >וזיאב = הול לאוש הזו
 המת היה.-הלחתמ :. העטש :חאור :אוח ףוסבלו תדמל םיפד :המכו

 ,םירתוימפ ול וארנ הרות .דומלתמ םילטב .םידוחו
 ,אוה"ךורב שודקח הצר .יאדו 1אט :רמאו ותעד החנ :ךכ .רחאלו
 !ומלועב הלא םידוהי .םג .ויהיש

 ץוינפלש המב ןנובתהלו .רותל יל המלש תא ררועמ היה ימו
 ינש םראל שיש  ,םירומ לכה : ,הזה ערה . רציה  ;ןטשה : :אוה אלה
 ימ ,הזב -אלא- םימכח  וקלחנ אל .ער .רציו  בוט-רצי- -- םירצו
 תלחתמ ער .וא..בוט .םראה- בל רצי ;רמולכ  ,םדוק  םהינשמ
 ךאיח .רתויב עדויו :;התויב .ינרברו .ןושל .לעב םהמ -ימו 'זותיירב
 יל ויש .ונתַמו ואשמב גהְנתהל ג םדאה "סע, ל

 .םיביוחמ םהש: ,םינרקתהל םוקמ םיחינמ ונא םיקלוחה ןיב
 . מאש המ ורמאי ,םלועל אב אל ןיידעש המ  וליפאו 4 ,לכה
 חלש אלא ונל ןיא ונאו ,ללכב 'םףא ינב לש םתיירב עבטב
 ,םירבהמ+ונאייסחב: השענש המבו ,ותומכש ימו

 מ .ולצא םיליחתמ  וירצי םע יל'המלש לש ויקסע
 ןענש המ .הז ונמלועל רבעש םלועהי ותואמ אציו ררחתשנש
 ו גוט רציב אל .יולת ונְוא- . ,םלועה = ותואב--םש ןמק ידוהיב
 ןושפנ ינימו םיחינשמ ,םינוגדפ ,םירומ ינימ שי םש ,ער רציב
 ענו םדובכב :ותוא םיכוררמו :םיגוהנמו ותוא םירמלמש ,םינושמ
 שטנחו .םתרוח: .ובלב :םיעבוקו  ,ןללה םירצי לש עויס אלב
 , ,םילודג .םוארומבו .תוטירפו- .תותואב די  קזוחב םרפמו

 (אבי ךוע)

 ,הָיָמַּורְב
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 טה תעד תא העש יפל והינהש תוטלאהי וטלחוה ןםולשכ הרמגנ םיפוצר

 והנ לפשה םבצמ רבר:לע  םייתרה םינברה 1עמש תמא ירבר הברה
 :ומ רוחיב ,םימשרה םינברהו. הרועובש םוטנגלטנואה ,ול מרג םמצע םהש

 עומועחו  הרותה ירצונ רימת-- ויה םינברה יכ ,וחיכוה ,ןיקמוט רמז ה"אזמ

 %א ,תוחא ךרד םהל ןיא --תפוטל .פעה--לע-םועיפשמ תויהל תמאב םינברה
 %) .,ץוחה ןמ קר חכ  םהל = ףסותי םאָו = ,םיירפומה םהיתוחכ = תא "וריכגיש

 וושה ו תכ יופו דעב "= זוע לכב ומחלנ ,הדיעוה ירקיעמ דחא תא

 7" ריוטראה לש רטואנ היה .יפוא -,םיפירחו םושק םורבד' םיטנכלטנזאהל
 מת שאה ₪ ,והערל ,אוה ירוחי, ,םישפחה- רגנב - 'ןוופמ- היהש -

 עול .לוכו ונואש - יאשה = ונוא- ותדה יי טדר רדגב ענוא
 / תעול+ ית: "ברל" רופא, . "טז ד ו-הי* .םיע כ:ם ת"א ב/ש ח תה ל ו םישפחהל

 ."םישפתהו םינימה- םע רפהל. עהי :אלש. יאולהו ,הנידמה ןושל

 "ה אל ,הרעסה תא 0% וצמאתהש ,קסירבמ םייח יבר םשארבו ,םירחאה
 ֶ יהרשפ יריל אובל  הלוכי הדיעוה

 ינאנוולמ ר"ומראה :תעוס :םיננש = םומרז השלש ולגתנ ..םינברה ןיבו

 ל עצ לכ ילב = ,תדהו הלהקה ינינעב ידיחיה טילשה ברח אהיש התצר
 5 ןוכנ .קטורבמ םייח 'ר = ןסונהיגל .ופוט  זנוצ:לעב לכש יפל ,הלכשה
 ה ייחא וטנ ותעוסו קסנווודמ ץ"כ החמש ריאמ 'רו ןימשר בר לש ומויקל
 .ןטק זניצ לעב דחא יתד בר יהי יב

 וה "תינברה (א :הלא ל ולא 5 תל ץק םושל

 1 (ג - ילמרוגוא/ואוה :טויתדה  םונברה לש םכצמ:(ב .תרתוימ הבורפ-אוח
 'א ואכמ רותבז - תדח .ינינע- לע ימשר = חיגשַמ.:רותב רשאתהל ךירצ -יתדה

 .טנגוחל .אוה רתוימ - הלפשה .לש .זניצ (ד = ,תחהל . תועגונה .תולאשה . לב
 הטיה .הפשה תא .םג .,םוידוהיה. םידומלהמ ץוח .ןתערל ךירצ .ישארה .ברה (ה

 !וניסוחמ .םומכח וא .הארוה-ורומ הלהק .לכב .תויהל ולכוי ישאר בר דבלמו
  געותהל הל תושרה תיתד | תינבר רתכב תעב םישמשמה םושנאה (1
 יתיסווה הפשה תא םיעדויה םניאש יפ:לע:ףא ,םינבר רותב הריחבה

 \ ולטנ םה .םומשרה םינברה דצמ לודג רותו השענ הלא תוטלחהב

 רשואת םא- רשא ירחא ,בורקה  ריתעב םה  םמויקל גואד ילבמ ,םמצע

 / נ לש םימשרה .םינכרהל 'דבאת :ירה הריעוה לש .וללה תוטלחהה הלשממה
 םינברה כ"אשמ ,הארוהל .הכימס םהל ןיאש ךותמ ,רחבהלו בושל םתובו

 1 טתומשמב םוהמוע :.םיראשנ .ושכע לש ולא יכ  שרופמ יאנת ןנתהש
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 ןאכמ יתר בְרל רחכהל תצורה שיאה .,קוחל .תוהומאה תוטלחהה ן
 ,תיסורה .ןושלה .תא. תעָרל :בוומ

 רפמיש וצר םה הלהקה תלאשב םייתרה .םיגברה ורתו תאז תחת ק

 אלש ינפמ  ,םיטנגלטניאה  ומחלנ :הז .דגנו הלהקה .ינינעב ג פלש

 ירצונ רותב םינברה וראשנ ךכיפלו ,איבוברעב .םישמשמ .לוחו ₪ 2

 ר'ע הטלחהב רמאנ - == אוה ץוחג, ..רובצה יריב להנתת ל

 ינינע לכב קוסעתש | ,תידוהי הלהק:תגחנה אצמת הריעו רוע ב

 םוקמבש תורוהיה תלחקה לכל םועגונה ,םירוהיה לש תלבשחהו תקווה

 תבייח ..איהש .,תולאשה רתיל הדיעוה  עוגתשכ ,לדגת המחלמה לבא

 םינברה ,הלהקה חגחנה לא .תוריחבהו רשבההסכמ תולאש .רוחוב (ןזו עו

 .הלהקה תגהנה ךותב םהל בושח .ךיקפת 'אהיש  ,שוחרל ₪

 םה :רומג .ןוחצנב ראפַתַהְלו ,ךרכתהל  םויתדה םינברה .םִילוכו העש פל

 תואצוה לש ביצקתבו .ףלשממה םעטמ םירשואמ .םינבר יהי .םה ,םכצמ

 ,תימשרה .תוגברה לטבת הז דכלמו  ,העובק תורוכש םלובשב עב ה

 ןנמתנש ךותמ ,הלעתומ הליחתה  םינורחאה םימיבש תונברה וז ,שפנב

 התיה םתעפשהש ,םיליכשמו םוגלפומ םושנא םימשר  םינברל הש
 4 / שי

 הלכשהה תיסימוקב קרפה לע םעפה דוע הרמע תירוהיה .ןושלה | /

 המותס הטלחה התווא לע הלבקתנ תמרוקה הבישיבש "ורחא ה

 רגנ ורבר  תאזה םעפב | ,םרוקה  ןוילגב ונעדוהש יפב 0
 הול. םוארבאיטקואה ,תירוהיה ןושלה לש התובז לע ךןוגהש רו

 םירשע לש .בורב .התחרנ ןמדירפ לש ותעצהו  ,יקסניטאירבז = בוי
 ;תידוהיה ןושלה  דגנכ פתע ווח םינלופה םג  יכ ,אוה ןונעמו .,רשע דג
 תופידר .תלבופ םה םנ]של - םגש  ופ:לע:ףא  ,םיארבאיטקואהו םוגמוה ' סו

 - הנושלש המוא- לש הרעצב .שיִגְוְהל .אופא םיכירצ ויה. םהו .,תשלשה ןוש

 ,םתיבמ םתא .,ואובהש הרותה תא חבש .אל  םינלןפהש אלא ;,איחימנ
 המכ רע תירוהיה ןושלהל םמצע . םה .םיקיצמ .ןילופ .תנירמב םג מ

 .,םתטושל קר .ןבלה יאו וחעגמ
 תושרה אהתש ,תמדוקה .הטלחהה תא םג טעמכ הלטב | , הופימוקחו =

 םירוהיה לע םג .הלח איהש הטלחה ,םהלש רפסייתב , חותפל
 םוברה .םוכוסכסה ינפמ ,עיצה םירנא-ןופ יארבאיטקואה .בשומה ₪1

 םירחאה םימעה ינב לש 'רפפה:יתב רברב הלאשה תא וסמל ל הבדמ וו

 :ותב .רבדב .וכרענ רבכש תונקתה לכ :אלוממ ולטב הוב  ;תדחוימ הופט

 סינכהל  םיטטופוד םושלש = םוכירצ .ושכע ',םורחאה  םימואלה ינב לש
 תא-הל רופמלו .היפימוק :רוחבלו :רוזחל: הכירצ וזו ,המודהל העצה
 ןודל . קיפסתש .םדוק .ולכו- תישולשה :המודה לש .הימיש :וילאמי ןבומז ה
 >,תאזה לאש
 .ִסְו לע רז; פי רג א ,וארבַאיטקואהו .,םונמוה תגוכ ,התיה ו םנמא\
 ונלת  רבדה .אהיש .בטומ . ירהש ,םולב וגְָספה אל ,ונחגאש רשפא |

 .יתישולשה ָהְמְורב .טלושה בורח .,ןוצר ,יפ לע ל |

 - הליטהש תוריזגהו תורמוחה לכ  ,ןוצר תעבש תויהל הלוכי הלשממה
 -תמוָה ,לש . .אקנפשוגב .תומתחגו תוכלוה ,תורשאתמו תופלוה - הק

 7 קרפה לע הז עובשב הרמע  תימוקמה הגהנההל היטימוקנ
 + ,בוורגנוש ,תייארקה הגלפמה רכח ,תובטפמיזכ .םודותיה 'ת

 הרמעהשכ םלואו .תובטסמווב ףתתשהל םודוהיה 'לש  םתוכו לע ןגהל שח
 בורהו .םירוהיה תכומל היצוזופואה לש תוער עשת קר  ואצמנ ןינמל ה
 ,תובטסמיזב ףתתשהל םידוהיהל תת ולבל וטילחה

4 

 .ץֶרֶאְל-ץּוחְּב

 .רֶחְכנִה , .הלג .,ץרמ . שךוחל ירושעב . ירמסואה ,הטארסבווהה | :
 -ובוהיציל גב .םריה ,,בצמבש תוארוגה לב תא .רכיורטש

 5 < ם5לועה <

 לש וופסב םירפוסמה םירבדה פ"ע .תמאתמ ,אטול  ירוחי ברקב קו אמגוד
 ,רכיורטש ר"דה שמתשה ובש ,ךילרהא רופיפורפה

 ברקב םוררושה ולאב ץחלו ונע * ,ךוסתמ אפוריא לכב טעמכ ןיא,
 רתויהו לפש רתויח ןוירטילורפה וליפא .הנידמה :חרומב ןאכ םיבשויה .םירוהוה
 ורוהי לש םבצמכ יוקל ילבלכה ובצמ ןיא דרפסכו תימורדה הילטואבש לדלודמ

 ירעב םידוהיה ייח תא האר -שא שיאהש הזחא ירשבמ .הניבוקיבו היצילג
 םושמ ,םיינעו .םיארונ .םיוח הארמל לעפתחל רוע .לולע 'ונוא הניבוקובו היצילג
 -ישנאו םירטוטרמסה = םיגזומה- לכ ,ולאמ ::םוארונְו םיינע םייח דוע ךל ןיאש
 גופה ןמ יברעמה .ירטולורפה רכתשמש המ ןליפא םירכתשמ םגיא .וללה ריואה
 "...עשפרושעמו םיהתפה לע הרוח ירי לע ,תירקמ זודובע ירא:לע ךומנ .רתויה

 רכיורטש ר"רהו
 : ךולרהא

 דועב, ,"ראמ לודג ןוסאל םייופצ חרזמה ידוהי רתוו הניבוקוב ידוהי,
 ףלא תאממ ,' ,'קפס םוש ילב "הזה ןוסאה אובי הנש םירשע וא רשע
 תורוקמ םיפלא תרשעל קב שי הניבוקוב יבשוי םירוהיה

 םיררושה ךשוההו תולפשה --םותיו ,םינמאנ הפנרפ לש
 ."םתוא םיספנרפמ ץראב

 יפורפה לש רומאה ורפסמ תוטטיצ איבהל ףופוה

 ידוהיל תברוא הלודג הרצ רוע הנה .הזכ ארונ בצמב םינותנ םתווהבו
 ןראשי םידוהי יפלאו היצניפורפה רכדב קוחה לטבהל דמוע .בורקב !הניבוקוב
 םונצכקל רחא םוי וכפהונ ,הזה היחמה ףנע םתאמ ללשיש יפל ,היחמו ןוזמ ילב
 .הבדג לבקל די .םיטשופה

 תירטפואה הלשממה םישת םא ,רברה .קפופמ ךא ,הארונ איה .הנומתה
 .:רכוורטש  ר"דה = הוקמש:זמב םודוהיה בעמ = תא .המזאמב | ןלופא  ןקתל \ בל

 הנובוקובבו ָהיִצילגב .םירוהיה בצמ . ר"ע  הלאכ) הלאכ .םירבד ועמשנ .ךככ
 ,םעפה .םגש  .הילע הקזחו ,םתבוטל הנטק עבצאב וליפא הפקנ אל הלשממהו
 .יוקתתוגממ רבווקטש הרה וכבד .התוא .ןזיגרו אל

 "הלהקה,  םשב | הלודג- תוררתסה | תינשה = הנשה הז תמיקתמ .קרויונב
 אצי ם אה גנב  קרווונב , םירטושה:השש םימיח  םתואב  לודג- שערב; הרצונש
 םינומה .לכמ םיעשופה לש ;- לורגח בורה .יכ .,םירוהיה רגנכ תומשאהו .תולולעב

 ועמשנ ,תורוהוה .תונותעב לורג ןואש ותעשב ררוע הזה רבדה ,םיאצוו םברקמ
 ,.רלונ זאו וז הלולעבש רקשה תא חָיכְוהל םירמאמ ובתכנו תוצרמג .תואחמ

 יהלודג - תודנהו תורדתסה אורבל .ץוחנ יכ ,קרויננב רובצה-ינקפע בלב ןויערה
 ,ץוחמו תיבמ הקירמא ב םידוהיה יניגע לע ןגהל ךמשמה לע דומעתש

 .ישארה ןינעה .תאזה ,תוררתפתה לש ףינשה .הֶריעוה הָתיה הז שרחב
 ,קעמ ירוהיה .טפושה רגנכ הצרמנ האחמ ךורעל --- היה וז הריעוב וב ונרש
 םיטנרגימאה תמישרב םושרל ולבל השקבב הלשממה לא תונפל ןמצעל ריתהש
 הטישה | ,ואב וצראמש םעה ותוא ינב רותב פא יכ ,םידוהי רותב םירוהיה תא
 ;ת ד ןכ אלא ,ם ע ןב ידוהיה ןיא :איה העורי קעמ טפושה לש תאזה
 ןמ ןיא  ךכ = ,יטנטפטורפה  ,ילותקה טנרגימאה תנומא תא םימשור ןיאש ,םשכו
 / ,השמ:תד:ינבל עגונב םג הז  רבד ריבזהל ינארה

 לש םוהבחה ןמ הברה םגמא :.וז הטישב  הקיזחמ הניא ."הלהקה,, םלואו
 ,תושודאב:תאזה הלאשה .לא םיסחיתמ ,םיזנכשאה .ןמ רוחיב ,"הלהקה,.תורדזפה
 ,ךכל . םיכסהל םתל ,רשפא ,יא .היצילגו היפור יאצוי םידוהיה ןומה חב:יאב ךא
 .סתרלָומְו .םמעל שחכתהל .םוחירביש

 -רבד לע תינינעמ תורפיצ םואצומ .ונא \ "לקינורכ שיאושד, ןותעב
 ששב .יכ , תוהיעמ תורפיצה ,.רפאמל .ונודנש ןודנולב .םודוהיה םיעשופה .רפסמ
 תנשב . ןודגול .ודוחי . .ברקב .. םיעשופה ,רפסמ ,תחופו .ךלוה - תונורתאה .םינשה
 הנשבו ,שיא 717.ל רסאמל וגודנש תוידוהיהו םידוהיה רפסמ הלע 4
 ,צרפ םיעבראב טעמתנ םרפסמ : תרטוא תאז ,488 דע םרפסמ דרי הנורחאה
 . המוהכו םישונע"ףסכ :ןוערפ .ןונכ = ,ןוממ .יקסע לע ושנענ .םיריסאה בור
 תאו דבלמ .  רועה יבשות םיֶרּוהְי . 150.00. ןיּב .ךתויב .בֶר ,ןניא 438. רפפמה
 .,דאט רצק בור יפ לע אוה םיעשופה לש ךפאמה-ןמו יב ,הול בל םישל .יואר
 + םישק תונוועב ומשאנ אל יב םהילע דיעטש המ
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 + תּונויִצְב

 .6 2 רזוח

 לש ןושארה קלחה תא קר הזב םיטסרפמ וננה)
 לכל םיעגונה םיללכו .תוארוה--ינשה וקלח ; רזוחה

 ,(םוקמ לכב תישעמה תינויצה הרובעה יפנע

 .תישימחה הרדיעוה

 הדובע לש המלש תינכת תודוגאה ינפל .תתל ושכע ונאובב
 הדיעוהב ליחתהל ונמצעל הבוח םיאור ונירה ,תישעמ תונויצ
 ,ונתעונתב המוקמו הכרע- תא ראבל ,גרובמהב תישימחה

 ןיאש םימרונ ,םהב םינותנ ונאש * ,םינוציחה .םיאנתה
 .ידוהי .ייחב אל. ןהל יוארה םוקמה תא תוספות ונלש  תוריעוה
 חכ-יאב לש הדיעו ,  תינויצה  ונתורדתפה ייחב אל ףאו היסור
 היהיש איה  היואר ינלש וזכ העפשהו םירבח תבורמ .תורדתסה
 ,תובבלה תא ררועמה ,בושח ירובצ ערואמ לש ךרע רימח :הל
 קר ונל .ויה םנמאו . תירובצה הבשחמהל המוצע הפיחד .ןתונה
 ,סרופנניסלהבו קסנימב :הלאכ .תודיעו יתש

 יללכ .רתוי רבד םוש ןיאשכ ,םירומא םירבד המב םלוא
 ןמזב תפפאתמ .איהשכ ,הדיעוה לע. ליפאמ בלה תא ךשומ רתויו
 זא ;הריעוהל .תובבלה םייונפ זא .המצעל הל  םידעוימה  םוקמבו =

 .ןתוא רותפלו ןהב .הקוסע הריעוהש תולאשהב ןורל ןמז יד שָי = <
 ןורחאה םרוג יאדו זא ,םרגנוקהב הרועמ הדיעוה םא כיאשמ |

 + הנושארה לש התומד טעמהתש
 תאצויה הלקתה לע וניארה תישימחה הריעוה םדוק רוע

 .סרגנוקה לש ומוקמבו ונמזב ונלש תודיעוה הא עובקל חרכהה ןמ
 וניריב הלעי אל םא -- ירישעה | ונרזוחב -- זא ונְרמא םלוא
 שילחהל ,פ"הבל  ,חילצנ רשפא ,תאוה הלקתה תא .ירמגל ריפהל
 תולאש :ןיבו סרננוקה "תולאש ןיב לידבהל ונטלחה | , החכ תא
 םיינויצה ונייח תולאשל הריעוה לש הנמז לכ תא שירקהלו הריעוה
 םגש אלא ,ונידיב התלע תאוה הלדבהה םנמאו .,רבלב היסורב

 רוגל העשה ונל הקיפסה אל טושפ : הברה ונל הליעוה אל איה =
 ליהתהש רחאלו ,םרגנוקה ליחתהש םדוק הריעוה תדובע תא
 ידכ ,םישורד ויהש ןויעהו החונמה ונממ ולטינ ירה .סרגנוקה
 \  .הדיעוה ןהב הקסעש תולאשה תא רותפל

 ןידה תא | עומשל קר הדיעוה הקיפסה סרגנוקה םרוק
 יצראה הרעוה לש ,תמיקה"ןרקה לש ,יזכרמה דעוה לש ןובשחהו
 הקיפסה אלש המו . הוהה ז.דובע ר"ע םיחוכוכ .ליחתהלו תולארשי \

 ,סרגנוקה .ירחא רומגל הלכי אלש ןבומ ,סרגנוקה ינפל תושעל
 זא ..סרגנוקה למעמ םיעגיו 'םיפיע ויה רבכ םיריצה לכש העשב
 תורדתפהה תולאש תא תחא לגר לע ריתפל קר :הריעוה .הלכ*
 ,תישעמה הרובעה ףוגל .תוכוישש

 אלו התדובע תא הריעוה הרמג אל םנמא םא .תאז לכבו
 הערו העטנ הלודג תועט ,קרפה לע ודמעש תולאשה תא הרתפ .

 התדובעמ :ונבל .תא ירמגל חיסנ םא ,ונתוררתפהל םורגנ הבר"
 ירהש ,ומצעל אוהשכ אוה בושח מ"הומה ,תישיטחה הדיעוה לש

 .ונתוררתפה ךותבש תוחורה ךלהמ לע העודי הרמב דומעל רשפא ונממ <

 .וברמה לש ןובשחהו ןידה ד'ע םיחוכוה
 יד'ע .םיחוכוה ופפת הדיעוה  תדובעב ישארה םוקמה תא

 תושורדה ןתוא לכ וטלבנ הלא םיחוכוב , יזכרמה רעוה לש ויתולועפ
 ןיזכרמה דעוה תאמ ונתורדתפה ירבח םיעביתו םישרודש ,תועובתהו
 וריקפת לעו זכרמה לש ותדובע לע ונירבח לש םתפקשה הטלבנ
 , ונתעונתב

 תועיבתהו תושיררה לב לע הפ רומעל 9 רשפאזיא

 .ו .ונא םיצור ,ח'הורה .ירקבמ .ועימשהש תונולתה .לכב לפטלו
 .תשירוה לכ רוסיב תחנומ התיהש  ,תירקיעה הפקשהה . לע רומעל
 ,תונולתה לכ לש ןרוסיב םגו .תועיבחהו

 "חל ךירצ אוה ,תוררתסהה תא להנל ךירצ יזכרמה דעוה
 "ןוארהלו תוצוחנה  תיארוהה תא םעפו םעפ לכב תורדתסההל
 תוינויצה תולאשה לכב הב וכליש ךרדה תא תורדתפהה ירבחל
 1 הנוצר השוע קר זכרמה ןיא .קרפה לע תודמועה ,תוירובצהו
 ] .הגיהנמ םג אוה אלא ,תורדתסהה

 וותולועפ ירקבמש אלא = ,וז הפקשהב הרומ אוה םג זכרמה
 -%ע וחיקפת תא קר אל .אלמי זכרמהש ,ושרדו תכלל | וקיחרה
 .הונתה- תגהנהב | קלח חקיש םא יכ ,היסורב העונתה גיהנמ
 < םעמוצמה לעופה רעוה לש תינירמה הריבעהב ,תימלועה תיללכה
 .טרקכמה וחיגשה אלו ,הבוטל העפשה וז הרובע לע עיפשיש
 "ןחא .תורדתפה זכרמ לש ויתולועפ נוחו יחכ יופיל לובג שיש
 תוהו הלודג רתויה איה .תאוה תורדתסהה םא וליפטו תוצראה
 :ןו ץראב העונתה בצמ םנמא ,תיללכה ונתורדתסה ךותב הבושח
 "נושה הדובעה בצמב | ;יללכה בצמב הברה יולת תרחא וא
 :היוכרמה הגהנהה לע תולטומה ,היקרוטב תינידמה הרובעהו י"אב
 :לשוכרמ םלוא .םיינוממה וניתודסומ לעו תינויצה תורדתסהה לכ לש
 לנ לש ןתלהנהב וליפא ףתתשמ אוה ןיא תחא ץרא תורדהפה
 תונומה | הגהנהה = ינפל אבל .קר .אוה .לוכי ,וללה  תודובעה
 וקעצהו = ויתוצע תא לבא :,ויתועצהבו .ויתוצעב םעפב םעפכ
 .תוחרל םג רשפאו לבקל רשפא הלא

 ש / ללכ ובשחתה = אל -יזכרמה דעוה לש ויתולועפ- ירקבמ
 טשהרל רשפאש = ,םירבד .ונממ ושרדו ותלכי \ לובג = םעו ויתויכז
 יהעונתה ינינע לכ תא להנמה ,םצמוצמה לעופה רעוה תאמ קר
 לע םג הערל  עיפשמ הזו  ,םיעגי ללכב העונתה ינינע םאו
 זלונחתו הצע םוש יזכרמה דעול ול ןיא ירה ,היסורב העונתה
 .,םיצוחנה םינוקיתה תשירדב סרגנוקה לא אבל אלא | ,תרחא

 השמש איהש םושמ ,וז תועט לע דוחיב םיארמ ונירה

 = ,יזמרמה רעוה ישעמ ירקבמ וננולתהש תונולתה לכל רוסי
 'הנוה .יב ,הננואתה ח"הורה = ירקבמ לש  תחא :הצובק

 :תיינויצה תורובעה תא חינזהו הוחה . תרובעב קוסעל  י זכרמה דעוה
 .וח'הודה טלוב ןפואב חיכומ .רופו לכ .תללושמ וז המשא המכ דע
 :זלאשש םושמ- ,התוא םיריכזמ ונא םלוא ,הב לפטלו בושל :ךרוצ ןואו
 הוונק ,ונל .רשא חוכוה-תולאשמ תחא ללכב איה הוהה תדובע
 .השילשה הדיעוהב - העבקנש  המרגורפה תא ירמגל לטבל התצר וז
 ,רוונ "ירה  םלוא ..היפ לע .גהנתנהש יזכרמה רעוה תא המישאהו
 ' לנקתנש תוטלחה ומצעמ לטבל יאשר יזכרמה דעוה ןיאש אוה
 ושלחה תא הלטבו .תרחא הדיעו האב אלש ןמז לכו ,הדיעו .י"ע
 .יחוונע תא ןהיפ לע להנלו ןהילע ןגהל יזכרמה דעוה ביוחמ וללֶה
 .חוזחסהה םרהת ןכ אל םאר ,ונממ ווזל ןיאש לודנ ללכ הז
 . ,הלוכ

 "יונו לכמ .איצוהל ךירצו רשפאש תחאה .תוללכה אנקפמה
 .תעונתה תא להגמה דעול תויהל ךירצ יזכרמה דעוה--- וז איה תרקבה
 :היתולועפו היתודובע לכל ענונב

 ,הוהה תרובע  תלאש

 .וחישילשה הריעוהב : הרתפנ. רבכ  הוהה - תרובע  תלאש
 \א הלבקתנש  המרגורפה תא םיאתהל קר היה .ךירצ .םעפהו
 / ווועתנ בוש םיחוכוה .תעשב םלוא | ,ושכע .םיררושה םיאנתהל
 , ןחנ היה תרובע לש המוקמ | : תיללכה התרוצב הלאשה
 ,זא לילב .לטבל השירר  העמשנ | + והמ תינויצה המרנורפה
 המ :רתוי אל .התיהש ינפמ ל הריעוה לש המרגורפה



 ,םהה  םימיב תובבלה תושגרתהל  תורוה 'קר = הלבקתנו
 תונויצל. הל ןיאש חיכוהל ולדתשה וז השרה .ושרדש :םירוצה

 סחי םהל שיש םירברה\ םתוא קרש ,הוהה תולאש םע קסע

 םיסנכנ םירבדה םתוא קר ,הנורחאה תינויצה הרטמה = לא 4

 רתי לכ ,תינויצה תוררתפהה ןהב תקסועש תודובעה גיח ןו

 פ"עא ,ןהב קסע תונווצל הל ןיא ,תוימואלה וליפאו - ,תודובה
 ,ןהב קוסעל םיביוחמ .םגו םיאשר םידיחי רותב םונויצהש

 חיכוהל םחכב היה אל ,רתויב םישדח םניאש הלאה םירברה

 ,תישילשה הריעוה לש .המרגורפה תא לטבל  השירדה תק

 תישילשה הריעוה  ידגנתמ םגש | ,תורובעה .ןתואש היה 4
 ןהירחא תוררוג  ,תורדתפההל ןה הביח תורובע .יכ .,ןהב יו

 :ומרגורפהב ועבקנש תונירמהו תוירובצה תושירדה :לכ תא חונה
 ולידבהל היה רשפאש םייחה תונויזחמ דחא ןויזח -ךל יא הרומח

 עפשומו הזב הז .יולת לכה . םייחה תונויזח 'רתי  ךיתמ ורורפה

 ןושל תטלשהו  ,לשמל :,רבע .ןושל תצפהל  רשפאהיא = ,הזמ ו

 ןינעה לכ. תא רדסל .ןחכב שיש תוררופמ תולהק ילב םעה לע

 תופעתסמ ונממש ,בא ןינב והירה תורדופמ תולהק דוסיו .ןן

 תורדוסמ = תוידוהי תולהקל ןהל .רשפאהיא , תושירדה = רתו ל

 םיינידמה םיאנהה םתוא .לכ ורצונ .ןכ םא אלא  ,םייקתהלו אמל
 . ןתוחתפתה תאו ןמויק תא םירישכמה םירונוה

 םיירובצה םיכרצה י"ע הנוזינ תימואל העונת רותב תונויצה
 תשקבמ ,ןהב תלפטמ איהש הרכהבו העש התואב םישנוומו

 .קרפה לע תודמועה תוירובצה = תולאשה לע הבושת * תאצומו

 םייחה ןמ קלתפהל הל רשפא-יא תימואל  העונת ריתב תונויצה

 תנתונו םיירובצה .םייחה לכ תא תפקמ איה אלא  ,םהיווו
 הפקשה ךותמ---תחא הפקשה .ךותמ .הוהה תולאש לכ לע הנשה

 ,חי
 הבושתה תא הנתנ תישילשה הריעוב העבקנש המרגורפה
 -תדיליל הבשחל רשפאהיא .ךכיפלו  ,תינויצ הפקשה ךותמ ה

 וניתושירד םוכס אלא הניא וז המרגורפ  ,העש-תארוהל | ,עה
 ונייה לש תושרחה תוהוצה רואת  ,תולגב תוירובצהו .תוימואלה

 , ךכל םילגופמ םיינוציחה םיאנתה ויהי קרשכ הנארבתש םיימואל
 לש ןתאירב םירישכמ םניא ושכע לש םינוציחה םיאנתה םא -

 ךרוצ ןיאש ללב תרמוא תאו ןיא ירה  ,תומלשב וללה תוהו
 רשפא ושכע ,תושדח םייח:תורוצ תוארבנ תוגרדמ ,תוגרדמ ,

 תונויצה הכירצש | ,ןבומ ,וללה תוגרדמה תחאל עינחל
 רוכזל-איה הפירצ םלוא .,םיררושה םואנתהל הישעמ תא םיאז
 רדס .יתוא תריציל םינווכמ הוהה תרובע הרש לע הישעמש ד

 םיימואלה  וניכרצ תא קפסל וב רשפאש ,תולגב םיימואלה םיז
 , תולג ייחב ללכב םתוא קפסל רשפאש הרמ התואב םיירונגהו

 םיכירצש םיללכה וכמסנ ,גרובמה תדיעוב הארקנש ,האצרהב | =
 אל וללה םיללכה םלוא .הוהה תורובע דוסיב םיחנומ הו
 ךכיפלו ורמגנ אלו וליחתה םיחוכוהש  ינפמ  ,םכרצ יד וחלב
 , תדמועו .היולת הלאשה הרוש

 הבוח ,הלטב אל תישילשה הריעוה העבקש המְָרגורפה
 ינינע | תא להנל אופיא ךירצ = יזכרמה דעוהו ,התע םג א
 יזכרטה דעוהש אלא | רוע אלו ,תאזה המרגורפה פ'ע העוז"
 תא םינמסמ םהש בשוחו וז המרגורפה ירקעב  םרוקמכ קוזמ
 ןויערה תא .תולגב  ונייחב ףואשל םיכירצ ונא הילאש הרטל

 תרובע הרש לע ויתולועפ לכ דוסיב יזכרמה דעוה חוני
 , .ויתולועפ לכ לש ירקיעה וקה היהי

 לא םיסנכנ .ונא .הלאכ תופיאש הל שיש הגלפמ רותנ |
 -יא ,הילע .עיפשהל לדתשנ הז חורבו ונלש םיירובצה

 .,םיירובצה םידפומה םתוא לכ רוציל תינויצה תורדתסהל
 ל 2 1 2

/ 

 םָנ םירברה .ולגלגתנ ןיגעל ןינעמו = .חרומב תפרצ לש התעפשה קווח--תבוטל |
 *סנאילא,ה .ישעמל .תדחוימ הנוכב תרגנתמ איהש ,רמאל תונויצה לע
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 רשפא?יא  .ונל םישורדה  ,המורכו רפסה-תיב תא .,הלהקה תא
 לכ ,המצעב תינויצה תוררתפהה תאו השעתש ךרוצ ןיא םגו
 לע ותוא םיקהל ךירצש ,שדחה .םייחה ררס לכ .,וללה םירסומה
 .םעה ל כ לש ויתולועפ  תואצות אהיש ךירצ = ,ןשיה .תואושמ
 לכ לא ,ונכותב תולעופהו תומיקה תורבחה לכ לא סנכנ ךכיפל
 וניתושירד תא םינכנו סנכנ ,ונרובצ יכרצב תוקסועה .תויורדתסהה
 ןהילע ליצאנ ,תויוררתפהה ןתואל םנכנ | ,תימיוסמהו תורורבה
 הרטמה התוא לא הליבומה ךרדב :ןכילוהל  ץמאתנו  ונחורמ
 ,ונל ונבצהש

 איה ,םטה ךותב עיפשמ :לודג חכל תויהל הכירצ תונויצה
 םונובז, לכ שארב ,ונכותב  לעופו יחה לכ שארב רומעל הכירצ
 יהנויצ הלועה ךרדב םתוא ךילוהלו שרחה  ידוהיה םלועה תא
 רתויב .םיאתמה תולגב םייח-רדפל .האיבמה  ךרדה .התוא יכ
 היחתה לא האיבמה ךרד אלא הניא | ,תוימואלה וניתושירדל
 בוש  םיימואלה .םיכרצה  וררועתנש ןויכמ .ירהש ,ללכב תימואלה
 " תאו .,םלש .רתויה םקופס תא ושרדיו םתוחתפתהב דוע .ורמעי אל
 2 . == .יתונויצה תומשגתה קר תתל לכות םלשה קופסה

 ותואב .םירחא  םירברב עוגנל ץוחנל  ונא  םיאצומ הפ
 אורקל = תיגרובמהה :הדיעוב ןתינ .אלש | ,םיענ  יתלבה הרקמה
 דעוה  .תורז תונושלב תואצרה :וארקנש העשב תידוהי האצרה
 תעשב עידוהש .ותעדוה לע רוזחל ומצעל הבוח האור .יזכרמה
 םיעבות .ונא : היתויכז תאש = ,תירוהיה ןושלה וגרובמהב השעמ
 יהירהו ונמצעב ונכותב תויכז הל שיש יאדו ,םינוטלשהו תושרהמ
 ,תורזה תונושלה לכל תמדוק

 2 הוא יב וחיה וב עיה

 ּוארקנש הוב קפתסהל הריעוה .החרכוה הז .עוצקמל ענונב
 םיחוכו .השרח הדעו הרחבנו תיאניתשלפה הרעוה לש "הודה
 לכ תא ןורחאה ןמוב תוקיסעמה תובר תולאשו ,ללכ וררועתנ אל
 טילחה יזכרמה  דעוה .תורמועו .תויולת : וראשנ ,ונלש םינקפעה
 רזוחה בתכמה | תא וללה תולאשה \ לכ לש .ןרוריבל שידקהל
 .וללה .תולאשה לכב הז רזוחב עגונ אוה ןיא ךכיפלו ,ישילשה

 םירבוע נירה ושכעו ,םיללוכה היוקב ונתדובע תינכת יהוו
 : .היטרפ .רואת לא

.0 

 תויהל  ודעיג סרגנוקל הרשע שלשה תנש לש לקשהיימי
 < (לירפא 16 ,15 ,14 ,18) ןסונב ,ף"כו ט"ו ,חיי ,ז"יבו :פ"מהוחב
 הקבדהלו הצפהל | םידחוימ םיטקלפו  םיזורכ .וספדנ לקשה>ימיל
 .הלפתה יתבב

 ,השרחה הנשל םילקש ושרר אל ןיידע רשא | ,תודוגאה
 .יזכרמה דעוה לא םדקהב ןריתונמזהב תונפל תושקבתמ

 תא .םיפדהל ונתוא 'תשקבמ הבקסומב "ןויצ ינב,  תדוגא
 : הז הבתכמ

 ,תובר .תוכרב הלבק הלבוי יצח גח תא ונתרוגא הנגחשב
 תוריעמ וללה תוכרבה .לבקתהלמ :תוכרבה וקספ אל ןיידעו
 ,ונמע תבוטל הנמאנ הרובע ריקוהלו .ריכהל .ינירבח  םיעדויש
 הקומע הדוח םיבישמ וננהו .םיכרבמה " דגנכ :םינווכמ  ונא .ירהו
 2 ,םהיתוכרכב ונורבכש ונירבח לכל

 . הבקסומ ,"ןויצ ינב,

 "םנאילא ה דסוה .םוימל הגש םישמח הניאלמת- יאמ .שרוחל יעיברב
 םיריבכה הישעמבו וז .הרבחב םירבדמ וליחתה וירפבו ("םירכח לארשי לכ, 'ח)

 גלה |



 ,ורורבו ינויצה =

 ,רלדא סוריצ ,לשרמ ,םליפ םג וסנכג וז הדוגאל , הנחתה =

 הב הארקנש הלודנ הפסא רבכ אל הז הכרעג "םייטילופה ביעדמהל פ"סהיב ,ב
 תינויצה העונתה תוחתפתה תא ראת הצרמה ."סנאילא,הו תונויצה ד"ע האצרה

 "םנאילא,הל תדגנתמ תונויצהש חיכוהל ץמאתהש אלא ,יביטקיבוא ןפואב
 --,תונויצה , איהש םושמ תיתפרצה תוברתה תבוטל .השוע איהש הישעמלו
 ,םינויצה י"ע םיכמתגה י"אב רפס יתב שיש היאר אהו . הינמרג י"ע תכמתנ

 תירבעה קר אל השרי ,תיתפרצה לש המוקמ תאו תיתפרצ םש ךמלל ולדחש
 ינסרג ולוכ אוהשו עזגה ןויער לש הלגדב תלגוד תינויצה . תינמרגה םג אלא
 הצרמה ,יתפרצ ולוכ אוהש תווחה ןויער םשב תרבדמ "סנאילא הש רועב
 ףכיפלש חיכוהו תינטרגה תוילאירפמיאהו תונויצה ןיב רשק שיש ולופלפב הלעה
 ,רשפאה לבב םנאילאה ידיב עייסל תפרצ הכורצ

 ,ךייר ר"דהו קרומרמ : ר"דה םהיניבו םינויצ. םג ופתתשה וו .הָפסאב
 לש ר"ויה םק םהירבד רחאל ,הצרטה לש "ותטיש, לכ תא ,ןבומכ , וסרהש
 תפרצ יסרטניאל הנכס םוש תונויצב יש יכ חכונש ,החמשב שיגדַהו הפסאה
 , חרומב

 םהל שיש הוה טושפה לבדה תא ןיכהל םדא ינבל השק , רבדה אלפנ
 תימואלה ונתעונת .םהלש קרו םהלש םהש םיימואלו םייטילופ םיגינע םידוהיהל
 .םירז םישורפ הל םישקבמ ןיידטו פלעב העדותנ אל .ןיידע .תיטילופה-

 הירטסוא ינויצ לש הדיעו אגיווב התיה ינש רדא שדוחל ח"יו "יב

 : תאוה המרגלטה תא הדיעוהל חלש היסורבש יוכרמה דעוה . תיברעמה
 הדועוה םחלתש  םיוקמ וננה .הדיעוה תא בל ברקמ םיכרבמ וננה, *
 םיפתושמה תורדתסהה ירקע לע עב ןגתשו הנתטה לש הקיטילופה דגנ הקוחב
 תאוה המרנלטה לע . "התרובעב חילצתש הריעוה תא םיכרבמ ונירה . ונלש
 ומייקתנש ,תיברעמה הירטסוא ינויצ לש הדיעוה, : וז תיפרגלט הבושת הלבקתנ
 התודחא תא החמשב איה הריכמו םכתכוב לע הכרב הבישמ , םכיתווקת הב
 איבג אבה רמונב ."טרכוב טסנרא הדיעוה אישנ .  היפור ינויצ םע הנמאנה

 .הדיעוה רבד לע טרופמ ןובשחו ןיד =

 הסירואב ריפס .ר"דה י'ע תלהנתמה ,"הקיפוק תב הקיתוילביבח,

 ןמוה ךשמב .המויק תונש יתש ךשמב היתולועפ ד"ע ןובשחו ןיד המסרפ
 םהמ :'סבא 895.000 לש רפסמב תורבוח 24 "הקיתוילביב,ה האיצוה הוה
 ורכמנ תורבוח 13 . ןיעב םנשי ןיידע 'פכא ףלא םיעבראו ,0 ורכמנ

 שלשב וא םיתשב וספדנ וללה תורבוחה לש ןבורש אלא דוע אלו ןלוב
 טעומה ןריחמ .'סכא 95.000 לש רפסמב וספדנ תודחא תורבוח . תורודהמ
 היתורבוחש פ*עא , היתואצוהב הדיספמ "הקיתוילביב ,הש םרוג .תורבוחַה לש
 הלוע טיציפדחו תוסנכהה לע  תולוע תואצוהה . ךכ לכ לודג רפסמב תורכטנ
 ןויערה תצפהל הבר תלעות האיבמ "הקיתוילביב ,ה .'בור 781.06 ןובשחה יפל

 תודוגאהו םינויצה םינקסעהש "הקיתוילביב ה איה היוארו
 ונל שיש תועידיה יפל , היתולועפ תא ביחרהלו לידגהל לכותש ידכ הב ובמתי
 הנאצתו טעמ דועו ,רוסאה טיציפדה תורמל "הקיתוילביבה, תדובע קספת אל
 . םדוקמכ ןדעומב הנאצת תורבוחה רתיו , תושרח תורבוח יתש

 םונורגאה , לעופה לא תאצל בורק תוגויסנל הנחת י"אב רסיל ןויערה
 ילעב םישנא לע ןויערה תא בבחל חילצה הקירמאב תעכ ההושה ,י"אמ ןוסנרהא

 רוסיל םישורדה םימוכסה תא איצמהל םירמואו דחי ודגאתנש ,העפשה
 + דועו סונגמ רדה

 הלשממה םג תנינעתמ וז העצהב . םהיתומורתב םה םג םיפתתשמ לתנןורו ףיש
 לש הלודנ הקיתוילביב הנחתהל תתל חיטבה תורכאה רטסינימ .  תיאקירמאה
 תורדתסה הב ךומתתש ,הנחת . םלועב הדיחי היהתש , תורכאב םיקסועה םירפס
 התוחתפתתל ראמ .לורגו בושח הכרע היהי יאדו ,ווכ .העפשהו םועצמא תבר
 .י'א לש

 טילחה דעוה .ץרפב תדבוע הליחתה ודולב "ןויצ יריעצ, תדונא
 .וישעמ ד'ע ויובח תא עידומ אוה םהבש םירווח םעפב םעפ ידס אוצוהל
 ; םירבחל םתוא הליאשמ איהש ,םירבע םירפס לש הקיתוילביב שי הדונאהל

 תואצרה םג תכרוע איה , תופשה לכב תינויצה תונותעה תצפהב תקסוע הדוגאה 2

 הבימתב "ריעצה לעופה, תא ךומתל הטילחה הדךוגאה .המודכו םיחוכיוו
 , לבור 100 תב תיתנש

 דלפנזור ףסוי 1 סוי ץויחה ונוכח ינש רדא 'ד םויב תמ  ןילובב
 ותוריפמכ ןייטצה חונמה ,הנש ה"ל ןב ,בי'צידרבמ רלפנוור

 הדיעו תונטה רדס .ןורחאה סרגנוקה ינפל ,תינויצה הרובעהו ינויצה  |ויערהל
 סרגנוקה לא הונמה עפנ הלוח היה רבכש י"פעא .ןילהאוו ךלפ ינויצ יריצ לש
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 \ * סרננוקהל ומדקש היפור ינויצ תרועולו תירוטלוקה הדיעוהב םג ףתתשהו

 ווינה הרובעה תא רדסלו תינש תיכלפ הדיעול ארקלו התיבה בושל בשח אוה
 נענת--ונל דבא ןמאנו ץורח רבח .תומה ותוא םדקש אלא , ךלפה ירעב

 :ן'צ לאיחי = ר"רה י"'ע ק"הק תבוטל וסנכנש םיפסכה ןובשח
 " ' ,םרמ שדחל 8 םוי דע לארוועפב 95 םוימ

 ,כ"ור 190.-- םימלש םימולשת
 , 8 ןירועשל ל כ

 7? לצרה רעו
 : רה רע( תיז.יצע

 , 189,-- יקסנלומס .ץרפ רעו
 , 8 תויללכ תוברנ
 ,, 8% תורבוש-יסקנפ
 6 ימצע-סמ
 9 תואספוק
 9 תורעק
 1 םוכסב .ק'הק יות |

 5:00 המרגלת תונוילג | ורכמנ

 95058,67 ה"ס
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 ,תִויָפָרְגויִלְּביִּב תומיִשְר

 ו
 ןועראוצ לע תורסומ הרפמה ילעב ונתנ םיבר םימי הז

 %תכ לשכה רשא ,לועה תא ונקשנ םילקנ םידבעכ ונחנאו
 עמנ רשא רעומ אב ! איה תובא תשרומ יכ ןעי  ,והשידקנו
 :זעותבו הז הרובג תונע לוקב--"ומיתורסומ הקתננו וניראוצ ונממ
 וי'םיניס ונה, ורפסב "ימענ שיא, אב ,בר ללש אצומ חצנמ
 זפות תנשב רועו ,הז עוצקמב ברקל ודי רמל רבכ רבחמה
 שו ,"םירפס רקש טע, ץצופמ םשב תרכחמ רואל איצוה
 , .והיקנהו הצלמנה ונושלב | עירומו זירבמ אוה ותמדקהב
 הותבש תויתוא ונמו ורפס רשא ,הרסמה ילעב ויה םימימת
 והארי ושארב ויניע רשא שיאה ימו !הטכתל תאו םהל ובשחיו
 ןלא יל רבד,ב ,תרבחמה ףוסכו ."החרפנ תאז םתמכח יכ
 ;זו םיראבמה וארק יכה, :היקנ ןושלב בוש רמאיו ףיסוי "ארוקה
 :וינה התע ."ונינפ לע שרפ ורזי יכ ןעי ,'שוריפ, םשב םהירואב
 וגל ירכ ,ןושארה לע םינשדיפ ותומכב הלועה ,שדח רפס ונל
 1( םשמ ריסהלו "ףסכ ףרצ,כ םיקיתעה ונשדק יבתכ תא
 \ ,'םיניפה,

 מ ידמלמל ותמדקהב 'חמה ארוק -- !םירומה אנ ועמש,
 פה תודיח וניאיכנ ירבד יבורש ינפמ ,הלבוח םחורש ,לארשי
 יחפפא יכ ,ירי לאל רשא לככ ,םכל ינא אפרא הזה חור-רבש תא
 שא יחור ידלי םנ ,םילודג םימכח םובתכ םירפסמ יתטקלו
 ששקה םיבותכה לע שרח רוא והיגי רשא ,םינוקת ,'ה יננח
 רש רשא םיסכר םיפלא תשלשמ רתוי  הנרוג רימעכ יתצבק
 ."העקבל םבינפל

 אה אתרטוז אתלימ ואל -- םיניקת םיפלא תשלשמ רתוי
 גנוו םירחא םימכח ירפ םה םטועמ קר  םינוקתה ולא לכו
 וא ןיב שי בר לרבה לבא ,'ה וננח רשא וחור ידלי, לודגה
 מ איצוהש ולא ןיבו םירחא ירפס ךותמ איצוהש םינוקתה

 . יחרי א
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 "םירפוס רקש טע, .תרבחמל תופסונ ,םיגיפ וגה (*

 וט"פרת ,שמיבהארר ,רמעג שוא (רעלסקעוו) רקרערזעכ ךלמילא



 (ללכה ןמ | םיאצוי .טעמ אל = ,ןבומכ | ,שי)  םבורב
 הניא ךתעד םא םג ךבל-תמושת םיררועמו .םעטבו .לפשהב

 עו  תרטש ,תבשל 'חמה יואר תמאב הו לעו--םהל
 ץביקב םפסאלו םינוש תומוקמב | םירזופמה םירבדה תא

 עובטש ומצע ירי השעמ םינוקתה :רמולכ ,םינורחאה ןכ :אל
 יא .ךכופלו--םעט | רסוחו  תערהתולק לש םתוח םלכ לע

 ,יאנגל .וז הכאלמ  שורדל :אלש עפ
 יוארו הנוגמ ומצעל אוהשכ ק"הכב .םינוקתה השעמ אל ןה
 םא ,םינוציקה ."הילביבה תרוקב, יקוראמ וניאש ימ .םג ה
 לע תודוהל חרכומ  ,הנווכב ןתוא םצוע וניאו  תוחוקפ וו

 ילעב ומשרש ולא דבלמ  ,ךיינתב | שי תומוקמ הברהש
 םישרפמה יבוט םג ,ביתככ אל יתמאה ירקה םהבש ,הָו

 תודמ המכ םג .הז לע םימעפל ודמע טשפה ילעבמ םינומזנ
 יסוי 'ר .לש ונב .רזעלא 'ר לש תודמ :ב"ל, תמסרופמה אחוונ

 םוקמב ןוקת םשל ארקמה תרוקב :יניערג ,עודיכ  ,תוללוב
 ,"קלחנש רודיסמ, ,"הרצק .ךרדמ, הרמה ןוגכ  ,רומג ךרוע ץ
 ,המורכו "ורבחל ןינע אוה לבא ול ןינע וניאו הזב רמאנש רנו
 ףיפוהל תושרח תורעשהב םיאבה לע יאדווב רופקהל :ןוא ןננו

 םירבד לבא ,םירחא י'ע .ורמאנ .רבכש | *ירקת לא, םתוא \
 םוש אלב ,הרתי .תיריהזבו תוניתמב םישענ תויהל םיכירצ ולו

 תא | לומיל הצורה לכ 'אל ףאו = ;שאר"תולקו תונזחפ לש מ
 שוחו םעט לעב אוהש ימ אלא ,לטונו אב "םינוקת השוע, םע

 .ארקמ לש וטושפ קורבלו ןוחבל. הקומע ותנבהשו דחו או
 תולקב והשעמ השע ,ונינפלש ףפסה לעב ,"ימענ .שוא,\
 ףוס דע הקזח .ךיב "םיגיס תוגהל, ומצע לע לבקש ןלבקנ ה

 קקורו וחגב :ילוורש לישפמש ימכ ותוא ונא םיאור .,םיגופ
 הבה :הירא לוקב ארוקו  ויפורגא ינש  ךותל הצרמנ הקלו

 סיעכהל ידכ ,לאמש לעו ןימי לע רזוגו---"!הכילשנו
 ירסוחמו םה םילפת המכו ..,'אוש ילבה .םידמשמה, תא זונדל
 :האירקה התוא תמאב (*ןובלמ הרבש םינוקתה יבור :חירו שמ
 ונוקת לע דחא םוקמב ארוק 'חמהש---"תומלח ריר םעטכ ומעט

 ,ואצמת םעט המו וכרעת תומד המ .תומוקמ המכו .המכב וונוקתמ
 ,ו'ט  רב) 'וגו "יתיב קשמ ןבו,  :ולא * ןוגכ = םינוקתב ,לשפ

 *ףסוי תרופ ןב, = ן"יערז אל לשומה אוה יתיב לשומ נו,
 תונב .ןיע ילע תרפא .ןב ףסוי תרפא ןב,--(ב"כ ,ט"ט םש)

 טוחמ קד,--(ד"י  ,ז"ט תומש) 'וגו "םפסוחמ קד, ;"רוש ילע הזו
 ריחמו הנוז .ןנתא,--(מ"י  ,ג"כ  םירבר) 'וגו .?הנוז ןנתא, 'קד 9
 םיר בעמ עמוש יכנא, ("(ןנתא סלקל, .:רבדל רכז ,שדק 'ולכ) פק
 םיוג ןה, = ן"'ה םע םירבָעמ עמש = יכנא,--(ריכ ,'ב .א'ש) 'ש
 םינזועמ קתשכו ול סמרמכ םיוג ןה,--,(וט ,'מ 'עשי) גו 'ומ

 ('ד :,ר"פ םש) 'וגו "םהב .אטחנו תפצק, ן"ובשחנ (םירצבט
 'וגו "ברח ידירש םע, ;"עשונו םלוע םעב | תפנאו תפצק, --
 רהל ךלה (ברוח רהמ 'ולכ) בָהח .ידירש םע"--6א ,א"ל "מו
 הרמא המ--(ל ,ז"ט 'זחי)  "ךתבל הלמא המ, ;"לארשי אש
 םג זע םע--0"מ 'ז  עשוה) "םגעל וז םנושל  םעזמ,  ן"ןפש

 שרפו ךכחלי--6א ,'ח םש) 'וגו "רפוש ךכח לא, ן"םנושל ועל
 טעמכ, :רמאל יתונעב "חמה .ראפתמ ז"עו) "ה :תיב .לע רש"

 הנטק הרומתב קר ,תחא תוא םנ יתערג אלו יתפסוה

 ;("הרורב הפש איבנה לא יתכפה תויתואל םירחא :םירדס יתושץנ'
 רפע לעש םיפאושה,--('1  ,'ב 'מע) "וגו "ץרא רפע לע םיפאשה
 ;תיפרגמו םידוד ואשנו,-- "ופרסמו ודוד ואשנו, ;"םילד שארב [7

 םה םיעדונש ,םרמוא םש םהילע .רכזנ אלש .,םונוקתה ךותב םג שי
 ,ג"מ  'קזחוב .םילמה יסורפ לש ררוחמהו הפיה ןוקתה .ןוגכ ,םיחא יפ

 ,הזב .אצויכו (ז"מ תרגא) "ג'לי תורגא,ב אבומז

 < הברה לע םג אורקל שי -- קוקבחב : םיוגה = ימכחמ דחא

 19 3% םלועה % . :
 ו

 תודעל ףסכנ אל יוגה--('ב = ,'א ,'ב 'נפצ) 'וגו "ףסכנ אל .יוגה,
 המ, :שהקב וכרדכ ,ותונעבו וילותהב 'חמה .רמאי ז"ע םג) "קחו
 םירברה .וואנ .המו  %תדלימ תרזעב קח דלויה "קח .תדל, .תאז
 (ב"י  ,'ב 'להת) "ופא טעמכ :.,,רב וקשנ, ;([ויפב ינא יתמש רשא
 'וגו "תולו םרכ ןוכלהתי, ;"רבו קשנ ופא  (רעבי) ץע ומכ --
 "קידצ ינמלהי, ;"םדא ינבל תונז ,םלכ ןוכלהתי--(ט ,ב"י םש)
 שאר ןמש ינחיכויו רפח קידצ  ינדמלי,--6ה  ,א"מק םש) 'וג
 חישמה שאר ןמשכ רי  חולש יכ ינחיכוי 'ולכ) "ישאר קני לא
 תֶר---(י = ,ו"כ 'שמ) 'וגו "לכ: .ללוחמ בר, ן(ישאר הקני אל

 ללוחמה קזח תורכ 'ולכ "םירבוע .רובשו ליפכ ,רבושו לכ .ללוחמ
 ,.,(םירבועה תא .רוכשו ליסכ ןכ ,רבושו לכ

 וישורח .בוטמ תצקמה ןמ תצקמ קר ארוקה ינפל יתרבעה
 לכב .ארוקה אצמי הלאכו הלאכ תודומח ן'חמה לש .םיאלפנה
 עיגמ אוהשכ תושעל אילפמו 'חמה ןייטצמ  דוחיב .,.דומעו דומע
 אוה םש ,םהב םיטבחתמ םישרפמהש ,ןיבהל םישק  םיקוספל
 ערגלו ולש "רפוסה רעתב, וב. רדגתהל בחרנ רכ וינפל אצומ
 ול רמאי .ימו--תעגמ ודיש המכ דע .םילמהו תויתואה .תא םרפלו
 יפלש ,ח"פ רומומ ,םילהתב השקה קרפה ,לשמל ,הנה ,השעת המ
 :"רומזמה תוביבס םימכ ויד וכפש םיראבמ םיבר, 'חמה לש יתודע
 ןימכ ותוא שרוד .אוהו ,"ועל וירבד יכ ןעי ,קיר :ירב :ועגויו הזה
 'ולב) "תושוברב םיריפא איצומ ןיעמ דחוימ םעט בוטב ר מו ח
 םילגרמה ינש 'ולכ) םיתשפ ןיב ןובכשת םא, ..(לודג שוכרב
 (הנוזה בחר איה) הנוי יפנכ (ץעה יתשפב ננה לע ובכש וחיריב
 בותבה לע  םגש :וילאמ ןבומו .הלאב :אצויכו 'וגו "ףסכב .הפחנ
 ומב,  ,ואטבמ יפל ,ונל אוהש) "שישנ וא, לאקוחיבש םסרופמה
 איצומ ונלש "רבח,ו "ורעת, הרבע ("ןובשח עדויל לונעה עבורמ
 ,"ץע לכ ,תסאמ ינב טבש | ,אישנ לֶא, ::"ןקותמ, .ודי תחתמ
 :ךכ אצוי 'וגו  'ןחב יכ, קרפה .ותואב וירחאלש השקה בותכהו
 ' רבחמה םנמא | "ןהיהי אל ,תפאמ טבש םג םא ,המ ונחכ יב,
 םיבותכהל :יאפר ירחא :םג יכ יתערי םנ .יתעדי, :הז לע ריעמ
 דוע תושעל המ ךא  ,ורבדי הרורב הפש אל הלאה םישקה
 ?"רפכ ןכ, ומש וארק יכה ."ןושל דבכו הפ דבכ אוהו לאקוחיל
 ש"הש) "תולגדנכ .המויא, לע ףירחה ןוקתה ליכשהל רמחנ המו
 ' בשיש דנ ץראכ 'ולכ) "דנכ .המויא, בותכ היה. הלחתמש ('ד ,'ו
 םשל "תולג, הלמה תא רצה ןמ בתכ רחא 'קיתעמו .,(ןיק הב
 תא ףרצו ,רומג ץראה"םע ,ינש קיתעמ אבו "דנ, הלמה שוריפ
 וירתאלש ד"וי קוספבו א ,"תולגדנכ, אציו "דנכ, לא תולג הלמה
 כ"ג - ףיסוה ,אתיירואדמ רוב ,רחא קיתעמו "דנכ, .בותכ .היה
 ינממ דחכנ אל, ו'חמה ףיסומ ועו .תמרוקה הלמב ומכ "תולג,
 . .,תחנ וב אצמי ףלאמ דחא ילוא ,מ"היב חירכ הז ירואב חיר יכ
 ,"וילעבמ בוט  יתענמ אל

 הז .חוחינ חיר  ,התואנה הלמה תמאב יהוז--"ר"מהיב חיר,
 לש  םיטהל השעמ םגו  ,לוכיבכ * ,"םינוקתה, בור ךותמ ףדונ
 הממ, ן"רי חולשל בוט אל,--"רענל יל ט א ל , : וגכ) תובת-ישאר
 בר עפשב 'חמה ונל איצוהש ,(המודכו "רפוב ןתא, --- "ףכ א
 םדק .ינמ .הדיח  ןורתפכ הגויל .שוריפה אוה המו בוטה ורצואמ
 הפסונ רועו "הנוי, םשה ןמ  תויתואה לכ הניאצמת הונינ 'םשב,)
 ןושלב "גד, איה ימרא  ןושלב ןונ יכ תאו תעדומו  ,"ןונ, תואה
 '"ןונ, תואה :רמאל ,הנוי תא עלב גרה :הדיחה הדח המו ,רבע
 רשאכו = ..."הונינ, ריעה יהתו, "הנוי, תויתואה הברק לא העלב
 םנמא יכ םעה ןמאיו הריחה ןורתפ בלמ חכשנ םימיה וכרא
 והופסא  תופוסא ילעבו ...םדק .ימיב הזה השעמה התאיו הרקנ
 ך"טהיב שבוח לש םדנוקיהשעמ אל םא -- ("ונשרק רצוא לא
 8 5 זלקועמו לפלופמ חמ -לעב
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 םיעותעת ישעמל רקפה רבד וניא  "ונשרק רצוא, לבא

 וניא "םינוקתה, ןינע !וורקפתנש ר"מהיב ישבוח לש תוכופהתו

 דלק ימ ,שאר"תולקבו תופג םידיב תושענש תוכאלמה .ןתוא נופמ

 ךל אל ! ךידי .ףוסא, :ול  םירמוא  ,הנבהו םעט רסחו .תעד

 ייו"הרורב הפש, וניאיבנ לא ךפהלו "םיגיס תוגהל, ,ךתומכשלו

 "'!ברקת אל ונשרק רצואל ,רוחס"רוחס

 .ארוק
 ו -

 ,ןעגנולהעצרע -- .ןעטפירש :ןיניירב ןבואר
 :קיטירק .ןוא םעיפארגאיב

 .ע"רת ,השרו ,"רחשה, גאלרעפ
 םיינוגר'זה ויבתכ .ץבוקש .,הרקמה = דצמ וז איה : הינוריא

 ןיניירב .ןבואר ,תירבעב ויבתכ .ונל שיש םדוק אצי :ןיניירב .לש

 :וגר'זה תורפסב ,י ר ב ע רפופ אוה ךא ,תינוגר'ז ב תר כ םנמא
 .תרזא .אוה תירבעה תורפסבו ,חרוא אוה .תינ

 , ןיניירב ןבואר לש .ומש תא םישגופ ונאש העשב ןכלו
 ונתוא .אילפמ רברה ןיא  םינוגר'זה םינותעב  ,ןוגר'זהל  דגנתמה
 ,תויזעול תופשב וירמאמ ארקמל םיהמת ונא ןיאש םשכ  ,ותורזב
 ןועמ .אוה רפסה לבא  ,יערא תריד = תניחבב איה | תונותעה
 ..עבק .תרוד

 תורפסב םג רכינ .םמושירש ,םיקהבומ םירפוס ונל שו

 םיניזמו םיסנרפמ .םהמ םילחאו ,תינוגר'זה תורפסב םג .תירבעה
 םתמשנש םושמ אלא ,קחהה תמחמ אל תחא הנועב ןהיתש תא

 ,ןימוחתה :ינשמ תקנוי =
 תינוגר'ז בתוכ אוה ,הזה גופה לא ךייש וניא ןיניירב ןבואר

 לש | ןושלה איהש, םושמ אלא  ,וז ןושל לא הבח ךוהמ אל
 ,'םיללמואהו םיינעה וניחא תובבר אובר

 ןורסח לע .חיכומ רבד הזיא לא תונ מחר. לש התואיצמ

 רצויה תאמ ללוש אוה ירה הזכ םחי ,וילא דובכו הבהא
 !פורטנליפ,ל ותוא השועו ,ותריצי לע ג נ ע ת ה ל תלכיה .תא ןמאהו <

 ,.;םתאנהלו םירחא תבוטל קר דבועה
 ונא  ,ןיניירב יבתכ לש ינוגר'זה ץבוקה השוע הזכ םשור |

 ןיניירב  רמש = ,םיינחורה = תונוזמה לכמ  ?םירורפ, וב .םיאצומ
 םידחא .,תרקב םג ,תויפרגואיב םג ,םירופס םג ,םתנכהב החמומ
 הלחתכל .יובתכנ  םידחאו  תירבעמ םימגרותמ םה םירברה .ןמ
 יכ ,האירק תעשב חוכשל לוכי ךניא רחא עגרל ךא ,תינוגר'ז
 םיארוקה ליבשב םיינחור םימעטמ ןיכמ אלא ,רצ וי .וניא רבחמה
 ,.,ןוגר'ז דבלמ תרחא ןושל םיעדוי םניאש ,"םיללמיאה  םיינעה,

 וספדנ רבכ הז ץבוקב ואבש םירמאמה בורש ,ינמודמכ
 אלו םמוקמב וראשנ .וליא םהל היה בטימ .םינותעב םתעשב
 תוכז, ןיניירב רמ  לבקי אל ןפוא םושב ,רפס תגררמל .ולעתנ
 -- הז ורפס י"ע תינוגר'זה תורפסב 'חרזא

 ל

 וו

 ,איזמ ,א ר"רה תאמ ,אתבשה תלחמ
 ע"רת םילשורי .
 האיצוה יכ ,תושעל הביטיה םילשוריב "םיבכמה, תדוגא

 לע םילשוריב איזמ .ר"דה ארקש האצרהה תא הרחוימ תרבחמב
 הבוט הלחתה איה וז  :(םיגנינמ)  אתבשה | תלחמ רבד
 םעט בוטב הביתב תרבוחה .לארשי ץראב תירלופופ תורפסל
 אוהש ,הזב קר קפתסמ וניא רבחמה ,םוקָמה יכרצ יפל תערו

 ּ םאהפמה, 1ממסתקאש14 2. כו \ ה ד 6
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 -.םלועה
 ל

 ומ אוה םנ אלא ,היופר ןפואו הלחמה ךלהמ הא ראבמ
 הנגהה יכרד תא םג -- םיארוקה .ןומה דעב רקיעה .והזו
 ונמ אוהו ,םילשוריב ןורחאה ןמזב הטשפתהש ,אתבשה תלחמ
 טדה ןיא - ,עודיכ .הרהטו :ןויקנ ידי לע הינפמ רהזהל ךיא
 ורוחיבו ,לארשי ץרא ידוהי ןיב רתויב םיוצמ הלאה םינורחאה
 וזחח רשאכ .,הלודג תלעות תרבוחה איבת ןכלו ,םילשורי :ידוהי
 :איח לקח הנונגס יפ לעש ינפמ ,תימלשוריה הביבסה ךות לא
 .- . םירבעה םיארוקה לע עיפשהל הלגופמ

 תהגוח לע ההכרעב תאזה תרבוחה איה הלוע םלואו

 ;םשדח םירבד םג הב: םיאצומ ונאש .םושמ , תוליגר  תוירלופופ
 חבש םשב .רומלתב רבכ תרכזנ הלחמה יכ ,חיכומ איזמ .ריידה
 עה .םלואו .םתס "הער חור, אלא .הניא אתבשש שריפ י"שר
 וחקר פמ ב = קונותב .תזחואה הער חור, . תובושת םשב איבמ
 ,'תמיש רע ךלוהו הנונתמ ,םתוא תשבימו ראוצה ירוחאש םיריגב
 עטיגנינמה ילוח לש .בצמה רואת שממ--רבחמה ירבה .יפל--והוו

 פש .רשוע רצמ םג .האזה הנטקה תרבחמה איה הבושח
 ונח ,תקיוהמו תיערמ  ,המושפ הפש םא יכ ,תיצילמ ןושל וז ןיא
 ,לשטל ןוגכ ,םה .םיטושפו םייעבט. הב ואבש םייתוכאלמה תומשח
 ,המודכו עזירד -- הטולב ,איסלואוונאק --תיוע , ללאפנא---הפיקת
 העואשה--םילארשי יצראה לכ = לצא | היוצמה תערגמה קר הב
 הל םיצור .םניא  םימלשוריה , תורז  טילממ  קחרתהל  תינוציקה
 תוירוקמ םילמ אורבל םה םילדתשמו תורז:תופשמ תוחוקלה :םילמ
 קעבו .תוהישע  רתויה תופשב םג םישוע  ןיאש המ  ,תונופה
 !השדח ..םילמ .ארוב אוהו איזמ ר"רה םג ךלוה הלאה םינוציקה
 ,םוראטאראבאל--הרבעמ .,לשמל ,ןונב .,ללכ .ךרוצ  ןהב  ןיאש
 : + המודכו עלליצאב = םיגתמ

 הלחחה . ושעש "םיבכמה, תא .ךרבל קר לכונ ןפוא לכב
 וש |הנש הבכנה רבחמה תאו .הליעומה תרבוחה תאצוהב הבומ
 [-- -- .התרוצב הפיו הנכתב השרח האצרה

---77-8906 
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 , (תברעטב ולבקתנש םושדח םירפס)

 נח םייחה ינינעלו הפיה תורפסל ןוחרי -- ,"ר יע צ ה,
 |  .ע'רת בושטולז .ףוהנרפ ,י י'ע .ךורע --- .'א

 הלנמ - םינטק .םירומע 86 תב תאוה  הנטקה  תרבוחה
 !וינשבש ,היצילגבש םיריעצה םיחפופה ידי ישעמ ,םירישו םירויצ
 ןטטממה .שגרה תא :ררועל, רמואה ,הוה שרחה ןוחריה דעונ

 חט רע ול .ותתב - ,יאצילגה .ארוקה לש יתורפפה םעטה תא

 41 --ו"וכו .םיבושח םירופסו םירויצ ,ו ל ש מ ,רשפאש

 \ונ עובש לכב האיצומה ,"הירומ, לש הקיתוילביבה ןמ
 ₪ש  םינורחאה  תועובשב ואצי ,"םעלו םירוענה ינבל, רפס
 ןטשירפ דוד  תאמ "תומישרו םירויצ, ,(ט--)  תורבוח

 ] ₪ (רופפ "רועה ןצבקה, ,גר ברעיי פ 1 ,מ תאמ "םירויצ,

 / ,קינרימ א

 עלכ יפ לע (א שדקה יבתכ ירואבב השדה ךרד
 תוחשה יפ לע (ב ;שרקה .יבתכבש הפשה חור. ירקחב םיעובק
 [יואנאראב רזעילא דוד תאמ .םוקמל םוקממ ןויערה :וא ןונגסה

 ,ר'תע ,אנליוו

 רבדלונ 0 +" .איצומה
 הוה ות. 06 הק

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 קסההטדסק5 4. [ 7/8008.

 ₪ ל



 ל 1 יי

 הק אק [
 ןעניטלעפנראו ןייז קנאד א

 טרָא ןענעמאקלאפ ןוא
 ננוטכירוצ

 :םלא טמהירעב ויא

 רעטסדנוזעגרעלא
 רעטסניטפערק
 רעמסטפאהרהַאנ

 קנארטעג
 ,לארעביא .טרעראפ

1 
 לודגה ונוסאו ורעצב 'ףתתשמ | ,אנליוו ,גר ברל |

 וילע תומב ,אשראוו ,ןיזוגנ לאיתוקי רמ וחיזו ל |

 אוהו = ,הילפנומב  הטיסרבינואה תדימלת ,לט יג וכ |

 ךותב 'ה .והמחני ,לצהה רעיב .ץע .הרכזלו המש לע עטמ |

 , םילשוריו .ןווצ .ילבא ראש

 | םענייא

 .םתמיתח שוחח רברב לירפא דעו "תן

 שדחל םינורחאה םימיב אציש .א: 19 ןוילגה
 הלא לכל חולשמה קספוו ןושארה עברה םתו
 וללהו ,ז'ש לירפא דע קר "םלועה, לע ומת

 רוחיא ילב שדחל אופיא וליאויש םישקבהש]
 ןמ חולשמה םהל קספי אלש ידכב ,המיחו

 + היצרטסינימדאה

 ןיסאריפאפ

 ו ורפ"ורפ
 0 7 ק 6 (טש 10) הירישע

 ייקרעפויוש ןעכנזס םילועמ .רתויה

 "מ 0 ו < .םתוכיאב =
 5לאקידא א 5 הרבחה לש

 ןופ בארא 8
 ו הי . יעלקנירפש-ךעמוז ע

 3 מנו מראפפ ופ טנומ ל .גרוב סרטפ טיסב
 7 ול ו

 א םירפס תמישר רואל האצי

 5000 ןמ .רתוי) תירבעה תורפסה תועוצקמ .לכמ (תפרצ תפשב)

 "תואקרמב הטרופה תואצוה חלשי -- הגישהל הצורה לכו ,(םירמונ

 ,'פאק ₪0 ם'ע (8000008206) תוירחאבו 'פאק 10 ס'ע |

 | ו 1601 ףמ0 21. 11080010, 11 6 108 01גה6, המ

 ,םיאפורה תצעב ועמש
 וש לש יצחו תחא ףכ וכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ורבו
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ : התואב לזרבה דופי תא .ליכמ

1 \ 
 וב שי "לורב, ןייבש לורבה דוסיו ,םיאפורה לש .םילועמ .רתויה
 היתשל הפי  אוהו .ףוגה תא .אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 .תונייה .ראש לכמ רתויב לוזו .רתויב  ליעומו םינטקלו םילודגל

 .הפידואו יושרו "למרב, תרכח .לצא .הריכמה
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 ₪ םיקידצה שנואגה םינברהמ םירשכה טימ
 5 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק

 "5 כ ם.. תסככ- 00. |
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 | חא חולשל  םולוכי . הינמרגו  הירגנוא-הירטסזא . תונידמ יבשוי ₪
 םזוש-801ו016) ראודה"תורועת יספוט ידי לע םתמותח ימד
 יצוהב ז"יע םיצמקמו ל"גה תברעמה תבותכ םש לע םיכורעה

 ,ויע לבב ראודה-תוקלחמ י"ע ג םותְחל רשפא) . הטסופה

 / התע הז. רואל אצי

 | .הוצפ רג
 ןבר .תיב לש תוקונית ןעמל  תוכלה רפס

 .ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא :תאמ
 .םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאר קלח \

 וע ארקנ רבחמה םשש ירחא רפסה לש וחבשב תוברהל אוה רתומל

 'רוזהה .תילכתב ספדנו דקונמ ולכ הזה רפסה יכ ,ריעהל ץוהנ תאו תא

 . :'טה . החגה רפס יתבלו ס"וטל ןחולשמה דבל .פאק 30 ריחמה



 < ק  הומבהטלקמ שזכדל תפאוש . תונויצה ,ישימח  םוי לכב אצוי
 .. לארשי  ץראב לארשי  םעל | יולנהטפשמ

 , 6 ₪ א 0 9 2

 , ן[ כתה

 .הפצמה לע
 ,היצמופירה (א

 = "הברי ןפ, ב
 .תיארבאיטקואה המודה ג
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 5 = 4 ,הינמרגמ םיבתכמ 6

 + שינעה .ריאמ ,היצילנ ינויצ לש תיעישתה הדיעוה ₪
 .תונויצב 8
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 . מיתח שורח רברב לירפא דע םימתוחהל .

 מגנ הזה ןוילגה םע
 [שלועה. לע ומתחש הלא לכל קספנ "םלועה,
 אויש םישקבתמ וללהו ,ז'ש לירפא דע קר

 ןוכב .המיתחה תא רוחיא ילב שדחל אופיא =
 ן 2 13 ןוילגה ןמ הולשמה םהל קספי אלש <

 ולו עבר לב תישארמ קר תלבקתמ המיתחה
 | = = .םישדח השלשמ תוחפאל =

 "אנוואראדאעפ .איראמ, הכלמה לש תחקפמה

 | תק חה קלחמ קסבורדנסכלא  ריעב םימלא םישרח לע. הרי

 הכלממה תושרב היהת 1910 תנשרבמצד 98 םויבש עירוהל תרבכתמ

 ןקספפוק- תסז] הלרגה

 קפבורדנסבלא ירעד םימלא-םישרחל רפס-יתב' תבוטל |

 .עיראטאפוועיו 8

 תעב ,םיטעקאפ ענאיואק ידי לע ונצרא יוצק לככב וחלושי ל'גה הלרגה-יפיטרכ = של

 .לבגמ .םיפיטרכה רפסמ = .כ"ור 1 םיטרכו .םיטרכ לב ריחמ .תלבק

 = : תאוה .תכתכה י"פע חלשי ףסכה ו
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 וקשמו .ינשה עברה ר

 . היצרטסינימדאה

 ןיסאריפאפ

 ורפיורפ
 ק 6 ('טש 10) הירישע

 םילועמ .רתויה

 ,םתוכיאב
 הרבחה לש

 םרעפא5לכ
 .גרובפרטפ טיסב

 = םירפס תמישר :<-<
 00 ןמ .רתוי) תירבעה תורפסה .תועוצקמ לכמ (תפרצ תפשב)

 !וקרמב הטרופה תואצוה חלשי -- הגישהל הצורה לכו ,(םירמונ

 " .'פאק ₪0 ם'ע (80600ו8808) תוירחאבו 'פאק 10 ס'ע \

 ו 6 נסוג 31. 130862, 11 גש 1008 1הח0,

 1 ,םיאפורה תצעב ועמש
 = ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורח

 רבו
 טטפצרה ותוא .םיליכמש .!הדמ .התואב לזרבה רוסי תא: ליכמ
 / נ שי ילזרב, ןייבש לזרבה .דוסיו ,םיאפורה לש םילועמ רתויה
 השל הפי אוהו ףוגה תא .אירבהלו .םרה תא רהטל ידב
 יה ראש :לכמ : רתויב .לוזו .התויב  .ליעומו :םינטקלו  םילודגל

 : = .הסידואו .יושרו ילמרכ, תרבח .לצא .הריכמה



 ₪ לע .תפצ

 .פיפטופי39

 .םירטסינימה  אישנל  היצטופיר החלש = םינברה = תרועו
 םירישעו םידמולמ ,םיפחוימ ,לארשי ילודג ,םיבושח םידוהו הע

 ןוררסמב היצטופירה הבשָי תועש .יתש = ,הוצמופיה ה
 תא לבק--אצישכו  ,םירטסינימה .שאר לש ותאצל התבחו \

 תשגרמ היצטופודהל ךיגהש וירבד  לכבו :,דמועמ היצ
 ,הרובבב

 הריעוה לש התרובע ךלהמ תא גרובצניג ןוראבה ראבש רחאל |
 םא, :וז אלא תרחא הלאש לואשל  ץוחנל רוימרפהה
 י'ע .וסנביה אלש = ,תוידדצ  תולאשב .תקסעתמ | הנוא 1
 תולאשב הנר הניא ההיעוה םאו . ,התרובע = תינכתל קל
 הניא הריעוה לש תירקיעה .התרובע : רמולכ *% תויללב חוש

 זאו ןהב ןייענ  ,היתוטלחה תא הנושארב הארנ, ,רתויב
 םיבלוה םניא .הדיעוה ירבח םא אוה רקיעה  ."תושעל ₪
 ,םהל אל תודשב תוערל .אחהו
 םינפ תלבק ירחאש ,תנתונ התיה ןירה תרושש .המורמכ
 לבקל הכירצ התיהו רוע ףיסוהל המ היצטופירהל .היה
 יפ לכ היצרטסנומדה התוא לבא .. ,לבא .,האַצְלו הדורפ

 ?תרמגנ התיה המב םינברהבש םינוקיטילופה ומלח :הילעש ₪
 אל היצטופידה ןויער .יללוחמ םינברה יכ = ,ונממ רחכנ .אל ולח

 בוחרהל תוארהל אלא ,תרחא הנוכ םוש .ללכב .םהל
 תונקסעהש אלא דוע אלו ,םה" םייטילופ .םינקסע םה םגש ,
 םיאיבמש וזמ הלודג .תלעות :.איבהש רשפא םהלש וש
 םינוקיטילופה ובשח ,םנמא ..היצננולטניאה -ןמ .םינקסעה ₪

 וזיא .איבי םא יד לבא ,תועושי הז -ןויאר חימצי אל יאר,
 שורדל היהי רשפאו ,תוחטבהל םיזמר  תוחפה לכל וא  תוחטגה

 שאר רצע אל ךכיפלו , רמוח ןימכ  םיזמהה תאו  תוחטבהה חי
 ןוראבה .הדיעוה אישנל עמשנ אל | ,וחוהב תונברה ה
 ,"עצפה .םוקמב .עגנ,\ ,היצטופרה שאר םג היה אוהש ג
 הנאיבת הדיעוה תיאצות יכ, ותוקת תא םירטסנימה שארל ע

 ידול .םג אלא: םידוהיה .לש ינחורה :בצמַה = ןוקיח ודי
 התארה הלשממהש *ןווכ, ירהש :,"הנידמב .ילכלכה . םבצמ זק

 ררס .איבהל .ירכ .הדיעו  תאירקל .הגארב ,םידוהיהל 1
 יב ,תווקל רשפא , םידוהיה לש םייגחורה | .םיימינ :
/ / 

 .[ם'סחהמ- הקף הייבר הנט
> -\.> | ₪5 

 == .ע"רת ,ינש רדא זיכ ,הנליו .===>%

 עוד , 95-20 1398, 1910 5% ₪ <

 ,"םידוהיה לש ארונה ירמוחה בצמל םג בל םישת הלשממה
 תא אנ ורכז, :הרורב הבושת האב וללה םירבדה לעו

 . תומוהמה ןתואב םידוהיה וחקלש קלחה תאו 1905--6 תונש
 רשכיא אל ,םידוהיה בצמב תולקה תושעל העשה העיגה אל רוע
 םדוקו ."הארנ זאו ,תודחא םינש דוע תוכחל ץוחנ ,ןיידע ארד
 ! >< ,הדיעוה אנ רובעת, :רמאו םירטפינימה שאר ףיסוה הרירפה
 הלשממה ןייעת ןכ ירחאו ,הטפשמל ורפמנש ,תולאשה תא ררבה
 י"הינפל רשא תא הארתו ,הריעוה ןיכתש ,תואצרההו רמוחה לכב
 5 = ויהת לאו  םכילע לטוה רשא תא+ ,םידבכנ .םינודא : ,ושע + רמולכ
 7 ,םבלש הניאש תושרל .םיקחרנ

 : - םיטנדניפסורוקה התוא ורסמש יפכ ,ארבועד אפוג יהוז
 * םינוקיטילופה ,יוארכ .הלבקתנ אל היצטופירה :םינותעה לש
 ,הילעל וכז אלש קר אל ,לישבתה תא תצק וחידקה םינברהבש
 - ה"אומ .ברהו = ,הלורג הדירי ודרי אמש םֶג םיששוח שיש אלא
 התיה בוט ר תויה ןפואב :רמאו הרצק ןושלב שמתשה
 ,,,הארכנשמ הארבנ אלש הל חונו תרתוימ. היצטופירה

 - ללכ הרומ היצמופידה לש הז ערואמ ןיאש המודמכ םלואו
 .'םילוכי התע .ןכ .זאכ -, םינברהל הלשממה לש םיפחיה ולקלקתנש
 - לידגהלו םחכ תא תופיל הלשממה הריתעש ,םיחוטב תויהל םינברה
 .אלש רשפא וז םינפ תלבקו ,תירוהיה הלהקב םתעפשה תא
 :וליחתה רבכש ,"םיעוטה, לש םבלמ איצוהל ידכ אלא ,האב
 .-:מורקל םירוהיל ריתה יכ לע  םינפה ןוירטסינימ ירחא םיננרמ
 םרוק רוע ."תירוהי .הימונוטוא, תריצי  דייע ץעוהלו * תוריעול
 -ןיאש .חיכוהלו תובבלה תא עיגרהל "היסור,ה הרהימ הדיעוה
  ,טלוב ןפואב םיננרמהל וארה  ושכעו ,"הנכס ששח, םוש ןאכ
 .היצטופיה לש הינפ תא םילבקמ .ךאיה ןוירטסינימב םיערויש
 . , תידוהי

 , םלכ הנתשנ אל רבד לש ורקיעל עגונב לבא .לכה והו
 == ,ןוטלשו חכל ףואשלו םכרד חטבל .תכלל םינברה םילוכיו

 "ה ם חו (9י

 " . -ידוהי : ותומכ היה אל ןיירעש רבד הרק ינידמה םלועב
 ,הילטיאב טגיבקה שארל הנמנ--יטאצול יז'דיאול

 = תוצראב ליגרה רבד טעמכ והז -- םירוהי | םירטסינימ
 המוהמש העשב היצנרפב ןוירטסינימה רבה היה הימרכ ,תודחא
 . רטסינימ .וליפא :היַה הפוג הילטיא .התואב - הררש הארונ



 םימעפ היה רבכ ומצע יטאצול םגו (יננלוטוא לרנגה) ידוהי .אבצה
 רשא ושכע לש  ילרבילה טניבקב םגו ,םיפנניפה  רטפינימ
 ש א ר ב :ידוהי רימעהל. לבא * .םירוהי םירטסינימ שי .הילגנאב
 ןיירעש | .ידוהי אלא  ,דליפסנוקיבכ רמומ ירוהי אלו ,הלשממה

 .ותומכ .היה אל ןיידעש רבר והו ,ומעב טעב אל
 הלודג .הילעל הילטיאב הכזש ינשה  ידוהיה אוה יטאצולו

 שאר תרשמ םג איה יתרטוז אתלימ ואל :ליגרה רדגמ :תאצוו
 ידוהיה הכו וז הרשמל םגו  ,"חצנה ריע, = ,ימורב םיחרזאה
 היתורצוא לכ לע  ,השודקה הנוהכה יפכנ לע רמוש ידוהי .ןתנ
 ,םילשורימ םוטיט הל איבהש ולא לע םגו ימור לש .םיירוטסהה
 םחלהל אוה ריתעו ,ץראה לש הלשממה שארב .דמוע 'ידוהיו
 שער םוש הרוע אל וז תונמתהו .השודקה תילותקה תוילקירלקב
 ,יטאצול לש תויטילופה ויתופקשהו ותטישל םידגנתמ שי .,הילטיאב
 ,אוה ירוהיש םושמ ותמועל רפעב רפעמ .שיא :ןיא לבא

 תורז .תונושלב םיספדנה םידוהיה םינותעה :: ורהמ - ןבומכו
 ! רמולכ | ,יטאצול לש וז ותונמתה לע ןוחצנ תעורה עירהל
 לכ וחכש רחא רבד לבא !רפומ וחקו ,םימשיטגא ,וארו וטיבה
 תוחפ אוה הילטיא תנירמ לכב םירוהיה לכ רפסמש ,וללה .םיעירתמה
 , קסבטיוב וא = קסניוור וזיאב ,לשמל :,שיש  םירוהיה .רפסממ
 םג הילטיאב שי ץראה :יבשות . ינוילימ השמחו  םישלש ךותב
 םיעלבנש םושמ םהב ריכמ שיא ןיאו ,םידוהי םיפלא השמחו םישלש

 םעכ םימע בשחתמ שיא .ןיא ,ץראה םע ךותב םטועמ ינפמ םה
 ייח לע םתעפשהו םהיתוחכ תרובגתל ששוה ןיא ,דחוימ םע -
 ןיעה ןיאו הילטיאב םידוהיה םה םיטעומש םושמ אקורו ,הנירמה >

 --ןתנו הלשממה שארל :יטאצול הנמתיש רשפא ללכ םהב תפפות
 . ימור .יחרזא שארל

 ,תיחצנה תולגה תידגרט לש | הירצמ רחא  םנמא והזו
 רמולכ :,תישממ .תירוטסה תוכייש ול שיש ןויכ  ,םעו םע לב
 אוה ןיאש י"פעאו  ,בשוי אוה  הבש הנידמה | התואל ,תיעקרק
 הדמב ,רחא םעל רבעושמו ףופכ אלא הנידמב טילשה םעה

 ,חכ ףיסומו ךלוה אוח הדמב הב ,םיברתמו םיכלוה ויסולכואש = <
 םסרפמו ךלוה אּוהְו ,ותעפשה הלדגו תקזחתמו הכלוה הדטב הב

 הברתמש ןויכ ,ונחנא כ"אשמ .תוירבה לע הליטמו ותעפשה תא ל
 קיתעה ששחה  ותוא ליחתמ דימ = ,םירוהיה רפסמ : הנידמ וזיאב
 םישקבמ םילוחתמ דימ ,הנידמה יבשוח הא דירטמ "הברי ןפ, לש =

 ,םידוהיה לש םתעפשהו םחכ תא שילחהל ךאיה תולובחתו תוצע
 תוינידמ תורשמ לכמו תוירובצ הורשמ לכמ ,ןבומכ .,םתוא םיחודו
 , .הרתי .תובישח ןהב שוש

 םילוע = תרבעושמ | המוא זיא = ינב ןיא ו: לכה הז
 5 םיקמ תפפות איה ןכ םא אלא  ,הנידמב תובושח- תורשמלו. הלודגל
 תורשמלו  הלודגל םילוע ונא ונתמוא | ינב ןיאו .,הנידמב לורנ

 םיספוה םידוהיה ןיא ןב םא אלא ,איהש הנידמ וזיאב תובושח < 2

 ,.הנירמה .התואב םוקמ :םוש  ןיידע

 .. 0 האו

 תיתמאה .התרוצ תא תישילשה המורה .התלג. ףופ ףופ
 + <. הינרפצ תא חתארהו <

 ,תישילשה  המודב םידוהיה תלאשב ועגו .אלש בטומ, :

 עודמ ,הלאשב םהילא םינופ ויהשכ ,ם"יאדקה םיבישמ "ויה -ךכ
 ' ,םידוהיה תלאש תא .המודב ררועל םטצע תא םיענומ םה <

 םידוהיה םינקסעה ןמ .הברהו = תידוהיה . תונוהעה "םלואו 2
 ,אפרדא ,הרתי אקיטילופ הב וארש ,וז הבושתמ םתער החנ אל

/ : 

 \,"םידוהיה לש םתוכוב םיארבאיטקואה וכפהי אל .יארובש ינפמ

 ונל שו: המ ,תערל ונל ךירצ ,ונעטו :ורזחו :ונעט
 ןתוומנבו התוילרבילב תראפתמה ,תיארבאיטקואה הגלפמה
 , , "היצוטיטסנוקה

 ל םידוהיה תלאש תא | ררועל :הרשפ התשענו
 םינר וגימאה ,הוכ ןפואב .אעמיק אעמיק אלא תהא
 ןנה םיקחה תאו תולבגהה תא טעמ טעמ לטבל היהי רשפאש

 ,חור ףואשל םידוהיל םינתינ םניאש
 מ תישילשה המורה ןוחתש העשה | העיגה הנהו

 ןגיטקואה םה המ ,ינל םיארמה ,םיָרבְר ונעמש ןאכו .תירוהי
 ,יוושהו שפוחה ר"ע םהירבד לכל שי ךרע הזיאו ונל
 : .?הודח תעשב, .םהיפמ םיקרפל

 לש האופרל הימדקאה רבדב :הלאשה .קרפה לע התלע
 הנוצר תא הכלממה תנגה ינינעל :היסימוקה העיבה עוריכ
 םירימלתל ולכקתי אלו אבצה יאפורל ולכקתי אל םידוהיה
 ,אבצה לש הימר

 בוקשטוג םגשו ינשה .בוקרמ תאמ האציש וז העצה
 הל המודה ינפל ההע התלע ,הב ךמת  םיארבאיטקיאה
 ה דננכ ןעט ,(י ל אמ ש .יארבאיטקוא) ןיטסופאק רופיפורפה
 יה - ,אבצה-תריבעמ םיר"חתשמ םגיא םידוהיהש ירחא, וז
 ( יםיאפורל ולבקתי הימדקאב םהידומל .םירמיגה םידוהיהש
 םידוהיה תויכז לע .אוה םג ןיגה בורגניש י"אדקה טטופ
 ,ונילע אב  ,ונלש יצה  תלפמ ,לודגה ימואלה וננוסא,
 ,"רחא ירוהי אפור ףא היה אל יצבש יפ

 םירוגטקה לכ ואצי הלאה םירוגנסה דגנכ םלואו
 ףודגו ףורח ירבד ועימשהו םיינמיה ןמ םג םיארבאיטקואה
 ה תא םיציפמהו אבצה חור תא | םיתיחשמה,  ,םירוהיה
 ,"םיליחה ןיב תוינויצולובירה

 אצמ אוהו ,םירבדמה ישאר .ןיב ץיבקשירופ היה ןבומכ
 הימדקאה ידימלת ברקב תוחורה"דמעמ רבד לע רפסל םוקמ
 נו .תוימוירטפה לגד  יאשונ .תא םברקמ םישרגמה ,אבצה
 ומדקאב םירמולה םירוהיה רפסמ יתמ קר ,ותער יפל ,םימשא
 וווהב החמומ השענו ולש "קושה יפודג, תא בוע ינשה בוקרמו
 לוהל ,וירבר יפל ,רסואה .םהלש "ךורע ןחלושב,ו * םידוהיה
 לנקל רשפא רציכ, ןכבו ,הנכסה תעשב וליפא םירצונ
 לנקל ןיא ? םירצונ תואפרל םירסוא םהירפסש ,םישנא הימרקאה
 עווהיה .,הער קר ונל םיאיבמ םהש  ינפמ ,אבצה לא םירוהי
 שניואה .םה םהו ,תביוא לעכ תיסורה הכלממה לע | טיטיבמ
 % .ונלש םייעבטה

 הטורב ונל שיש םידוהיה םיטטופדה ינש  ,םינועמה :םתואו
 עתירברש םה | םיעדוי ,סמע ינב לע  ןגהל םעפה .םג ואצי
 תו המטמט תרועה האנשה יכ ,תעמוש אל ןזוא לע * םירמאנ
 ןחשמ םירוהיה תרצ תא םישועה ,וללה םישנאה לש םהיתובל
 לטנל ,ןנהל  ואציו םתבוח תא ונלש םיטטופרה ושע תאז לכבו .םהל
 הלמה ינב בלב הניב = תתלו בוקרמ לש ויפודגו וירקש תא
 העומב המטשמו  הער  ועהוי לבל .תישילשה המורב .תלשומה
 מל המורה הרמעשכ  :םהירבֶד םעפה םג  וחילצה .אל ןבומכו
 חץ 144 לש | בורב היסימוקה לש קוחה-תעצה הלבקתנ
 4 116 דגנכ

 1 "ףא
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 0הה לש תיתמאה הרוצה ונל 'התלגנ ןכ יכ הנה
 .שנווקה םיציבקשירופהו םיבוקרמהו םיארבְאיטקואהש ,תושילשה
 הש  םלועמ .הוק אל שיא ,הב .םילשומ חור  תברק םהל
 ויל אבישכ .תימשיטנאה הגועה ךותמ תאצל םילגוסמ םירְבאיטקואה
 ומותב םובר ויה ןה לבא ,התוללכב .םידוהיה תלאש רבדב .ןורל
 וע ךותמ תאצל םיארבאיטקואה בלב ץמא יר היהי יכ ונימאה רשא <

6 



 ופה ה |40 וה ופחות תו

 וננהש ונא םיחוטבו ,דאמ .הקיתע ןיסחוי = תלגמ"ונל ₪
 + וניבא םהרבא דע םידוהי לש םהינב | ינב :םורוהו \
 וניא -- ןילפת חינמ :וניאש ימ + השרח הכלה םיעמוש

 תלגמ תא תקסופ .ןילפת לש העוצר | ,ידוהו וו
9 
 תא םייקמ  וניאש ימ יכ | ,ורמא .תילארשיה תרה ועו
 ;לארשי עשופ, .ארקנ םוקמל םדא .ןיבש תוריבע רבו ו

 לארשי  ונניאש ימ ירהש ,אוה לארשיש ללכמ-- לא
 ,לארשי עשופ היהוש -

 גרוברטפב קר עמשהל הלוכי וזכ"הארוה ,ידוהי :יודק וע
 .'וכו וכו תישילשה המודה ,.,ימיב 1910  תנשל ומ וז

 ימיב = םג .וניתובא- תובא  ויח אלה : םיהותו םידמוע /
 המלש הפוקת ךשמב יכ" (ז"י ,'ח) םהילע דיעמ בותנהו
 תיבה תפוקת לכב םג וניתובא ויח אלה : ,הכופ .תוצמ
 סיטפושה ימימ .יכ (ב"כ ,ג"כ ,'ב .םיכלמ) .רמוא בותכהו
 שדקמ תכונח תעשבו יוארכ תספה נח תא וגגח אל וז
 ,ןותבשה תבש תא ורמש א

 "איסימאק .אקסניווארה,ב העמשנש הערה .התוא הקו
 תלגמט ,ללכ םידוהי  תורודה םתוא לכ ויה אל

 תרמצה תא םג אלא ,םיפנע קר אל םיצצוק םתא וע
 יםע
 איה  הליקש ,לודג ישעמ רקיע יארו איה הלימה אלה
 ,תבש וליפא החוד איהו = תווצמה | ראש = דגנכ * רומלתה \
 לארשי = ינב ולומינ אל הנש םיעברא ךשמב .יכ רמוא ג

 !+ "םיוג, ויה אוהה רודה ינב לכ ןכבו .(ה .,'ה עשוהש
 ומייק םא ,םהב רבוריש .םויב .ושכע  וניחאל השענ הו
 ולכ םלועה לכב ושכע שי יאדוש  ונששוח אל וא הו
 ?ללכה ןמ םאיצונה-- הכיס תוצמ םימייקמ םניאש :םוו

 וא ,םצראב וניתובא ,םתא | םירוטיזיבקניא, :ןונל .וומאי

 וניתובא ,םוקמבו ןמזב םצראל  ךכ לכ םיבורק ויהש "לנג
 הבוס תוצמ ימייק אל האובנה לש הנורחאה הפוקתב זא
 םתא ונתואו ,הנשויל הרטע- ריזחהו .הימחנ אבו ,םתודהינ

 םכנימב לכ ואלו .םכחכמ :לודג החכ .הב קלח שי .ונלוכ'
 ,תדה דצמ ונילע םיאב םתא | ,םכיניע | תואר  יפכ"ז
 ,ונלש ןיסחוי תלגמב םינש יפלא ךשמב = ונראנו .ןוטנ"

 ןידה | יארובו = המצע וניסחוי תלגמ דצמ םכילע ₪
 ידוהו לכ == ו 0 ירוהי .אהקנ א"עב רפוכה ל

 .ונאמת וא ובאח םא אוה לוקי ,אוה
 םכניא םתא .םגש .,תודהיה :וםידבכנ םינודא ,ןו

 + + סכתכמ לודג החכ ,לוח ירגרג לש אלו
 ה הדרה ה הרה

 , בר רב בר

 ,תּונָּבַרֶה תַלֶאש ןורתפל

 א
 ,רברה אלפנו :.רתפהל ףופ ףוס תרמוע .תונברה תלאש

 אל תימשרה תונברה ירה ,רחכנ המל יכ) "תונברה תרזנ, ןמז לכבש
 ררועל ןמצעמ תולהקה וררועתנ אל (הרזג אלא התעשב התיה
 וזיא ושענש העשב וליפאו ,הב ומחלנ אלו הלטבל תולדתשה
 ,םינסלגה יונימ לש :ילמרונ:יאה בצמה דגנכ תוחמל תונויסנ

 םידדוב םידיחי אל ףא ,תחא הלהק וליפא האצמנ אל ,לשמל
 ףךל .ןיא תמאבו ,מ"העטמ ברה לש תוריחבהמ הנווכב וקלתפהש
 םניאש : םימשר םינהכ הילע וביכריש | ,וזמ רתוי המואל ןויזב
 ,ירמגל תיתרה .הנוהכהל םיבייש
 ילמלאו ףםינמזה .ןמ ןמז הזיאב םלועה תומואמ המוא וזיאב הזכש רבד
 םירחוב ויה אל .םאה ,תרחא המוא הזכ ןפואב םיזבמ ויה
 לש תושרד עומשלמ ירמנל הלפתה -יתב תא בוזעל םיללפתמה
 העורג. רתויה תולפשהו % תד ינינעב םהילא תונפלו .ולאכ םינהכ
 רוחב ל םפונ םידוהיה לע הבוח םיליטמ דועש רז איה רברבש
 תופסאתמש העשבש = ,ונל המודמכ = ,וללה  םינהכה תא .םהל
 ןה יאש ןתעד = תולגל תוכירצ ויה מ"העטמ בר רוחבל תולהקה
 םינברה ןיא 'ירהש ,שיא םושב ריחבל ילכלו לכ הז ברל תוקוקז
 איה הנמת כ"או ,הלשממה ינבר אלא * ,תולהקה ינבר .וללה
 ,םתוא המצע

 הנושארה םעפב הנליו תדע לע וליטהשכש ,םירפסמ םנמאו
 תואלתמאב הלשממה תשירר תא התחד ,מיהעטמ בר הל :רוחבל
 הלהקה הרחב ,בר רוחבל הצרמנ הרוקפ הלבקתנשכו .תונוש
 שמשל םנוצר ןיאש הלחתמ םהב ועריש ,םישנאב םעפ רחא םעפ
 'התדנ. רבדה :היחו ,תוריחבה ולטבתנ ךכ ךותמו ,וז הנוהכב ללכ
 רצחל םתוא הסנכו םידוהיב תימוקמה תושרה .הרענש רע. ךלוהו
 יכינחמ בר ורחביש דע םשמ ואצי אלש םהילע הרזגו נ"כהיב
 םהב .דוככה שגר ההכ םרט םידוהיה .וגהנ .ךכ ,םינברל ד"מהיב
 רומלל שי הדגה קר אלא שממ אדבוע וז ןיא םא וליפאו ,ירמגל
 שי ושכעו .םעטמ םינברה לע רודה ותוא ינב .וטיבה ךאיה ,הנממ
 7 "הסנרפ .תומחלמ, ,"הוצמ תומחלמ. |: תונוש הריחב תומחלמ ונל
 וללה .תומחלמה לכ םלואו ,אמלעב תומחלמ םשל  תומחלמו
 תונברה דגנכ המחלמ לבא .,רחא וא הז טרידנק דגנ קר תונווכמ
 ,םלועמ ונעמש אל התוימצע דגנכ האחמו הפוג

 םינשב םעטמ תונבוה הל הרצבש בצמה יפל תמאבו
 העשה דע תולהק הברהב םייקתנשו המויקל תונושארה
 " אמלעב | תודיקפ אלא וז תונכר התיה אלש  רמולכ ,הנורחאה
 הל היה חונ .םגו תונברהל הל היה בטומ ,תושרה יפלכ הנופה
 היהישמ  אמלעב דיקפכ הנמנ מ"העטמ ברה היהיש .,הלהקהל
 לכ תוחפל "ברה,ל ול התיה אל ןושארה ןפואב ירהש ,רחבנ
 הנוהכ םושמ הב שיש תונמתה יזיא ול ןהנתש תירסומ העיבת
 ,אמלעב "קינבוניצ, אלא םעה יניעבו ומצע יניעב היה אלו  ,תיתד
 םימיב  וליחתהשמ :התיה וז .תונבר לש התליפנ  תלחת םנמאו
 < וצר :י"פע  םינברה תא תונמל תודחא תולודג םירעב םינורחאה

 , בושחל -אוה תועט ללכבו  ,התולונ לכב התלגתנ זא (רבלב תושרה
 ינפב רומג  םירת שמשל = תולוכי . תוריחבהש
 קיחמהל ןריב שיש רשפא .םעטמ תונברה

 י"פעש
 " תומ ץוחו- 2 בומ יב לירמהל תלוכי לכ תל ןוא םתלכשה |

 = ונמצעל רייצל ונל רשפא םאה

 -לש | תוינערופה

 < ,ןינידה תא טעמ

 "המויק .תישארמ | תונותנ תוריחבה ,  ךימת אלו ראמ טעמ לבא

 = .תגרדמ ,ולאכ :םירחוב דיבו ןומהה יריב וז תונבר לש



 קח  תערו ,רושיא= תוכירצ תוריחבה ןה תויהל דימת הלוכי לה
 שי ברה רשאתיש רחאל וליפאו .םירשאמה תעד יבגל הלטב
 רבאישכ דימ תואלמתא :המכב ותוא רוטפל ריעה רש לכ דיב
 ומצעבש ,ןידה רמוח תא ברה לע ליטהל ויד ,ווניעב ונח תא

 אצוש ידכ  ,רבקלו לומל ,ןישודקו ןיטיג רדסל ותנוהכב שמשי <
 רחאל  וליפא ךכ םושמו ,םימשאנה לספס לע בשיו םומידב < =

 יתרשמ תויהלמ תושרה יתרשמ תויהל םינברה .םירחוב .תוריחבה
 דגנכ | וליפא םינברל םתוא רוכהל הלוכי תושרה ירהש ,הלהקה
 .ךפיהל אל לבא ,הלהקה לש זותערו הנוצר

 וארקנש "מ"העטמ, םשה רקיעש ,תודוהל ונא םיבייח םלואו
 רצמ הוה יונמה .עבטב ללכ חנומ וניא םיימשרה םינברה וב
 היולתה הבהא אלא הניא תושרהל "הבהאמ הדובעה | לכו ,קוחה

 יונמ 8 ררושה .קוחה ידופי י"פע יכ ,םיררצה "ינשמ רברב 2
 : תישרה לש הידיקפ תויהל ללכ םיביוחמ םה ןיא םימשרה .םונברה >>

 המצע תושרב זודמועה הלהקה תעהב קוחה י'פע .יולת הז .יונמ ==
 תודיקפל תוכייש תואקירטמה םגו ,ריעה .תוריקפ לש התחגשה תחתו
 ,ריעה תודיקפ אלא ןהילע ריעהל ןמאנ ברה ןיא רקיעבו. ,ריעה
 תויפל המצע תושרה הכירצ תואקירטמה תלהנהל הועגונה תולאשבו
 וב .שי .םימשרה םינברח יוגמ ןכבו ,אווארפואהל אלא םינברהל אל <

 ןישנועו םיאטח לע ,אווארפואה תחגשה תחת הניתנה הימונומבא ןיעמ
 רובצה יתרשמ לככ ןיד .תיב י'פע ברה תא רוטפל ,ןבומכ ,םילוכי
 ול ןיא .ותרשמ י"פע .ותרובע רקיעל עגונב לבא ..תושהה .םכסהב
 ,ילוטקח חלגהו יטנטסוטורפה  רוטספה .ןמ רתוי תושרהל תוכייש <

 הינפל םיארהמ םניאו תושרה םע םירברו ןיד לכ םהל ןיאש
 ..רובכה ינפמ אלא םיקרפל =

 רצה ןמ .תוברקתההו .םינברה דצמ םושרהל תועדותהה .לכ = >>
 ןקחר תעשב ל ,םהינש לש ןתאנה םושמ אלא ןניא דגנכש =
 לש םויחה רופוב .הזיחא .םהל ןיאש םושמ וללה .םהינש לש כ'ג =

 אלו החרט .אלש .הל םירוסמ םושנא--האצמ האיצמ וזו  ,הלהקה
 םיספות םהו רוביצה לע אלא הילע םתסנרפ ןיאו םלודינב הלמע

 םיצורמ . םידרצה ינש ויהי .אל עודמ כ"או . הלהקב בושח םוקמ =
 אלא ,"תואיצמה .תביוחמ, וז. תוערותה ןיא תמאב לבא +הול הז = =

 :םדא אוהש המ יפל לכהו ..יתובאלמ ןפואב ותוא ארב הזה .בצמה -
 םילדתשמש שיו ,הטימשב תחא םירשה ינפ םיאורש ,םינבר שי
 וליפא \ רבד לש וללכ . םוי לכב רמולכ ,םתלקלק תעשב תוארתהל =
 .םרונ שיאה אלא .,םרונ יונומה ןיא ושכע "

 וז תונבר לש  הינפ רתסלק רעב תוירחא- לש ןיבק העשת
 ,םינברל שררמה יתב לש םינושארה  םוכינחה לוטיל  םוכירצ |

 יכ .םתבוטלו .םתאנהל .םיקינבוניצ תויהל אקא ושקב אל םמצעבש
 תומדב אל םידוהיה ,בוחרב םינושארה םינברה  וארתה ילמלא.

 םירמומכ ,איפהרפב תותבש יללחמו תופרט ילכוא = ,םיקינבוניצ
 יהי ולו ,ויהיש וזיא םינבד לש םנקויר תומרב אלא  ,םיעכהל

 תועדב םושפח םיליכשמ רעב םינבר ,המרופירה .ינבף  תומרכ

 תפיסת תעשב זא יכ ,תישעל םריב קופיס הז היה .יתערל .,ירמגל =
 םינברה  םילוכי ויה ע"ושה לוע תחתמ תוצרפתההו  הלכשהה

 יבינח ולבק תמאב ירהש ,הלכשהה תעינת שארב דומעל םהה |
 וזמ התוחפ אל ,תונברה תורפסב .הנכה םינברל .שררמה יתב | <
 עבש ןה ,ץראל  ץוחב םינברל רימיב  יכינח תעכ. םולבקמש |

 ולא ,ושירקה כ"חאו לוח  ידומל םגו שרוק ידומל .ודמל םינש
 הומלת :ידומלל קר .תומלש םינש שלש ,תונברל ע"א : וניכהש
 ילמלא .תודהיה .ידומלב .םלתשהל םדיב קופיס היהו  ,םיקסופו
 תודהיב טועבל ללכבו תונברה תרטעב טועבל םחירכה ימו ,וצר

 ו 02 םלועה <

 - תרחא תומרב תלגלגחמ וז תונבר התיה ,םידוהי ןינמ רעב קר וליפאו

 < וכנח אלש  ,םירומה הוב םימשא הברה ןבומכ + םיריקפ  תויהלו
 שמ 2 . 2 2 ּ

. - 
 ןוע רשפאו ,ונתורפסלו תודהיהל הבח חורב םהירימלת תא
 ווהיה לא ,הביאו .הממשמ םבלב תעטל ולדתשה \ רוע םהמ
 .שו םבורש ,ערוי םינושארה םיכינחה םע קסע ול היהש ימ
 ננש ולאמ םה אמועמר אטועמ .קרו תודהיהל השובכ האנש
 רומה לע קר תוירחאה תא ליטהל לבא  ,םולשב ואציו םולשב
 פש ,תודהיה . יבבוחו םילודג .םימכח .םירומה ןיב ויה ,רשפא:יא
 טנרל שרדמ :תיב חתפנו רזח ילמלא םיבוט םירומ ויה .םויה
 .טנגרה ושענש ,הזב ירמגל בייחל א"א .כ"ג הלשממה תא וליפאו
 רה תא ברקל יאדוב החיה התנווכ .ןה >-, םיקינבוניצ -הלש
 שנו ולא הינבר ושענ ילמלאו = ,העימטל ולה םינברה | י'ע
 שנ הבורמ םתעפשה התיה יארו ,הלכשה ילעב .םיתמא
 וטעמשמ םתוחילש תא תושעל רתוי םיקיפסמ | ויהו  תועורי
 " ומ רתוי .העפשהו .חכ לכ םהמ ולטינו :םיקינבוניצל

 "ןקתשה םהש .םפוג םיכינחה תא ,יתרמאש יפכ ,בייחל שי
 עמ ,טושפו םשוגמ םעטמ ,תונברה לש הטיברשב שמתשהלמ
 שמו הרית לוע םהילעמ קוהפל ושקבו םהל .אחינ היה אריקפהבש

 \ ןורינב םהמע  יתרברש ,םהבש = םינקותמהמ .םידחא
 עונשו ,וז - .תונבר - לש .התרוצ תא ולקלק םהש םהל יתרמאו
 וה :,זנבשאב -ומכ .תימרופיר תונבר לש הרוצ .הל. תתל .התיה
 וע לש תווצמה םויק ל -- םולוכ ויה - ,יל

 ןןנשוה  בורש = ,היסור = בגנב .תחא .הריעב - רחבנשכש -
 אנ העשהתב אבשכ לבא ,תונברב גהנתהל שקב ,ץראה :ימע
 לפפסה לע אלא . ץראה לע .בשיל שקיב אל הסנכה .תיבל
 - ,ששחש דע ,הלהקה תמח 2 הררוע = וז -ותנהנהו

 .םלכ וגהנ ותימבו .תרה יגהנמב .נהנתהל
 . דצ הויא אוצמל רשפא טלחהב ער ןיאש םושמ לבא

 .הנוחב הנורחאה .העב וליחתה ףוס. ףופש ונייה ,תימשרה תונברהב
 \,םעטמ .בר :יונימל "םעט, שקבל תולודנה .םירעהב .דוחיבו- תוריע
 :,המולמ תבוח ידי .םג וב תאצל רשפאש ,ברב רוחבל םילדתשמו
 היה םאו ,הלטבל ותואיצמ אהה אלש ידכ ,המורכו ןקפעו ףיטמ
 ,הפי ושכע הארוה ירומו םיניידה חכ היה אלו רוע ךשמנ רבדה
 תמדב הילאמ תלגלגתמ וז  תונבר .קתיה ןמוה ךשמהבש רשפא
 ,,הלהקבש  תיטנגילטניאה הרעה יכרצל המיאתמה  ,הרואנ .תונבר
 .ץנלל .התיח הכירצש ,וז הרוצ ושכע  תשבול התיהש ,רמולכ
 ומשרה בההש ,ךכל .וכז .םנמא תוטעומ .תולהק .חתיירב תלחהמ
 :'חומב הב ,טאל טאלש רשפאו ,הרואנה ההעהל יתמא בר אוה ןהלש
 /! תונבר התיה ,םירואנ טינבר ָהרתכ ג שמתשהל םיברמ ויהש
 ,הכאלמל הכפהנש תיארוהה :תונבההו המונצה .תונברה ילגר תקחוד
 ןה ,רחכנ המל יכ  ,לארשיב הל יוארה .המוקמ  תםפות התיהו
 .'וחע לכ תא .הפיקהו .הבחה .התיה- תירוטפיהה .תיתמאה תוגברה
 :.ול\ ,תירוטסיההו  תיפוסוליפה  ,תידומלת4  ,תיכ'נתה + תודהיה
 - ןורע ןחלוש .םינמיס * ןויא  תועיריב  ,ושכע לש "ווכ ,המצמטצנ
 ..ןוחתנ .םיניירה .חכש .םושמ לבא ..רתיחו רוסיא תולאש .יקספבו
 -ןסהל איה .םויקה תמחלמ םירואנ .םינבר .דגנכ .המחלמהו ושכע
 נוה לש ותריחב אקוד ,הרזומה הריחבה .תטיש י"פעש םו"'מו

 --והארוהה ירומ תע פשה תחת .ןותנה ןימההב היולת יטנגילטניאה
 החילצמ .התואג .הרוצ הלבקש תימשרה תונברה .ןיא .ךכ םושמ
 9 םירמוע -רמעמ  קיזחהל יקיפפהש םידחא .םיימשר  םינבר קרו

 .,הריקפל הריקפמ .םירמוע  םה .הנכס .תקזחב .םה .םגו םתרמשמ
 תואקירטמב אלא - םחכ .ןיא םרתיו = ,תוריחכל .תוריחבמ  רמולב
 ְּ ,תושרהל .םתוברקו

 ְ ןיא המכ .ווח אח לוהט העשב קירש וו תונמרל ומ י ּ



 םוקמ הל | תשבוכו = תכלוה איהו ל תחופ ה
 ובר .הרקמבש ז"יע לטבהל איה  הדיתע וז .העש

 ,םינבלה לע םירוחשה םיננו
 תונברה לטבתש ,רעטצהל םיכירצ ונא הז לע א"
 איהו םידוהיה ייחב דוסי הל היה אל התריצי .תלחת

 םירעטצמ ונא זיע אלא ,תיגיגכ ונילע הפופכו
 הנלבקתתש רחאל בצמה | בטוי םא ללכ םיעְדוו
 יפכמ םיבוט רתוי םינבר ושכעמ ונל ויהי .םאו .הריעו

 ירמגל לטבל הדיעוה ריב הלעי םא :ינקפופמ ימצעל :ינ
 לטומ רבדה ןיידע  ,תיחכונה התרוצב וליפא תימשרה

 ,תימשרה תונברה תא לטבל הלשממה םיכסת םא לו
 לבא ,זניצ ה תא לטבל םיכסתש רשפא הב הלינו
 ילב םג םייקתתש וזל הל רשפא יכ ,המצע תימשרה תונברה

 טיברש תא תשרל םדיב קפיס .היהי 0 םוט) -
 .וב םיאנקמ תונורחאה םינשב 2 ימשרה ברה ל

 אצוי רני'זניא וא .רוטקוד הזיא היה ושכל דע םא ,ה
 לעב .ירוהי םשל םנכנו אצוי ושכעמ היהי  ,תודיקפה תוב
 המו ,רשכה יפ לע לכה השעיש ,  ךורע .ןחלושב יקנו

 ברה תדועת שרושמ רקעת אלש .ןמז לכ % םתנקתב םומכ
 ,תונברל המוקת היהה אל תושרהו הלהקה ןיב רמו
 ישנא וננמזב ושענ םידיסחהו םיקידצה ונלש ונינבר לב

 השלוחה יהוז .יאקוד תושרה לא עדותהל המוחב םילוע םהו ,ה
 הו ןיא יארוב ."ץרפב רומעלו, םינלדתש תויהל וננמומ

 ןכותה  תונקורתהו  תירסומ  הליפנל :ןמיפ- והז ,םהל הפו מט
 יכ םישיגרמש עוריב .חבזמה תונרקב םה םיזחואש ןויכ

 --יםינפבמ הזיחא םהל ןיאש הנימ עמש ,תינחור התימ םה
 (אבי רוע) :

- 
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 ,םיִמשרּו תוריקס
5 

 ,ןיזייר םהרבא
 ,אינורטב ילע ואב םימעפ המכו המ

 הז רבד :,ןיזייר .,אכ .תיתורפס תוישיא ינפ לע  תונשקע \\
 םיביבחה - םירפסמהו םיררושמה רחא :אוה ןיזויר אש

 רבוע ינא עורמ

 רתיב וב תלפטמ .תרקבה אהתש .אוה יד .,םעה /
 םיריקומה לע :הנמנ יכנא םג יכ  ,ינא הדומ-.הומ .ץוחו חש

 תא םלועמ .יתשגרה :אל תאז לכבו . ןיזויר ,א יבתכ תא \
 , ןיזייר. לש -ותזומב -תויטרפ רתיב קסעתהל \

 היה .אל זא וכ ,ןיזייר לא .י לש-םחי קר .רבדה .היח ולא /
 ,יביטקיבוא תויהל םדאה .להתשיש המכ .,הז- לע רומעל /

 מנ שי  הזמ ץוח ,ובלב ול תוראשנ  תויטפיטנאו :חויפ
 צי אל שיא, , תמלוש .איה לכב -אלו  ,םראה לש
 0 רמא ךכ --- ."וחור לא יתרדח .רשא ילבמ ותו 1
 ןאפ אגוה םשב  התע עוריה שואה קו ,פילול
 ,לאטסנאמפאה ותוא םא ,דאמ ינקפוסמ םלואו ,לאס םנ פפא

 ויפמ .ואציש .םירבדה לע התע . רוזחי = שמחו םיטלשל |
 ה : < הרשע

0% 

 םא יכ ינא יבלב קר אל אוה רק ןי ז י י ר לא - סחיה םלואו
 תא ריבזהל יל יד  ,םיעוריה םירקבמהו םירפופה רתי בלב םג
 יב = ,ןיבמ ארוק לכל* רבדה ירב ,רגי נו ג ר ב מדנ .ירמאמ
 םיבתוכ םהשכו ,וללה .םירפוסה ינש שפנב עובק וניא ןי זי י ר
 םחורש ךותמ אל לבא ,ביח ןוערפ ןיעכ א"א הז ןיא ויתודא לע
 : ,ןיזייר-לש ותרישמ אלמ

% % 
% 

 הרשע-םיתש וא רשע ינפל תורפסה לא סנכנ ןיוייר א
 ,םינוש .תומולחו תויקה וחרפ םירוהיה ייחבש תעב הב ,הנש
 םוידנובה םג לדג  ,תינררומה תונויצה הרלונ םיעשתה תונשב
 >וטואה .ןבומב ,םהש םוקמב םידוהיה תלאש תא רותפל רמאש
 ?ניאה התיה .הטונ החיר ךלהמ י"פע ,ןכ ירחא ואבש םיטסימונ
 ,תרקבל םגו היפוטואל ,תויטנמורל תחא הגועב תידוהיה היצנגילט
 -תוארמב ,תוילרוטנה .ירחא הטונ התיה אל ןפוא םושב ךא
 .םלח יאדנובה .לכמ תוחפ םילפטמ ויה וניניעל םיבורקה םייחה
 .תא ומצע לעמ ריסהש ,יונ .תרוצב טסילאיצוס ידוהי רבד לע
 ונוימדב' ול ראת ינויצה ,וטיגה-ןב לש .תונדחפה תאו הדולחה
 והיעשי ימיבב ותמרא רבוע רכא שובלב היחתה ןב ידוהיה תא
 גלדו הקיתעה תידוהיה הירוטסיההל ובל תא הנפה אוה , איבנה
 הפוקתה התוא לע ,הנש תואמ עברא לש הפוקת לע ןוכתמב
 ,"תיפי המ,  רמזמה ירוהיה לש סופטה :אטילבו ןילופב רצונ הבש
 ידוהיה תא ואר ,תילאירה אקיטילופה ילעב  ,םיטפימונוטואה
 + תואמ תונש ךשמב תולבגהה לש "אצוי-לעופ, רוחב ומינה ןב
 ,ידוהיה לש םיטושפה םייחהל וזב םלכש  ,םהבש הושה רצה
 ,ינויצל םג , ול םימודהו ןיזייה םהרבא ירופסב םיראותמ םהש יפכ
 + ןיזייר ירובג לש  ?ינצבקה  םיפטה, ארזל היה יאדנובל םג
 :לגוסמ וניא ןצבקה ,ןצבקה םע קפע הל ןיא היטרקומר-לאיצוסה
 -ןינב .תא הגב אל ינויצה םג ,הרכח-לעב יראטילורפ תושעהל
 ",םיננערה תוחכה תא ףפאמ ינויצה םג ;ןצבקה דוסי לע .דריתעה
 "ררופמ ןומה :י"ע אובתש הֶלואנל הפצמ וניא אוה ףאו ,םעה לש
 ,,םינצבק לש

 ,ץרפל ,ילדנמ :יברל הבחה בוש הררועתה איהה תעב םא
 חלושו .ןשיה םלועה לע נלגלמ ץיבומרבאש ינפמ אלא הז ןיא
 :ךרדב היחמ ליחתהש העשב הכ בבחתנ ץרפו .ותרימאס תא וב
 .ושפנו וחורב בורקה םלוע רותב ,םידיסחה - םלוע תא .יטנמור
 שובלב  ירוהיה תא ראתמ ץדפ" .היחתה ןב" ידוהיה לש ותנבהל
 ,וילע הרוש המימת הנומא לש ןחו ,ןדועמו טשוקמ ,גח

 :ילאיצופ ןינע םיאצומ .ונא המ ינפמ ,ןכ םג .ראבתמ הזב
 < .תרוצ תא ונל ראתמ שא .םולש םג ,שא "םולש לש ונורשכב בר
 . תולש הילע :ךסונ .אוהו ,הריעצ תויטנמור לש היעבצב ידוהיה
 0 ,ןח-האלמ הילידיא לש דוה

 . לול ,קוחש אל ררועל לכי היה אל וירופסב ןיזייר םלואו
 \ "םיתעל םיביתכה ויריש ,תרקב לש תושגר אלו םייטנמור תושגר
 ""םשור םישוע םה םימעפלש דע ,ךכ לכ הבורמ תוטשפב תובורק
 ,םירישה םתוא ,םיזורחב הזורפ אלא םניא םימעפלו םע-יריש לש
 : ונחור  ךלה לא .רשאמ .ונבלבש םימחרה-ישגר לא רתוי .םינופה
 = ,ורודבש היצנגילטניאה בלב דה אצמל .ולכי אל ,רצויהו :הנובה
 . תרמב םייחה תא רומל :רורה ינב ופאש וילאש רברה ותוא
 -- םינומהה חכב ןומא לש הכורמ הרמבו תונמחר לש התוחפ
 "ונל ראתמ - אוה, דימת .ןיזייר לש -ותרישב יוטב ול אצמ אל
 -  ,ןומטבו חורב םיינע םרארינב ,תושולח :,תוהמכ ,תוצוצר תושפנ
 עיבטהש תושגרהשו םהיסכנמ ורריש םירישע  ,תוקסורמ  תומשנ
 .םישנא = ,הפיעל  אשמ | אלא ושכע . םניא רבעב םרשע םבלב



 לא םתוא תכשומ הרבכ ןבא ולאכ ,חרכהב םיעבוטו םיכלוהה
 +. . םוהתה

 םהש העשב | תונמחר-לש-םינפב םדא ינב .לא .םיאבשכו
 םנמא יכו .הרתי הבח םהמ שורדל ןיא, תוירזכא  תצקל םיעגענתמ=

 ונמצעל תוירוכא לש םחי לע ,רמולכ ,תוירזכא תושגר לע ונעגענתה
 םיבורק .ויהש הלא לכ םיעדוי -תאז תא -- ידוהיה / ונמויקלו
 תונויצה .דאמ .איה תירזכא ,ונלש תוירובצה תועונתה ןמ תחאל
 ורבע תא ,וננמז-ןב ידוהיה ייח תא חתנל האב איהש העשב
 ררוע ותוירזכאב איה ףא םוידנובה ,ולש ערה הוהה תאו בורקה
 העשב אקוד ,ידוהיה רובצה לש תונוש תוררש ןיב האנש וילא
 תוירזכאב םיסרהמ םה ,הפיה דיתעה יללצ תא םיאור םדא-ינבש
 היה זוע המכ ..הלואגה .תא תובכעמה הוהה לש תוציחטה לכ תא
 קפע הל ןיא יכ ,םימעפ הברה תינויצה הזירכהש .זורכה ותואב
 תאמ תשרוד  תונויצה ,םימחרהו היפורטנליפה לש  תודוסיה םע
 המכ .דעו .םימחר ילעב לש החנא אלו ,תונברק הירחא םיטונה
 ,הז ןינעב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,לכל עודי רזכא םוידנובה .היה

 םלוע | ירויצב וניניע תא רקנמ היה ןיזייר ,א" םלואו =
 ,םורמל ןיע תאישנב אלא וחכ ןיאש | ,ץוחבמו םינפבמ קפורמ = =

 .לאירבג ךאלמה ןמ תוחפ אל וילא בורק ןכש תומה-ךאלמשו <
 רנובה ידימלת | לע תועט ייפ לע :ןיזייר ,א .לבקתנ םא 8

 אלו ויבתכבש םייטילופ לאיצופה םיביטומה ינפמ אלא הז :ןיא
 תובס םג הזל ומרג תאז דבלמ . םהבש ירקיעה ןכותה  םושמ
 ןפוא ,תונויצה לא ןיזייר .לש השובכה ותאנש ןונכ * ,תויערא
 ,המודכו .ןוגר'זה לע הסגה ותנגה

% % %% 
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 הצוחנה הקינכטה ןיזייר אל ול שי יכ  ,דחכל יבל :םע :ןיא 1
 החטבב | םילוכי .וירישמ - הברה יכ ,אוה  ותחסונל .הדחוימה

 םייסל ול ןתינ חור ראש יכ ,םיתמא םע-יריש םע  תורחתהל
 ןירוקש הזב ,ףירח : רורחב ויריש תאו = םינטקה ,.וירופס תא =

 םעפ ףא םיאור ונא ןיא תויתורפסה ויתוריצי .לכב ךא .ק6-
 תונמחרה  תרוש וילע הסאמנ רבכש ,שרחה ידוהיה תא תחא <

 לש םייחל  ,םיצימא םייחל ומצע תא ךנחל למעש ,תיחצנה
 ,ומע תודיתע תאו יטרפה ודיתע תא םירצויה קזח .ןוצר =

 םירפצ ינזאב תונשי תוריש רישיש םרג ןיזייר א.א .לש ולומ "<
 םירפצה הנה ,בר ןורשכב ותריש תא רש אוהש פ"עא ,תושרח
 ןיאשכ ,תונמאה לעו ןורשכה לע ןה תורתומ םיקרפלו .ןה .הבוט תויופכ :
 - :קילאיבמ לודג רזכא ךל ןיא :השדחה תעה לש הידולימה הרישב
 ןיאו -- .ןיזיירמ לודג םימחר-לעב ךל ןיא ! ותוא ןובבחמ .המכו <
 -- ! ותריש להאב תיב-ןב ומצע תא האור שיא

 :.המלש ייח
 השעמה :רופס

 תא מ 5

 .םירפס .רכומ ילדנמ
0 

 ,וב היה :יטויפ ץוצינ .ועבטב םח גזמ לעב היה יל'המלש >>
 הבהא ובלב ריעהו .הז .ץוצינ הבילו אבו ערה רציה ול םכחתהו |

 םלועה .ותואמ םדאה תא קיחרהל הפי הלובחת -- האנה עבטהל <

 + 11: רמונ "םלועה, "וע (*

 ו ג ל = ₪ יול

 3- םלועה <

 "םימורע םיסכטב . וחומבש :והובוחוהות ילפרע רזפלו .שורקה
 היפחב ול רמואו םימש תאריב ותמרע הסכמ | ,יל'המלש לע
 -- ,וירוציב אוה-ךורב שודקה לש ותמכח הארו ךיניע אש 1 רוחב
 .ןהחתכ המדאה חמצו .היח שפנבו ,לעממ םימשב םיבכוכו .חריב
 וק עמש .םיאשרב םיריהצמ לט יסיפרבו ,ןנעב תשקה ינווגב
 ינובז םוזמזב ,תישירח חורב ותשיחלו תועוזו םימערב .םיהלא
 " קוטפמ ,התפתמו ול הצרתמ יל'המלשו !םישותי  תסיטבו םירובדו
 "וצי םימיה ךשמהבו ! םלועה האנ המ : רמואו רהרהמ ,ותנשממ
 'אוהו ,תועקבו םירהב ,םירעיבו תורשב = ליימל .וכשומו  ףיסומ
 "ומ גנעתהל הלכ תארקל ןתחכ ךלוהו ורדחמ אצויו בנגהמ
 .טמ ומע תרפסמ ,הינפ ול- הריאמ וז ןח תלעי ,הדלותה
 "ענענב ול תזמור  ,הרועשו הטח | ,ןגד לש תושחול םילבש
 שמתמו רעיה יכבסב עקובה ,רוא יספ ןמו תונליא לש םיפנעה
 " ,קתראפת רקי תא ול הארמ איה ,וילע הושת רדהו דוה ,ךלוהו
 " לע םידברמ לע חטתשמ אוה . הדמח ילכ לכו היטישכתו הידע
 "אע הבישמ איהו ,ויתושארמ םקור השעמ בוזא לש רכו ,אשד
 "נולה וינפל השועו ,ול תקשונו ויתורעש . תלסלסמ ,םינדע חור
 .םיהפצ להקב רישה ילעבו תואלפנ ולוקב םיערמ רימזה . יגניחו
 " המיענב ימ ,הקירשב ימו ףוצפצב ימ ,ולוקב רחא לכ ול םינוע
 "מו העורתב ימ ,ארודנפ לש המיהנב ימו רונכ לש הקד
 סכותב עמשנ .םירקב תייעגו םיסוס תלהצ ,ןאצ-לוק םג ,העיקתב
 " תמשוקמ םימרכ ירפצ | ,תונליאה לע תולוחמב םיאצוי- תופוע
 "גוחהו רוצרצה ,ריואב תודקרמו תופמ םינועבצו רקי םהושב
 וונמלועב גנועו יפוי .,החמשו ןושש .המדאב ריצח ןיבב םידקור
 "היה ילמלא ,ול בוטו  תומיענ אלמתמ ובל ,שגרתמ | יל'המלש
 -ונל ישגר ויה = ,ול .יוארכ .תבשחמ  תכאלמבו  תַעָרב .רשכתמ
 וחיב ןיאשכ ושכע ןהניגנו רויצב וא  ,טויפו הצילמב םיכפתשמ
 "חוה תארשה תעשב ררועתמ היה ,ארמגו ארקמ אלא םולכ
 :'|קח יטומזמ לשו תבשל תורימז לש ןוגינב ושפנ ךפושו וילע
 , הלודג  הנוובב ,םה לוקב "ישפנ  יכרב, םג: רמוא היהו  ,הלכו
 2 ,המיענבו

 = "רצו לע רבדנ המו רמאנ המו ,האנו האי לכה .הרואכל
 . [+ןוכתמ אוה םימש םשלו וישעמב אוה דיסחש ,הז ער

 .יואר ןיאו הרלותה לש יפויה לבה רבדה רקיעב ,תמא
 וליפא םנחב הילע ונמז .דבאלו הירחא תונפהל .לארשימ םדאל
 םימימתה שרדמה תיב ישבוחמ "םירמוא שי, תעדכ | ,רחא  עגר
 = דולטו השא לעב ,לודג ידוהיל יואר וניאש המ אלא | .םירשיהו
 ,םדא ארפ ,אוב .ןטק רענל ריתהל רשפא ,הסנרפ יקסעב
 < רע ,הלצא תטתשה !וזה היפהפיה .הרלותה םע ,המע סלעתהו
 קלי האנ המ  ,הז ףוע האנ המ הארו םיבשע יבג לע  ,בבוש
 התא ןטק ירה ףוס ףוס 1םש תשחורה ,וניבר  השמ תרפו הז
 = רועש שי רבה לכל, ,םלועבש הטוש ,ער לבא ,הרצק ךתעדו
 = :והוכז הרות  דומלתב בייח לארשי ןבש ,רוחב ,חכשת לא
 "ירה .ארמגל יונפ תויהל ךירצ ידוהי = רוחב לש ובלש | ,לוונמ
 שי וללה 'ףא "תוכמ,ו "ןישודיק, ,"הציב, ,"הרפה תא חננש רוש,
 - וול םילחמנ וילויט ויה ,ךכב ריהז יל'המלש היה אלמלא .!םלועב
 תדועס רחיאו הדשב .הברה ההש םימעפו  ,רהזנ אל .אוה לבא
 . .וויקפעב רימת רורט היהש ינפמ ,ךכב שיגרה אל ויבא , םירהצה
 < ומאו .וזויב ינב םע .רחיב דעופ היה אל בוט םויו תבשמ ץוחו

 ותחא םעפ וב הרעגשכו , התיב תוכילהב התיה .הדוהט איה ףא
 הל רמאו םת ינפכ וינפ דיטעה ..אבאל רפסתש- ,וילע .תמייאמ

 תועב ,שרדמה-תיבב רמולו .בשוי .יתייה ירה .תועשה  ןתוא לכ

 - -' 5 .םש םישנ
 ענ הואמרבו . לווטבו הלטבב יל'המלש | לגרוהש  רחאלו
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 לכ שלש



 :רמואו ורסימ ,ויאטח תא ול טרופ .ליחתהו ותמדרתמ
 ימ תערו ! התא תעְד בנוגו יאמר ,הרותה ןמ תלטבש מ
 איה הרומח ירה וז הריבע ! ךתרוה םא ,ךמא תער צבע
 : ,םנהיג לש שא יבהלב הולע ווג
 רפס . דאמ אריתמ יל'המלש היה אלה םנהיג לש "הניִמ
 םהירה ,םהב ארוק היהש ,םיארי-ירפס וב אצווכו *ךסומ
 םהיאצומ ,םנהיג ירודמ העבש לכ .ורדמ םיאיקב  םינוטקשמ
 הלבח יבאלמ לע תוארונ םירפסמו  ,םבחרלו םכראל :םה
 הריבע ילעבש  ,תירפגו שא ילחנ לעו ארונד  ןיסלופ לע

 -ךורב םיקמה ינפל ןגחתמו ללפתמ ,הבושת יל'המלש .השו
 ,הכלהכ ידוהי אהי התעמו הערה וכרד בוזעיש = ,ותיטבמו

 .םלועה ןמ האנה ריריו שררמה-תיבב הרובעה לעו הרותה לע
 םדאה שיגרמו ילח םא .םיתפש רבד אלא הז ןיא לגא
 ןטש השעמ םא .ולטבמ הפה ןיא ,םכילע אל ,ול םע

 ,אוה:ךורב שודקה לש ומלוע ויזמ תונהיל הואתמ םדא ל

 ו? אמצת ושפנו ,והבהאב ףיפומ אהיה
 ,ערה רציל תואנ תורוצו  הדמחזמ

 הברה ,רתויב

 תא חידהלו םהב חרבל

 םיבורק : הירוה  ,םינשב הכר = ,איה .הנמק .ןיירע .לודאףפ=
 ובשיתנו ואבש םינש המכ הז ,החפשמ תוברק | םיוחונו

 התיהו םייח יבר תיִבל אובל לידארפ התיה הלינה ,(3
 .לכה לע הבבחתנ הבוטו היפוי ליבשבו .,םידלי םע םש
 המשש תחא הביר ,םהס הביר לידארפ .התיה יל'המל

 תימרב ראות תפי וינפל החמצנ רפעמ ומכ םאתפו .,לו
 רבועו ףטוש חתור םדדמרז !הב הקשח ושפנו --- .לידארפ-
 הואתמו דמוח ובל ,תחא תכב םיניבלמו םימידאמ וינפו ופ

 אטחי אלש ,ול רדנ ירה אוהו ,איה הריבע ירה .השא
 ,הימרת ןושלב ותוא התפמו ורדנ תא ול ריתהל אב ערדרצ
 ,הבהא ירבר לע ויתוירב םע אינורטב אב אוה-ךורב .שודקה

 אוהש ימ ,םולשו םח ,וב שיגרי םאש ,ןיע .תיארמ * ינפמ
 רהזנ .אוה ושכעמו ,םייח .רבקיש ול חונ ובלבש המל

 יקב ידוהי םתס ןיא ,תובגע ןיעמ  ,םישנ-תבהא .םשוחו
 ןמו .ותואב טרפבו .םלועמ .לארשיב םיוצמ םיבגוע יח 0
 רקש .םיבושח םיתב ילעב לצאו ...ק הנטק .ריעב ,הז פק

 םלועל אל :תינבגע-הבהאו ,  בותכה רמא < ,יפויה לבה |
 לע הנובכ אוה ירה ירשאו החפשמ ייה הילע הנונח ./

 רחמו תחרופ . הנשוש תא םויה ..וחמבמ שיבכע תי
 תרחאב -- רחמו ,ךב הקשח ישפנ םויח ;תשמ

 יב ב

 תויהל .1התימל יכלתו התרפכ יהת תאו םייחל ימע םנכת איה
 לכ לע .איה הוצמ --- םלדגלו וינב תא םנרפלו  דילוהלו \ יושנ
 תלעב :,ותשא איהש ליבשב .. הדבכלו ותשא תא בבחל ,ידוהי
 ,השודקה ותבוח :יהוז --- םהב תלפטמו תחרוטש ,םינבה םֶאו תיבה
 לארשי .תיב ייח אוה הז רבדו ,הילע ושפנ ןתונו המייקמ אוהו
 והקוצו .הרצ תע .לכב ונלו וניתובאל רמעש אוהו ,וימי ךרואו
 חרוא ,םיענו בוט ,םלועב ירוהיל ןיגיו ךשוח ,רמו ערש העשב
 :;תינבגע:הבהא ,ןכ  םנמא  ,וינבו ותשא לצא ,ותיבב ול החמשו
 אל ,הלק הבישנמ תכלוהו תעקפתמש ,וז תירוב לש תיעובעב
 ושכעש ,רמול אצמת םא וליפאו. ,םהימיב וניתובא םיערוי .ויה
 לע .םילעמ םילודגה ןיא ,שרחה רודה ינב לצא היוצמ איה
 . ןיטל  תודליו םירלי . ,םינטקב םג היוצמ .איהש רשפא ,םתער
 תונמוא וא ,ודחי הז םע הז םיקחשמ םה ,םלצא םיבשחנ רחא
 -- םהַג ,םתוא םיפפגמו םיקשונ ,םהב .םיקחשמ םהלש תורומו
 5 ...!םישיגרמ .םניא

 ותבהא התיה אל .לודג םדאב היה ילהמלש השעמ ילמלא
 ,וישעמבו ורובידבו וינפב תילגתנ אלא  ,העונצו .תרתוסמ הבהא
 וז ןוגכ הבהא .הבוהא אוהש ,תערוי החיה  הדצמ תינולפ 'ףאו
 ,םיקלוד םירמוח ידי לע תמייקתמו תרעובש  ,הלכוא שא איה
 ךּכ אל 'לבא :,םינשע  םידוא  םישענ- .וללה םירמותהשכ הבכו
 "ובל ירדחב  םינפלו  ינפל .תרתופמ  העונצ  ותבהא ןיל'המלש
 הנסהש ,וז םיהלא שא איה -- ,ומצעל ול תקפפמו
 רישה | תניבש ,הניבשה .הגונ איה ,לכוא- אלו הב .רעוב היה
 ;הז :יפוי ,ו תה יש א ר ב יפויה תבהאו יונל .הקושת איה  ,םדאב
 םוצוצ ירוטפבש הז .;רחשה תלוא- תעיקב תעשב עיקרה ימורמדבש
 ..ןת יתפש לע ףרפרמ קוחשבו םימולע םרואב ןהנשושה ץנהו
 איה :ןוילע יהיחב ,םינמייפ בלב "דימת רנ, איה וז הבהא
 הכז הליפתב ךפתשהל התררועמו שפנה תא תממחמ ,היתבהלש
 ,םימלועה ןובר ינפל יאשחב םימעפ תוכבלו

 ",ודוס .הלגתנו .טעמ דועו  ,ילהמלש רהזנ אל תחא םעפ
 . .השעמה היה ומחנ תבשבו

 לארשי ינכל הדועסו החמש םוי אוה ירה ומחנ-תבש
 םינטקה הינפל תועובש ינש וא רחא עובש ,םילודגה םע םינטקה

 תחא לכו תורובח תורובח םיצבקהמ , הדועסה לע םיעימשמ
 < העש התואמו ,יוחמתה לע חקפל אירבחה ןמ דחא המצעל הנממ
 אבה לכמ איבמ רחא לכ ,םידליל תלוכמ תאבה ןמז ךליאו
 ןיקדוב :ןיאו = ,ןוצרב .לבקתמ לכה :,הבנגב וא תורשבב וריל
 לכ לשבהנ אלש ,קורי חופת ,הלח תסורפ איבמ הז ,תונוזמל
 / ,לודג אושק איבמ הזו ,"םעמיצ,ל ןכומה ןמ הבונג תפלו ,וכרצ
 אב דחא .המונצ םחל תכיתחו ,וינפ ומכרכתנ ולושב  בורמש
 "םימיה םתואב םישוע ךכ .חילמ לש בנזב דחאו םילצבו ןונצב
 -- ,הלעמו הרשע שלש ןבמ ,םילודגהו ,םינטקה םיבבוש םינב
 : ,הפוחל םיסנכנ

 ןושש לוק ,םירהצ לש הניש רחאל ,וז תבשב :,תחא םעפו
 * :תולהצמ לוק ,םייח יבר תיב ינפל- בוחרב עמשנ החמש לוקו
 .רוחש םפש ,םתצק ..יוחמתה ןמ םקלח ולטנש | ,תורליו םירלי
 םתעקו ,םונושמ | םיארנו ,תולשובמ  תוינמכוא .תליבאמ םהיפל
 = םויה םתרובגל םיקהבומ םינמיפ --- םטוח .יטרוסמו  תותסל יחופנ
 םניעו םקלחב וקפתסה אלש :,םיננואתמכ םידלי ויה  ,המחלמב
 טעמו ער .ילשו  ,ברו בוט ולש ,רמוא הז = .םירתא לשב הער
 .,םהל םינרפצ םג ,םהל שי. ירה םירי .. בלכ תליכאל יואר וניאו
 * ,םירחבומה  ןמ  לארשי  ינבל .ךרבתי ארובה  קלח ירה .םימטוחו
 מ אלא | .םלוע .לש ונהנמכ ,הז תא .הז וטרסו .ומחלנו  ורמע
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 ושכעיאל םאו ,הבורמ קוחשהו רצק םויהש ,םהיניב םולש ושע
 + יתמיא

 רתויב הפי התיה 'םויה .ותואו ,םיקחשמה ןיב לידארפ םג
 :הב לכתסהלו תוארל וניע העבש אל יל'המלשו

 ,תונכש םישנ. איפונכב תובשוי םש תיבה ינפל אבטצא לע
 .ןכיתב תמסרופמה יכיצבילו | ,לידארפ  םא > ,ליטיגו הרש םג
 החיש תכפוש וז ינפל וזו ,ןנורגב תוגוהו תורברמו ןהל הפ םישנ"

 ,היניש  ןיב הסירכש ,תרבועמ תחא השא ,הבלבש המ לכו
 הטמל סרכב הקיחרה לע תלבוק ,הינפ לע םימכמוכמ :םימתכו
 ,םוי רועבמ הכורעה ,תבש תדועסש הל .המודמכ  ,הזחה ןמ
 הירוחאל הטומ השאר ,העיז עפוש הרשב לכ = , חפוגל הערוה
 םימ .ינקשי ימ ,יוא : דחאב :איהו ,הרוניס הצקב  וילע תבשנמו
 ,הקהופו תקהוג איהש ,םש תינלוחה הידוהיה התוא ףא !םירק
 רורצ הלוקו רשב תקד ,השוחכ הירוהי , המטוח .תחנקמו תקקוה
 ינפל רבד איצוהל .תצמאתמ ,באב העשתל תוניקב יכבמ ןיידע
 חור רצוקמ .הנושל הטישומו תחנוגו תשחול ,החכ לכב התרבח
 ,תופלפולמ ןהו היניע יסיר ורשנש הרבוכמ  הידוהי  ,התמישנ <

 םג :ויעגנ .הארמו וב תנויעמ איהו הקיחב  חנומ קונת לש ושאר
 יבוצביל- ,ול הפי . תירוליק וזיאו .ןתער המ עומשל = ,היתורבחל
 ,המישנ ידכ דחא עגר וליפא יאנפ הל ןיאו .הרובעב הקוסע
 הרובד .לבתלו וול הלמו  וזל הלמ רמול .הילעו  תובורמ םישנה
 ,ההליחת הבשחמ אלב תחא המישנבו הרהמב .לכהו ,היהש השעמב
 ,ןדיקפת תושקבמ ןה ףאו הל םוניע םג אלא ,רבלב :וז אלו
 שודיח המו .םש השענש המ לכו רוחאל .המו םינפל המ תוארל
 ,םימעפ תפרטתמ יכיצביל לש התעד הדובע בור" ךותמ םא ,אוה
 דחיב תונושמ תוישעמ .תבברעמ ,יקידניהב :תמויסמו דכב .תחתופ
 התואמ . תלטונ אהת תחאו תחא לכש ,םישנ תמכח לע תכמומו
 איבוברע םכינפל ירה = , הל האנו הדגנכ זמורמש המ איבוברע
 ! לשמל וז

 ןושלה הצק טמשנשכ | .ינרוכו !הקיחר אלב םשה :ןעמל
 ךברקבש המ שובכ :םולשה וילע ,ינקז ול רמא דיגמה לש .ונורגב
 ,ןכילע אל | .ךתקיצה ךנטב הורשכ ...ואיצוהל הברה קחרת לאו
 ,םולשה הילע ,יתנקז הרמא ,אוה ביב םטוחה ,יאיקהו .ךיפ יחתפ
 קיוחמו גישהו .ףדר .!הב קיזחמ .אוה .ךכ ,ךכ .,,והפרגו וב .קיזחה
 "!הזה האנה רוחבה הב

 הידוהיה דגנכ ורמאנ ויביצביל לש וללה םיבברועמ םירבד
 יל'המלש דגנכ םגו ,המטוח תחנקמש :,הירוהיה דננכו  ,תרבועמה
 אוהו רַחְי םיקחשמ ,הרוביד תעשב םתוא התארש | ,לידארפו
 .הירחא ףדור

 -ביל הרמא--קפאתהל דוע הלוכי יניא  ,ילוטינ : ,יוא == ְּי
 ,איה הפו המכ ,יוא--לידארפ לש המאל השארב הענענמ ,יכיצ <

 !המחה ינפב ומכ .הינפ ויזב לכתפהל ןיא !ךלש לירארפ
 ירבד ךיתמ - ליטיג הבישמ ,!הער ןיע הב יסינכת אנ לא קנ ,

 .ןלרוג רמ לע םישנ יתש ןיבו הניבש החיש"

 תמקוע ,םימעפ שלש יביצביל - תקקור--- ףות"ףות"ףות --
 תקקורו תקהופ .המכ -- תינלוחה הידוהיה .התואל .תזמורו המטוח
 השחלש העשב ,םיתמהו םייחה ןיב לידבהל = ,יתנקז  ..,התיה"
 תאירבו .אילפהל יתייה הפי .העש התוא הלותב ינאו .,ערה :ןיעל
 ריכזמ .ךורב ..,השעמ םואתפ היהו .ירחא  םיצר "ויה לכה .,רשב
 - חרש .,אנ יאר ....תא הרוכז .יארוב ,הרש -,תא אלה .!תוחכשנ |
 תא םש אנ. יאר--היתועבצאב  הרומו הרובד  םואתפ הקיספמ .

 :ארפ- רחא ,הירחא אוה .ףדור הרפה רחא לגעכ !ךלש רוחבה
 ,םלוע - לש .ונובר ,יאולה ..ייהאנ גוויז : +הרובס תא :המו .,,ליד

 !הרהמב ,הרש ,ךל .בוט לומ רמאת יסאס-הנתיש = 24 ,

 ל

 + םלועה < .

 והליה ימי םצעב זיסאס"הנחי ,ךתעד אקלפ המ --
 ושב ,רבעשל השעמ ותוא ,הרש ,תא הרוכז יארוב --

 תעשב ,ךגובשח יפל  ,יתייה םינש המכ תב  .הלהבה
 ה וא הנומש ןככ השעמ ותיא תעשב היה ילש יגוזזןב
 ! ןטק רענ

 וע אל ,הלהבה תעשב לידארפ הנמרונ ילמלא =-
 יאו | ותעב רבד  התיה | ,תוילובסאה | תריזג  הריוגנשכ
 ,הזב ושכע רברל ןיאו אוה םימשמ

 "ןקאורו ינא האור .דוע .ואמתסנ אל יסאסדהנחי ינוע --
 הרוהיהל םינווכמ ויה ,יסאס-הנחי הרמאש ,וללה םירבד

 ,ןגט םישנה ראשלכ רובכ הל הקלחש ,תופלפולמ םיניע תלעב
 המטוח תחתמל רע קוניתה לש עגונמה ושאר הל הטיפהו
 ייחתה .תוריהזכ וילע תבשנמו האיקבכ וב תנייעמ .התיה יכיצ
 תסהש רע וב הכבתסנו הלבלבתנו תוכיראב השעמ וילע תרפסמ
 2 ,יל'המלשמ .התער

 שמש ,סנה לע ."למוג,ה .תכרב ךרבל יל'המלש היה יואר
 עשו סח ,עגפנ היה ,השעמב יכיצביל הכבסוה אלמלאש ,ול
 0 ,ותעשב בולעה לותחה ותואכ ,היפ לבהב
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 וה

 7 .הקירמָאְּב תידּוהיה תּונותעַה

 .ץ

 ,לאנרושו ןעגראמ,
 נתלה ןמ רחא יכ ,ידוהי ןותעב יתארק הלאה םימיב

/ 

 ונ רציכ ,המתו רמוע תאזה העיריה תא איבמה רפוסה
 שא יכ ,ןימאהל ,ידכ דע | ,וזכ תוטש ידיל אוהה ללובתמה
 ןילה ...תא וב דימשהל ןיז-ילכ תירוהיה ןושלה תא תושעל
 2 ( .תירוהיה

 קה ,הז ןותע לא אלא ,ללכב ימואלה ןויערהל תדגנהמש
 9 רמוע .איהש אלא רוע אלו ,םידוהיה  ינינעב ובורו ושאר

 שפה םהיביוא ינפמ  תורהיהו  םידוהיה | לע ןגהל רמשמה

 המה, לע המחבו ףאב םעפב םעפכ לפנתמ אוהו ,םיינוצחהו
 רנמ הז ןותע ירה ןכ-יפדלעהףאו ,"ונברקמ ואציש םיבירחמהו

 השטלתר-ינב לש .םתטישב | ךלוהו | תידוהיה  תוימואלה לא
 ,םהש םוקמ לכב הנירמה תונושלב םהיתועד תא םיפיטמה

 ותורא לעש = ,"לאנרושז ןענראמ,ה  אוה = הזה .ןותעה
 , :םעפה רברל אב

 'אלבעגאמ,ה םע הזה ןותעה אוה ףתוש ירהסמה ורצמ -
 המ .ירמגל  םילרבנ  ותטישו | ןותעה .ךלהמ ךא  ,ימואלה

 2 חו םינלגלמ ,הנל הז  םידגנתמ 'םה .םימעפלו ,  "טאלבעגאמ,ה

 : הז .תצ הז םיפדגמ ., , םגו :הז
 ,ובל לע הלעי  ,ארוקה יניעב רברה אלפי םא <

 אש :רבד ךל ןיא ,עודוב .,וז ץראבו  ,רבדמ בותכה
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 יא

 ירמאב וב <

 .,רשפ



 תצקמבו  ,םילועמה ןמ הז ירה ינויצמרופניא = ןותע :
 תויצרטסוליאה ןתואל וב םוקמ ןיא) וירבחכ ךכ לכ "בוהצו
 םיתעלו | ,(קושה | יניתעב | לודג  םוקמ תופפותה  ,תוא

 ךא .ןמוה תולאשב םעמ לש םירבד וב אצומ התא וצו

 םיאלממה תונויערה םתוא לכל ביואו רצכ הזה ןותעה :אוה ךמ
 ,יסקודותרואה "לאנרושו ןעגראמ,ה ,ידוהיה בלה תא תונורחאה

 לודג בורש הז ,תוישפחה תועדה ילעב *ע רתויב .אונשה
 הלמה שוריפ םג  םיעדוי םניאש ,םינקז .םירוהי פה
 ןויער  אוה ירה ולש ירוסיה ןוטה -- "תולל

 .העימט

 הברה םילפטמ ןיא ללכב הקירמאב יכ = ,תערל = ךוףצ
 ןויערה דובכל תושרד םישרוד .ןיא ,ה כ ל ה ל  תוללובתהַה ו

 תובבלה תא וילא ךושנל תנמ לע .וחבשב םירפסמ יא
 ויפ לע ןיגהונ אלא ,(אפוריאב "השמ"תדיינב, םישועש
 םש ול םירצבמו םיידוהיה םייחה לא ותוא םיפיגכמ ,ה ש עו

 ...רחואמב וא םדקומב אליממ אבי ראשהו
 רבד לע םירמאמ םיפדמ וניא *לאנרושו ןעגראמ,ה םג
 "תוירואית,ה לכמ קחרתמ אוה ללבב = , תוללובתה לש
 םוידוהי םינינעב םיקפועה םירמאכה לכמ | ךא = ."תוונוע)
 . תוללובתהה חיו

 םירמאמב טיעמהל רשפאש המכ רע לדתשמ הוה |ותעה =
 ,םירבדב תוברהלו | ,םירוהיל .ק ר = םידתוימה םינינעב םיקמ
 ןיא יכ ,הזב םיעטהל אוה הצור ,הקירמא  יבשותל םע
 : תיאקירימאה המואה ףוגמ רבא אלא ,ומצע ינפב ףיג םירוהוה

 . .. ונמלוע --המלועו ונייח
 אונשל "לאנרושז ןענרָאמ,ה  ביוחמ וז הטיש יפל יכ ,ןבומ

 ,הרז .הרוטלוק םדיבו היסורמ םיאבה 'םיקוריה, תא שפמ
 ןהיררפו  ."תודחואמה | תונידמה, רובכב לזלזל - םתוא האונה

 וחרזאתנ רבכש הלאל אלא ,"םיקוריל .דעונ אל. ינו תע, + ,ןהינה
 ,תוריהיב "לַאנרושז ןעגראמ,ה לש ךרועה  בישמ --- "הקירומ
 : / םיטנרגימיאה לע .ביבח וניתע .ןיא המ ינפמ | + ותוא םילאו

 אוה ירה = ,"יאקירימא, איה "לאנרושו  ןעגרָאמה,ש = ןויכו

 רוטאניס לכ לש יתניכתו וכרע הא ראבמ ,
 ."ינידמ,, ןותע :נהנמכ
 תא חבשלו יביטברסנוק תויהל  בשוימ ןותע לש ובוטמ

 "לאנרושז ןעגרָאמ,ה ףאו .שפותו שרחה .תא תונגלו .דמועו םיקז
 ןינמו .ידמ  רתוו *ימוירטפ, אוה תובורק םיתעלש אלא .

 םתוא | םירקבמה ינפמ .הקירימא ישעמ לע .הבוהמ .תוכהל
 . םהב .םיבועלמו\

 אלש רשפא יא  ,תאזה > תויטוירטפה לא ןנובתמ החאשפ <
 לא ץרא"ךרדב םיסחיתמ ויהש ,םיליבשמה תדממ .תצק חב רינת
 ,"הררש , םדא הנמתנש ןויכ יכ ,ינימאהש ינפמ  ,םירשהו :םיר'קפז

 הוש המ לכו ,יתניבו ותמכח יפ לע ךכל אוה ןוגהו יוארש
 ,השוע אוה תעדב --7

 -- רוטאניסו

 יכו, ,הבהאב לכה תא לבקלו םילאיול תויהל םידוהיה ל"
 םולכ -- םידוהיה .ינזאב וז אקיטילופ תשחול -- + םיצור םח

 המלו + הקירימאמ םידוהיל .עגונב תישפח רתוי  הנידמ . םלע3 9
 !ייםתא הבוט ייופכ + תולודג םישקבמו םינגואתמ 5

 -ןעגראמ,ה .לש .אקיטילופה = לכ כ . ,תוארל . רשפא ללב
 יקב  תיבה-לעב .לש  ותנבהמ \ הלעמל .תממורחמ
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 .+ תיתולג אקיטילופ וז תויטוירטאפב שיגרמ התא הומ רתו <

 .\:היבוזלג .לש תופיאשהו .תומולחה לכ .לע  גלגלמה א

 כ 5 ,/ < םלועה <

 ,"טָא, תלמב םהירבר תאו םתוא לטבמ אוהש םימעפ ,חומה
 לע הפיזנב םהב רעוג ,אוה (ךכל הכירצ העשהשכ) םימעפו
 +..הפיו בוט ולוכש םלועה תא םה םיבירחמש

 ,"לאנרושו ןעגרֶאמ,ה לש אקיטילופה רואבב תצק יתכראה
 יפכ ,דיתעב תיאקירימאה תודהיה תובקע הב האור ינאש ינפמ
 תא םיבשוחה ,וניחאמ לודנ קלח לש ונוימרב איה תראותמש
 שרוד הזה בושחה ןינעה םלואו ,ונמע לש ריתעה ץראל הקירימא
 . .בנא ךרד אלא ןאכ וב יתעגנ וולו ,דחוימ רמאמ

 םיאצומ םתא (הקירימאב ץופנ רתויה) הוה ןותעה תכרעמב
 ,םילאיצוס םג םינויצ םג ,ונמעבש םינושה םימרוה לש חכ-יאב
 , םיינוצק םישפח םג תדדילעב םג ,םיללובתמ םג  םיימואל םג
 ץוחמ אוה הז לכ ךא .םש םהל ונקש םישנא שי םהיניבו
 "לש ונוצרדישוע אלא םניא הדוכעה תועשב | ,היצקדירה תיבל
 ו ,ןייטש ריפס ב קעי "לאנרושו-ןעגראמ,ה לעב

 וניא םויה דעו ,וימימ רפוס היה אל הז אלפומ םדא
 וניאש ןכש לכ אלו .הלכשה םוש ול שכר אל אוה ,טע שפות
 ,דאמ ןה תומצמוצמ תוירוהיה ויתועידי םג .תורפסה תא עדוי
 להנמה אוה קר תאו = לכבו .חיכש :יאטול ינונח לשמ רתוי אל
 וירזוע לכו >,וילע ומתוח תא עיבטמו "לאנרושז ןענראמ,ה תא
 ,ותורמ תא םילבקמו ול םיעמשנ םימכחהו םידמולמה

 .דתיב לעב אוהש ימ ,םוקמה יאנתב ,ןבומכ ,יולת רברה
 תויהל םחרכ לעב םיביוחמ "םילעופ,הו ,טילשה אוה ירה תשרחה
 החכ הזב תוארל רשפא תצקמב םלואו ,םמחל ןתונל םיענכנ
 אאוצומה .שפנב תועובט ולא  תונוכת .ריבכ ןוצרו היגריניא לש
 ,ןותעה ירזוע לכ לע תועיפשמה ןה ןהו ,"לאנרושז ןעגראמ,ה תא
 .ןייטשרי פס ןוצר ינפמ םנוצר .לטבל ידכ רע

 םירמאמה תא בתוכש הז ,ןותעה לש "ירבעה דמולמה, ,ךא
 לעבו הסונמ יאנותע ,קינרעיוו ץר פ רפופה אוה ,םיישארה
 ךינח = ,ןשיה רודה ןמ  ליכשמ לש סופט והז , תובר תועידי
 ירכ רודזורפ ול השמשש ,הלכשהה תפוקה לש תירבעה תורפסה
 ' םדא ,(תיאקירימאה : ירק תיאפוריאה תורפסה ןילקרטל סנכהל
 ןיעמ ובלב הל רמושו ,וימיבש תירבעה תורפסה תא בבחמ הז

 .םע אנדיאהר תירבעה תורפסה תא םלואו ,הנושאר הבהא ןורכז

 ושפנ לכב אנוש .אוה הלש תושרחה תויצנדניטה == חינמ
 , התוא ףדגלו הב לולול ירכ תונמדזה םוש ודימ

 'פ ליה 5 רפופה אוה ןוהעה ןעשנ וילעש ,ינשה דומעה
 םיערמה וירפסב הקירמאב םש ול הנקש ,(ינמלא) ץנארק

 וניאו

 = תודחא םינשו ,םסרופמ טסילאיצופ אוה . ןוגר'זב םיראילופופה

 אוהש רפסמ םינש הז ךא ,"טפנוקוצ, ןוחריה לש ךרועה היה

 תדע תא ףדגמו ףרחמה | ,ןייטשריפס לש ונותעב ףתתשמ

 . ןירבח רצמ ץנארק לע הינורטה הבר ,ןבומכ  ,םיטסילאיצוסה
 < םימעפ הנע אוה ךא ."דנוב, ול םיארוק םהבש םיבהלנהו ,םָינפל
 ותרובעו ,ויתועדל ןמאנ ראשנ םויה דע יכ = ,ויפרחמל תורחא
 == םיטסילאיצוסה םג ירהו ,לעיפ תדובע אלא הניא "לאגרושז ןעגראמ,ב
 7 .,, רחסמהיתכבו .תואקירבפב םירבוע

 םש"ישנא םניא "לאנרושו ןעגראמ,ה לש םירזועה .רתי
 < ןותעה לע הברה | רכינ ה םמושיר ןיאו .יתרכזהש םינשה הלאכ
 ..ובלהמו

 " הז ,םיובננמ ,א אוה ,הפ רכזהל יואר דחא ןבתכ קר
 .םירמאמ ,"לארשי תמכח,,ב םירמאמ ,םיכורא םינמור  ןותעל קפסמה
 < לע ,םיתמהו םייחה לע ,השביהו םִיְה לע  ,םיגבאהו םיצעה לע
 " הבורקה) .הצלמנ ןושלבו הבר  תואיקבב לכהו -- .דיתעהו  רבעה
 םירמוע . ;הדשה ירעב דוחיב ,םידוהיה םיארוקה | ,(תיזנכשאל

 1% : 0 ל 2 2 4 5% 4 +
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 הז 'םדא הארמל םיאתשמ
 ."היל םינא אל זר

 ירמאמב רבדל בושא רוע וחישו הזה שיאה תודא לע םלואו
 .הקירמאב םידוהיה םינועובשה ד'ע ְ

 לב,ש ,םלועבש | תומכתה .לכב .יקבה

 םיאצוי םלכ ,םהילע יתנרש | ,םיימויה :םינותעה תעברא :
 םינותע םיאצוי הקירמאב תולודגה הרשההירעב .םג ךא ..קראידוינב
 הלאמ םילדבנ םה ןיא הנהו ,םהמ םידחא ינא ריכמ , םיורוהי

 הגאקיש בש לודגה ןיתעה . דבלב םמשב קר אלא קראי-וינבש =
 "טאלבעגאט,ה לש האובב אוה ירה ,לשמל .,"רעירוק רעגאקיש, 65

 לכ חורב "םירישע, .םיאזוחמה םינותעה :ןיא ,ןבומכ :.יקראידוינה =
 הר בה ריעבש "םהיבורק, :ןחלש לעמ סנרפתהל םיחרכומ םהו ךכ
 . קראידוונ

 ,הקירמאב הרשה=ירעב .תוינחורה תולרה הבר המ .,רמלו אצ
 ,<.. קראידוינב תודהיה לש התורישעב םה םיאנקמש רע
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 :אוה תוגלפמה .לכב זנכשאב ןניחא ילעב לש תינכתה  םתוח
 ויה םיסכודותרואה .ןאכל וא ןאכל תופרטצההו תורבחתהה '

 "גנוגינייארע פ עפ קא דא ט רא עיירפ,ה תדוצמ .'וז הוצמל םיגושארה

 הברהל םיאצוי  היפונו ,ןיאמ ג"ע  טרופקנרפב הרקוע : זנכשא לכ לע השורש

 עודיה "טילעארזיא,ה ל"ומ ןיאמד טרופקנופב םיובניוור  ןודאה .םורע

 תחה םלועה לכב לארשי תסנכ לכ תא םינכהל הפוה ןוימדה לע קפרתמ -

 קיזחהל .השקו , ןוימרבש .רבד והז ע"על , וז "גנוגינייארעפ, ופנב

 ינפמ מ ל םיקקזנ םלוכ ןיאש .ינפמ ,  זנבשאב םיטקודותרואה ןוב םג רזמגה == = -
 הדלוה רותב העורי הדמב ילואו , הזמ ץוח ,הרתיה התונרפקו התוריסח =

 עלארעביל,ה תא דסיתו ,תילרבילה העונתה האצי , תאזה תורבחהההמ תכשמנ

 העונתה יגיהנממ רחא . הלהקבו תדב ילרבילה ןויערה לע ןגהל "גנוגינייארעפ

 .'ובו בגוע ול שיש' ג"בהיבב ףיטמה מ"דפפב כ"ג ןא מ גי לז ר"הה אוה תאזה

 םיפוגסו .תוילוח הל שי ,זנבשא לכ לע היפנכ תוטמ השרפ וז תורבחתה םפ
 הז דגנכ . תויאשה ןה וז תורבתתה לש תופסאש .,רבדה רומ + תוגוש םורעב >>

 תוילרבולהש ,הארג הזה ןוחריהמו , םיברב היתוער  תולגל דעוג ןוחרי הל שו

 ,ולרבולה ןויערבש תוישממה רפוח לגרל .אוה הזה רבדה .םיננגה-תבוהמ איה =
 ןוצרהו . הצפח איהש המ רתוי איה תעדוו ,רתוי תישממ איה היפקורותרואה =

 תפחרמ איה תוילרבילה הז תמעל :, הנומאו תעמשמ הב שי , *השעויםוקב, אוה

 תרגסמב םצמטצתש רשפא יאו ,ריחיהו ןמזה תוחור לכל  הטונו החונ ,ריואב

 רגנל .תיתרב םג ןידה אוהו ,  תונידמה תוילרבילב .בצמה .אוה ןכ . הגלפמ לש =
 :לעטומ, תונוגיב הגלפמ רפיל השדה העוגה תעב הטק הלאה תועונתה יתש

 :לעטימ, ,זנכשא תולהק הברהב םא יכ ,רחא םוקמב אל ןכ םג ,"ייט רא פי

 שקבל תתרטמ]  גנוגיניי א רע 5 עיר 5, םשב 'ארקת וז ."ווטראפ

 ,ילרבילח רצל םג יסקודותרואה רצל םג תוילקידרה םע םהלהלו .בהזה ליבש תא =
 + אל שי ר ב ב תואצרהו תופפא םיגורחאה תועובשב ויה וז הרטמל

 ינפמ) תירוט פיה ה :הל םיארוקש ומכ ,תיא ל פיר ב ה-תלוכסאה

 תרוק האצומ הגיא (תודהיה לש תירוטסיהה  תוחתפתהה רוסי לע .תדמוע .איהש

 ראנימיפה ידימלתמ שיש י'פעא , תוילרבילב אלו היסקורותרואב אל תור |

 רלעטטומ,ה תורא לע םורבדמה שאר .הרחא וא וז העונתל וסנכגש יאלסורב|

 ר"רה , אלפירב לש ןשיה ך"מהיב ירימלתמ .ךחא כ"ג אוה השרחה ?וטראפ <

 ל'נה ר"טהיבמ ןנ א רב ר"דהו .,םירבדמה שאר -- אוה ,  ןכגיממ רגר 0%

 שרש תוכהל לק וז השדח העונתל שי ,עמשנכ ,םיבשוהה שאר -- אוה

 ןיכהל ומידקה .אל םישארה - םילדתשמה יגש הלאש קר לבח .תולהק הברהב

 תוצרהלו רעשב 0 ןלחה םרטב המלש תחא 'המרגורפ םמצע ןובל | םניב" <

 ירפוחמ א'נב .סע .ןםוגתוגו םואשונ פה ימ םע בל .םושל . הוה .ךירצ .תואצרה |
 ךה | ,ןגוהכ < .תולמח- .שוריפ- תא ןלופא םוניבמ  םניאש ,הרותה תער

 :רש קה תא

 :ןנארב ר"

 "רבדמ אוהש הגלפמה תטש  י"פע יב. אלסירבב ותאצרהב רטא
 2 , "תויררגא ה. תווצמהמ ץוח ,ז"הזב םג הבוח ןה הרותבש תווצמה
 ןח לכה ןמ תאצוי ןיאב .הרותבש תווצמה לכ וכ ,ותאצרהב רנרו רמא
 ףפכהלו תונתשהל  תויושע  רומלתב ןתרוסיש תווצמה קרו ,ז"הזב םג
 4 ,בתכבש הרותל םולשתו שוריפ קר אוה דומלתהש ינפמ ,ןאכל וא
 4 .ןנארכד אבולא : הריתס ןהב ואצמו הלאה םילמה תא .ףטח ופטח
 טאבו -- - ! םולשת קר אה רומלתה---הנרוד אבילא ןולטבתנש הרותבש
 ,ןהאב תויולתה תווצמה לא עגונ ןנארב רמאש המ : ףויז אלא ןאכ
 רנו ר'דהו .ז"הזב תוגהונ ןניא "תויררגאה , תווצמהש ,ידומלת דוסי שי
 ,פתוא  םיערוו  ןבר .תיב לש  תוקוגיתש"םירבד םה הלא .הערל ןווכ אל
 . ..הסג הרוצ םילבקמ םה יזננשא םוגרתב

 יאשה לעו ונכשאב וניחא ןיב תוחורה .בצמ לע ךווחל -אוה לקנ
 והנושמ הלאש הלהקב הררועתנ ,לשמל ,אלסירבב ,ןהב םוקסוע םהש
 ושב םג ורגפל  ךירצ ןירה י"פע .םאה ,תבשב רחאב רוגפ אוה ןימל ע ה
 תןונקה תיב תא רקבל םיצורה---החיתפה ישרוד ונעט ךכ-- םישנא שי
 הממ ןמטוג .ר'דה : םינבר ינש םש שיו = 9 ךוסא וא רברה רתומ --
 עטקודותרואהמ לטנוזור ר"דהו (ונמזב רגיג םהרבא לש המרופיר) ןקותמה
 א ,רימתהל הטונ היה ןמטוגו  ,ןירה י"פע רופיא ןיא : ט"ר ר"דה רמאו
 .ןןכבו .רוסאל אוה לוכי אל בוש רתיה יסקורותרואה ברה הרוהש רחאמ
 העש רע 1 ,חיננ ,העשמ חכשב ןומלע:תיבה ירעש וחתפנ ,תחלצומו הבומ
 ווירפיר,) "ינפ,המ הזוא לש םתעד תא החינה אל רוע וז החיהפ לבא
 .לינח תועשה יב  ,םהמ דחא רועה ד הויא ונפל םהל התיהש הבישיבו

 8 0 תא 6 םוקיפפמ .םנוא הלאה .תולפמב לנה לוע
 חות:ל תושרה התוצ ריעה יקלחמ דחאב : תרחא הלאש וא

 עוומ מע .ס"י תב ,ם"ב רסת םשש ינפמ ,תוודוהי תורליל .יממע
 '.הונטקה םירעב רוחיב עודי רפפמב רככמ ואצמג םי ד הי ל םי ד ח וי מ
 ס'הבב .םירקבט תודלוהז םידליהו ומת ופס טעמכ שדחה ןמזב לבא
 |. רגנכ .תבשב | רוגס .אהוש רחאה -ימ ₪ ס"היב הז היהי .אלסורבב

 ותער תא התלג רבכ המצעב תושרהו ,ריעה 5 ףחא ללחמ ועודי .גוס דעב
 !לגא ,ךככ הצור ונגיא  םויהד  ןירוע:שיר ? עדוי ימ :ננעטו ורזח זא ,הזב
 לקנל םירוהוה  ידלו לע תיגיגכ רה הפכו ,ומוקמב רחא אבו ,תומי אמש

 גוא וחיבבש ידוהי  דלי---איכוהכב  םולרבול םתוא וחוצ--זאו ,הזה ם"היבב
 ה תא ללחלו תבשב תובשל פונא היהי ,תבשב רחאב םא יכ ,תבשב תבוש

 2 + היפכו םנוא השעמ הז ןיאה---תבשב
 וננשאבו ק'הלב תולפתה ר"ע תולאש כ'ג גרב םגינקבו

 אושממ תהכתשמה הרותה לעו תדה לע ןגהל .רמוא | ןייטשליגופ ר'דהו
 :הלאש לע .אההו רמע רבכ אוה .תויזבשאה תולפתה רפסמ תא תוברהלו

 ל אבוה רבכ ןונעהו ,לאקזחי 'פב תועוגשל הרוטפהה רכדב הרומח
  רגד הב ואצמ אלו הרוטפהה הא :ונהב םהל התיהש הבושובו ,'ינפ,ה
 וקל ויהי םוכורצ ג?הנכ ישנאו  ,תולפתה  ד"ע ךלוהו ךשמג  םומלופה לבא
 יאבלמ:רוטב .םרגנב .המקש תורחתה ינפמ םהיתולפת לע ןגהלו םהירכקמ

 הררהו טועפה ,תוועמהו ךתוגמה ןמ הברה הלאה םירבדה לכב שי

 טמ .ןוא  ןתורתא תולאש  ןיא ,זנכשאב 4 תורהיה ךותב בצמה והז לבא

 אב תורהיה .,ןמוקמל עיגתש דע - ךרבה תא ןידת לא .,תורחא תולאשב

 ותוד השלשכ הז ,תווסנכ .יתבב ןתלופה לע קר תורוד השלשכ הז תרמוע
 טמגח ויה ,םירבע םיארוק ןיאו תירבע תורפס ןיא ,תובישי ןיא] םירדח ןיא

 .תווהה יארוק  ,ןורשי  תוינומדקב םירקבמו  םורקוח ,תורהיה תמכחב םילודג

 יגלפומבש םיגלפומ התע | רוע םנשי ,םהל ובלה םה ךא ,תופוקת ישדחמו

 וה ברה ,ארובצר  ילימב םיקסוע םניא םה לבא ,הרותב) לארשי תמכחב

 ונש םועונצה ןמ אוה ,םיקפופו ס"שב לודגה יקבה ,אלסירבב ר"הדמיבב י 1 ל

 ורבדכ םורימלתה ועטי אמש ,םוינויע םירבד ףא םיפדהל .הצור וגניאו ,יבמופה
 עתבדה .םינוניבה קר  וראשנ ,רחא וא הז זורכ לע ומש םותחל םג המו

 יב םג שי םנמא .רחא רצל וא הז רצל תוזנכשאה הצילמה תא םורובסמה

 ג לבא  ,העורי -המכתו םומנ ילעב םינבר ,ןםירשו םידוהי .,םינוגה םושנא

 .תכ לבלו | ,תותבל .םה -םוררפנ םיררפגו < ,םימרב ילבחמ םינטק םולעוש

 .לש תוורפב להו ,הל רשא לנג לשומ רעו םגו ,אקנפשוגו טלשו



 יתשל הטי אל, ןושארה םרוקממ םינינעה תא  עדווה
 :ךתוא םילאוש .ןינמל .ופרצי אל ותוא לכא = ,"ללוחתוו

 תויהָל ךירצ ךלש 1 א ל-ו , ן ה = תויהל ךירצ ךלש ,ן ה

 רתס הל םושת וז השגרה .תחנ:יא לש השגרה וזוא שי םוובדה

 לכב הפחמ אצמתו ,תוארבנהו תומקה  תוגלפמהו תועצהה לש

 קיזחהל םיצפח םישנאהש ,ןיבי תוכבלה תא ןחובו עדויה לבא ,ףלו
 ,ילה .העונתה וליפא ,תבלוהו תנונתמה תודהיה תא רחא ןפואב
 יךותה תא קוחלו אצמל אלא הב םיקיזחמה בוו פ"ע התוש

 ,זנכשאב םירוהיה ןיב הבושת ינמס אלא ,הבושת ירזהרה קר אל

 רשפא ,תיתֶד אלא | ,תינרות אל = ,תימואל אל | הננוא תאזה <

 םינד ןיא לבא ,הרורב:אל תימואל השגרה וזיא הזב תשבלתמו הו

 ,םייתד קר םה םיארנה םישעמהו ,םיארנ םושעמ לע .םא יב ,בלבש
 זילה הז ןינעב ,הלאכ םורבדב קר םיקפוע ,םיפיטמ םודימעמ . ;תוומע

 :רוא .רתוי םהש םינבר ,לשמל וללא ןיב שי .,תלבונו השולח

 ,םילרבולה בר ,אלפירבמ ןאמטוג ,םילאמרופה םיסכודותרואה םינברחמ

 חורב םינקותמה לש  ג'כהיבב  ףיטמ אוה , לאטניזורמ  יסקודותרוא רו

 :םהל בישה אוהו ,ותלהק ישאר הז לע וסעכ רבכ | ,עמשנבו 0

 םתא םיריקומ ןה ,יתושרד תא ה םיאכה םתא 0 ןה ?םנ

 זכרמ תולה םיפונפה תא רבחל הצוה תכ וא הרבה רותב -

 םוארקנ םיריעצ לש תורפח םירע הברהב שי ,תעכ .לאידיאה הז רע

 כ"ג תועגיתמ ןהו ,("ענייארעפ דנעגוי עשרעססעיר,)- ר ע ס םע

 - הנכשא לכל תחא תורנז

 םיבר כ"ג פח םילרבילח ירישע יכ ,םירישע הויא םהל שוש ינפמ אל
 םפקתב םידמוע םהו תיתדה הנילפוצסירה םהל שוש ינפמ אלא ה

 םינבר םהיניב שי ,שממ לש  םירבד לע. םונו גמ םתו = ,עומקה
 עוריה סופטה רועונו רזח וז .הגלפמב יב ,רבד ה תא :ןייצל .ךורצ .לו

 לבא ,ןהמל אוה הז ב"העב רימת אל .ןדיד ןודינב ,ןדמל .ב"העב סופט
 :ותרואה ןיב אצמנ הזה סופטה ,לעפתמו בהלתמ ,הלאה םירגד
 ול- -םינבר הזיא קר שי ."תילרבילה .העונת,ב עורי  חכ םהל ןתו

 המ | םיעדוי םניא לוח ישנא הלא לבא ,לוח ישנא  ראשהו --םינש

 םהל םיענ אל יב ןעו  ,יאשחב םיפסאתמ- םהש ,םהב יגרשוחו ,חושע
 ונניא) ,כהלתהל לוכי ונניא ילרבילה ..,הקירה םתרדק תא םוברב חירקה
 גולה רפסמכ ,ולרבול כ"ג .אוהש  ,ורבח תובשחמל ומצע תא רבע

 םחלהל ןוצר עוזעז הלחת םילרבילה ןיב היה .תוילרבולה תוטשה
 שובכל הצורה (רעיירב לש) מ"דפפ םע- ,םיכלוהו םירבגהמה ."םיהוחש

 .םיאנקה דגנכ .םירואנ םוזנכשאל שוש \הז ןיעכ ,"דנובדעהטאג, ןומ--םל

 :ילהש ירחא ,םיאנקה רגנכ תושעל המ ןיאש רבדה ררכוה .ןמזה ךשמ
 השלש וליפא חינהל הצורה שוא ריב תוחמל תיאשר הננוא החמש פ'ע |

 לע ןגהל הצור איה םג תוילרבילה אלה ,הזמ ץוחו .הז רחא הז ןי :

 ,איה םג .הלוכי ףוס ףופו ,םהב רחבת רשא קשנה ילכ םה המ תעדוו |
 - -ללפתהל תכלל םודוהיל אורקלו תלדה לע שמשה:לש-וסנר
 ונא ןיא השרחה "ייטראפלעטטימ,ב םג ., תויזנכשא ןיצחש :תולפתה

 קר הנומ הרוסי, . םירחאל םתמגוד ןיאש  םירבר לש הרורכ \ המרגוופ ₪

 אלו ,םיסקורותרוא ארקהל םהל םיענ אלש | םיבר  םנשי = :ןוכנ-.ייפנח
 המל "יעטטימ, םא תמאב ,"ייטראפלעטטימ,ה ךות ל .ןוצרב .וסנכו פה מ

 ךירצ .הפ איה ןמזה תרזג לבא !ילעטטימ,, ןיא .רבכ "ויטראפ, פ

 ןמ ונניא "ייטראפ,ב ונניאש למ ,תרחא וא וז ,"ייטראפ,  וזיאב תווהל

 ,הטורפ .הושה רבד לכב ןכו ,תשדוקמ---וז הרומתב יל .ישדקת
 ודמליו .םיו גב = וברעתיו ."עניוארעפ, אלא *ןעויטראפ, הלא |

 ררועתי המואה תוהו וי אובו רוע .ונל = ןכו ,יענויארעמ 0

 2 םע היהי לארשיו , ופלחי .לולכ .ךכב המ = לש  םירבד לע תקלחמהו טנח

 : .ץראב דחא

 איה | תונויצה .םינפ יפלכ זנכשאב תונויצה תרטמ תויהל הכורצ תאזב
 ידכב ,לארשו תמכה לשו הרות לש תוחכב ,םיידוהו תוחכב הלד ןוידע עיעל
 5 ןיב הרוקה יבועב סנכהלו תוחתפתהה לכ לע תרבינ העפשה עיפשהל לבותש

 - ךכלש ,הכורצ איהש איה תערוי ,םישדח םיפורצ ףרצלו ךוותלו רשפל תכל תכ

 \ האחמל לשמל ומכ ,תויבמופ וזיאל םומעפל תררועתמ םג .איהו ,תולגב .הרצונ

 - = עימשמ ינוציח = ,ופוסכת השעמ בוש והז לבא ,בוט הז  ,ךגווג 'פורפה דגננכ

 5 םקרתמ קר איה הז רבר ,ינכות ,יבויח ,שממ לש רכד וב ןיא ןיידע לכא לוק

 אל ,חרכהב אובת הז דצל תוחתפתההש קפס םוש ןיאו רובע תרוצב תעב

 עבטב חנומה ןויגהה קח רזוג ךכש ינפמ אלא ,ךכב םיצפה ונחנאש ינפמ

 . ,םירבדה

 " תא לאשו שיא דמע רבכ ל"נה ילרבולה ןוחריה לש הנורחאה תרבוחב

 הנומו רפופו םתוחו רעו ונל שי רבכ  ,ונפרטצנ רבכ ?המ םוש לע !הלאשה

 "לש ןמס תוארכ יגא האור וז הלאש תליאש ?תילכתה המ %? דו ע המ--'וכו

 הלומעת לש אוגינקהו ןתמו:אשמה ירחא האב איה תרכהבש חוקמעתהד-אתלחתא

 לכ לש ,םנושלו םתונמוא םהש  םירברהמ הזב אצויכו ,תונקת ,תוריחב ,תופסא
 וז- .הלאש .ןורתפ רות עיגהב םוש לע  ,םלועבש

 זריעהל  ךורצ בושו .םינינעה לש = םפוגבו - םרקיעב םונפ תוארהל .היהי- ךירצ

 םה םונוגמ = , םיולגו םיקחבומו םוריהב = רתוי וז .הגיחבב םה .םיסקורותרואהש

 ךכ ךותמ ,תורשכה לע ,הבשה לע  ,תולהקב תוישעמה תוצמה  תרימש לע

 הרשמו הרובע ושקבמ םישנא שיש ינפמ ,תדחוימ הי 'פורטנליפ םג האציו הפעתסה

 לדפיו ,תד * לע רוכעל םיצור םניאש ינפמ , "ויו תבשמ ץוח  לוחה  תומיב

 - הלועפ וז ירח ,תאוכ "הדוכע אוצמל הלאה םישנאל רוזעל הרכה םיסקורותרואה

 ןלופא רשפא יא םילרבילה דצמ .,ולכלכהו ירובצה םוחתה ךותל תסנכנש תיתד

 , .םיביוחמ םמצע תא םיאצומ םניא םולרבילה הז ןיממ הלועפ:ןפוא .ןוימרב .רויצל

 !ןכל .!םהל .ורמאי אל ןתבשב רוכעל | םוצור םניאש םישנאה רעב חורטל

 םניאו !ודכעי אל וא ,ורבעי ,םהלו ונל המ :םירמוא םה םבלב לבא ,םביתול:סל

 םיאצומ םגואו ,תבשב רוכעל םיצפחה ולא לש םהיתוגאדב תועשל ב"'ג םילובו

 " ,תבשב .ורבעו  םושנאש ,הוצמ תאו ןיא תוילרבילה פ"ע ולופאש ינפמ ,הרובע

 ירחאו = ,ירובצ השעמ | הֶזיאל חירכמהו זרזמה קומנה : ,ןויערה ,חכה ןאכ רסח

 השעמ הזיא היל אובל םחירכת םמויק לש וז אדבוע ירח ,םימוק םה כ"פעאש

 הב םולכתפמ םהשב וליפא ,תודהיה תבומל שממ לש תולדתשה וזיא תושעלו

 ' םובשוחו םכרר יפל ע"על םולרתשמ ןכבו ,הנטקו הרצ תותד תרפופש ךותמ קר

 תונבל .תודהיה תא :ולוצה לצה רבכ ,ןולרבב תויסנכ יתב ינש רוע ןנבישב יב

 . רפסמ לש  הקיטסיטטס תושעל םג רשפא ,עבטמה שי א  ,רשפא- .םותב

 5 רוהפ רוחפ םיכל המ ,םינובמ םגיא ןמצעב תולפתה תא לבא ,םוללפתמה
 אוה .תאז ,הברה ךשמיש רשפא יא הזה ךולוהה לבא ,ךות ל ביבפמ

 ,ואו -- ?תמ *םונייארעפ,ה

 5 ,החאה המחנה

 לשמה פ'עש ינפמו  ,ללכב זנכשאב- םג .םיאוה ןנא | תאזכ תוחתפתה

 = ורחא םג יכ  ,תווקל שו---"ךיז .םיטלעדוו = אז .ךיז טלעטסירק סע יו, :יזנבשאה

 תותב ינומ הברה ונכשאב ויה" ,טחבש םונקותמב תושעל וניחא םג ועיגי- יוקחה

 = לכלו .,טטירשטראפ,ו "ןניזיירפ, ינומ הברה םעה תויכז לע .הנגה םשל ורסונש

 ראשנ אלש רע םיררח ירדחו םיאתו תוכשלו  םיסנרפו םיאכג ויה ןהמ תחא

 .תוקלקלח פ"'עו ,אמלעב .תויצרוקיד ,תוינוציח תוירכחתה תוירבחתה םא יתלב רבד

 : תושוע הלאה תותכהש ןימאהל םואתפל היה רשפא תונובשחהו םינירה ןושל

 דוחובו = ,ןיאמ שו תושעל ןושלה לעב לש  ןורתיה לכ והזש ינפמ ,המ רבר

 < רע .םעה :תויכז .ודרו ךכו ךכ ןיבו ,םילמ תעפש הב שיש תיזנכשאה ןושלב

 * ;תותכה תוציחמ לכ = תא ןסרה ?תעב  םיזנבשאה ושע המ ,הנותחתה הטוידה

 . :סקלאפ עבילטטורשטראפ, :תחא הלודג הגלפמ ושעו תונקתה .לכ. תא ולטב

 "הלאש קר ,איה וז לכא ,דקתשאר "הרומה, רוע תמלוש ,גוהנכ  ,וניניב ."ייטראפ

 2 :ןמזג הינלתה

 יס



 .הֶיציְִג ינויִצ לש תיִעישְפַה הָריִעְו
 (רחוימה וגרפוס תאמ ה"וד)

 .ינש רדא שדוחל ח"וו ו"וב 'בובלב התיה אתשהד היצילג ינווצ תדיעו
 תברה ,םיחרוא לשו םיריצ לש בר רפסמ .הילא הכשמ תאוה הדיעוה

 ,ללכב יעישתה .םרגנוקה לש תואצותה ומרג הוה רברל ,לינוה יפכמ-י
 רמ םג אובי יזכומה דעוה לש ותנמזה יפ לע יכ ,עדונש םושמ ד'

 . הדיעוהב ףתתשיו היצילגל ןוסש.
 -תלסמ רצחב ףסאתה ,הדיעוה תחיתפ;םדוק ,רקובב  ןושארה :םויב :

 . ןוספלוו רמ ינפ תא לבקל ואבש , שיא 800 ךרעל ,בר םדא ןומה לורבה = =<
 דגטש טטופדה יוכומה דעוה אישנ והמדק , תבכרה ןמ  |וספלוו רמ אצישב = >

 + הרצק .הכרבב
 די, תרבח לש ראופמה המלואב הדיעוה החתפנ תירישעה העשב

 + םיחרוא תואמ המכו םירע 88 ןמ אבש םיריצ 167 דמעמב ,"םוצורח
 ךרע תא ראבמו םיפפאנה תא ךרבמ ,ד גט ש ,יזכרמה דעְוה אישנ

 תא ריכומ אוה ומואנ ףוסב . הריעוה תאמ ןורתפל תוכחמה  ,תולאשה
 ביל הש מ ,הרוכתבש יראה תא םהיניבו ,הנשה ךשמב ותמש ,םירבחה >>

 ןיטהוכ ג"הרה .תא ,ןיבור הםלש ר"דה תא ,םולבגעיליל
 םימק םיפסאנה) היצילגב "םיחרומ,ה שאר ,טבהנדפ עשוהי תאו בושטולומ

 ,(םירטפנה לש םרובבל םהיתומוקממ =
 , ר"וי -- דנטש טטופדה : תואישנ .הרחבנ -

 , (יוקרק) ןוהט עשוהי = =
 . םינגס -- .(םונמיר)

 ,לגניר לכומ ר" דה  ,וזכומה דעוב ר"ויההןגס צ
 ,הנשה ךשמב יזכרמה:רעוה תרובע

 :םיגוס השלשל יוכרמה:דעוה תודוכע תא וירבד התפב קלחמ הצומח
 + תיתורדתסה .הדובע (ג ., תיטולופ הדובע (ב ,תיאניתשלפו  תיכונח הדובע (א >>
 פ5ש .תורדתסה,ה תורבוע  םיאניתשלפה םידסומהו ךונחה ינונע תכוטל -
 תחא-לכ ,יזכומה חעוה רידלעש תואנותשלפה הרעוהו "םירבעה ס"חותב --

 .הלש עוצקמב
 זוחמב הריחבה:תמחלמ .תעשב רתויב הטלבוה / תיטילופה .הרובעה 2

 לורבהל שיש אלא , םיללובתמה דגנ הכורע התיה המחלמה . הקרבוב"ןוטשרוב
 המה םירועצה םיללובתמה . ןשיה רודה לש ולא ןיבו רועצה רודה יללובתמ ןיב
 םיליח רוגחל ץוחנו ימואל .ןויגהו .ןויער לכל .הרומש םתרבע , םינכוסמ :םיבווא

 . םהב םחלהל ודכ =

 תידוהי אקיטילופש .םושמ ,אוה ער םינויצה ונילא. םינלופה לש סחיה,- .
 לע .המחלמ םורשוק םינלופה ,םהל איה תנבומ יתלבו השרח ןוידע תימצע =

 ,הכלהכ אלש  םינפ תונויצהב הנובב םילגמ  םוללובתמהש םושמ תונויצה =
 + תינלופה תונותעהב התוא םולבנמו

 לע תוסבל םיצפחה ,םימשיטנא הברה הנה אסוג ךדיאמ לבא "
 ראבל םילדתשמ ונחנא , םתאנשל א ל ת מ א תונויצה תא םושוע ,םתוימשיטנא = = =

 , "תותמאה וגתרטמ תא :םירשיה 'םיגלופהל
 תורדתסה תרוצי רבדב יזכרטה דעוה השע רשא תא רפפמ הצרמה -

 לא .תידוהיה הירוקה ןינעב תופסאה רבדב , היצילגב תוידוהוה תולחקה לש
 רבדב , פטיה םיחתפתמש ,ויפינסו ינויצה קנכה דוסי רברב ,יניבוקוכה גטדנלה <
 רבכ אל הוש תוינויצה םישנה תורדתסהו םינויצה  םיאמדקאה תורדתסה תרוצי >>

 + הרצונ

 תבוטל .דקתשאד 4500 תמועל 6116 היצילגב וז הנשב ופסאנ םולקש +
 7898,--- רבלמ ,  םירתכ 86.550,--- ךס הוצולגב ןפסאנ לארשיל תמוקח ןדקה <

 6658. אתשה ולע יזכרמה דעוה תוסנכה , םינויצה םידסומה ראש תבוטל םורתב =
 . םירתכ 5844---תואצוהו םירתב

 בולק,ה < תדובע ד"ע ד ט ש רמ הצרמ  תונוש תודעו תרוחב ירחא
 םואור "ידוהיה בולק,ה ירבחש , הצרמה שיגדמ לכ םדוקו ,טנמלרפהב "ירוהוה

 . תינויצה הרועוה ינפל םתלועפ ר'ע ח"וד תחל םמצעל הבּוח < <

 ר"דה | , (בובל) רפיצ ר"רה
 דניירפנליו = רמו 4 (יולסינטס) רוש .לאומש  ר"דה

 ד"ע ח"ור ארוק

 הונסובב "םינינעה  רודסב לכ תישאר ידוהיה  בולקה קסע וז חנשב | = /
 *בולק,ה אב הז ןינעב .הינסוב ירוחי ליבשב תדחוומ הורוק עבקת יכ לדחשהו

 .תויבויח תואצות ויה  ,ןהב הכמת תיִאניוה הלהקה ,םגש ,ול לה
 + עורוב  ,תדחוימ הירוק הינפוב ירוהי ליבשב העבקנ ףוסי לכהףוס <

 לא תוריחכה< :ןוקחל כ .הניבוקוב .ידוהו  תבומל בולה תרובע

 תויולד תש ה הל ועו ןמריב ,טרנוב  ,לתנרהא םירטסינימה םע ןתמו:אשמב

/ 
 "גולה לש הדחוימה ובל תמושת תא הילא הבסה םיגוומה תלאש

 - ףתתשה , חנידמה:ביצנ לא םימעפ המכ הז ןונעב ןמצעב הנפ הצרמה
 ןוחפשמ םיפלא הברה ייח םייולת וכש ,רבדה תבוטל אנווב לעפ בולקהו םוגזומה
 וו םירוחי .סוטטופד . הויא םג ופתתשה בולקה לש וז= ותדובעב ,לארשי
 ,בולקהל םיכייש םניאש

 לוו .הונמורו הירטסוא ןיב רתסמה הזוח רע טנמלרפה ןדש העשב

 קופפת  הונמור תלשממ ש |, רכוורטש ר"דה
 .םידוהיה

 2 םודוהיהל גועלל ,ואטפ ר"ר  ,טנמלרפה אישנ ומצעל השרהשב
 ,רבדה דגנ ףקות לכב בולקה .החימ .,ימשיטנא

 "וג עשק םורבדב יתאצו---הצרמה רמוא---ןורחאה ירטנמלרפה ימואנכ
 ,ןמיא  םואנותעה =, היצילגב ךונחה:תצעומ רבח * , ךכנרטש- 'פורפה ישעמ

 או ,נורוחפי אל םימויאה . ךבנרטש תמקנ יב ומקנו םירוהיה םירומהש ,ילע

 קןמוב ,הארנכ ,רפוי ךבנרט שו ,ןלהל םג אלמא יתבוח תא
 .'ונכלעמ

 וטל תונושה תוורטנמלרפה .תודעוהב :וחכ:יאב י"ע בולקה לדתשה ןכ
 זוקננ דימה בולקה ךמת תויללכ תולאשב = , רחסמה יתב .יתרשמו  םילכורה
 , תיטרקומדה הפקשהה

 גולק ,ח לע השק תרקב .תותמל םיליגר = ,ץיוחה ןמ תוילפנתהה דבלמ,
 :ןנלשו העפשה םוש ונל ןיאש םירמוא , קדצב אלשו  ,םינפבמ פג ."יהוהיה
 וה תטאה ..רומג רקש הז , םיטרפ םישנא תבוטל םולב תושעל םולוכי ונניא
 יב נא , דימח טעמב ןה תויגויח הז גוסמ וניתויולדתשה תואצותש , ךפיהה

 [יויחי לש תוש ק ב ףל א מ רת וו םונשה 'ג ךשמב אלמל ידיב הלע
 וטעפו -(תרחא-וא- וו -הגלפמ- ינב .ןיב וגלרכה אל וז ונתרובעב |, ילא ונפש
 .תנלפמ לש םיבושה  םונקפע  תבוט ל םילדתשמ  "ונייהש

 "הנורמה ונתעפשה לע :אקוד חיכומש המ ,גולא ןנפש םיל לו ב'תמ ה
 ,. וומינש , לאורוא ותרמשממ רסוהש המרג .ידוהיה בולקה לש 1חעפשה

 ,'יזוהיה .בולקה לש ותעפשה קר הזב אצויכ = , אבצב םיאפור םידוהי ונמנ -אל
 ן,תותרל ןויוטסינומהב םידוהיה ינינ ע ל הצררמ הנמנש ,המרג

 "ךכ רחאו רב ד לכל םדוק םה םינויצ ""ידוהה בולק,ה ירכח,

 = וננלהו  םינויצ רותב ונתבוח תא לנאלמ זנחנא .םידוהי םיאקיטילופ
 "תושפנ תישעל הניבוקובו  היצילג ירעמ הברהלז .ץיבוטקל , ןולרבל , טשפרובל
 .ומעו םימח לג ונא וליב ש ב ,ירוהיה םעה לש וירבע ונירה ,  תונויצל
 + (תוכשוממו .תורעופ םיפכ תואיחמו תוחפטמ ףונפנ) ,"הכר ע מ ב לד פנ

 ,הידגנוא ינןיצ לש םתפרב תא םיבבלנ םירברב הריעוהל רפומ ן ה כ רמ
 ינוצ לע .תיצילגה תינויצה העופשהש ,המוצעה העפשהה תא שוגרמ אוהו
 : + וצרא

 .ןפמ תואיתמבו  רדיה:תואירקב שגפנ אוה ;  ןוספלוו | סנכנ  ךב ןיב
 . + ודובכל םיטק םיפסאנה

 .הועוהל ואוב דעב הרות ול עובמו ןופפלוו | תא ךרבמ דגטש רמ ר"ויה
 רוחנ ,יגרנא שיא רותב ןוספלוו לש וכרע ד"ע ץרמג רוצקב ב"חא רבדמ אוה

 .וגנויער תבוטל ץימא םחול רותבו םימוצע תונברקל ןוכנ ינווצ

 , -!הטואו ול ההשענש הרדהנה םינפיתלבקה לע הידוהב ליחתמ ןופפלוו
 "עוחש ץראב ,היצילגב ושכע תויהל תונמרזההל ראמ ינא חמש, -

 < ,הוקסהל יגא הדומו .דאמ הב הלדגו הטשפ תונויצהו הב םימרוז םידוהי
 ,טופת תא תערל דומלא ז'יע , הדיעוה תעב : אקוד לח היצילגל יתאיבש

 תווינכמח ,תויעטה תא קיחרהל יריב הלעי ילואו ,היצילג ינויצ לש םתותושיררו
 = .למחלמ יריל ןורחאה סרגנוקב םג ומרגש ןה וללה תויעטה ,הדובעה תא רימת

 : ,תלעות תרסח

 טגהש = , יטילופ:ונויצ קר יננהש לע .ןךמא  סרגנוקה .רחאו  סרגנוקב

 ?ודי היח רבדח-ןה לבא ,ירמ רתוי "רחופ, יננהש , תישעמה הדובעהל דגנתמ

 . .גושחל רשפאהיא ןפוא 7 ,רחוס איכ -,ררושמ אלו רפוס אל ינניאש רכב

 ,' < אלפנ .ררס ונתגלפמב ושבע ררוש ילמע ילגרל םא ,אשחל רבדה תא יל

 ,.רוטופורפה םג תחא םעפ .הרוה- תושעמה .הרובעה .לע יתפקשהל עגונב
 נא יקלוחמש אלא ,  אוה .ותפקשהל הורקיעב המיאתמ איחש , ומצעב גרוברו
 ילופ לוע םג םלואו ,:תישקמה הרובעה -לש  "יפמיט,חל . עגונב קה



 םועצמא קר ויהי , לארשי ץראב. םידסומ ונאש ,  תורסומה-
 .םידיחול אלו םיכרה םינימהה תבוטל !שמשיש ,ולאכ תודסומל ו
 שושו םיפלאל םישנא םע רשקב רמועה , ק"פאה תמאי וז ית
 םובורצ וגותורפומש םושמ ,  הוגויסנב רהוהל ונולע , המוצע הע
 ונמצע דצמ הנומאל םיכירצ ונא רתוי דוע בושחש המו ות

 ו"ע וז .ונתנומא תא דבאל אלש םיריהז תויהל םיבייח ונא ךכיפלו ,
 + םיחלצומ +

 זיוע וגל תאצל לכויש דספהה = . תוצראה ןתואב םולגטו ₪
 . הומ תאצל ילוא דיתעה , רכשה מ רתוו הניה

 ראמ רבדח ערש אלא , םודי קוכחב תבשוי הגהנהה .ןיא תמאב מלוא
 םישרוד הגהנהה .ןמו ,.יולגב םירבד תוברהל רופא תישעמדהרובע חו
 הישעו הישע לכ לע תלצלצמו הזירכמ םג אהתש א"ב , הדובע ק

 יפל לודג

 לעמ "רטרשט,ה םנמא רפוה היקרוהב שדחה רטשמה תגהוה
 ונתדוב ע ליב ש ב רתוי םיבהר םיקפואהולג

 ונל תתלו רתניו רתוי בתרתהל ןיידע םידיתעה ,א
 .ונושעמב רהמל הלו

 םהיתועיבת םינורחאה ולא .  "ןויצ  יכבוח, ןיבו .ונונוב - לודכהל שו
 שרד אוה :ונידיב .לצרךה ישעמ ונא , הבורמ ונשפת ונאש רועב

 + ,  "םידוהיה:תנידמ---תוכיאהו  תומכה ילודג םורבד ו ,

 : ןוספלוו רמ רמוא היצילגב םונויצה תלועפל ותוסחותה רע והבד זחא =
 קסע ונל ןיא ונא . תונרדומ תידוהי הגלפמ לבא ,  תידוהי הגלפמ ונח, |

 סבא ,יטילופהו ימואלה עוצקמב קר ונא םידגועש םושמ ,תדו ה
 : 5 ןמ לולכ .הלידבהל רשפא:יאש = , תודוהיה תרה ךרע תא בטוח וא

 תירמוח הכימת הגהנההב וכמתי היצילג ינויצש ןוםפלוו  שרודש יוזא

 ןכומ .ינירה -= דובעל אבה שיא לכ . טרקוטבא :יננהש ילע < :
 סרגנוקהל הלע אל םא ,שקבמ ינניא אמלעב םיצעוי לבא .בל"ץפת
 הרות הוה רבדה ללגב םיבויח ונא ןוגל תוקיזמ ויהש ,תושדח רוצל
 תיתנשה הפסאהל .תוצראה לכב םולש תורשהל לדתשמ ינירה .,היצול
 םגש הוקמ יננהו ,הגהנההב יוגש רכד לע העצה עוצהל ןכומ ננה

 ינירה העונתה שארב דמוע יננהש ןמו לכ לבא + הל םיבסת היציוופ
 , הנילפיצטו
 בוט דיתע םודוהיה םילעופה דעב אורבל היהת תישארה ונתפואש
 ,אמיק לש .רבד רוציל וגל רשפאהיא ידוהיה לעופה ילבש םושמ ,לאוש

 תא םהל ורחב "ןויצ יבכוח, ."םיכרד תשרפ לע, ושכע םידמוע וניוה
 הליבומה ,הרצקהו הכוראה ךרדב תכלל הצפה הגהנהה .הכוראהו הרצקה
 יאדו לבא | ,רהמ כ"כ אל ונתרטמ לא ן"יע עיגנ ונחנא ,הרטמה א
 .(ןוספלוו רמל ןח תואושת םיעיבמ . תונאוס םיפכ תואיחמ) . הלא
 הרובעה רבד לע  ןמזיוה ר"דה לש ח"ודב הליחתמ היגשה הכושי |

 הלומעת להנו ןועדומ תכשל דסי דעוה .  יזכרמה דעוה לש תיאנות
 .שלפה הדעוה .,י"אב תישעמה הדובעה תבוטל היצילג ירעמ  הגוזג
 .םיבתכמ תואמ המכ לע התנעו הדשה ירעמ חברה .םע םיבותכב הא חי
 תונויסנה ד"ע .הצרמה רפסמ :ןלהל .תוריהומ תואצות ווה "לאלצב ו
 אלש , תורכאל םיריעצ םילעופ לש .ךונחו י"אב תיצילג הבשומ דוסי ןו

 להנל ,תוציחנה תא שיגדמ אוה ףוסבלו . םינוש םירוצעמ יגפמ ןהפ
 תטישש החנהב םייסמו י"א  ליבשב הדובעה תא יביפנטנואו' יגרנא |
 + תינויצה הגלפמל הפרחל תויהל .הלוכו הנ

 םייופר ויה ידוהיה בולקהו יוכרמה דעוה לש ח"ודה ד"ע םיחוכוה
 הדובעהל עגונב תוארוה קר ורמאנ ,תרקב םוש העמשנ אלש טעפכ

 דח א ה פ הדיעוה העיבה ווב היופר תרוקב ירחאש ,וילאמ ןכומויה
 + "ורוהיח .כולק ,הלו יזכרמה .דעוהל .הרותו .ןומ
 ארוקו תישילשה הבישיה תא ר"ויה .חתופ רקובב תועש רשעב 'ב םווב

 . הדיעוה לא ואבש ,הברב יבתכמו  תומרגלפ |
 םירבעה ם"היתב תורדתתה שאר ,רליש המלש ומ ארוק ב'חא =

 הנלפמה לש תירוטלוקה הדו בע ה ד"ע האצרה ,הגיבוקונו
 : 3 ,תונו

 יפל ; תירוטלוקה הדובעה לש החוהמ תא הצרמה ראבמ הנושאו
 תבוטל .הרובעה תאו תוללכ -הלכשה .לוכשב הרובעה תא 'םג וז

 הזותניס  אוהבל ,אוה .תונויצה = לש  בושחי רתויה דיקפתה .תומו
 5 5 ל יל ה ו

 ונניא הלוגב ,לארשי ץראב קר רשפא הז רבד לבא ., תוישונאהו תודהיה ןיב
 םילוכי .רתויה לכל  .רומג רשק ללה םיגשומה ינש תא רשקל םילובי
 הדב תודהיהו תוישונאה וו דצב וו קר ונברקב הנחתפתתש ,לדתשהל ונא
 יא לבא | ,רתויו רתוי ונבש תודהיה תאו ונבש תוישונאה תא .קימענשו הוש
 + וגברקב תחאל היהו תודהיהו תוישונאה הנגומתת הלוגבש רשפא

 שגרל ,הבשחמל :םיקלח .השלשל שפנה תא קלחל םילינוש םשכ .
 :תינויצה תירוטלוקה הדובעה תא םג ולא םיקלח השלשל קלחל יואר ךכ ,ןוצרלו
 ינומה ןיב  תינרדומה תוכרתה תא ץיפהל הפיאשה : השוריפ - - הבשחמה
 תו יהל .ךירצ ןוצרהו ; וקוניפו בוטה םעטה ןודיע : ושוריפ .-- שגרה ; םידוהיה
 םעה תא םירהל ךירצ , ונמע ברקב ירטומה שגרה קוחיו רבגתיש ,הול ןווכמ
 + ירסומו  יתתסא ,ילאוטקילטניא ךונח ידי לע

 תיללכה ותלכשה תבוטל תינויצה הגלפמה לש התדובע איה חרעצמ
 ו"ע  םעה תא ליכשהל ,הבוחה אופיא תלטומ הגהנהה לע ,ידוהיה םעה לש
 = * "ובו יממע-רנומס דופי י"ע ,בותכו אורק םיערוי םניאש ולאל םיסרוק תעיבק

 ' נא .םיכורצ = ,ידוהיה םעה לש בוטה םעטה ןוריטב .ןנא  םיצור םא,
 קסע וגל ןוא הז  עגרב .םונומהה  ברקב תידוהיה תורפפה ץופח יכ להתשהל
 קר םירמוא ונא אלא ,תימואלה לנתפש אוה ןוגרזה םא ,העודיה הלאשה .התואב
 " |( םעת ףירצש האלפנו הפו תורפס הרצונ תאזה הפשהבש  ,וז איה  ארבועש
 :ןורטאיתה לש ותוחתפתהו \ ולולכשל > גואדל כ"ג  ונא = םיכירצ ,התוא .תערל
 ' תויהל .ךירצ-ידוהי רבד לכ . ןיא ללכב .סעה לע הברה עיפשהל לוכוש ,ודוהוה

 6 םונויצל רזומ
 =  .אמוידה < דע ונמע ברקב רסומהו = תועינצה םג .ודרו וטיגה .תליפנ םע

 "  :רחסמב שארכ קלה ונא םילטונ םויהו  ,ןתיא ירסומ חכ נויה 'םונפל ,הנותחתה
 רשאמ ,רתוי הרומח הנכס ונליבשב הכורכ רָסומה תריריב ..תונוז:יתבבו תונבה
 ,תוללובתהב

 ..ושכעו ,תיתוברח הרוכע לכב שארב קלח ונלש ריעצה .רודה לטנ םינפל
 ! >  ,םדיקפתפ םירוכמ םניא  ,ונתציחמב הרואכל םירבועה  םוריעצה םתוא .םג הנה
 < םילועמהו ,שממ הב שוש תומילבורפ- םוש םהל ןיא ,תונויצה תא םיקימעמ םנוא
 <ןמתא ןאכ םהל הרסהש םושמ ,תורהיה הרש תא םובזוע ונברקבש םיבוטהו
 /תורז .תוירפסל םחור ראשו םהיתונורשכ תא  םישודקמו  ,תינחור 4 הריפס
 1 2% .הרז .תוברתל

 | ןכנחל  וגילע--ירסומהו יתוברתה ןבומב ריעצה רודה תא םירהל ידכ
 ש- ;ּ < :תודהיה לא וברקל וגילע ,ונילא ידוהיה םעה תא תוטהל ידכ ;תירבעה חורב
 ."ךונחה תלאשל םויה התיה תודהיה תלאש

 "םירומה תדוגא, שי ,םירבע רפס.יתב םישלשמ רתוי שי היצילגב,
 הרסחש ינפמ הטעמ םתלועפ ולא לכו--"םירבעה פ"היתב תוררתסה, סג תטיקו
 "0  ליבשב םלש ןוילימ תחא הנשב ופסא םינלופהש העשב .הגוגה הכימת םהל
 2 ..,"םירתכ םיפלאל "םירבעה ם"היתב, תסנכה התלע ,םתלש ם"היתב

 זגיטסורפ רמ .הצרה הבושחה ותאצרה תא רליש רמ רמגש יוחא
 : ,םוולכלכה תועצקמב םינויצה תדובע דע ,"טלבגט,ה ךרוע

 , > וךלוהה הוצילגב ורוהיה םעה לש ימונוקיאה בצמה תא ראתמ הצרמה
 1יאש .חיכומו וז 4 תולדלדתה לש תובסה תא םג ראבמ אוה  .םויל םוימ ערו
 םינויצה ,םיגויצה דבלמ--בצמה ןוקתל גארת רשא ץראב תידוהי הגלפמ םוש
 = 'ישעמו ישממ ןבות .םהלש הוהה תדובע לש המרגורפ ךותל סינכהל םוכורצ

 "'/" דובעל לבא .,ונצראב קר םשגתהל הלובי .ונלש .תולמיסקמה המרגוהפה,
 = -?ופב קפתמהל ונילע הלוגבו ,םירצויו םינוב היהנ ונצראב .הפ םג םיכירצ ונא
 'ונחנא ,ילכלכה עוצקמב םע  םושב םירגתמ ּנְחְנא ןיא ,הנגה לש \ אקוטיל
 י"וניסרטניא לע ,ונמצע לע קר םיניגמ

 יקוח םיסב לע * םידוהוה הכאלמה.ילעבו םירחוסה תא רדמל ונילע,
 'הלעו ,םיימשיטנא .םיקוח ינפב םמצע-לע ןגהל םה% לקי תורדתסהה :י'ע
 ו "וכו 'וכו לוז טידרק גישהל םדיב

 יתימוקמה  תינויצה תורדתסהה תונקת יונש  ד'ע הצרמ .ןמרלו ר"דה
 0 .תחא הנשל ןויסנ רותב ,םייונש הזיא ןהב ושענש ירהא ,תולבקתמ ויתועצה

 םואב ןמוקמבו , תורדתסהה .דופי תווהמ  תודוגאה תולדח  וללה תונקתה יפל
 = : + םילקושה

 = ךיא תונוש תועצה :ןיי ר ג נ רוק ר'דה עיצמ  תיאניתשלפה הדעוה םשב
 םיזוחא .םירשעו השמח .לארשי ץרא תבוטל הלומעתה תא תוברהלו  לידגהל
 = "ךירצ ץראה .לכב ..תיאנותשלפה הדעוה תוטל ושדקוי יזמרמ < דעוה תוסנכהמ
 ,רמיהנפוא תטיש .פ'ע ןויסנה תבוטל הלומעת תושעל

 -  תועצהה לכ. תא .רוסמל , טלחוה תואצרהה ד"ע םיחוביוה  רטג .ירחא
 < יוארו .רשפאש ןתוא .ןהמ רחביו .ןהב ןויעוש תנט לע יוברטה דעוהל ועצוהש
 . 2 ל - + םייחב .ןמשגל

 .ןר"וי---דנטש  טטופרה : ופנכנ שרחה יזכומה .רעוהל -, תוריחבל :םישגנ < <
 א



 ,סויר רד -,בוליפ המלש בקעי ,, ןמזיוה ר"דה ןפינגס -- רבוורשו .לגנור םור"דח

 +םירבח לדניפש רוד ר'דו רלוש המלש : , נטש ללאק
 םוימשרה םינותעה לש םוישארה םיכרועה םג מ"העוהל םיכויש םהמ ץוח

 + היצילגבש תולולגהיידעו 'ד לכס םירכח םינש ,םינשו ."רובסו,ו "טלבגט,
 : רמואו ןופפלוו רמ הלוע המבח לע
 רוגונ = , רמול ינא  לובוו = , םיידוהיה םווחח תא תערל יתרכה בובלב

 ךלוח ינירה  ..,תינררומ תוברתו ימואל חור לכב הפ םיררוש תורחא תוצראל >

 לכ ןיב בוט רתויה ךותמה יננה ינא יכ ,אצומ ינאש םושמ  ,םוקמ לבל

 ונברקב םולשה תא בישהל יריב הלעיש ינא הוקמו ,ונלש תויצראה .תוצובקה
 ונילע .הרטמה לא אובל ידכ םיעצמאה לכב שמתשת הגהנהה , ונוכמ לע

 לגדר  הזיאב ןושארה ינויצה סרגנוקב ורטו ולקששכ ,לדגי .ונ;חמש ,ץמאתהל
 ףאשנ ונחנא . לגד רותב ולת התואו ולש ."תילט,ה תא יתאצוה ,רוחבל ונילע
 הב ושמתשיו םהיתותילט תא םה םג ואיצוי ונמע לש םולודגה םינומההש הול
 וניתווקת תא הזב רשקל ןווכמ ינא = , לגרל םג םא יכ הלפתה < תעב קר אל
 ! םינשרהה לש םתחפונב ורבד תא םייסל אנ ינושרהו , ונלש רבעהב ונדותעו

 . (תורעוס םיפכ תואיחמ) . ןמא ,ןגימיב הרהמב לאוג ןויצל אבו
 םיפסאנהו תיעושתה הדיעוה תא דנטש טטופדה רגוס רצק םואנב 2

 .'הוקתה, תרישב םלואה תא םיבווע =
 הדיעוה לש ןושארה םויה ברעב הרדסנ בובלל ןופפלוו תאוב ילגרל

 'ר"דה ,ןוספלוו :ורבד שיא םיפלא המכ הב ופתתשהש ,הלודג מע-תפסא
 םימואגה רחאל .דלפנוור ר"דה "ןויצ ילעופ , רבחו דנטש טטופרה ,ןוהט עשוהי <

 :רמאל ,לגניר ר"רה לש היצולוזירה הלבקתנ
 םאד, םלואהב הפסאהל ודעונש ,בובל ריעה לש םידוהיה םיחרואה, +

 םועיכמ םה הז מע דחי ,תונויצהב םידוהיה תלאשל ןויותפה תא םיאור "ינדאראנ =
 תבוטל הצרמנה ותרובע דעב הזזותו ןומא ,ןוספלוו  ,תאוה . הגלפמה אישנל
 , "תונויצה
 ופתתשהש ,ראופמ טיקנב ןוספלוו דובכל ךרענ הדיעוה ירחאש ברעב >>
 העשב רטנגו הפי הלע טיקנבה .בובל ינויצ ראשו םיריצה לכ טעמב וב

 :הלילב .הינש
 ,שינעה ריאמ

 ו%

 שר

 . תּונויִצּב

 הנחת רופי ןויער יכ ,העידיה תא ונאבה םדוקה "םלועה, רמונב :
 ווכ הנחת לש התובישח תא .לעופה לא תאצל בורק לארשי ץראב תונווסנל '
 !יע) ןיטנובל רמ לש ורמאמ פ"ע וניארוק :יעדוי ילארשיצראה בושיל הכרע =

 ינקירימאה ןותעב םיאצומ | ונא .ושכע הנהו .,(11--18 רמונ ע"ש ""םלועה, 7
 אוה דלישטרפ 'ה ,דלי ש טר פ דוד 'ה תאמ הו ןינקב רמאמ 0
 םע רחיו .חרומה תוצרא ראשו ברע ץרא יליבש ול ןוריהנו תועסמ לעב רוית
 תונויסנל הנחתה דופי רבדב הברה ןינעתמ היה לי ב ם א ה א ר ג 'ה ונתוח
 :בתוב דלישטרפ 'ה .,י"אב

 1608 גז. ה, :םשב קראיונב ר ש א תג שדח ינקירמא רפומ, / =
 וגאקישמ דלוניזור  .סוילוי :וסנכנ הזה. דסומה לש דעוה ךותל = 8080008
 קראיוגמ .דלוס הטיאירנה תרמ | ,רבזג --- קראיונמ = גרוברוו ,מ לואפ  ,אישב

 ופנגאמ ר"ד ,קעמ םוילוי טפושה ,םלפ םאס | ,רלרא םרויס ה"חו ,הריבו

 ,למלכה רה עופשב דסוהל הדיתע תאוה השרחה | תונויסנה:תנחת.
 ץראב המדא תרובע ירקחל ןושארה דסומה והוו .הפיחמ ןילימ העבש קחרמ
 י'ע ונתינ ה] דסומל םישורדה םימוכסה ..ינקירמאה ןוהה חכב- עייתסמה .תרחא
 90.000 ףס ונתנ וג אקישס דלאוניוור .רמו .קראיונמ ףיש רמ ,םינוש  םיבידנ

 רלוד 10.000.ךס לע עבקנ ביצקתה  .תונושארה דוסיה תואצוה ליבשב רלוד = =
 רודיזיא  ,ןאמגילו .,גרוברוו לואפ ח "ה םע רחי  דלאוניזורו ףוש ה"תו ,הנשל < 7

 ,הזה ךסה תא אוצמהל תוביחתהה תא םמצע לע ולבק םירחאו םיורטו

 ,השירדו הניחב ,תיעדמ הריקח--הזה שדחה דפומה לש ותילכתו ותנוכת ><
 רתויה םוקלחה דחאכ המדאה תרובע .תוחכ חותפ  רכדב השעמל הכלהו .ןויסנ
 ,תודבוע םידיל קר הכחמה וב ונגה ורשע םיקמבש ,ןשיה םלועה לש םיקיתע
 ב .ירוטסיחהז יתדח ורשע םג םש
 השדחה הנחתה לָהנמ :
 תוקחתהל ןוהחאה .ןמוב דוע ףיסוה .אוהו ,תונויסנ-תונחת תדובעב םוקפועה ןיב

 ל : ;

 "תנחח, לע .םוצצולתמו םימכחתמ ויה ונלש "השעמה  ישנא, + םיבורמ םומדב =

 -םשל .ערונ הבב : ןוסנרהא  ןרקא ןודאה : ,תאזה

 פש ברעמהו םורדה תוזוחמב הברה ועפנב .הזה עוצקמב הדובעה לע
 ₪ תולודג ןהש ,הדובעה ינפאו  םיתמצה = רבדב תושירדו תורוקח םשל
 ןשי ץראב םילקאה תנוכת ןיב  דאמ לודג יוושהו ןוימדה  תויהל ,ןכרעב
 ועמה לכב םלשומו רצ לכמ רשכומ אוה ןוסנרהא רמ ,הינרופילאקב ותנוכתו
 לו ץוקמב דבע רשא ירחא | ,לארשי ץראב הוכ דפומ דסיל ירב תושרדנה
 .םוששה אוה .החמומו יקב והטכ ןיאו ,איהה ץראב הנש הרשע עבראב
 נע ןל השע רבכו ,תפרצב ןוינירג ריעבש הימדקאב הימונורגאב וידומל קח
 קנוה ךץפב התוא ושקבש ה קי ת ע ה ה ט ח ה תאיצמ י"ע תויעדמה תוריפסב

 ,תעצההו רעשמ אוהש תורעשהה ,ןוסנרהא רמ רקחש תורחאה תורוקחה .תורוד
 שפתשהה .תוירשפא רבדב רוחיבו תובכרהו תועיטנ רבדב ודי לע תונכומה
 וה = ,ויכולאג  ר"דה תא וריעה הקירמאב  תועיטנל ל"נה הקיתעה הטחב
 פל ןופנרהא רמ תא שקבל הקירמאב המדאה תדובע ינינעל הכשלה ילהנמ
 ,ןוסנרהא רמ שרדנ הזכ  ינקירמאה םכחה תשקבלו ,ויבתכ תא
 תודבכנ ןהש ,לארשי ץראב ויתוריקח  תואצות תא רואל תעכ
 ,הקירמאב המראה תדובעב םיקסוע

 עונולוקל תפומלו רואל תויהל איה שדחה רסומה לש תילאירה הרטמה
 'ןעכו  תושעל םהילע רשא \ תא םתורוהל ,י"אב המדא ידבוע םידוהי םימ
 הגודטב הטדאה תדובע תויהבו ,תומילשה תילכתבו תעדב םתדובע תא להנל
 . הותונויפנב שמתשהלו התוא תעדל דאמ הכושחהקירמאב הילע תדמוע איהש
 ןונדהו םירובחה תא ,הו = עוצקמב ספדנש המ לב תא ןוסנוהא רמ ףסא

 הלודג הצובק ףוסאל ןוסנרהא רמ תילצה רבכו .ודיב םורחאל ויהו  ,תונובשחהו
 .ןועמ הלודג .רתויה הצוכקה = היהת איהו ,י"אל התוא ליבוהל הלא לכמ
 !טהיונג ךוחמ ול ואצמיו הזב ול ורוע םיעדמה יתבו םירפסה יתב .ןשיה םלועב
 .לכ תא אוה .שקבמו ,טוקלו שופחב קסוע אוה ןיידעו ,םיסרטנוקו םיבתב הברה
 ועונקה ליבשב ודיל והאיצמהל ליעויש ,הו עוצקמל ףינס הזיא ודיב שיש ימ

 : .ץבוק אוהש

 השי ץראב הלוכ תמלענ טעמב םי חה ם צה -ת לח ם תעד תויהבו "
 ;הלודנ הלקלק אוה ונטמ תערה חפוהו ןינע-בר אוה הז עוצקמ תמאב רשא דועב
 הז .עוצקמב הריקח-רפומל ןושאר רוסי רותב . ושכרב .ןוסנרהא רמ השע הרתי
 ענו ינימ 26,000 ךרעל הליכמה .ןמ ר לק ..א וו 'פורפה לש הצובקה תא
 'המדאה תרובע לש מנמטרפידה ולשמ ףיסוה הלאכ םינימ ףלאכ דועו ,םיחמצ
 תעצקמב ומצעב שקל ש םיטוקלה תא ןוסנרהא רמ ףיסוי וז הצובק לע ,הקירמאב
 לב ,שופתב קסע ומצעב ןוסנרהא רמ ,היגולואיגהו הקינאטובה , הימונורגאה
 ןנונתהלו-עופנל-הברמ ,החמומ  ,דיחי םדאל רשפאש תואיצמה לכ  רודמבו
 ןפומהש ,הוקת שיו ,"ןיהה  אלשתי הפימל הפיטמ,ו לארשי ץראב אוצמל

 יוז הנפב רתויב רשעתי םימיה תוכרכו ,ותלחתב רבכ רישע יהו שדחה

 = וחיל ךא וב תמלוש שאה ןיאש רמוחו ןבא לש אוה תונבהל רמועה ןינבה

 . תואספוקבו םירפפל תשע לזרב לש תונוראב שמתשהל ןופנרהא רמ עוצמ ןוחטב

 . + "ובו םינוערזו תועוטנל  ,תעב ץבוק אוהש תוצובקל תכתמ לש

 = וג רדסלו אורקל  םיאבה דעב םירפס .תיב דסול םג ןופנרהא רמ הצור

 .ינמופ לש רסומ רותב שמשמ ותויהל , ארקמה יתכב םיגוהנה םורפסה לכ תא

 .הלודגה תלעותה איה העורי וז הבלהב םוקסועל .רמלתהל םיכירצהו םוצפחה רעב

 = א ,םילצפס םיהמומל קר אל--ל ופ אונ ב תיגו לואוזה הנחתה לש

 ,.רובצה ליבשב  תושעל ןוסנרהא רמ סג הצור .ןכו ,םיברל םג

 .ר'ע הנשל א"פ תוחפל תונובשחו .םיניד םסרפל .דמוא ןוסגרהא .רמ

 הירו בע ב ויתוערוהו ויבתכ בור תא סיפדי , ןבוכנכ |, הנהתה תוחתפתה

 .י"תילגנאב - םג רואל איצוו םירברה רקיע תא לבא ,תי ב רעו תי קרות

 < ויצו ,ונתרטמ תא רמולב ,ותרטמ תא  ןוסנוהא 'ה .גושה ןכבו

 .רמ רו תא אלמל עויסמהו ררועמה היה אוהש ,גרוברוו 'פורפה הא חבשל

 ו:קלו תוגיתב םש תושעלו שוררל ,ןיע לו רוקחל הקירמאל :עוסנל ןוסנרהא.

 ..!ןוימרל .תאו ובשחש םושנא ויה , הינרופילוקב תונויסנה:תונחח  רבדב .תומולש

 התוא לכב יקירס:יקוב תולתל ונלצא = םיליגר ןה .דמולמ-לש:עושעשל | ןא

 ןוצ ןיא , םיטסיליצפפב ךרוצ ןיא :  לארשו ץרא תרוכעבב תו יח מ ומה

 פעדוי ננה ונחנא ,השעמ ישנא זנחנא ,םיבורמ םימדב הלוע רכרה , תונוחכב

 יאמלעב ילימ ומהו פ אלאהו ןיא תמאב לבא "וכו ןובשחב לכה תושעל

 ירופי םוש ,הטש םוש םהל ןיא ,רבד םוש םוערוו םנוא םינונחה 'השעטה שנא,

 אטייק לש רבד ., רחא דצל עגרו הז רצל. עגר .תוזרפב לצלצל קר סה .םילובו

 עיש אוה ןיד םויק ךרע ל שיש רבד לכו , םיתמומה קר  תושעל םילוכו

 \וה המל : םירמוא ווהו , 'זבו ןופנרהא רמ תועוסנ לע , הילא תונבהחו "ןויסנה

 ו המכו , וכל השורד  היגולותאפ וזיא , הינרופילקב רוקחל שי המ = ,ץסונ



 תושעל שי הזב ןפואב קרשו ,וב .קסע גרובראוו 'פורפהש הוה ןונָ
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 + ךרע םז

 הלעמ אל וז תודגנתה לבא .תלעותה תא וארו הרהמב .אל תוטו
 ! אובל תלעותה ףומ

 הוצילג ינויצ זכרמ י"עש תילארשיצראה = היסימוקה התשע בומ רג

 םג אב הכורעתה תתיתפל . בובלב "לאלצב, ישעמ לש הכוונה

 4 ץש ג רו

 ןפואב החתפנ ,ותיבב םוקמ הל הצקה "להק,הש תאזה הבז
 לשו , תילארשיצראה תיסימוקה שאר  ,ןמויוה ר'דה לש םהומוו

 . רעשעשט ר"דה ,"להק,ה חכ:אב לש תימשרה ותכרבו  ,ןמטונ *

 םודרחה ןמ ,תורדשה לכמ םידוהי הורקב הרגסה דעו הכורעתה ₪

 תוארל םכל ךשמנש | ,םידוהי יתולב םגו ,םונוצקה םיללובתמה וע

 .םירתכ 8000 לש םיבסב "לאלצכ, ישעמ ורכמנ עובש ךשמב תווי
 ,לשימשרפ ,וולפינטס םירעה תא ץש 'פורפה רקב הכורעתה .רמג ווחא
 ,"לאלצב,ה ר"ע תומוקמה לכב םאגו לופונוט

 ףינס םש רסוי ,בובלב םינויצהו יש 'פורפה ןיב השענש :הווחה "פע
 ,לאלצב-תוכורעת רורפו היצילגב "לאלצב , תורוחס תרוכמ ו

 בז ו
 4 < י.ש

 ןולבקתנ תונברה תלאשל עגונב םינברה תבישי לש תונושארה היתוט
 וצר םיעבש  םניא ,םנוהצנ תורמל , םייתדה םינברה ךא ,תוע

 םוימשרה םונברה יב ,תרמואה ,ה ש דח ה הטלחהה ירחא רג
 ןיאש יפ-לעיִףא ,םינבר רותב הריחבה לע דומעל םה םג םיאשר ושבע
 ,הארוהל םי

 הלופכה תונברה .לוטב רבדב הטלחהה לש החכ תא הדיעוה השילחה \
 הנלכות תורואנה תולהקהו , איהש ומכ הלופכה תונברה ראשת לע
 םינברה לש םחכ אופיא הפיתג ,ןצפחכ םירואנ = םינכר ןהל
 "םינבר, םשב ארקהל םיאשר ויהיו ימשר ןפואב ורשאתיש הוב ק

 ירהש ,רכג יונש לכ אובו אל רובצה ברקב םדמעמב ךא , הלשממה יפ
 בר :תשלושמ םג אלא הלופב תוגבר קר אל וגל היהתש רשפא הת
 ולב | ,הדעהל ףיטמ רותב ןהכיש , ימשר ברו זניצ ילכ ויד  ,רשואמה \
 : + הארוהל ל
 סופטה םלועל אב אל ןיידעש ינפמ ,תושעהל הבירצ התוה וז הרשפ"

 אוה .ירב = ,הז סופט ארבוש םרטבו ,ןניצ ילעב | םויתד םינבר ל
 .םיקה בצמב ישחומ יונש לכ טעמב אוג
 ךשמל ותדעב רחבנ ברה אהיש ,תחא העד ללבל ואב הדיעוה ירגח

 ידוהי לכ ברב םיוחוב ;םינש רשעמ רתוי אלו םינש שמחמ
 עובק םולשת קר םימלשמ םהש ןיכ ,הלפת.תיב םיוקבמ םהש |
 יתלב ןמזל םירחבנ םינייהה ; הקרצ לש הרבח וזיאל םינש יתש ל
 :תפוקמ וא ,רשבה סבמ תפוקמ ,םינברהכ ,עובקה םרבש | םילכקמו
 ברה םכסהב ןישודק רדסל ןיידל תושרה ; הו סמ עבקו םא הלהקה לש
 תוריחבה דע יכ , הטלחה הלבקתנ . הלכהו ןתחה  תודועת תא הלחח

 םג הב שיש רועבו .םתרמשטב םידמוע םיימשרה םינברה םיראשג תושח
 םאו ,הארוה-הרומ קר העש יפל יתדה ברה היהו ,ימשר בר םג ית
 לש ונוצ ילב םג וז אגתב שמשל לכוי ימשר ברל םג תוריחבה תעמר

 < תוללכ הלכשה
 םוחוכו .ידול רבדה עיגה אל - תונברה תלאש לש הלאה םיטרפה לכ
 םינברהז םיכוסכסה ולדגו אל הלהקה תלאשב םגיכ ,היה המדגו ,
 סינברה די .הלהקב .אהת אלש ,םויביסרגורפה , תושיררל םיכסהל תוציח
 התכ לבמ הלעמל תדמועה ,תיללכ תימואל הגהנהה אהתש אלא |
 :תוב :יאב  ךותמ קר רחבנ יאבגה אהיש הלחת ושרר  םינבוה יהו
 הלהקה יהכחל, : הז .חסונל ומיכסהו םתשירר לע .ורתו .ףוסבל א קלע

 הנשמ תוחפ אל הז םוקמב םיררוגתמה םידוהיה לכ םיכשחנ

 ברה .דוקפת .רבדב הלאשה התלעשב .םלואו "הלהקהל אוהשי
 םינורחאה .םויביסירגורפה .ןוכו םונברח .ןב ךו
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 ,תרה .ינינעב .החמומ תעדכ .תעמשנ ,היהת ותעדשו הלהקה דעול רבח כרה
 תערכ מ ה העדה ברהל ול אהתש ושרדו הזב וקפתסה אל םונברה
 לארשוב ברח יכ ,םרמאב ,הריעוה ירבח .רתי ודגנתה הזל םלואו ,תדה ינינעב
 םא = ,וולע .קולחל - הרוח:ידמול םיתבה ילעבל  תושרה .יכו ןורחאה \ קסופה ונניא
 ,החמ |מ קר אוה ברה , הכלהל םיאתמ ברה לש וקספ ןוא יכ ,ואצמי
 .קפופ אל ךא

 םירבד הכרה ועמשנ .וז הלאשב םיחוכוה וכשמנ תורעוס תובישי יתשב
 הפ .טלחוהו םתשירד לע םעפה םג םינברה ורתו ףוס:ףוסו ,םידדצה ינשמ םיפירח
 "הנותנ תושרהו ,הלהקה תגהנה דעוב ע מ ש ה ל קר הכירצ ברה תערש ,רחא
 % תדגנתמה הטלחהה לע אנלבוק שיגהל ,ותעד:תוחל בל םשוה אל םא ,ברהל
 * אוהש הפסאה וז ,רועבש הלפתה-יתב יאבג לכ לש תיללכה הפסאהל ותעד תוחל
 אאנלבוק הינפל שיגהל תושרה ול שי טועמ לכו .הלהקה לש ןוילעה ךסומה .ללכב
 :הלפתיתיב דעו לש בורה תמלחה לע

 םהיתועדב וגלפג הבש ,תירקיעו הבושח הלאשב םיפסאנה םידמוע ושבע
 ,הו סכמ לע םיניגמ םינברה .רשבה סכמ תלאש יהוז :רובצה ינקסעו םינברה
 ויהי הלהקה ינב לכש סמ  ויתחת גיהנהלו ולטבל הטונ  היצנגולטניאהו
 ,וב םיבויח

 .הגורחאה ותבישיב טניסה ינפל התלע םידוהיל  ץיקההתונועמ תלאש
 ,תודעומ םינפ ינינעל ןוירמסינומה ינפ ןאל הלגתנ ןאבו

 -"לע .תושררו- םיקוהקד-יקודקרו םיקודקד שי ןוירטסינימה שיגהש האצרהב
 ודבב אלא ואבוה אל הלאה םילופלפה לכו , םיקוחה יפיעסבש גתו ץוק לכ
 קסוע ונוא ירה  ןמיק רותב  רפכל אב אוהש ןויכמ ידוהיהש  ,חיכוהל
 הרוסאש כ"שכמו ,םוחתל ץוחמ רמועה רפכב הבושיה ול הרוסא .ב"או ,ותבאלמב
 2 .ללבב ןמוא וניאש ידוהיל ריעה לובגל 'ץוחמ .הבישיה

 שניסה רהמיש = יקסבונ'וירק  רטסינימה-רבח | שקב טניסהל ותרגאב
 ולבקתנ ץייקח תונועמ ילעבמו עיגה ביבאה רותש ינפמ ,הלאשה תא ררבל
 ילעבל | ,םהל  תמרוג וו הרזגש םושמ ,הריזגה תא לטבל תולדתשה .יבתכמ
 5 ,םילדתשמה לבל בישיש המ תעדל ךירצ ןוירטסינימהו רספה ,תונועמה

 ,ליקהל הטונ םיבר תעד .התיח רבדב ןורל טגיפה ירבח וליחתהשכ םלוא
 תבישו אלו עבק תבישי קר םידוהיל הרסאנ םירעה לובגל ץיחמ יכ ורמא םה
 ,תחתומ איה ירה תיערא הבישי אלא הניא ץייק ןועמב הבישיהש יפלו . יערא

 .תבומל עירכי טניסב תועדה בור יכ ,בווורומ  ,רטסינומה  רבח תוארכו
 ..ימהש יפ-לע:ףא ,רחא ןמול רבדה רורב תא וחדי יכ תולדתשה ררוע ,םידוהיה
 .רבדב רהמל ,רומאכ ,לדתשה ומצע :ןוירטסינ

 :העש יפל אופא התחדנ הלאשהו

 < .םולבקמ םוטמופדה ,ףקות לכב ושרחתה םינוש תומוקממ םירוהיה ישורג
 רחא הלילב .בויקב ןוסאה לודג דוחיב .הערה דעב רוצעל תושקב הברה םירעמ
 ,ריעה ןמ וחלשנו .תויכז ילב םידוהי םינומש ורסאנו רועב .הלהב:ישופח ושענ
 רברב תורהוא ולבק רבכ םידוהי תואמ שמחו ףל א כ רדועו"
 - לכ והיפ לעש ,ןוירטסינימה לש ןורחאה רלוקריצה דוסי לע ,בויקמ םשורג
 לורפאב ו"מ םוימ  ןוירטסינימה לש .הרוקפה ךמס לע  בויקב ובשוש םידוהיה
 םידוהיה רפסמו ,הבישיה תוכז ושכע םהל .הדבא 1906 תנשל טסוגוואב 'רו
 ,ם י'פ ל א ת ש מ ח ל ,םירמואש יפב ,הלעי הלאכ תורחוא לבקלו חלשהל םידמועה
 .םלשל ולדח ושכעו הנושאר הגררממ םירחוס ויהש שיא האמ םג םללפבו
 : / ,הידליגה תא

 קבל םילחובטו םיפותד םיצר 4 םידוהיה .הלהב-תמוהמ תררוש רועבו
 .תוצע תגותנ םשל תדחוימ הבשל םג הכרענ ,תופסאל  םופסאנ ,םשפנ לע
 ,תוידוהיה תושפנה יפלא לש רמה םלרוג לע ריעב ראמ לודג לבאהו ,םישרוגמהל
 ' ----- -:םהולע הרזגנ .תולג .תריזגש

 . .תינברה היפימוקה " הגתנש  ןורתפב םיאור ונא = הימתמו רז ןויוח
 :םושרל .םייתדה וא םיימשרה םינברהל תושר ןיאש ,הטילחה איה ,הלימה תלאשל
 . היסימוקב ופתתשהש םינברה לכ .לומנ אלש קוניתה תא םידוהיל םידלונה רפסב
 ,תודהיהמ קחרומ לומג אלש דליה ןיא ןיד יפ לע יכ ,םידומ  הדיעוה ילודג ןבו
 יהעשה ךרוצ הב התארש .םושמ תאוה הנקתה תא הדעוה המיק תאו לכבז
 רודה רקפתנש ינפמ ,תימואל .הנוכ הינפל התיה וז הטלחהב יב ,הדומ הדעוה
 ךכיפלו ,הלימב שאר תולק םיגהונ םימנגלטניא הברהו ,הלימ תוצמב םיליקמה וברו
 "וז המלחה ךא ..ומע ברקמ תרכג לומנ יתלבה ידוהיהש = ,ורזגו םינכרה ודמע
 = אלש יכ ,םה םג םיאצומ םידרחה םונברהו ,רובצה .ברקב .בר ןוצר יא תררועמ
 ולומג אלש :םירלי  תודהיהמ קיחרהל .הדעוה תרמוא  רשויב \ אלשו  ןידכ
 : .ּ : יםהותובא ןועב
 ל



 ינינע ד"ע ןורל הפסאל ופסאנ אמ "וניבהוא, םויפורה  םיליצאה

 בוודילוצנפו םירבחהמ דחא ,שארב  םידוהיה תלאש הגצוה ןבומכו  ,הנירמה

 ותאצרה | ליתתה אוה | ,םידוהיה תלאש ר"ע תרחוימ החאצרה הצרה ומש

 לע האוש םיטיממ םירמומהו םידוהיהש ,החנהב רמג גוהנכו תישארב ימי תששמ

 תרובעל םידוהיה ולבקתי אלש ,רוזגל הלשממה הכירצ ךביפלו ,.הנידטה

 םה ושכע וליאב)  םירעהו תובטסמיוה תוגהנהב ופתתשי 'אלש ,אבצה

 , םיעבשומ םוטילקרפ ויהי אלשו תויחרוא תורשמל ולכקתי אלש ,(!םיפתתשמ |

 תצעומ לש תרחוימ הדעול הרסטנש ירחאו הבֶר הרותכ הלבקתנ הווצרהה |!

 לש םתעצה יפ"לע ,הדיעוה הטילחה--תוטלחה לבקלו הב ןודל םיליצאה ישאר | +

 תרימש לע בטיה חיגשתש ,הלשממה תא שקבל ,ינשה בוקרמו . ץיביקשירופ :

 + םינוילעהו  םינוגיבה רפסה-יתבב םידוהיה לש .המרונה ;

5 
 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב

 , ערו ךליה םבצמש ,  הינמור ירוהוש םימדוקה םירמונב וגערוה רבכ

 . םהל תפקשנה הערה ינפ תא  םדקל ךאיה ןיעוהל ירכ סרגגוק אורקל ורמא

 ךושמל וסנאנ  ,טנמלרפב ינומורה םוירטסינומה:שאר לש ותעדוה ללגבש אלא

 הינמור ירוהי לכ לא ,הקירמאמ ,רחא םוקממ זורכה אצי הנהו .הזה ןויערהמ םדו

 + םהיחא תרזעל .קחרממ אובל תונוש תוצראב םיררוגתמה

 םיא,ירימאה םינותעב אצי ,יטאנוצינוצב רדה  ינמור ירוהו ,הקסודנל רמ

 םחול:דעו רפיל הינמור ידילי םודוהיה לכ ינפל עיצמ אוה וכש .,יולג בתבמב

 ידוהי לש םהיתויכז יווש  תבוטל םחלהל יהת  ותדועתש | ,הינמור ירוהי לש

 םיפדרנ ויהיש ולאב ךומתל ידכ  ,הדחוימ הפוק דסול .ץעימ אוה = ,הינמור = !

 יוז המחלמב םיקסוע םהש לע הינמוה 'תוכלמ י"ע ל
 םירכוזה ,הינמור יאצוי םידוהיה לכ לע םשור השעי יאדוב הזה זורכה :

 ,םתרלומ ץראב םהיתורצ תאו .םהונע תא |

 תורופס תא  הקירמאב תעב הקיסעמ םידוהיל תבשה םוי תחונמ תלאש --

 תודא לע הלאה םימיב ונד קרוי:ןינכ הירקה תצעומב . הלשממהו רובצה 0

 םהכאלמ תושעל תבשה תא םירמושה .םידוהיל ריתהל---תידוהיה הלהקה .תעצה

 אל םידוהיה לש םתעצהל ,וז הלאשב  םימוצע םיחוכו וררועתנ .ןושארה םווב <

 תלוכיה  ןתנת םא כ  ,וחוכוה םילעופה יריצ ,אוהש רצ םושמ םיניגמ ואצמנ =

 ועירפי לכהש ךמ ידול רברה איבו ןושארה םויב דובעל תבש ירמוש .םודוהיל = =

 יכ ,תונמאנ תויאי ואובה םדצמ םירצונה םיגהכהו ,ןושארה םוי תחונמ תא

 ,רשויה ןמ הז ןיא  ללכב | יכו ןושארה םויה תשודק  ללחתת הז ודו לע |

 .המש ואכש ץיראה .יגהנמל וענבי אל .םירורגה םורגה םידוהיהש

 ! םיחריו  תועובש דע .וכשמי .יארו = םיחוכוהו הרמגנ  םרט .הלאשה א

 ,םירצונהל  םגו םידוהיהל םג תאזה .הלאשה ןורתפ .אוה .בושח וכ < .

 םינוניבה רפסה.יתב ידימלת םידוהיהש וגהנ איסורפב רשא :גרבסגונקב

 איבהל םיבייחו .םירצונה לש = רקובה-תלפתב םוי םוי םיפתתשמ .םינוילעהו <
 רבד הכ דע ושע אל תיגרובסננקה הלהקה ישאר .םורצונ הלפתיירודס םתא
 םוחירבהו הלחקה ירבחמ םישש םהילא וגפש רע,תאוה תירסומה היפכה ךננ תוחמל
 .הוה גהנמה לע אנלבוק םודומלה .ןוטלשל--שינהל

 'פורפהב שמט . םידוטלה לולג לע חקפמה לש ותבושת איה תנינעמו
 "הפיה, גהנמה לוטב םע דחי רשא לע רעטצמו לבוק  אוה רגיג גיבדול

 םידוהיה םידימלתה ןיב הכ דע וררשש הינומרה הו תודחאה הנערפות .הוה =
 םירוטקירידה םינוכנ ,םתעד לע ודמעיו םידוהיה ושקעתי .םא .םלוא , םירצונהו
 ףתתשהמ | ,םהירוה תשקב יפילע ,םידוהיה םידימלתה תא רוטפל הרקמ .לכב
 7 . םירצונה לש תירחשה תלפתב
 הצרמג השירד' םידומלה ןוטלשל החלש אל דוע הלהקה  תצעומ :
 ןויכמו ,רמשמה לע םידמוע םייגרבסגינקה םינויצה ךא ,הז ןינעב תטלחומז
 .הוה הנושמה גהנמהל ץק םשויש ,לדתשהמ ולדחי אל רבדב וליחתהש

 ,'רובכ לש תורשמ :תלכקל .עגונב ןודנול ידוהיל הכרבקתנש .אוה וז -חנש
 ולחנ ילריבילה טניבקב  םידוהיה  םורטפונומתו  םידוהיח םיטטופידה לע = ףסונ |

 ..ןודנולב הירקח .ןוטלש תגהנה - לא  תוריחבב  םג .ןיחצנ הלאה םימיב . םידוהיה

 ,םידוהי א"י .ורחכנ םיטדידנק וימ
 ,רועה תגהנהב םינוקת םישרודה

 תנשבו םירוהי השמח קר ןודנולב
 דע םרפסמ

 םג הרחבנ .הירקה תצעומל
 + רילדא

 א"

 תה לע הניגמ םינורחאה .םימיב .הליחתה הינמרגב  היסקודותרואה
 וה השיגה .ןכנימב "בקעי להא , תיתדה הרבחה ירבח .תועדב םישפחה
 ןמלל תודחוימ תוקלחמ תויסגמיגה די-לע חותפל םהל ריתיש ,תדה-ןוירטסינ
 מנ תרה .תרות .םירמלמ םיירבעה  םירומהש יפל  ,םיסקודותרואה ידליל
 תעה תא לאש ןוירטסינימה .תידרחה .תודהיהל דגנתמה חורבו שאר יולגב
 תרה ידומל לע .החגשההש יפל ,רבדב ןובלע ואצמ םינברה ,הז ןינעב
 ןונשהל םיכירצ .ויה םהו םהל הרוסמ תויהל ,הרואכל ,הבירצ התיה רפסה
 ףוסיב ךרוצ ןיא ,םתעדל יב ,ובישה ןכלו ,םידוהיה יגהנמל הלא ודגנתי
 שאר יולגב תבשל רופא ןיד יפ-לע יב ,םידומ םה ךא ,םידרחל תדחוימ
 גוש .רפסה.יתבב תדה ידומל ירומ ינש לע רטסינימה דקפ וא  .תדה ידומל
 | ישאר יניעב .התארג וז המלחה םלוא ,תדה ירועש תעשב םהישאר

 :זגו : ,ןוירטסינימהל תרגא השיגה הלהקה : תגהנהו ,תירסומ היפבכ ןכנימב
 הופכ יהוז יכו ללכ ידוהי ונניא שארה תא תוסכל גהנמה יב - ,החיכומ
 ,םידומלה תעשב םשאר תת: תוסכל םתוא וחירבי םא  ,םירומה לע

 :(ןויוטפינימה תא הבר הכובמב האובה הלהקה תגהנה לש התאחמ
 !אוה שארה .יוסכ יכ ,רבדה תא .םירשאמה  ,םינברה תעדוה הינפל שי דחא
 ו ,ודוהי .גהנמ הז ןיא יכ ,הלהקה תעדוה---אסיג ךדיאמו ,המואב לבוקמ
 ?עמשהל הבירצ

 ןידאבב םג תכשמנ םירואגה ןיבו םידרחה .ןיב המחלמה התוא
 ₪ קוח םסרפל תשקבמ איה הבש | ,טנמלרפהל היצימפ השינה היסקודוה
 םיחירבמה ,תינודאבה הלהקה ישאר לש. "היפפה,ם טעומה לע הנגהה
 וה תא םיללתמה םירומ יפמ תדה .יחקל עומשל םהינב תא .חולשל םידרהה
 "יחקלמ םידרחה ירלי תא  רטופה ,קוח םסרפתיש םיצור  םיסקודותרואה
 (, תא םירקבמ םה יכ ,הדועת םיאיבמ םה םא  ,םייללכה רפסה יתכב תידוהיה
 י"תיבישי,הו

---789% - 

 :תויתורפפ-תועירי

 , (תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס)
 ומלתה תפשל רומל-רפס) "הקורקדו רומלתה תפש,

 אמגוד הברה םע רבועמו ךורע (םידחוימה הינונגם  יטרפו
 ומלהה ןמ  םיטוקל םיבה א םירטאמ טע .בתכבו הפב םילינרתו
 .(ל"ו) .גרכניימש הרוהי .י'ע םישרדמהו

 .--+ע"רת השרוו ,"רואה, תאצוה

 ע  םיתומב *לארשי-ץראב םיחלפה תמחלמ
 ווט ;רועו ןמרטסמ ,רטסילקמ םימכחה, ירבר י'פע  ,תינורחאה
 < ר"תע .םלשורי ,ץיוואלאפאר לאומש
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 .תורפסב השדח

 םירחבנ םיבתפ
 (תודהיהו םידוהיח תלאשל)

 (רחאוהיתהמ) םיובנריב ןתנ 8 תא :

 ל הפכירכב

 * .הזח ריחמהב .חללכנ אל אטראפ
 םשרנה םירפסה רחפמ תיבב .לירפא 15 / דע ריחמה תא
 רואל ינשה ךרכה תאצ ירחא ףכית םיכרכה .ינש תא לבקמ

 ,אטראפ אלב ישפח
 . םירפסה רחסמ תיב

 .טוהאק .ריד םיוכנריב ריד
 14 ,סארטש זיוהטאְר ץיוואנרעשמ

 יאפאריוא ןוא אקירעמא ןיא רעביירש עשידוא עטסעב וד תו

 עשיטסינויצ .רעפווא טלעַנאהְעב ןערעוו .'קלאפ עשידוא | ו %

 תוכיוש א ןעבאה אוו \ ןעמייהנענעלעגנא .עשיריא . ענוימעגלא .ךווא
 טריפערעטניא 'פאוו דוא רעדעו . טלעוו רעצנאג רעד .ןוא ןעבְעל ןש

 , "קלאפ .עשיריא סאד, ןערינאבא .םוראד ףראד ןעגארפ שווא דו

 : זיא רגאלסיזא ראפ זוורפ רעד > ,
 ,רהאי ץגאג א ראפ ראללאד 1,50

 . 2 םלאה 2 טנעס 0
 :מםריסערדא

 0 0 200 2 תוסה וה, סו ד

 הָליִבַאָה סרוק יי בוטהו דָמָחְנַה .בֶרָעָהְו קותָמה /

 ראְָל :דַעְמּו איִרָכמה סרו ןיומה הקפה -- לאפר
 ריִהָמּו לק. ,רּומָג לּופעל הקנהּב רֶתּויְִו הָחְלְצּומַה הָלְּפַה--לֶאּפ

 הָבְהְמ שיח ספַקָתְל ובושי יִּב .ושלחנש ףוגה יִרְבַאְל עיסה ןוחה= --לאָפ

 הָנָאיִניִהַהְ- האופרה םֶלּועְּב .ןיטינומ ול ּואְצָי רָבָּכָש ,חָּבּושְמַה ןגה--לֶאָפ

 (תינמרגב) 8
 יצחב .עופוי ןושארה ףרְכ ,לוָדג .וואטקא .,,םילורג .םונו
 הינשה | יצחב | ו ינשה' ףרכו ליי רפא רחל |

 7 יא מ שדחל

 תואי ר 0
 .לֶאָפְרְנעְס ןייה אוה ירה
 .לֶאְפְריִעְס ןייח אּוה יִרָה
 .לֶאַפְר ןעְס ןייח אוה ירה
 .לאפריןעס ןייה אוה יִרָה

 .לֶאְפריעְס ןייה אוה ירה

 .לאפריןעס ןייה .אוה ירה

 הָלממ לָּ סב .לאפְרְעְס ןייה תֶא דא

 המת תה

 ימויה ןותעה - הקיתואילביבה /

 "ןמו 5 ףה "מוזה דהנ

 ח"המ תלבקתמ 0 תנשל
 - לירפא

 2 םע .המיתחה יאנה
 :.('ןטוה רה לש .הקיתואילכיכ ,ה ילב) רבלב "ןמוה דה, ןוהעה לע (א

 :ל"וחב להב :היפווב
 (יימוו חולשמב) (.עובשב .פ"ג) ,

 | ,לבור .18.-- .לבור 10.-- ילבור ,8.-- = הנשל
 / 2 0 ל , 4 ,--הנש יצחל
 2 , 0 // /9,--הנש עברל
 1-0 ית 86 | |, -466 דחא 'חל

 א + "ןמוה דה לש הקיתואילביבה , םע דחיב "ןמנה רה, .ןותעה לע.(ב/
 :ל"והב :ל"וחב :היסווב

 " ((ימוי הולשמב) (.עובשב :פ"3) ,
 :לבור 0 .לבור 19.60 = |.לבור 10.-- הנשל
 0 2 00680 | 000 5- הנש וצחל
 , 0 , 7 815 | ,, 9.60 הנש עברל
 6 10 5 1:05 ,- --89רךחא שדחל

 "םישדמה ישארמ קר תלבקתמ - ,"הקיתואילביב,ה לע וא ,ןותעה לע .המיתחה
 ו ,"ןמוה רח, ןותעה לעש ,םיטתוחהה םתוא מו הטיתחה ישדח 'םתו 0 אקוד תלבקתמ ל"גה החנהה ריחמ י"פע *הקיתואילביב ,ה לע המיתחה ו ,יסורה חולה י"פע

 " םדוק :המוקמ וא טיטפ החוש לכ רעב--"ןמזה .רה,ב תועדומ תספדה ריחמ
 לע ,'ק 20 םינפה ירחא ; 'ר 1 םינפה ךותב ; תוקפוק 60 םינפה

 , תוקפוק 95---סירדאה ףולח ריחמ
 :הסירדאה 2

 ו ו -[ הפה | םתהממ0.

 ו

 התביפסבו (הקירמא) היפלדליפ רועב

 רַמּוצ בקש רמ .ו"ע ו לע םותחל רשפא
 1 ה 4 ו ו 8 ותפירדא



 יש טריפשו שייי ןקטסקאמשע ער
 (םירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 תעגצו הח580 גאספסוש סחעקדש
 ם םסתהה ס6פוווה- ש תפסה הס סירס,
 : םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טימ

 ייב ןעלעטשעב ןאמ :ןעק
 < בש 5. 05. 000714. =
 ש"יי רעד ןננולרגאהעב ץטסעב .ןעזיירפ עטסיינעג
 ,קאמשענ ןעטונ ןייז סימס טסיאוועב זיא שריפש
 .טלאטשענ לאטסירק (ייו סיס .היר  ןעמענעגנ*
 .היצרת 1866 רדאי ןופ יקל ראויאו יזר |

 .אנליוו ,"המידק, גאלרעפ
 ₪ ב
 וב

 ל
 36 1 0קעהאע 9 א080ג1%008800 טסהקסנוקסמוה 1[הק00ע8- |- 5
 יס 5
 מ-- 3-06 008808. ה. ו

 : ב
 ר"ד ןופ .טפנוקוצ ןוא שטייקניטעט ,לעיצ ןויז ,לאלצב ₪ 8 5

 8 + (ופי) אורול ,ל יו ל

 , לארשי-ץרא ןופ .גנובעלפיוא עשימאנאקע יד ראפ םירסוס יד ₪ 3 | ₪
 4 ם שם
 36 4 'דפס 8606 28808508. הס תק ההן 87 12. 10. 01000600. מ
2 6 2 
 אפ 5 [1ה8ההדהמוה ס'מ 118100715, ה-ןפ 4. ץוזחא8 (31008). | = =

 ,יפאק 5 - . עגאלפיוא עטרעסעברעפ .עט5 :לארשי-ץרא ןעגעוו תועידי א 6

 .אטראפ טומ 'בור 2. 50 .זקע 100 .'פאק 5 אטראפ

 ₪ 7 הג תטסדתהג. ת6קסהסאת 1 08. 880809. 03000608!
 קת. ץקאצטא. 110008. 65 0'] א5א. אה. 15 אס. סת

 100 888. 25/0 סאאקאא--

 3 8 הגוש תגחאא  ם. \. תסהפה00ק28. 5 60; 8
 36 9. ,הקהפסתמג קסהסמוה םק1ס6ק8]5708 80ג71₪ ₪5 1181008".

 ךמהה 5 ₪ ם6ק. 2 א: 50 998.--5 - 50 א. 65

 3 10. 1186ק8תתעעז8 מצת א סעהעממ 118608 110קההְל> (8תזחק0א
 1-18). 10588 19 אסח., 100 968. 10 6. 6

 א 11.<(ההסהההק5-(ההתהזמ: 38 1909/10 ת. 588[1 14 אס, 0-

 9980488. 7 ן- 50 א. ספ 6.
 'פאק 10 זיירפ .גרוכמאה ןיא םערגנאק.ןעטסינויצ רעט.9 רעד ]8 9

 / : ,'פאק 2 אטראפ

 1. ה. תסה5ת60קזק, 888588 :וצ ךיז ןעדנעוו ןעגנולעטשעב טומ

 [ ןלקב "12711 י7,, 5ש תכרעמה
 א01מ, |82. א העס!1תפסזתומש 31, 060. ,[כ16 6

 ,הנליוב *םלועה , ליבשב .תועדומו םימתוח .תלבקמ

 תא חולשל םילוכי  הינמרגו הירגנוא-הירטסוא תונידמ יבשוי
 (מש1ה6-801101מ6) ראודה-תודועת יספוט ידי לע םתמיתח ימד

 תאצוהב ו"יע םיצמקמו ל"גה תכרעמה תבותכ םש לע םיכורעה
 + (ריע לבב ראודה-תוקלחמ י"ע םג םותחל רשפא) . הטסופה

 "לסרב
3% 

 הקירמא .תנידמל "ם 5 ע ה, ןכוס

 ב ןאמרעקוהד :ם סי
 ; 8. תזוסאעה אוז -108, 50 .= ]604 

8% 

|] 

 ילארשיצראה בושיה יבבוח.

₪ 4 8 

--- 

 ₪ .רונ לעו כ''ור 1,50 טושפ רינ לע הנשל :ריחמ ה

 . תלבקתמ המיתחה ןוא הנשמ תוחפ ןמול

 ;לצא ןוחריה לע םותחל .רשפא היסורב
 0גפת60ק 5, המה, ,\ 8060008. 6ק ה. 8.

 שי ץראב בושיה תרשכהל הרבחה
 קה יכרד לכב השמתשהבו ,ירחסמ דוסי לע :תרבוע

 : תפאוש איה .םישדחה
 םירחא ןובשח לע וא הנובשח לע ,שוכרל ,א

 ,םינטק .םיקלחל ןקלוולו ןחיבשהל ,תולודג .עקרק
 ;תושרח תובשומ .

 לע םישדח תועיטנוההעירז-תודש קיזחהלו רבעל ,ב
 . םירחא ןובשח לעו המצע

 הי םילעופ טאל טאל בישוהלו .הגרדהב ןיכהל
 . ,לארשידץראב עקרקה

4 - ₪ ₪ = 

 .:תוינמה ריחמה
 !הינפ  .בור 476 - גנילרטש תוארטל 56 םידפימ"תינמ

 "ולב  הינמ .,בור = 9.80 -- גנילרטש = ארטל --- םילעבה
 ,תוקיפוק 55 לבור 10- -םילעבה 2

 העב ףסכו ןודנולמ תוחלשנ םילעבה םשב םידסימ תוינמ
 ישהל רשפא םילעבה םש ילב תוינמ- ,תומלשב .ערפמכ
 .אל .המירקדימד חולשמ ירחא | ,עמהאנכאנב םג .ףכת

 ,םילבור .ינ ;
 וערבה ברקב הצפהל תיסורו תירוהי ,תירבעב םיטקיפסורפ

 שאה השירדה \ ירחא .םיחלשנ
 , ,שרריש רפסמ לכב

 :םילבקתמ תוינמה יפסב
 0 ה פ'ע ו 0 0

 : גרברלוג .ב לצא היסורב 1.

 0 םוותסווה תתסאסהוות 6עת. ת. 6 18.)

 התע הז  רואל .אצי

 הוצפ הג
 ןבר תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס

 .ץיבוניבר דניקסיז רדנסכלא תאמ
 יםוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאר קלח = -

 ל אוקנ רבחמה םשש ירחא רפסה לש וחבשב תוברהל אוה רתומל

 יהו רודהה תולכתב פפדנו רקונמ ולכ הוה רפסה יב ,ריעהל ץוחנ תאוָצתא
4 

 ןטת .:החנה רפס יתבלו ס"ומל ,חולשמה דבל .פאק 30 ריחטה

 יי ו ) % ה



 ,ירבע ןועובש
 ,ישימח םוי לכב אצוי

 2 ץראב לארשי םעל יולנ-טפשמ

₪ 0 | >= 0 . / 

 : ן בתה

 ,הפצמה לע 4
 +. םלצ תא םיאריה "םייביפרגורפ,ה (א

 ,"םידנרנ,ה (ב
 ."םלועה ןוקת, :ינפמ ג

 .בֶר קב בר ..(ב) תונברה תלאש ןורתפל : ₪

 ל , תופתה 0 תואלפנו  םיסנ

 . גרובליז .השמ : .םיכשחמב 4
0 4 : 1 

 0 ,00) לארשי ץראב םילעופה תלאשל
 .:ה"אזמ והיעשי ןב בקעי ,(תכועמה לא גתנט) ילש הניאש אתובר 6

 ,רשא ,ב = .(טרופמ ת"וד) םישנה רחס רבדב תידוהיה הדיעוה

 . ה-7 , 7 .תונויצב 8

 | ,חיסורב 9
 .ץראל-ץוחב 9%
 סר 7 2: .םיות 1
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 רילמוהלשמר שישבה ה .-

 י' אוק 58 .שרחלו ,לבוו %  הנש עברל ,לבוו % הגש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורג "םלוקה. ול

 ,רלוד ₪ %/: הטירימאב ,גניליש 0- הילגנאב , קרָאמ 9 הינמרנב , םירתכ 10 היראגנוא.הירטסואב | : .ל"יחב

 !.תנש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיכו היצניפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ,ק 30 הסירדאה יוגש דעב 0

2 
 'פוק 40 םידוב ה ראש לעו .'פוק 0 ןושארה דימעה לע -- , סיתעברא תקלוחמ טיעפ הרוש לכ דעצ :  תיקרימ

 :הםירדאה :

 ן6הגאווא ,[80המ", טתהפתה, !1קוענזאת, 0088870088 4. 4 146094%000ם 113013,, זם%% '

 [ "₪ .פאק 10 ןוילג לכ ריחמ 9

 אי



 המיתחה תלבק תכשמנ

 לירפאב ן שארה ןמ
 ירבעה ןועובשה לע

 =ימלול ה
 (תיעיבר הנש)

 .עבר לכ תלחתמ ק \ תלבקתמ .המיתחה
 .םישדח השלשמ תוחפ אל ןמולו

 וללה .םירפופה ופתתשה וז הנשב ואציש תונוילגה .ב*יב
 ,ימע*ןב ,ר"ד ,ש רלפנרב  ,היבוטדרב ,,מ ןיקשיפוא ,םעהדרחא
 ,רועילא-ןב | ,הרובד ןוראב  ,תובשחמ-לעב | ,.ד .,י .,ץיבוקרב
 ,.א ,ש יקצדורוה ,,א בונאיורר ,.ש .בונבוד .גזמוה ..י ,םיוכנירג
 ל ₪ ,ם"פ ,.5 ,,מ ןמדויז ,,א ףידרה ,,מ" שונעה  ,,םאוכה

 ,,ל מ  םולבנעיליל ,,ל ,א יקסניוועל ,בקעי .ןהכ | ,.א .יחר*
 ,ומ ןייזאפ ,.,נ  םולוקוס: ,ם"ומ ילדנמ ,בקעי רנרל ,ןיוועל-ןמפיל
 ,עשוהי  ץיבורוטנק  ,הדוהי | ינרק = ,.ד .ץיבונלפק | ,,ש ץיבונרצ
 , דועו םבילעדםולש א .ה יקסלוגשאר ,בר רב בר" ,,א םאר

 "ופשוט

 ,לבור 5 הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היסורב ריחמה
 ,לבור 4 הנש עברל

 הינמרגב ,םירתכ 10. הירננוא-הירטסואב :ל*וחב
 "ץראב ,רלוד ל 1 הקירימאב | ,גניליש 9 הילגנאב :,קרמ 9
 יצחל הז ןובשחכו קנרפ 1% "תוצראה רתיבו קנרפ 10 לארש*

 " .הנש עברלו הנש
 "םלועה, לע  םותחל * םילוכי
 : הפירדאה פ"ע  ןלקב ."טלעוו,ה

 ת01ג 3|תוסומ, 40086600 218 \ו מן 01
 : הנליווב "םלועה, תסירדא

 קסההווטוה ,[ 0 תו םותסה0, 00ת הדס הה 5.

 6080000 1101 15 שה, ₪010ה1508ן]ג 15.
 רמונ .תא .עידוהל םישקבתמ םתמיתח תא שרחל םואבה םימתוחה לכ 2

 ל הפטעמה יבג לע םשרנה היצודיפסקאה

 *אנוואראדאעפ איראמ, הכלמה לש תחקפמה הקלחמ

 קפבורדנפכלא ריעב םימלא םישרח לע הרי

 הכלממה תושרב היהת 1910 תנש רבמצד 58 םויבש = תדבכתמ

 [קטפפו תסז] ה לרגה
 קסבורדנסכלא ירעד םימלא-םישרחל רפס-יתב תבוטל

 . עיראטאפוועיו

 תעב ,סיטעקאפ ענאיואק ידי לע ונצרא יוצק לכב וחלושי ל"נה הלרגה-יפיטרב
 ,לבגמ םיפיטרכה רפסמ = .ב"וה 1 םיטרכו םיטרכ לכ רוחמ תלבק

 ! תאזה תבתכה י"פע חלשי ףסכה
 תי. \א6א0התהקסטסשפ| 3031008008. ת76., 018587 הסה63₪100מ-

 0288 0 תק30-איפנותזא'.

 תכרעמ י'ע ! ל"וחב םימתוחה

 בורר 0 דחא תוכז | 765 אוה תוכוה יפיטרכ רפסמ

 ,. 0 א 0 || ב"ר 5.000  םלככש לודגה .תוכוהי
 ילרוג םיששו תואמ עבש | \, - 0 5 רַחא תוכז

 , 7 / 25 דחאו דחא לכ תוכו ,- 0
 םירחבג ואובי הבש ,הֶזְל תרחוימ הופימוק הקפת רשויב הלרגהה  תגחנה .לע-
 םורחכנה םוימוקמה .השעמה תשרח יתכב םידבועה לכמו םעה :תורדש \ לכמ-

 ,הזל י"ע
 תואצוה לע אטפופה י'ע הכוזה ריל רשי הלרגהה רחאל ףכות הנחלשת .תויכזהו

 . םירוכמה םופיטרכה קר וחנוי 'זאריטב , הבוזה /

 תולשל םישקבמ ,םיפיטרכה חולשמ תעב | םירוצעמ לכמ  ענמהל ידכב
 הסורחאב ירשפא רתויה לודג רפסמ לע םידיחי םישנא תאמ לכקתנה .ףסכה תא

 .יטרפ הנזק .לכמ \ תטרופמ
 . 'פאק 7 תזנב תואקרמ 2 חולשל אנ ! וליאוי  םי'זאריטה:חול \ לבקל  .םוצפחה

 2 ול הלרגחה רחאל ףכיתו

 "ןפינ) חאבה הנשה-תיצחמל .המיתחה תשדחתמ
 לע ע"רת תנש לש

 ..- "ריעצה לעופה, -=-
 .יוכרמה דעוה י"ע שדחב םימעפ רואל אצוי

 " קלחמ .4--םידדוב תונוילג | .'רפ 5.50 הדוהיב : הנשל  ריחמה
 5. , ל - לולב

 פק 0 ב"ור 2,090  היסורב 2

 םוטנס 5 *רפ . 6 --תוצראה רתיב ,

 ,הפותחה תלכקתמ אל הגש יצחמ תוחפל ,הנש יצחל הוה ךועה יפלו

 יחפה לש םידדוב תונוילגו םיטקלפמוק הריכמל םיאצמנ
 ּ . טיסרתו ח"םרת תונעל

 , "וחבל ו ניניכ הש
 וס 6/0 206. 1₪018626,,  "רבעיחא, תדוגא (1- : הקירמאב

 +ט]א" א6ח-1076, 198 2. 080

 50 08ע8| 86. | ןמרקורד רמ ₪ :

 1000058, 226201088 9 : ץיבוקציא רמ -- היצילגב

0 . 

 1 תטנתהה) \?וסת 83, ךיזסטפזפפפס 2/10 :  ןעיווב

 ןמפו חנ :ריהקב = ,"ןויצ יריעצ, תרוגא :םירצמ- -הירדנסכלאב

 יהל לדח השרוב "רה ש ה, ם"המיב :היספורב
 עת לכב הונפל ונא םישקבמ התעמו ונינכוס
 "0 םג םותחל פע + ןופיב תכרעמל רשי ןותעל
 .היסורב םינויצה-םידסומה

 ןוצרריעצ, תורוגא לע םותחל רשפא דול ,השרו ,קוטסיליבב
 לוחמה י"ע ףסכ ופיל חולשל רשפא היסור ירע לכמ

 הש .לכמ הלוע הולשמה ימד .(הסטעסמ. חפקסתסקוז) אטסופ
 ונפופ-ילוב התולשל אל םישקבמ קי 10 -- ב"ור
  .ףפכ םוקמב

 עתוע ,םוקמה- קוחר םע בשחתהל ונימתוחו / ונינכום לע
 גותו ל"וחו י'א .ןיב םיבתכמ תפילח לע תועובש 6--8 לש ךשמ
 ג היהי אל ןעמל המיתחה תא שרחל רהמל םתוא םישקבמ
 . תונוילגה חולשמב בוכע

 ,הטפופ-תואחמה י'ע ונילא רשי חולשל המיתחה ימד תא
 : היצרטסינימדאהו תכרעמה ינונע לבל תבתכה

 וזמגטדוטא ה ג 0 1 1 ג 20 1-1 (16910)

 ה, תרוטנוק י"ע כ"ג םתחל רשפא "ריעצה לעופה) לע ,ב ,נ
 ןוווסכ םידימת תונוילגה תלבק דעב תוירחאה תא ונילע םילטונ ונא ןיא םלוא

 :ולכקל םוקמ קר םישמשמ ונחנאו ופיב איה צ"הופה לש היצידיפסכאה יב

 ..צ"הופה ןובשח לע
 | .ופוב תכרעמה

 'הירומ. הקיתוילביב

 (תונפל םימתוחה םיכירצ היצידיפסקאה ינינע לכבו
 | ,'םלועה .תגהנה.

 עובש לכב רפס רואל אצוי

 : םימתוחה לכל וחלשנו רואל ואצי

 .ץיבוקרב ד. ,י -- (םינש) םירופס

 .ריפא ש ,ב -- דלדנסה ל'מהרבא (אי = \

 הועילא-ן ב ,מ (םירופס השלש) רבעה תונומתמ (בי |
 תלמה םע לבור 1 הפי הבורבב ה-א םינושארה םיורפסה תשמח יחמ

 9 ל 2) םינושארה םירפסה תשמח לש הכירכ ליבשב  תואלבט  רוחמ
 .חולשמה
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 ה



 הפצמה לע יב

 15 ה טווחי "ימיסר גורס
 הוה ללכה יפ לע -- ,"אוה  ונורצל -- .ונל וניאש ו

 םימחלנו ןילופ ידוהי תא םינורחאה םימיב םומד םינלופה לז
 :תמאב אוה ארונ םידוהיה ןוע . תקסופ הניאש  המחלמ ₪
 ,םירחאל םלוע ידבע תויהל םנוצר עקפש .םידיעמה םינממ

 תויהל םיליחתמו "השמ תד תב תונלופה,ל תווחתשהל הז
 לכב תרכינ תויהל .הליחתמ תימואלה  הרכהה | .'םידוהו
 תויהל ליחתמ ידוהיה ןותעה .ןילופ ידוהי לש םויחה חו
 הלובחתו הצע שקבל אופיא -- ינלופה ןותעה םוקמ
 םיליחתמ ,םלוע  תומימ גיהנכו ןבומכו = . "תודהיה = תנכס,
 םינכוסמ ,םיצורשכ | ,.ידוהיב 0 תולקלקה לכ תא
 םיעייסמו  תוסורה - ןושלה תא םיציפמש םושמ ,ןילופל ₪

 םידוהיה לש ןוגר'זה איבמ - - רמול יצמתשכלו ; "היצקופטו
 .+ ;?היצוינמר
 + "םייביסרנורפ,ה רמולכ ,"ונלש םידוהיה, .ושע המו =
 םינרחפה לכ וב םירחובש םיסכטה יתוא םהל ורחב ₪
 לכ םדוק םידחפמה ,תורודה לכבשו םימעה לכבש לח \)

 םע דחי םשפנ לע רומעל תחת .דימת םתוא הולמה םלצ'
 הנחמ .לא יאשחב םיכנגתמ םה ,תחא הנחמב םיפרדנה ₪%

 לטבו םלצ רבע --- דחפה תבפ הלטב יב ,םהל המדנו

 ,הרישה תא םה םג םירש ונלש "םייביסרגוהפה, 'ו
 עימשהל םמצעל םישרמ םהש אלא דוע אלו ,םינלופה הנחמב עז

 םייביסרגורפ םיתמא םינלופש  ,ירוהיה םעהל .ענונב הלא
 רבדמ אוהשכ ,לשמל ,יקסביומינ  ,םהיפמ םתוא איצוחלמ \
 םודקהל ךירצ  ןילופב  תודהיהו .םידוהיה = ינונעו = םידוהיח

 ,תומשיטנאב םיעמושה והודשחי אלש ידכ  ,וירברל המדקה דש
 םושל םיקוקז םניא ,םהירבחו םירנפמקה ,ונלש נל
 םירתכ םהילע הנינמ המצע םתודהי ירהש ,תורוהוו שק

 וליפא ןוכנ בלב  דיגהל םילוכי ם הו ,הזה דשחה ינפמ"
 ,םיתמא םינלופ יפמ םונעמש א
 השרוב  "םידחואמה  םינלופה םיטסיסרגורפה, לש בל
 .םידוהיה תלאש רבדב םיחוכו יפשנ השלש ןורחאה |
 םידוהי ויה .םיחכותמה לש ו םבורש שש

 [-ה'סתהוחפ 8 תיעיבר הנש

 כ לת בכ ו ל ו -=-<
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 םינשמ ץוח). םידוהי כ"ג םה ןמקל תואבה תויצולוזרה ירבחמשו
 םינושה םימואנהו- םיחוכוה לכ רחאל ,(םיתמא םינלופ השלש
 :וללה תויצולוזרה ףוס ףופ ולבקתנ

 פעל םודוהיה תא .םובשוח םגוא םידחואמה םינלופה םיטסיסרגורפה (א
 הא'ציל םודוהיה לש הדיחיה םכרדו ,תיתד הצובקל םא יכ. ,רחוימ
 םויחב תויוכז:ינוש תלבקל הז םעו תיאפוריא הרוטלוק תשיכרל , וטיגה ןמ
 "ןוגר'ז,ה תא .  תירוטלוקהו  תיטילופה היצלימיסאה אוה- -םיירובצהו םייטרפה
 + תימואלה תידזהיָה ןושלה רוחב בושחל רשפא:יא

 תללכנ תויהל הכירצ םינלופה םירוהיה לש תיטילופה היצלימיסאה (ב

 ,ירקע  רתויה .יאגתה  והזו ,ינלופה םעה לש תויטילופה תופיאשה תבימתב

 ינלופה .רובצה לע .. םידוהיהו םינלופה ןיב םולשה תא תורשהל ידכ ץוחנה

 , תוידוהיה  תוצוכקב הרתי היגריניאב םחלהל הבוחה תלטומ | ידוהיהו

 , :תורירק לש סחי .תוארובו ימואלה סומויאוגואה תונויערל .םופרפ תושועה
 2 תא + םיינלופה / םיימואלה : םיסריטניאה דגנכ תוממוקתה לש םג וא חור

 םיצורה םידוהוה תאו , ונל םיחאל םיבשוח ונחנא "םינלופתמ,,ה םידוהיה

 'ונל םיאנושל םג םידחא םיטרפבו רז רופיל םיבשוח ונחנא וגילעמ לדבהל

 "| תורפסה ,תונלופה ןושלה דומלב תללבנה ,  תירוטלוקה היצלימיפאַה (ג
 , -לע קר םשגתהל הכירצ ,ןהילא הבחאה ו תינלופה תויצוטיטסניאהו .תינלופה

 עוופ יהי:לע ,  תינלופה . הרוטלוקה תמרה ידו:לע ! םיירוטלוק םיעצמא ודי
 םופתושמ רפס:ותב דוסי י"ע דוחיבו ,םידוהיה ןיב תינלופה ןושלה תצפהל
 | + םידוהיהו םינלופה ידליל

 | , "ולפוה םה םילוכיו ,םולשב אב ומוקמ לע לכה ,ןכבו
 תורפה םלצ :המלש החונמב התעמ ןושיל "םידחואמה םייביסרג
 | .לטובמו לטב  םהילגר ןיב םיקרפל טבלתמו  םהירוחאמ םהל
 , | אהת "תודהיה תנכס ו ,חספב תאצמנש ץמח לש אקסולגכ ערפמל
 5 |  ;םילדבתמה ,םילוספה "םיקווטיל,ה ןובשח לע הלוכ תפקונ
 / / אלו .,דבלב םידוהי אלא םניאש איסהרפב םמצע לע םיויעמה
 : . ,'וכו וכו םינויצה הנחמ לא יולגב םירבועש אלא רוע

 0 תונקהל םאובב .ונלש "םייביפרגורפה,ל םהל יתיתו
 | | םיחינזמ םה , תינלופה תיברתה תא ינלופה םעה לש "ויביוא,ל
 שמתשהל וערי  םיתמאה םינלופהש ,םילבוקמה םיעצמאה תא
 . | ,ונילע יהביבח, םתוברת תא תושעל ידכ -- !וערי המכו--םהב
 < )  םיעצמאב םג הביח ירי תאצל רךשפאש ,הכלהל םיקסופ םהו
 ,םנמא ,המודכו םיפתושמ רפס יתב רוסי ןוגכ ,רבלב .םיירוטלוק
 ןהל ךורע ןיא ,םירחאל תרכמנ איהש .העשב וליפא ,תידוהי המשנ

 ידכ .רמולכ -,ורמאנ ץזח י פל כ \ ליעלד .תוטלחה שלשו
 '' יתש רוע 'שיו .תיבב תאצמנש .ץמח לש  אקסולגה תא לטבל
 : ו .ידכ ., םיינ 5 = פל ב ."תונוובמה | תוטלחה =



 ,םמצעל "תויב
 :איה "היצולוזר |

 תוטלחהה  יתש ,םתנקת לע םידקוש וללה \המכ רע ,םידוהיה
 : ןה הלאה

 שפוחה סיסב לע םודמועה ,םידחואמה םינלופה םיטסוסרגורפה (ד
 ידוהיה ןומהה ברקב םישגרומה םימרזב ךומתל ץוחנל  םיבשוח | ,ותדה

 ,םיורובצ-יטנאה םימודקה םוטפשמה ןמו פומליטאנאפה ןמ ררחתשהל

 . הזה ןומהה ברקב םיירובצה םיפיצנירפה תוהתפתה רעב םיעירפמה

 הזב אצויכ .ידוהיה ןומהֶה ברקב תוינעה תטעמהל עייפל ץוחנ (ה
 םיעצמאה לכ ןאכ םהל וספא רשא .,םירוהיל הרידנה תורשפא תא לקהל ןיוחנ
 יורוהיה ."םוחת,ה תא לטבל םידוהיה תופיאשב ךומתל ץוחנ ןכ , םייחל

 . בוט ולכ איהש הזה םלועב הפיו בוט לכהש המודמכ
 תולש תאנה לש הנושארה קוחצה תב ןיירע הקיפסה ,אל םלואו
 רטנוק, -- הנהו ,ונלש יםייביסרגורפ,ה יתפש לעמ קלתפהל שפנה \

 השרוב םיאצויש םידוהיה םינותעה לכ ב הספדנש | ,?היָצולוזר
 ןהיתוטלחה תא וטילחהש ,תונוש. תוירוהי .תוצובק חכ-יאב, םשב

 ,ןיידע ונל .רווחמ רבדה ןיא ."תידוהיה תונותעה חכדיאב רמעמב \

 "היצולוזר רטנוקה,ב .."תונושה תוירוהיה תוצובקה, | ןתוא ןה ימ
 .לשמל < ,ינויצ לכ ואלש ,הדחוימ - המעטהו דחוימ ןוט  םישגרמ
 איה תידוהיה תוימואלהש ,המעטהה ןונכ) םהילא  םיכסהל :לוכי
 ומויק תרימש דופי יכ ,תיעזנ אל :רמולכ ,חירומלוק לכ םדו ק"

 תירבעה אל :רמולכ .תידוהיה ןושלה איה  קיתעיז  ונעזג 'לש
 תא תאוה "היצולוזר-רטנוקה, .הדימעמ ללכ ךררב לבא ,('וכו
 תידוהיה תוימואלהש ,םהל | תראבמו הרוא ןרקב ?םיביסרגורפה,
 ןיאש ,אמלעב הרימאב הלטבל רשפאש ,ץמח לש אקפולג .הניא

 ,ויחלב ול טבוצ  תויהל יאשר הצורה לכש ,ןטק םותי ידוהיה םעה
 .יסרגורפ,ה תלודג ולטנש ,םהירבחו םירנפמקה ןיא ןפוא .לכבשו

 רטנוק,ה .תחסונ ,ידוחיה םעה לש ויספורטופא

 תוצובק לע הלטוהש .המשאה דגג תצרמנ האחמ ונחנא םיחומ (א
 תוירוהי תוצוכק ,ינלופה םעה לא האנשב ןה תופחיתמ יכ ,תועורי = תוירנהי
 התחרפהכ הצור םירשימ הגוהה ימואל ירוהו לכ ,ללכ תואיצמב ןנוא הלאכ

 םלועמ םמוקתי אל :אוהו ,תיגלופה הרוטלוקה . לשו .ןילופ לש .התוחתפתהבו | <
 יינלופה םעה יםרטניא דגנכ

 תורוהיה תוימואלב קר .תירוטלוק לכ םדוק איה תידוהיה תזימואלה (ב
 ןומהה תא התפל תןרשפאה תא  םיאוה ונא תידוהיה ןושלה דופי לעו

 יקיתעה ונעזג לש ומויק לע רומשל םגו ירוהיה |

 םיטופטפה לכו ,שובוב לש .תופיאש םוש יא .תידוהיה תוימואלהל (ג ;
 םילובלב אלא םניא םימע ינש ןיב .התקולהו םינלופה תמדֶא  שובכ :רבדב =

 ,תולילעו

 :לוקהו .תוימואלה ,תויחרזאה תויכזה תרכה קר יכ ,ונחנא םורוכמ (ד
 םורזועל  םינלופה .םירוהיה תא תושעל הלובי ילארשיה םעה לש  תוירוט

 .ןולופ לש הולשה התוחתפתהלו התחרפהל םירשי םיעייסמלו =
 דמעש | ,ילארשיה םואלה לש ימיגפה תכהב ונחנא םונימאמ (ה

 אל | םימויאה לכ יכ + ,םיכוראה  ומויק ימי ךשמב .ךכדלכ הברה :תונויסנב
 ,תימואלה ותוחתפתה לש יעבטה ךלהמה תא ועירפי אלו ךררה ןמ ותוא וטי

 .םולש לש .ךרדב ומצע-סויקל הטונה

 *םייביסרגורפ,הל רעצ םורגל "היצולוזר רטנוק,ה הריתע יאדו
 םיאריה םדא ינבו ,השענ המ לבא ,ףולחל הצור וניא לצה ג :ונלש 6

 תא גיפהל .לוכי םלועב רבד םוש ןיאו ,הנקת םהל ןוא םלצ תא
 לי םרעצ

 .ףיבכר 9
 פש תטרופמה ותאצרה תא הז רמונב 'םיארוקה ואצמי .ןלהל

 םשורה ,םישנה רחס -.רברב  הדיעוה תודא לע ןודנולמ ונרפוס
 ,םיטנדיצניא םג ויה. ,םיחוכו ויה- : אוה תאוה הדיעוה ונילע השועש
 םוש הטילחה .אלש 'טעמכ ,םולכ .הריעוה כ אל קת לבא

 וו םש ןהל ןיאש טעמב הפילמלש תוטלחהה ןתואו ,תוטלחה
 ,יןפ איכת אל התדובע יכ  ,הדיעוהל שארמ אבנ לובגנו

 עשגה רחפ -- .תאזה הארונה הערה םג יכ ,וירבדל ןתנ םעטו
 ןעוה תיל .איה*תוחא ונברקב התשפש --- היצומוטסורפהו
 ,תולנה -- רחא םרוגו תחא הכס םלוכלו ,ונייחבש םילוקלקהו
 רפא וגה ,הלואנל ףאשנ אלו תולגה ןמ לאגנ אלש ןמז לבו
 ןטיטמ ,'רתוי אלו קחשמ | לעכ קר ו תודיעו לע טיבהל

 יםחתג,ה בור לע םיענ יתלב םשור ושע ליבגנז ירברש ,ןבומ
 כ דג רנכש םואתפ רכזנ ירויפיטנמ דיולקו ,הדיעוהב ופתתשהש
 + .. ורובדל ליבגנזל ונתינש םיעגרה תרשע

 ו ןוטבו .הרומג הטנקה  "ונידנרג, תא טינקיש הצורה
 מש לכו ,המויא הלמ יהוז םגמאו .םדמעמב | ?תולג, הלמה
 "זעמו 'התמהוז,מ תזתנמ הפמ אהת אמש * ,הנממ קחרי ושפנ
 החשב ,הברדא .רבדל רשפאו רשפא םידוהיה *תופידר, לע ,וב
 "נא, םיעדויש היאר ,שפנ לדוגל ןמיס םג שי  "תופידרה, ר"ע
 "וש םהל םרג םלזמש ,םיאכדנהו םינענה םיחאה לע םחרל
 "ואש ,"ונא, ,םש םיפררנ תויהלו "חרזמה תוצראב, אקוד םירד
 תונוחה תוצרא ,ברעמה תוצרא לע יכ ,הלילח ,םיפדרנ
 :,ונו לכל ונל ןה תדלומ תוצרא | ,םיבשוי ונא .ןהבש המדקהו
 נופל . לומה ירפוחמ םיפדרנה םיחאה לע םחרל ונל יואר יאדו
 ו רגרל ,וב ןייעל רשפאו רשפאש רבר והז םידוהיה 'זוופירר,

 'ןנוטט גשומ והז --- תולג, לבא .  תמאב 'וילע לבאתרל םג ילואו
 פאו לכה אלא ,דבלב ייםהל,, 0 הדחוימ הניא תולג ומ

 8 ץיתשהש השע "הפי,\ ירויפימנמ ריולק . "קרצ ,ש ןאכמ
 ? וחחנה ירקעב םירומ ונא יארוש ,ונחנא םג םלואו ,ליבגנז
 זחואל םיכסהל ז"כב םילוכי ונניא ,התותמא תא םיריכמו ליבגנז
 טעא ונכצמ ןוקחל עגונב םיביטאילאפה לכש ,תרמואה הטושה

 ,לארשימ םדא לכו ,תועהה לכ רוקמ איה .תולגה םנמא ,םולכ אלו
 וטו ולקלקחנש .ףוגש .בושחלו  ומצע תא תומרל ליגר וניאש
 וארו .המצע ינפב העובו העוב לכ אפרל רשפא תועוב וב ולעו
 הנפה קספת אלש ןמו לכש ,היולגהו הטושפה תמאהל הדוי
 יאזו ,ונבצמב םילגתמה םילוקלקהו הוערה לכל תמרוגה תירקעה
 וא םובויח ןה הז .םע דחי לבא  .םיקירו םילד ונתדימע אהת
 ווחלו הרהמב לטבהל .הדיתע תולגה ןיא ןפוא לכבש  ,תודוהל
 החחה תודיתעש חיננ םא וליפא . תירקעה .ערה .תבס .תויהמ
 הלאה לועמ .המואה .חא .לואגל תיבא ץראל הבישהחו  תימואלה
 ₪ דחי "או . הרהמ ךכ:לכ אל הזה רבדה אובי ירה ,ירמגל
  עניח ונא תולגה .לוטב םשל תידוסיה הלודגה הרובעה .התוא

 .תוונעה ,םינטקה .םירברה םתוא לכ םג תושעל : םיחרכומו

 קה .הולגב .בצמה תא ןקתל םריב שיש | ,תויביטאילאפה
 ה רצמו ,"אתרופ הלצה,  םושמ .וליפא םהב שיש ,אוהש לכ
 .והועוה ירבח ידי תא תופרהל קר ליבגנז היה ךירצ אל יאדו
 ושנא ךאיה םהל תורוהלו .םתרובעל  עויס .תתל :ךירצ היה אלא
 ְי + םינונה םיביטאילאפ פ"הכל אוצמל

 נשא רצמ וזכ הארוהל הדיעוה ירבח :ויח םיכירצ  םגמאו
 8 הדיעה .ירבח - לש המישרה לע םירבוע ונאשכ | .ליבגנזכ
 וש םשנא םה (השלש םינשמ ץוח) םלוכ טעמכש ,ףכית םיאור
 של עגונב הקומע ךתוי וא תוחפ /העידי םוש  'םהל
 'למ םידמועה םישנא םה ולא יכ  ,םעה לש :ירמוחהו ינחורה
 [ חט ,טרוהה הוכש  .רברב םינוקת ןקתל םהל ןינמו  .םעל
 .ז הקמע העיריה םידוהיה .ינומה תא .אקוד םיערוי םינקתמה
 למל ,"'עמ .ינב ושיש, לש .ןושלב ומולחה םמצע "םידנרג,ה

 4 ו



 ו

 םה םהיתוצראבש םושמ ,ללכ .םהל עגונ .וניא .ןונעה ו
 םיחאה  "םתוא,  תנקת לע קר םידקוש םהו ,הפוו בוט

 ,הרואכל .,ןתונ ןידה היה ירה .כ'או  .הינמורו הוצילג ,,היטוונ
 םינינעה ףוג תא תמאכ םיריכמה םישנא ופתתשי .הרועוהב
 ר"דהש | ,"דנרג יצח,ו  "דנרג, קר | אלו < ,וללה .תוע

 בצמ תא םעדי יא לע םהינפ לע םחיכוהל ךירצ היה
 םילחגה ןתואב ויכנ אל רשא לעו ואב םשמש היפורנ ם

 םיתוח םהימורו רלדא ר"רה, ,יולב ר"רה ,ירויפיטנומ רוולק
 ,םעה שפנ תא עדויה ,ליבגנזכ שיא היה ךירצו :. םהישאו

 אובל = ,יתוממורו = ותולדג תא םג עדויהו ותולפש תא ך
 םיקוסע םתאש ןינעה ,םנמא : םהל רמאלו .הדיעוה ירבחל

 םילוכיש .םיביטאילאפה םתוא .שקבל :ץוחנו דאמ אוה בושק
 םכנה םתא אל לבא .רשפאש המכ דע הערה תא ןט
 ינומה םע קסע םכל היה אל םלועמש םתא ,ךכל 'םו

 תוצרא,ב םינברהל םג םכלש זורכה תא חולשל םיששוח ם
 -- !ןטשל ויפ םדא חתפי לא םלועל--אמש אמש %
 םכיחאכ םכומכש הוש הרזג ךכ ךותמ | ודמליו  םייונה

 התמכח,ל = םימיכסמו םינענ םכנהש םתא | ,"חרזמה תו
 םשלש ,הל  םיחיטבמ םכנהו גרבמלמ / ןוליל תרמ לש

 תונקהל .ולרתשת היצילג ידוהי לש יתוברתהו ירסומה במה עז
 ואיבתש םכל רשפא יא םתא -- ,תינלופה ןושלה ת

 םיקוסע םתא ובש הברה ותואל איהש לכ תלעות וליפא םנ
 ! , הריעוה תא .םתארק .ולנש

 ,םיפסאנהל .רמאל ליבגנז ךירצ היה הלאה םירבדה תא
 תשלש יפמ םג עומשל םיכירצ םיפסאנה ויה הלאה םירנוז

 ונומעפב  לצלצמ | ר"ויה היה םאו ,דמעמ יתיאב ויהש
 -- !% ךכב המ---רוברה יעגר .ולנש ג

 "ו 9 ונפ%

 ךרעההיבורמו םילודג  םויונש םירמוע .הירגנוא = תכלממנ
 תוגלפמה ץראב יולשמ םיבר םימי ,ינידמה םלועב הלועפל

 תא םש םיעלוב םיימואלה םיסרטניאהש הירגנואב) .,תולק
 םיפאושה | ולא "םילקידר, םיארקנ .םירחאה םיסרטניאה רחל
 םינשב | .(הירגנואו הירטסא ןיב ,הוחאה תא רתוי רע יש
 ,תימואלה תוינוציקה הרבגו ,הירגנואב היצקאירה .הרבג תו
 יא ףוסבל | .רומג 'רוריפ תינירמה יתש | ןיב רירפהל \ תש

 הגהנהה תא ריקפה לשומהו \ ,הזה בצמב רומעל רוע היה
 רשי ררס אוה :איביש | ,ףיקתה  ירוורידיה-ןהוק : ידיב תל

 וזיא  ינפל הזכ תושעל לשומה קסנ רבכ | .הניומה '
 לובי היה אלו : ,זובו הביאב ירווריריה-ןהוק .החהנ זא לבא
 ,תימלאב - הררש גהונ .אוה ושכע ,רורבש םינפ יזע ינפכ רש

 תיעבה אל וידגנתמ לש ,ש מ מ םפורגא ,השקה םפורנא ל*
 עודיו .ילר בי ל םינושארה םימיב היה הז ירוורידיה?ןהלק +
 םַע םרי החיה :הירגנואב םילרבילח | ןוטלש / ימיב ו"
 תירוהי יכ. ,םירמוא ויה  תאזה תינירמה הגלפמה לע ,8"""

 ,התלפשהו  התדיריל הברה הז" "ועל, םרג יאדובו ,הלוכ אז
 לכ לבא .ןושארה םרובכ לא םילרבילה ,הארנכ ,ונוש

 לש  החכ תא :שילחהל | םילרבילה רגאדו יכ
 ,העוט אלא | וניא --  ץראב = תרבוגו = תכלוהה תמש"

 .םולכ םידמל םניאש םינשקעה םתואמ םניא
 לע סרי חתיחש םיִמַב הברה ורָמְל סה ,םול
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 םילפטנ תויחל םישוע ויה בוט אל יכ ,תערל וחכונ םה ,הנותחתה
 אפירח, ,הבוט הרוחס .איה תומשיטנאהש רבדה ררבוה ,םידוהיה לא
 קחרתהל .תעכ ךירצמ "םלועה  ןוקת,ו ,זוול .דימ תרבוע ,"אניבז
 ,םימיה לכ םתכוטו םמולש שורדל אלש ,םידוהיה ןמ רשפאה לככ
 בל םימש םה ,שדחמ םיב שורפל םילרבילה םידתעתמשכ | התעו
 ,םידוהיה תלאש --- תא םיה לא .םה םיליטמו םתניפפ אשמ לקהל
 איבהל םודוהיהל ועמשנ םתלודג ימיב רשא | .םילרכילה םתוא
 תד רותב תודהיה תא | ריכהלו רמג ידיל | םרורחש תא
 ןמ התע םיריתסמ םילרבילה םתוא --- הנידמב תרשואמו תמייוקמ
 ידכ ,םמולשב ידוהי לאשי אלש םהל חונו ,םהינפ תא םירוהיה
 יוהי .ולבקי בורקבש .רשפאו .,םולש ול בישהל םיסונא ויהי אלש
 ,לבוקמה ללכה ' ,"הכלהכ, .הבושת םילרבילה תאמ םנ הירגנוא
 םמולשבו ,םידוהיה לש  םהיטילקרפו םהיניגמ ויה םילרבילה יכ
 ןוקח,םא .. רבכ .אוה ךרפומ הז ללכ--,םולש ,םידוהיהל ,םהל םג
 םהיתויכזמו  םידוהיה  בצמ .ןוקיתמ ןיע םילעהל ךירצמ "םלועה
 חפונב םג תילרבילה .הטישה תא חסנל רשפא םא  ,תויחרזאה
 ןוקית,ש .וילאמ ןבומ ירה ,ללכה ןמ םידוהיה תא איצוהלו רחא
 ,םירוהיה .ןוקיתב דוע םיחינשמ ןיאו .םדוק "םלועה
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 ,תּונָּבַרֶה תלאש ןורְתפל
 ב

 וילעש "זניצ,ה ותוא ילעב םינברל היהת אל העפשה םוש
 תא םינכרה ועדי  רתויה לכלש ונייה ,הדיעוה .תמכסה האב
 ומכ ,שממ ןונק וז העידי "ונקי, ,קויד רתיב ,וא .תיסורה הפשה
 הודמליש דבלב הפשה תעידיב םאה .ןילופב םינברה נור םיגהונש
 ועיפשי ,רשכה םהילע ונתנ יציוובילהו יקפירבהש ,"ךעלכיב, ךותמ
 .% טרפב םידמולמ םישנא לעו ללכב ריעצה רודה לע םינברה
 ,תיסור לע "רשכה, ולבקש ,וללה םינברה ּויָהי  קוחצל אל םאה
 יתייה .ילמלא +םעל המבה לעמ ורברישכ ,דמולמ שיא לכ יניעב
 'תמאב .הימעטמ ואלו .,יציוובילה תערל> הטונ יתייה וז הדיעוב
 ונניאש ,ןשיה םופיטה ןמ בר וא :הרשפ ןאכ היהתש רשפאחיא
 בר :וא .,דבלב הרותב אלא וקסע ןיאו תיזעול תוא תרוצ עדוי
 קודא בר לבא ,רואנ םדא לש איה ותפקשהש ליכשמ רמולמ
 ןיבג .ינש הל שיש ,הנושמ הירב יהוז  ,תיסור רבדמו יציווביל
 , תואררש יתשו

 טפמפל םיעדויש ,ונלש םינברה יריעצמ םידחא יכנא עדוי
 תמאב לבא .תצקמב םיליכשמ םהש םהל המדנו ,תיסור טעמ
 ' תורסחש אלא ,אוה םצמוצמ תודהיה תעידיל עגונב םטבמ גוח
 ,םינקוה םינברהל שיש ,תוקרצה .התואו תומימתה התוא קר םהל
 המכ | ,התובחרו התוקמעב הרותה .תעידי םהל הרסח | דוחיבו
 התנבנ| אל  ,הזה סופיטה ןמ "םיליכשמ, | םינבר יל םיעודיש
 ' םידחאמ םה ןיא :\הרותה לש הנברוחמ אלא הטועפה םתלכשה
 ,םיטועפ הכאלמ ילעב אלא םניאו ללכ הרותה םע םהלכשה תא
 דבכמ .אל ותו ט"הבה םע ע"ןשה ךותמ תולאש קוספל םיעדויש
 אמלער ילימ יבגל םנמאש ,םימימתה םינקזה .םינברה םתוא ינא
 םייח ,הרותה תפקשה איה סתפקשה לבא ,םה תוקונית תניחבב
 / קר םהל ןה םייחֶה תולאש לכ ,רבעה ייח ךותב פה
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 וננובאדל ,רבלב .הרותה י"פע אלא קופפל םיעדוי םה ןיאו הרותה
 :ופטה לש םיריחיה םידירשהו ,ונרורב הזה םופטה הלכו ךלוה
 םלוע םמלועו םה םימלש םישנא יכ ,לורג  רובכל םייואר הזה
 ולא לבא  ,םירזטנו תימומקע ילב ךלוהו ךשמנה רשי וק--אלמ
 ,תידוהי ,תירוקמ הפקשה רוע הניא םתפקשה %םה המ םיריעצה
 םניא תירקחמה תירבעה תורפסה תא ,רבעה ייח ךותמ הבואשה
 ,תירוהיה תיזעולה תורפסה תא םיעדוז םניאש ןכש לכמו ,םיעדוי
 האב אל "םתלכשה, לכו ,םהל ןיא כ"ג תישונא תיללכ הלכשה
 םישדחה "רוטארעטילה, ירפס יאשחב םיארוקש ךותמ אלא םהל
 שילש ,םה םיחקפ שילש וללה םינברה ,םינוגר'זו םירבע םינותעו
 י"פע םיארנ וללה םינברה אקודו ,םירחוס שילשו  םיטמולפיד
 ,תוינוצחה תא אלא תספות םניע ןיאש ,ריעבש "םיתב ילעב,ל בור
 תיסור טעמ םיטפטפמ ,םהיתואפבו םרעשב םה םילפלסמ יכ
 םירואנ םישנא ולאכ המדנו ,תויזעול םילמב םהירבד לבתל .םיברמו
 ןא בר הב שי םא ,םהל איה תחא ,ריעל םיאב םהשכו ,םה
 םישענו "דצ םהל 'םישוע,ו תודחא תושרד םישרוד םה ,ןיא
 םה םישקבמ בור י'פע ירה ,םינבר ושענ רככש ןויכו ,םינבר
 תא םיפדורו | יציוובילהו יקסירבה ברה = יניעב ןח .אוצמל
 שיש בוט רבד לכבו ךונחה ןוקתב קוסעלמ םיענמנו הלכשהה
 ויהו :ימחו  ,םיבורמה ושכע המה ולאכ םינברו .וב ךרוצ הלהקל
 , דיתעב רודה יגיהנמ

 הלשממה תמכסה ,ירמגל זניצה לטביש ,יתעדל ,היה בטומ
 ושכעמש ,הז לע הזירכמ פ'הכל התיה םינברה לש זניצה לומבל

 וילע תלטמ הרצמ איה ןיאו ללכ ברה םע רוע קסע הלשממהל ןיא =
 ,ברה לש ותואיצמב קר הדומ איה אלא ,הל תוחחוימה תובוח םוש

 ןיא זנכשאב .םג" .ןצפחכ בר הל .רוחבל תולהקהל הנותנ תושרהו >
 ילבל ורדג .רדג ןמצעמ תולהקה אלא  ,הלשממה רצמ בויח "זגיצ,ה
 םינברהשכ ושכע כ"אשמ ,ההובג הלכשה לעב וניאש םדא ברל לבקל
 רתיה ואצמ העש תארוה םושמו ,םימחר ואלמתנ םיקידצהו
 וראוצ לעמ קורפל ודיב קפיס ה יהיש ימ ןבומכו ,"תוסורה תרזנל, <

 < - ,הכרב וילע אובת םלועבש יקרצט ינימ לכב תאוה הרזגה לוע
 ולאל םימוד | ונינבר לכ ויהי רתויה לכלש  ,ינחטבומ ושכע

 ונל ויהי אל םירואנ םינבר ,םיתמא םיליכשמ םינברו ,ןילופבש =
 ,ללכ

 רקיעה ,יניעב .ללכ הלאש יסורה וניצה תלאש ןיא יריד יבגל
 הריעוה ירבח ועילבה התואש | ,ידוהיה וניצה תלאש קר איה
 זונלצא ברה אוה .ימ : הלודג הלאש איה וז אקוד לבא ,המיענב

 + תונברה תרטעב שמשל ידכ .ברהל תויהל תוכירצ תועידי וזיאו =
 ,םכמ אתוטמב לבא .תחצנ הבושת ינל ובישי -- *הכימסה,
 וז .הכרע המו יהמ ונרודבש וז ?הכימס, | םיעדוי ונא  ,יתובר
 רככ הז תירוטסיהה הכימסה ,בר יב י"רהמ לש הכימסה הניא
 הכימסה .רבלב הרכזוו המש אלא הנממ ראשנ אלו ,הלטב
 הניא "הארוהה תרתה, ,ל"וחב תארקנש ומכ ,וא ,ונלצא הגוהנה

 >  םיכימסמה םה ימו .םיקפופה תעירי לע הריעמה הדועה אלא +
 "הכימס,ה וליפאו .ךירצ אברע ךברעו ,ךימפמ ךמסנה לכ אלה
 ווול א"אש ,תטלחומ המרגורפ שי םאה +יהמ ונלש םילודגה לש

 אלו הינימ אל + ךמסנהל םגו ךימסמהל םג איה הבוחשו הנממ \
 עיצמ איהש תועורי .תולאשו ולש זירפק ול שי לודג לכ ., תיתצקמ
 ויתואפבו ויתויציצב .רקיעב םיקדובש | ,םילודג .שיו * , םיכמסנהל

 םיקווב ןיא .בוש ,םימש ארול קזחומ אוהש ןויכמו ,ךמסנה לש |
 ,ותקזח לע ותוא ןידימעמ יכ ,ערפמל הכימס ול םינתונו ותרותב
 תוירבל חונו הנידע שפנ לעב היהש ,לשמל ,ל"ז ןנחלא קחצי 'ר
 םידימעמ ויהש  ,םיכרבאל הכימס ערפמל ןתנש ,םינש הברה גהנ
 וליחתהשכ .ףופבל ,אובל ריתעל םינרמלו םימש יארי .תקזחב םתוא

. % / . 
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 הל םישקבמה םיכמסומה וברתנש םושמ ,הז לע םימערתמ םינברה
 יה טלחוה ,לאהשי .ירעב תקולחמה התברתנ אליממו  ,תונבר
 ץתוי 'ר ןתי אל .ודעלבו ,ןושארה ךימפמה = היהי .יקרובאלפה
 "םת שיאו הרותב ןואג  היהש ,יקדובאלפה ברהו ,ותכימס ל'ז ןנחלא
 'עפמ ."ןחכמה לע, םיכרבאה תא דימעהל שייבתמ היה אל ,רשיו
 -יקחובאלפה ןתנש רחאלו ,ופופ דעו ותליחימ "סרוקה, לכל ענונב
 ק רברל ומצע ןנחלא קחצי 'רמ הכימסה חלבק התיה הכימסה תא
 .םלמש ,תועודי .תולאש םיכרבאה לכל עיצמ היה יכ  ,רתויב
 ,הפ לע ערפמל ןועדי

 תנקתמה הכימס ,הנבוקב הלבקתנש הכימסה התיה ךכ םאו
 'םנימסמהש רבדה עודי ןה .המכו המכ תחא לע םירחא תומוקמב
 "טונו ,אל וא  הבישיב ךמסנה רמל םא .ללכ םיקדקרמ םניא

 " הנוה קינהל םיצור,ש םיכימסמה ןמ הברה שיו , שקבמ לכל הכימס
 " %ע תומכסהו הכימפ .תניתנש םושמ ,'קניל הצור לנ;השמ רתוי
 .ןנ םמוסרפ רקיעש "םילודג, שיו ,תולדגל איה ןמיס םירפס
 "תנקנ הניא "תולדנ,ה , תומכסהו הכימס .תניתנ ךותמ קר םהל

 .ןל שי ,םינוגה םירובח םופרפ י"עו הרותה תעירי :י"ע וננמזב
 פהומ ןוא ז"כבו ,הברה םירפס ורבחש ,תמאב םילודג םינבר
 םניאו ,רפפ .םוש ורבח אל םהימימש םינבר שיו  ,םתולדנב
 לש היאר םוש ערוי םדא ןיאו  ,םילאושל תובושת םג םיבישמ
 .ימ'ינהבכשר ,םילודג  םינואגל, םה םימסרופמ ז"כבו  ,םתולדג
 וו הוב שי .היאר םיכירצ םניאש ,םימסרופמה ללכב םהו ,'וכו
 :הנונמ תאצמנ אטילב תחא ריעב .םיעונצל וליפא ותוא םילגמ ,יאש
 -רטעל הלוכי .הירב לכ ןיאו ,םילודנ הדירומו םינואג תרצוי איהש
 "עא  ,םתומכ .רועו יניקטופפה ברהו לשמל | וניר = .הינפב
 רי אל ,ח"פנה רומלב ,השרח רד רצי :ןושארהו ,םירפס ובתכש
 וו: יערי אלש םושמ ,םינואגה ןיב םיבשחנ תויהל םלועמ "כב
 אש ולא אקודו .האלפנה הנוכמה התוא לש החכב שמתשהל
 .וללכ םכסהל וכז הפ לעב אלו בתכב אל תולדג םוש וארה
 תוכימס תתל םיברמה םה וללה םילודגהו . רודה ילודג םה םהש
 .ומצע אוהש הנימ עמש ,םירחא ךימסמ םדאש ןויכ ירהש ,תומכסהו
 | ,אוה לודג יאדו

 .ש ,הכימסה תניתנב ?םימכחתמ,ה .םיכימסמ םנמא שי
 .תנוהל אצי אמש ,קוורל הכימס םינתונ םניאש ,לשמל  ,םהמ

 :\אצמו תירב ומע ולפלפ,ש םתס הדועת ול םינתונ אלא ,הער

 ,נוה תא רימעה רוחבהש ,רמולכ ."הכלה וז 'ה.רבד אלמ ותוא

 .וליחנה ,אוהש הטישב םילופלפו םישודיח וינפל רמאו ןחבמה לע
 הנימפ אל םינתונ ןויסנב ללכ דמע אלש ךמסנלו ,התוא :עדוי

 והווי = ,הרוי, רקיעה תא םיטימשמ  ,הכימס .ןיעמ אלא שממ
 ,(.'האווהל ה"יא  עיניש יול .חטבומש, = םיבתוכו  "ןורי .,ןידי
 , ריאל הארוה תרתה ארקנ  והוש ,ןירי ילב .הָרְוי םיבתוכש וא

 8 יוהש ,וזכ היטמולפיד .המודכו ,המלש הכימס אלו רתיהו

 של לבא  ,ונלש "םילודג,ה םינברהל .הרסח הניא היטמולפיד

 אנה ךרבא ץולאכ םיור םייולג בר תחקל םירמואה ריטה ישנאמ
 ה .ריתעש, תולודג וילע םיבתוכ ,םילודג 'םינברמ  הדועת

 ן אפונה תא תערל ביוחמ ימו .הכימס וז ירהו ,"לארשיב בר תויהל

 7 .תא ןיבהל םדא בייח םאה +הכימסה לש .תויתמאה
 .- ות + םהיתודועתל  םינכרה :םיסינכמש | ,יךעלציפשה,ו
 \. 0 , תא םילודנה ואיצמה המלו| .ךמסנהו ךימסמהל קר
 |[ םמצע לעמ קלסל ירכ -- +וללה "ךעלציפשה,ו
 ₪ 'צמו. הארוהל יואר ןחבנה תא םיאצומ םניאשכ תוירחאה
 . יפינימסמ .םילודג רותב ןיטינומ םהל ואציש ידכ ,תוכימס תניתנב

 % '(אבו ףוס)
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 , תואָלְפִנְו םיִס
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 .תופתה ₪
 !ךרבא ,ךילענ לש : היחיש ,קירצה תנג איה או
 דודש היה לגר ףכ ךרהמ לכ לע .הנגה שרק תמְוא

, 

 ולה ץעהו ; קרס ןליא ,םיטחמ אשונ ןליא ! ןליא -- הא
 ! חופת --- ירפ השוע
 ול ןיה בהז יחופת :בהז תרטע ץעה אש
 ,םיניעל הואת - ,ןומסרפאכ ףרונ היה |

 חלוש היהו , הרועס חונקל םהמ לכוא היה היחיש קירצק
 שמתשמ היה ,היחיו היחיש ,דכנהו ."ונייחהש,ל  םיברוקמהל ₪

 ,הרות .תחמשל ולגול
 ,ותרטעו ,רדגל ךומס ,ושכע רמוע אוהשכ ,ץעה דמעו

 ןבר תיב לש תוקוניתהו .  בוחרה תושרל תאצוי * ,בהוה חו
 ,םיניעל הואת ,רדה ץע ירפ--חופתהו ,ץוחב םיבש) -ם

 *., ןלציל אנמחר  ,םילקתנו  ,םיפמו
 ,םידיב םיפטוח םילודגה :"רדח,ה ןמ  םיבשו םיכלוח
 םירבועו ,םיפרוטו רדגה לע םילוע  ,םיפטוחו םידקור ם

 + ,"בונגת אל
 . ןחלשה לע הזב םיחיסמ םיבריקמה ויהו ..ןינעה .םסרפתנו <

 .עודיכ ,םחנפ לוגלנ ,. . חתרנו  ,קירצה
 + םיכנוג <

 ,םיסנאב

 ...רועינו .רזח ןינעה ; העש יפל | ןיבוסמה לש .םתעד החו
 אציו ,העשה תאו םויה תא רכוז יניא ,תחא םעפ
 שקבי אמש | ,יכררכ ,יאשחב וירחא ינאו ,הקעמה לעת
 היח ולכ .םלועה ,טושפ = , תיגונ תעש התיה העשהו ,המ
 ,טשפתהל תודיהעש תוער תורזגב  םיחיסמ ויה , תובצענ )

 ,יל חמודמכו ,ויפערשב שופת היחיש אוהו .הרצ תעש
 וינפו .., היה הפיא עדוי ימ .  םולכ האור ונָיאו לכתסמ

 יפלב אפצוח םעפו ,אמיחרו אליחד םעפ | ,םינתשמו םינה
 ,הליחמ ,ותנתכ.חרפ ,רדגה לע קונית דמוע םשו  ,וכרדכ א
 קוניתה זחואו . , .קלודו קלוד תונטקה םיניעב ר'הציהו וירו
 תחת רדגה תרעורו , לוכי וניאו .ףוטקלו ודירוהל הצוהו ,ףש
 ;תושפנ תנכס שממ קנז
 ית

 --וב ויניע ןתנו ,הארו ויניע בפזוו .היחיש עמשו
 ,..אוה .ןישנוע רב ואל ,ל"נכ ,קוניתה ,ןליאהב רמולכ
 .. קרס ןליא <=- האור התאש ומכ

 הפוסה . ...הנשיה הכוסהב ןשי ינא ןה * ,ךל .רינא .רופגו
 ,הלילו .הליל לכב ינא עמוש לבא (המצע ינפב השעמ--הנשו

 ...הכוב שממ ,הנוג

 % הבוב .אוה המ לע <
 ...רילע .ךרבמ ןיא .,וירפמ .לכוא וא

 ,ךלכשמ .םרומו ךממ .אוה אלפומ ..,ןואש ילב חלוק .אוה ךירחאמ

 ודלוו = ביבפמ .תררושה <

 ,גרובליז השמ

 .םיִּכָשְקַמּב
 ירוחא .רימש  ,עדי םיבופמה .ןמ דחא ?כש  ינפמ --=-=-

 "תומיזמו לפא תרה ,ןומישי-ללח רועפ םיפגומה תותלדהו םיסירתה
 , תא שיא תוארל רשפאש הדיחי = רואדתנפ איה הפו ,םיכשחמ
 0 ,..רתויב הדחאתנ הבסמהו תובלה וברקתה--ורבח ינפ

 : : . 2.ךשח --
 הלמ לש תשוריפ .היה ךכ םידחפנו םידרח תוקונית ןושלב

 ןהירוחמ :תואצוי םהיניע ,תעד-יפרוטמו-- רבד ותוא : עראי ול, וז
 שקבל רבע לכ לא םידחפ לָיליב  םלוכ ופוני תוטושפ םהידיו
 ...'ןומישיהדתכשח ןותב טלפמ

 /? ןמ םירברה ואצי וז הדרח הבשחמ לש תיאשה לוק-תבכו
 .תרחואמ = תוצח-רחא-תעש העשה ...הגאד םיאלמו םיבוצע בלה
 -יעותעת לעו ושפנ לע .ידיחי ראשהלו ןושיל הצור שיא ןיאו
 :תושחור םיתפשה ,המ"רבד שוחלל הצור בלל בל ..,להבנה ונוימד
 "> הלילהזתניגנב .עלבנו ריואב .הלתנ הז לכ  ךא.--- ,הטדרבה
 / ּ ; ,..תתתורהו .תיאשחה

 , הלילה .תניגנ .תרפסמ ,רימטו םסות לוקב ,יאשחב-יאשחב
 ;רחא לכ .בלל

 .,םינושמ םיריצי לש :,.,,ריממ  םלוע ..,רחא םלוע 'שי --

 ,..שונא לכש
 ...אוה .אלפומ

 . ...השובכ הממד הררש םיבוסמה ןיב
 תוחוקפה היניע ,תיבה תרקע לש םיאלמהו םירוחה הינפ

 לע < היופפה . הקוריה = הפיכה  לצב  הצחמל | םייובח | ;תוולשהו
 .. םינוא-ןוא דלי לש .בל-בוט וקיפהו ובצעתנ ,הרונמה

 איה הלגמ--ונתוא: ורקבי הז הלילב יכ ,יל /רמוא יבל --
 -- ;רבכמ החומב ,הארנכ ,הרקנש העד ,התער תא בצעב
 / .,.תקחתשמו

 ,םירע :תויהל םיכירצ םירבגהש אלא .,.היאה איבהל ןיא --

 םיניע  לעב .שוחכ םדא  ,ןוחטב-רסוחב .קר = ,רבגחהשעמ ריעמ
 . .תיבה .הרומ---תוטלוב

 תוחיצרו תולזג ,תובנג  רבד לע .םוי לכב םישעמ םירפסמ

 םואצומ .םיכרדה-ידצב .;תיב ילכו .רקב ,םוסוס םיבנוג .הביבסב
 + םדאדןב  אצוי  ,,,שורק םד םילאונמ םדא ירביא :..,םיתמ תופוג
 3 ,/םולערמ םיאצמנ םיבלכה * .,,םלועל .רזוח .וניא .בושו .ותיב ךותמ
 'החפשמ ינב .וחצרנ הזוחאב וז הביבס תברקב .םיתבה .יחתפ לע
 "..,?ם תוא \ ערי אל ימו ...םינפ לא םינפ םתוא וועדי םלוכ ..המלש
 :""אל .,םנמא  ,תוביתנה-היב-תנחת . ...הדשב יריחי  ,המוע הז .תיבו
 2 הו .אלא , . . איה הקוחר

 םינפ ,החא םדא םש וארש | ,תוביתנה תיבמ ורסמ םויה
 ,המוק-הבגו = תתא ןיעב .אוה רוע ;  עסמה ןמ אצוי  ,תודושח
 "" רוע ופיְסוהש שי" . . . תילאמשה ונזאב םזנו ול הרוחש תירולב
 .הקירש קרש ,הדשה לא ךלהשכ והואר :השעמהדרופס לע
 ...הקירשב ול .ונענ ',קחְרמה .ןמ .הומדיא ,םשמו הלודג

 " --- חצור לש .והארמ ,אוה המ ימצעל ראתל יל השק =
 + /;הגישְךותמ רליכ ,הדרחו המימת ,תיבה תרקע לש התוחא הרמא

 %, - ;ומצעל .ראתל לוכי .רניא שיא . , .:וקתש םיבופמה .לכ
 "אל ,ןפוא םושב לוכי אל םדא לש שלחהו  ףפורה :ולכש

 >,רל שארו : רל םיניעש ,ותומכ - םדא-ןב  ,אוביש = ,ןימאהל- הצר

 ,..הלילה  תבשח לא  תולוק-יליקב :םינלו אריל היה . ךירצ וינפמו
 וז הולש הממד. ךותמש ,ןפוא םושב .ךרה בלה .ןימאה :אלו

 א .ורמסוש .תומדיתועבו םידחפ < םואתפ
: / , 9 \ 
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 /..,אוה םותס  ,,,םירתפ .ולובש םלוע ,..רחא םלוע שי
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 -יכאלמ לש לוחמל םואיצויו םתעד תא ופרטי  ,םשאר תורעש
 : ...התפת | ינבו \ הלבח

 ,,.שפגה-תולכ דע ופצ ,וכח םלוכו  ,ןימאה אל שיא =
 םהונו םעפ חבונ -- ,רוחשה בלכה :םהונ ןולחה ירוחאמ /

 .., !ואדאה :חבונ .בושו--בוצעו ךשוממ לוליב +
 אל, :הרושח הבשחמ תפלוחו  תררגנ ורבח . לא שיאמ = 5

 תועית הלֶק .העשו "..,ימדינפ תא אוה האור . .. חבונ אוה םנחל |
 השק רבד לכ .לע תודמועו ,תיבה ינפ לע תודבואו תודרח ,םיניעה
 ,,,שפנה לע רומעל ירכ וב .שיש דחו

 הזיא הרוזפה ןתבשחמב ןהל תורה החוחא * ,תיבה-תרקע .
 . ,. םייולג .תומוקמה לכ .. ,טלפמ .ןיאו ... אבחהל .רתס"םוקמ

 לע ךמופ .בלהו .,.  לטבו דבוא ,ול טמתשמ ךרה לכשהו %
 *. , .םלעתהל . , .אשנתהל ,.. . ןטקתהל, ,..פנה

 ,דחא' יפמ טלמתנ--ןנטצה םחימה =
 ,רח .שגרב תחא"תכבו .םואתפ רורב ושיגרה םיבוסמה לכו

 בלל היה רצו ,םהילע בשנ רוק הזיאו...םחימה ןנטצה םנמא יב"
 +. םלענו .היהש :רקי רבֶר .הזיא לע =

 שמשממש דחאכ ,,. העונת :וזיא העמשנ תלרה ירוחאמ ; /
 ,אצומ וניאו החתפל תלדב

 ,..תובבלה תא תפקות תיאשח הדרח
 .,.םיבער םיבלכה .--

 ,תלדה תא הפר דיבו ךרמב חתופ ,אצוי הדובחה ןמ רחא =
 ,תמ"תלוגלוג לש .רוחש ןיע"רוחכ  ,הכשח לילו -- הלק העש |

 .+ . תיבח לא הציצמ
 :..סנכנ שוא ןיא . , ,םיניעְןוילכ לש יוכח

 רחפמ ולוכ  ,וירחא .. , ןירומ ול סנכנ רצה ןמ ---- - ו
 םירחא ןיאש המ רבד וינפל .האור אוה .וליאכ ,ויניעב ץמצממו 0
 ,הבושחו הלצע הירב יהוז ןירומ .ןקבל םג קחדנ | ,ותוא .םיאור | = =
 ךותמו ,םנמנלו חונל .דימת וכרד , תוהקו תוולש תובוהצ .היניעש = =

 חבונ .אוה ,לגלגסה ושאר תא םיתלצעב םירמ .אוהשכ ,םונמנ "=
 אוהש המ לכ ו ףינחהלו םפרתהל וכרד ןיאו :., .תודורצ תוחיבנ
 תוחפ ,לשמל ,ךכ ,החנ ותערש הרוצ-לעב השעמ הז ירה השוע
 ,ןקבל ."ףיטחל, גחונ וניא .םחל רככ וא רשב תורטל .יתשמ |

 ולוכ  ,הל שאהוניעו הריהמ --  ,תיחקפ הירב יהוז .,ךפהל =
 םימעפ :תינויזח .הזוחו .אוה  בהלנ  ןוימה לעבו .ספרתמו ףנוח |

 חבונ ליחתמו .םתפ ויניע תא שמול ,ומוקממ םואהפ ץפוק אוהש
 ינע וינפל האור אוה וליאכ  ,המוד . ,.םלועה ללח לא בל לכב
 %., ךורא  לימרת לעב

 לע הפיקה הרובחה לכו .םוק תואלמ תוכנפ םהונפל ושינה
 -יטוחו .,.הרתי הבח ךיתמ םהילע וטיכהו :וללה םימלאה םירוציה =

 םירוציה .םע  םדאההינב תובל תא ודחא --- המשנח יעונעג--רתס
 1 + < .םימימתה

 ןוצר-תמיהנ .ךותמ .םוקה תא קשחב וקל . םיבלכה יוינש ,
 גי 2 האנהו
 היה הארנו ,דחא יפמ טלמתנ--בלכמ הנמאנ הירב ןיִא-- |
 וזיאו ;. ,ןושל .םהל  קילחהלו םיבלכל .ףינחהל אוה הצור וליאב

 ופיקה .ןוצר?ינב = ,תער:ינבי םישנאש = ,הזב | ויה הפרחו ,תולפש =
 שיגרה דחא לכ .םהמ הרוע םישקבמו םימלאה םירוציה לע וקמעו
 , : . , ויפל הלנ אלו ובלב .תאז תא

 -תבשחמ .טוחכ תרבוע .,,! בלכה ןמ ,םדאל ןורתי ןיא -- ו
 : 3 ...םישטשוטמה תוחומב קפס
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 * ';םהיתובנזב
 - םישכשכמו םיכחמ םידמוע .וראשנו םתהועפ תא ורמג םיבלכה

 ןתכב הרימה  רמוא -- :ואצו םידבוכמ ודבכתה --
 0 ,תתפש תלדה לע םהל הארמ אוהשכ ,המוקע

 ולב אציו תוחורסהו תובושחה וינזא תא לרלד ןירומ
 ,ןאצל הצור וניאו = ריקה לא קחדנו .ץוכתמ  ,ברסמ ןקבל ךא
 ו חומה ,הפסה תחת לא םנכתהו ןחג ,םידמועה ןיב קמחתה
 עשקבמ םהשכ ,םיבוסמה וילע םינחוגו . םלאנו וילגר ןיב ושאר
 +, ,,,"אוה ער .ןמיפ ,רבדל אוה ששוח . , ,שארמ שוחל ןח לש עבט, :םחומב תטבלתמ תחא הבשחמו ,םשמ וחירבהל

 9 הש יו
 " קעיספ םיעמוש ולאכ םלוכל המרג הלק ,העש -- -- -

 "וא לכ ...וששח תא הָלגמ םהמ שיא ןיא .ךא...גנה תילעב םרא
 /,/ ,. .םירחא וב וריכי אלש רהזנו וירחפלו ושפנל :ןותנ

 ןח .וסנכנ םיחצורהש ,הלאכ םירקמ  םילוע םנורבז לעו
 . + ..גנה .תילע

 . ,ןעוה:חפהב ,הלאש םואתפ הלאשנ % הרוגס הילעה --
 "כה תא םהל .ןתנש הז הפ-ןוחתפ תארקל וחמש לכהו ,דחא יפמ
 / ., .גגהרתילעב .תוארלו תאצל

 "ןופיצרה לכ ןיבו  םהיניב .רתסנ פחי הזיא היה וליאכו
 --םהיניב הברוק וזיא התיה וליאכ ,םלועב םינמזח ןמ ןמזב ורקש
 "וו לע םישמשוטמו  םיכובס  תוארונהירופסו : תוחיש  וליחתה
 לגו לע ,ךרפ-תדובעמ םיחרוב רבה לע ,םישפחתמ םיחצור
 -- -- =- םינושמ גרההילכו םינורג ,םיטורמ תומוררק

 לשמש ,הנטק הריעב ,ותשאו שיאב ... השעמ, ...
 .שירעב .םהינפלו ,,..םד ילחנב םילכומ םתטמב םיקובח םתוא
 4 1 ,..הטוחש תקונית

 "איכה המרגלת . ,,תלדב וקפדתהש השלשב השעמ, ...
 " עקב .ואצמנ .םיחורפא:תוקונית השלש . . ,המלש החפשמ וחצרו
 / +. .תחא

 ",םלצא ןלש דחא חרוא וגרהש ותשאו .בצקב השעמי, . ..
 "הפטנו ...םיה .תנירממ רוחש םנב והוש ךכ ירחא וב וריבה
 4 , + .,"םתעד

 .ווהש  םרא-ינב-יללצ  םיעות .וליחתה תיבה .ינפ = לעו
 -חתשרוחש םרו ,םיקובח םיפחהמ ותשאו שיא ... תונושמ תותימב
 -העלש לוחמב םיאצוי המימת .קוחצ>תככ . , ,םינבלה םהיכירכת לע
 . ,..םיפרוטמו רעש יעורפ םאו בא םהורחא , ,. םיטוחש תוקונית

 חנשנ וליאכו .. . תובבלה .תא הפקת הרוחשו הרמ תובצעו
 .ולנ ךורא הליל. אוה .הזה ,םלועה יכ םהל המדנ = ..בלה ןמ :םויה
 ' טששנמו םיפרוטמ ,םיעוצפ וב םיעוה ךשוח:יבשוי םהא ינבו ,ףוס
 .,.תוטושפ םידיב

 .'תווגנ ,רובדו רובד לכ ירחא ,םיארונה םירופסה ךיתמו
 ,.."ותימיו ואובי .,,' וחצריו ואובי, : הררח תחא הבשחמ

7 

 רעצ לש לילי-לוקב ,םשפנל ..,יאשחב -- -- =
 : ,תונולחה .ירוחאמ םיבלכה .םיחפיתמ

 .העוו"סולח  םלוח םירוחש ףוטעה םלועהש המדנ עגרו
 / ...השקו הקומע הניש ךותמ ,םומא .לוקב ,רמ .הכובו

 .לקנו .., שיא לע ולפנתה םיבלכהו םואתפ ---- --
 < לע םילפנתמו . . . םיחבנמ : וליחתה .הכופש .המחב ,ףעוזו .רורצ
 - בוש םילפנתמ םיפעוזו,ךשוממ ליליב רוחאל םיעתרנ םה עגר .,,םביוא

 לש רח בהל .קרבכ /חמ :לכב קירבה . .., !הזדירה --
 ,איפקמ םמדו םיניבלמ םהינפ  ,םינוכנ .ודמע רבכ םלוכו
 , 7 ,,,רצחה לא האב הלנע ==
 ...% רדגה .ןמ .ימ ץפק וליאב --
 00 ,,,ז םיצעה .ךבדנ לפנ ןלאכ --

% 

|- 

 ,ןיבס



 ..,םודרקה דמוע םשש  תיוזה לא הילאמ הטשפנ תרע
 ...תיששע הקילרה
 לע.תצק הבכעתנ הרובחה לכו .תלרה החתפנ = ==
 ,,.הבעה הכשחה ךות לא תוררוח םיניעבו בל-ךרמ

 ,וקתתשנ םיבלכה ... הממר -- 87
 ביבס .הרובחב םלוכ ודמע האופקה הבשחב -- 5
 ...בשק בר ובישקהו .תוש
 ,ןוצרחתמיהנב םיבלכה םירהממ הכשחה ךותמ ... .הקיתש

 ... םיספרתמו .תיששעה ךואמ
 ,חומה יאת לכב תובבלב | קומע קמע
 ,השונו הרוחש העפש םשמש ,המוזו ,

 ...םלועה ללח לנו

 .לַאְרְשו ץֶָעְּב םילעופַה תלאשל |
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 רמוח שמשל םירשכומ םניא םיריעצה .םירחוסהו םיליבשמה
 הזה ישונאה .רמוחה .ןמ  .המדא ידבוע םילעופ לש רמעמ ת

 שארב .דומעל םילגוסמה ולא ;םינטק םיקלח קר ונתרטמל
 ולא םנְו ,ךרד ירומו םילהנמ רותב לארשי .ץראב םילעופה ח

 .רכאתהל ולכויש רע עודי ןמז קר םילעופ .לש .בצמב
 המו .,הלוגפ ..ידיחי קר  םילנוסמ .םילהנמ תויהלש ולא
 םרפסמ ולא םנש רורב הנה ,רבאתהל םידמועה םילעופל

 תגמ לע, י*אל םיאבה ונברקבש ןוה ילעב .טושפ רבדהו ,םצממ
 תויהל ליבשב ו עודי .ןמז קר וליפא תויחל םיצפח םניא ל 4
 תואצוהב ץמקל .ול רשפא יא ןוה לעב יניאש לעופ ןםיבומ .םורבא א
 תתל וצפחיו ולכויש םידסומו , 7 םיכסה ףומאל כ

 ןכלו .וגל .ןיא םיעצמאה יללושמ .םשנאל .תורכאתהה .תלונ\
 ינוניבה רמעפה ןמ .עורקל לכונש םישנאה רפסמ רימה היחי רע
 .םלש דמעמ רצוי אל םהמו ,םילעופה דמעמ לא .םתוא ינהל
 ;תילאידיאה תוררועתהה .קיפסה אל  םייחב םלש דמעמ .חויצל

 ץראה לש | ילכלכה בצמל םיאתיש אירבו קזח  סיסב וחג
 ,םישדחה םייחה גוהל םירבועה םישנאה ג
 ןיב .אל .ותוא שקכג םא ,אצמנ .ונל שורדה רמוחה תאו

 תונברקה . לדוג לע דימת םיבשוחש ,םירחוסו םירומ ₪
 ץוחמ םשפנ בצמו םהיתושירה .לכב םידמועה ,לארשי םעל וא
 וא ,ץראל .ןיוחבש םילעופה ברקב םא .יכ ,וילאו וסנכנש רטש
 םהייח ןפואב .םהל  םיבורקה .םירמעמה ברקב ,תוחפה לש
 ונל .ץוחנש ןויכמ .יכ ,רמאל םילוכי .ונניא .ונחנא | ,םהיתושרמ

 וניריעצ .יכ ,שורדל ונל תושרה ,לארשי .ץראב םילעופ לשד)
 ובירקי .,לכה תא = יבזעי ..הב :ונבושי . ןינבלו . ונצראל \ םהש
 5 לארשי .ץראל ואוביו - תוישיאה . םהיתופיאש \ לכ תא ןנול

 יהל .הכירצ .ךררה .ץראה בושיל .שורדה ..דיקפתה | תא
 םייחה םידוהיה :םילעופה תא אוצמל םיכירצ ונחנא

 םילוכו ונא ןיא :םהל רמאלו אכדנ ירסומ בצמבו ער ירמח גוש
 .תולגב .וב \םיאצמנ םתאש הזמ  רתוי .בוט בצמ םכל

 ש

 .םיינחורהו םוירפומה םכויח ךות לא החורו רוא,איבהל םילוכי ואל
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 החנ רבא לכב
 האלמו הפטש

 ובירקו אלו םולכ ורוספו אל לארשי ₪ ואובי םא הלאה םיש

 'נ ה ו א לולה אי ב /

 םח םג םא ,לארשי ץראב םהייח תא .יבבחי םִה 0 םוש
 רתוי הגרדמ לע ןפיא לכב ורמעי הפ םהייחש ינפמ ,םילד ויהי
 <," =< הדובעהש ינפמ , 2 םירושק ויהי םה ,ץראל ץוחבמ ההיבג
 "5 | םעפב םעפכ תושעל וצפחי אל םהו ,םתסנרפ רוקמ 'היהה .תאוה
 .,ןכרצ :לכ תונכומי .תורורב ןניאש תורותה  תווצמ יפ לע תונויסנ
 ונילע'פ ..הלא ונילעופ ולפשויו וענכי אמש םג אריתהל .ונל ןיא

 ןגהל ועדי  םה | ,םדובכו . םהינינע .לע :דימת .רומשל = ועדי
 תלטומה 'תוירחאה תא םג ועדי הז םע דחיו , םהיתויכז לע רימה
 < /םיליכשמה םילעופה  השעמכ תושעל | ולכוו אל ירהש ,םהילע
 "| "םהיתושירד .הניאלמת אל ךא םא יכ ,הבשחמה תא םבלב םירמושה
 = םיתמא םילעופל ,םרחפמ לא וא םהידומל לא בושל םהל היהי רשפא
 < | רובעל .ףואשל תוכזה םהל ןיאש ,רמאל םג היהי רשפאהיא
 "= ,םוליכשמה םילעופה םירמוא ויהש ומכ ,םייחב הובג רתוו בצמל
 יי ןיא .תורכאתהל ופאשש םהירבח לע הרצ ןיעב םיטיבמ  ויהש
 "| .,הוכג רתוי דמעמל האיציה תא םדא ינב לע רוסאל םילוכי ונא
 : = = תא דירוהל םילוכי :ונא ןיא . ךומנ "תוי רמעמ ץוחנ הנלש ינפמ
 3 י,רנמע- ברקב תויוצמה תושיררה הבוג תא ליפשהלו ינו חה חכה
 | | םוכורצ ונחנא ...הוכגה .לא ךומגה  ןמ תולעל .םיכירצ ונא  ,ךפיהל
 ל \הגרדמל והוא  תולעהלו .תונוהחתה תוררשה ןמ רמוה תחקל
 "5. דמעמה ,ונל שוררה דמעמה הא רוצינ הזכ ןפואב קרו . םילעופ
 "יהו םע דחישו  םיילכלבה ונייחג ימואלה דיקפתה תא אלמיש

 " הלאכ םילעופ  ,רתוי .בוטו .רתוי הוכג .בצמל .אוה םג םמורתי
 " הזיא ואצמי ןאכש ינפמ ,ןוצר לארשי ץראב םהייח | םועיבשי
 \ .תולגב םהייח תמועל ,ינחורה דצה ןמ תוחפה לכל ,ףרוע

 םילעופ .ושכע :ונָל ןיאש ןויכ ,הלאכ םישנא אוצמל רשפאה

 : % המראה תרובעב םילינרה
 < םיקסועה םילעופ לש לורג רפסמ ץראל ץוחב ונל ןיא ,םנמא

 ..ץראו ץרא לכב ונל שי םתס םילעופ לבא ,המראה תדובעב
 - המדא .תחובעל םילעופ תחקל רתוי יעבטו .רתוי .לקש ןבומו
 םתוא תחקל רשאמ ,תורחא  תודובעב םי:יגרה . םי"עופה | ברקמ
 % = ולגרתנ אלטו תינפוג הדובעב ללכב םיליגר םניאש םישנא ןיבמ
 '. לעופ ייחל תומיאתמה  תוטועפה תושיררה םע םילשהל ןיירע

 םג  ,היפורב םג רתוהו יד םיאצומ ונחנא הלאכ םילעופ
 % .םודוחיה ייחל .חעגונה .תיטסיטטסה תורפסה ,הינמורב סג  ,היצילגב
 < תוכאלמב . םיקסועה \.םידוהי  ןומה | ונל שיש ,הֶארמ  הימורב
 ,לאהשי-ץראב לעופמ רתוי .אל םירכתשמו רתויב תושקהו .תוסגה
 ,המדאה -תרובעב . לעופ .תויחל .לגוסמ לעופ לכ .ואל *:,םנמא
 ,שי הדובע בהואו אירב לעופ לכש ,וניאר רבכ .ןה ונחנא לבא
 לכ: תא .,ינויסנ ךררב  ,םידחא םיחרי ךשמב ,ומצעל לגסל ודיב
 , היחו רשפא םאו .המדאה תדובעל  תושורדהו תוצוחנה \ הועידיה
 ! ' םילועמה תא ץראל .ץוחבש .םילעופה ברקמ | רוחבל םג ונל
 "5 לש .דמעמ רופיל ונל שורדה רמוחה תא אצמנ  קפס ילב זא ,םהבש
 איה חבושח .תאזה הדובעהו .. לארשי .ץראב המדא .ידבוע םילעופ
 לעש םושמ ',הלוגה יפלכ םג אלא לארשי ץרא יפלכ קר אל
 "'וגיחמ ונלש טאירטלורפה ןמ לודג .קלח איציהל היהי רשפא הדו
 ותוא תולעהלו ,הוקתו המחנ םהב ןיאש םיוח ,ל"וחב םילפאה
 : 7! .רתוי .םירושעו םיאלמ םייחל ' ,רתוי .ההובג .הגררמל

 " םילעופה תורדש ןיב .אצמנה הזה בוטה רמוחה .רבלמו
 :'לש  רמעמ  תריציל רתוי דוע לנוסמו בוט יומוח ונל שי \ ,הפוריאב

 ,.ןמיתב .םיבשויה םיברה םידוהיה =- והזו לארשי ץראב םילעופ
 - אלו :הינארה הרמב םינינעתמ ונייה אל הלאה םידוהיהב

 ונהספה הז .י"עְו .,וגלש = תימואלה העונתב םכרע .לא .בל םשוה
 יוצרו  בושח- םרוג . תושעהל  םילוכי ןמית ידוהי :,דאמ \ הברה
 ללב ונבשח אל 'םתוחא לעו ו ירבעח בושיל .דאמ
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 ,הגרדמה לפשב | םיאצמנ  םינמיתה םיריהיה ללבו
 םהיכרצ ,םה םידבוע טלכ טעמבש יפ לע ףא ,םהלל םיבערו םה
 ,םיבוט םיתכב אל ךרוצ הב :ןיאש ץראב םתבשב + ;דאמ םינטק
 ,םילהאב ,רמוח יתבב םה םירד ,בר  לכואב אלו םידגבב אל

 ןמיתב ,תוקריו םחלב םיכרעכ םיקפתפמו םימורע םיצח םיכלוה
 םילבופ םה ,דושה לע םייחה םיררונה םיטבשה ןמ ויה םילבופ
 הפיקת הלשממ הב ןיאשו הב  םיטעומה םהש וז ץראב הברה"

 ןמית .ירוהי .םיארפה .םיברעה לש תוצירעה דגנ הנונה .הנגהו
 האיצי הליחתה .םינש רפסמ הזו ,לארשי-ץראל רובעל םיפאוש
 האיצי ךוהמו .תקסופ הניא בושו לארשי-ץראל  ןמיתמ .הטעומ
 הנמק אל הלהק .םילשוריב םינמית לש ההלודג הלהק ורצונ וז
 תומוקמב םג ושכע םיבשוי םידרוב  םינמיהו ' ,ופיב םג ךרעב
 תושקה םג ,תורובע ינימ .לכ םידבוע םה ..לארשי-ץראב םירחא
 הקזח לארשי"ץראל םתבהא ,םלרוג לע םיננואתמ םניאו  ,רתויב
 רתוי םיבורק םה .הילא םייפוריא םיחוהי תבהאמ רתוו הברה

 ונניא ינמיתה ,םהייח ןפואבו םהיתושגרב ,םהיתורוסמב הילא -

 ירוע הבועי אל ,לארשירץראל .אובל וריב הלע רבכ םאו ,רדונ
 אצומ ינמיתה ןיא ,ץראב ראשי לבא ,לובסיו בערב עוגו 'אוה
 םייחה ןיבו םימדוקה םייחה ןיב .לודגה דוגנה תא לארשידץראב |

 ץראל אב אוה ;הפוריאמ .י"אל אבה ידוחוה אצומש ,ושכע לש
 תוימצע ינפמ הב רהזהל ךירצ ונניאשו ותפשב הב .םירבדמש
 חונו בוט אלא וניא לארשידץרא לש המילקאש ינפמ .,המילקא
 םג םלכ טעמכ םיערוי םינמיתה .ןמיח לש המילקאמ :רתוי .ול
 ידוהי םע םג ףכיִת רבחתהל םהל לק ןכלו ,תירבעה הפשה תא
 עהק שינרמ ונניא .לארשי-ץראל אבה .ינמיתה ,רוצקב .,הפוריא
 רתוי :הלודג \ תומדקתה אצומ אוה ןאכ ,הברדא  ,וייחב :לודג
 אוה . ולודיג ץראב בועש ולאמ רתוי .ול .המיענו הבוט .הביבסו
 הרקי .איהש ץראל .המדקו הלכשה לש ץראל םיארפ ץראמ אב

 תירבע הביבס .םג הב אצומ .אוחו ,דאמ וילע הביבחו ךכ לכ ול |
 ,רתוו כ"ג .י'יאב אוה רכתשמו ,וצראב רשאמ רתוי הברה .הלורג

 ,ןמיתב רשאמ י"אב רתוי .ול םה םיחונ הדובעה יאנת .םגו
 תובשומב םילעופ רותב םינמיתה תא קיסעהל ןושארה ןויטנה

 םידבוע .ושכע .הפי הלע הוה ןויסנהו ,הרבעש הנשב קר  השענ
 ןושארב .תוחפשמ רשעכ ,תובוחרב םינמית תוחפשמ םישמח .ךרעל
 םילעופה תדובעמ ןוצר םיעבש םירכאה | לכו .,הרדגב .ששו  ןויצל .

 ,המראה תדובע תעירי ןאבל ואיבה אל םינמיתה ,םישרחה םירבעה
 םידמלמ---,תוכתמב  םידבועו םיפרוצ--הכאלמ ילעב ויה םצראב
 דאמ רצק ןמזב ולגתסה הפו ,םיחהפה לע םירוחמה םייִנע וא.
 םילדתשמו םתדובעל .םירוסמ םה .השרהה הדובעה יאנתל
 הנושארב .םיניוצמ םילעופ םינמיתה ןיב שי .רבכו הב .ללכתשהל

 ץראב הפ לבא  ,םפוג תשלוח ינפמ הרובעה םהל התיה השק <
 הוע  תעגימ- הניא .הדובעהש רע :,ךכ לכ םפוג קזחתנ לארשי

 ארונ ןאכל ואבשכ .ירמגל הפ ונתשנ םינמיתה ,ירמ רתוי .םתוא =

 םיאירב םישנא לש םשור םה םישוע ושכעו ,םהיִלא .טיבהל היה
 ןיירע ושכע םגש יפ .לע 'ףא ,םה  םישובל רבכ םלכ ,םיקוחו
 םייחרזמהו םייפוריאה םידגבה בוברעב קוחצ םימעפל :םה םיררועמ

 םהל ליקמ הזו ,םלכ םידכוע םהידליו םהישנ םג ,םישבול םהש
 תורובעה תא רובעל תושייבתמ ןניא  םהישנ \ .ץהאב .בושיה תא "

 תא  תובוחרב = ואלמ  תוינמיתה םישנהו  ,םירחא . לצא -תויהיבה
 םינמיתה בצמ .םידוהיה יִהבב ותרשש תובורמה תויברעה םוקמ
 ,םתואירב בצמ לע םג עיפשמ הזו ,קזחתמו ףלוה :תיבשומב
 ,בר רפסמב םיתמ םינטקה/ םהידליו  דאמ :ןיידע  תושלח םהישנ

 םירכאה :.הז .ןודנב .םג בוטל יונש :איבי -יללכה םבצמ ןוקית לבא *
 םיחמש  םינמיתה םגו  ,םהלש \ םונמיתב םיחמש תובשומה לבב

\ 0 

 0 םיונע

 טל היהתש םינמיתה ,ןירועשל .םלשל תנמ לע םא' יכ ' ,הנתמב
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 כ .תורוגשה תונולתה תא םיעמוש ונא ןיא םהיפמ .םקלחב
 6 ואב יכ םינמיתה םה םירשואמ ,םייפוריאה םילעופה יפב
 הנע איה השקש פ'עאו ,םתסנרפב םה םיחמשו םהל הבוהאה
 פפאתמ .הרותה דומל תא םג הל ףתשל ו"כב םה םיעדוי
 ןוועב שי . רהז םגו ם"במר ,ארמג | ,הרות םידמולו * תבש לכב
 - ,םיתמא םינדמל

 ןןווחחהל םה םילוכי םימעומ םינמיתה לש םהיכרצש םושמ
 :תעינתב אובל םיכירצ םניא םינמיתה םילעופה ,יברעה לעופה םע
 דקת הזיא םיאלממ םהש ינפמ ,רתוי םהל םלשי יב רבאה לא
 עוולממ םינמיתה אלא ,ידוהי תויהל ךירצ בושיהש ינפמ ,ימואל
 :ןוש םיטושפ םילעופ םתויהב ,אליממ הוה .ימואלה דיקפתה תא
 "נע םינמיתה םילעופה םג ,םנמא ,תורחוימ תועיבת לכ םהל
 ₪ הוה ףדועה תא לבא ,םיברעה לש םרכש לע תצק הלוע
 מיתה לע ךומסל אוה לוכי .יכ ותעדב ,רומג בל ץפחב רכאה
 זועה ןפוא לכב .רתוי םה םינמאנ םינמיתהש ינפמ ,רתוי הברה
 \ ותוימואלל ןברק הזיא יב האור רכאה ןיאו לודג ונניא הזה
 תוחומה תולעמה ינפמ יעבמ ףדוע והז .טושפ אלא :,בושיל
 ש םיאיבמ םניא םינמיתוה .םגו .ינמיתה ולעופב אצומ רכאהש
 תש הרובעה רכשב םייקתהל םה םילוכיש קר אל :תונברק
 ה ןטקה רכשה ןמ ץמקל רוע םימכחהמ םהש אלא ,םילבקמ
 קל םינמזה ןמ ןמזב ול דומעיש םוכס הזיא טאל טאל ףוסאלו
 ] .עקרק והשמו הרפ

 ףאב בישוהל רשפאש ,הארמ הנורחאה הנשה לש ןויסנה
 ילבו ישוק לכ ילב םינמית םילעופ לש םיפלא המכ לארשי
 ןאו םירכאה רצמ בומ ןוצר קר שורד .דצה ןמ- הלודג .הרזע
 [ואכ םתובשיתהו םינמיתה תרגה -תא ררסל םינקסעה דצמ בוט
 ,םגמותל םיתב ןינב איה השוררה הדיחיה תירמוחה הרועה ,לארשי
 בר ןמז ובשי תובוחרב .הרבעש הנשב ודבעש  םינמיתה
 ןיקנ .סוטפילקיא יפנעמ םהל | ונקיתש \ םילהאב וא םיפחרמב
 עמיצ .םה ףרחה ימיב לבא ,וללה םילהאה םהל םיקיפסמ
 וה זא .יכ ,םינמיתה ליבשב תובוחרב םיתב ונב אלולו ,םיתבל

 ווק םישגופ ויהשכ ,הבשומה תא בוזעל  םה .וליפא .םיחרכומ
 ארשי ץראב ול .בוט םא ,ותוא םילאושו ינמיתב םיתבה ונבנש
 האמ ונל בומ  לארשי ץראב, :תיפיטואיריטס הבושת הנוע היה
 ₪ עומשל היה רשפא תאזה הבושתה תאו ."ונל ןיא םיתב לבא
 :ןו אל םינמיתה םילעופל םיתב ונבנ ושכע .ינמית דלי לכ .יפמ

 ,םלבשב ונכנ  תובוחרב ,הרֶדגבו ןושארב :םג- םא יכ  ,תובוחרב
 .םיתב--ןושארב ,תופורש יתלב םינבלמ ,רתויב םיתוחפה םיתבה
 פו םינבא םג יב וברעש רמוחמ 'םיתבה ונבנ הרדגבו .םישרקמ
 של עצמאב ריק ידי לע קלחנ תיב לכ .ץוחמ םיתכה תא וחט
 ,80/ הרדגבו 'רפ 500 ןושארבו תובוחרב הלע הזכ תיבו ,תוריד
 פלו םניא ,ללכ םיבוט םניא תובוחרב ונבנש .םיתבה לבא .'רפ
 ופוהנ רבכ רחא תיבו ףרוחכ םיקוחה םימשגה ינפב רומעל
 והוקה ינפב תקפסמ הנגה םיניגמ םניא ןכ םג ןושארבש םיתבה
 פו םה םיבומ .םיתב ,םכרצל :םימיאתמ  הרדנבש םיתבה קהו

 .םל םתוא  תינתונ  ןניא םינמיתל םיתב ונבש  תובשומה ,םיפי

 תא עורפל ורמשי םהו .הילא .םירושק ויהי .הבשומב הזוחא רבכ
 \ ,םהיתוולמ

 י'םינכשא,ה םילעופה תמועל ןורתי רוע שי םינמיתה םילעופל

 ,שאמ | םינמיתה לא רתוי בוט  ןפואב םיסחיתמ .םיברעה

 .'טיגוקסומ,  ,םהיניעב = םה \ םירז א םינורחאה | ., םיזנכשאה לא

 ,םינמותוע ןכ םג  םה / םינמיתהש ;" דועב .,םתא םירחתמה

 םינמיתה םע  תורחתהל / םילוכי = םניאש םישיגרמ  םיברעה
- . 1 4 



 ,ינמיתל הרובע ןתונ ידוהיהש ,רברה איה יעבט .יכ םירומ טו
 ןכופמ טנרוקניק יברעל .אוה ינמיתה . ,ידוהי  חלפ םהינוע 6 |

 ותוכזב. ריכמ  יברעהש טנרוקניק לבא ,יזנכשאה לעופהמ ך
 .הדחוומו

 ,הלודג תערגמ םג שי םינמיתה  םילעופה לש בושוב ןא

 ייחמ םיקוחר = םינמיתה ,םיזנכשא םילעופ לש בושוב הוה
 ושרד תובוחרב .הבשומב םהל דחוימ .םלוע .תומדו  ,וגלש םודוחק
 םיולת ויהי אלו םיימינפה םהינינעב הימונוטבא .םהל ןתנהש

 ןיא וז םתשירד תא אלמל וצלאנ םייתיבוחרהו  ,הבשומה
 יפל .םניאש ינפמ ,רפסה יתבל םהידלי תא חולשל םוצפח |
 ללפתהל וליפא- םיצור םה ןיא ,('םיוגה .תמכח םש םידמול,) ו
 .הלפתה תיבב דחוימ ררח םהל ןתינ תיבוחרבו  ,םיזנכשאה םע א

 וקזחתישכו ,הבשומה םע םיפתושמ םייח .תויחל םילוכי .םנוא
 םירמועש םושמ ,תירבעה הבשומה רי לע רחוימ רפכ .םהל .ןושו

 ,םילוכי םגיא ירה םירכאהמ רתוי הכומנ הרוטלוק .תגררמ לע

 םילעופהש תעב ,הבשומב םייחה | ןוקית לע  עיפשהל .,ןנט
 םייח.םהו הבשומב הרוטלוקה יאשונ .העורי הרמב םה םיזננשוה

 םילכקמ םינמיתה ןה אסיג .ךדיאל לבא .הבשומה ינב לכ םע
 ידוהי לש .דחוימ םופמ ארבי טאל טאלו ,םירכאה .ןמ הע

 וייח לש תומשפה תאו .תומימתה תא וברקב דחאי  ילואש נמק
 .השדחה תירבעה .תוברתה םע-

 רתויב בוטה םרוגה םה תובשומב .רבכ | ובשיתנש  םינמיתה
 ,םייעבטה םידוהיה םילעופה ויהי םה ,םילעופ לש דמעמ תו
 הדובעה תא םהל ושבכו םידחוימ  םיעצמא ילבו : ישוק ילנש

 םה הפוריאמ איבהל רשפאש םייעבטה םילעופהו םה .תו
 תובשומב רבכ שי .יחכונה .בצמה :יפל .םג :,ונל םיצוחנה םולע
 הלודגה הדובעה תא רדסל קר  ךירצ .םילעופ םיפלא .המכל ו
 דוע םאו .םיתב ןינבל םיצוחנה םינטק םיעצמא גישהלו תו
 םימולשתב ,החפשמ לכל ןמז = הזיא .ירחא תתל תורשפאה הוז
 ,תומהב לודיג ךרוצל וא תוקרידתנגל עקרק םימנוד ינש > ,ןירועל
 הרוש םירעה די לעו הבשומ לכ רי לע רדסיל לק היו \\
 ואוביש םילעופה ןמ קלח םגו םינמיתה .םידוהי םירפכ לש המ

 תא ואלמי םהו ,ירבעה בושיה תא הבורמ הדמכ וקוחו הפוו
 םילעופ לש םלשו יעבט דמעמ ץראב אורבל  ימואלה דוקפה *

 לש בושי רוציל ידכ ץוחנה תא השענ םא הז םע רחיו .םיזוחי
 םינעמ ךכ יע. איצונ  םייפוריא | םילעופו  םינמית םלעמ
 םג  דיתעלו  םיפלא / הברה | ימואלה | םצחלמו ילמחו
 ןואגל .ונל היהת- וזכ הדובעו .םינונתמו םיכלוהה :וניחאמ תומנו \
 ,תראפתל

3 
 ,ילָש הָנִאַש אָתּובְר

 ,(תבועמה לא בתכמ) ,

 לש ורפוס, :הלאה םירבדכ ופפדנ ירישעה "םלועה, ןוילגב
 ה"אזמ רמ ול רמאש םירבדה תא (54 ןוילגב) רסומ "טניה
 דחא ולופא ןיא הדיעוה ירבח לכ ברקבש ,אוה ןימאמ,יכ ,הבקפממ
 תחא הלמ רמאמה לעב ףיסומ הז לעו ,"םידוהיה תא אש
 יאנפה ספאמ  יתיאר אל 54 .רמונ "טנייה,ה תא .הנהו .,"אחנ"
 ,םירברהל עגונב קר ,ימשב םש רמאנ המ ,ללכ .ךררב עדו <
 יפמ ואצו אל םלועמ .יכ  ,םפרפל ינא חרכומ ."םלועה,ב יא /

 ןורבה תיבב. יתויהב .:היה ךכ היהש השעמו :,וזב .תכחונמ
 .,ינלאשיו םיריעצה דחא .ילא .שגנ \ ,הנושארה : םונפ"תלכק

 / : :נגרא * ,םירצמל !לבוהש תונברקה לש ארונה  ןבצמ תא ראתמ אוה (םיארוקה

 9 = <> 'םל ועה <

 רשא ,ו היסנכמ תוער .תואצותל שושחל ןיא םא ,יתער המ,
 םישדחה םייחה ביטב .יעבדכ םיאיקב םניאש  ,םילהוא יבשוי הבור
 ןיאש םוקמב ללכו ללכ רחפמ יננָיא יכ .,יתרמא "+ םהיתועיבתו
 םעה, .יבהוא לש היסנכ הפ אלה .דחא ףא לארשי יאנושמ
 ,הבהאהו ,םיטרפ הזיאב תונוש תופקשה ילעב םג ול  ,וידידיו "הזה
 ללכ יב ,ו"ח ער םורגל  לכות אל  ,איהש הרוקנ וזיא תלעב
 יכרש בה תא קר אל תקחוד הבהאה יכ ,ונידיב לודג
 תועד ילעב ,םינמאנ םיבהוא לש םכרד הזו ,חורה תא םג םא
 םהינשל .םיבחה אשונהש .םוקמב ,םהיתועיבת לע רתול ,תונוש
 " 5  יכ ,שארמ שיגרמ יננה יכ ,יתרמא שורפבו ,הנכסב אוה
 ן ךנבו יחה ינב, : הנשיה הנעטה תא . ונינוא הנעמשת יאדוב
 ןיתצנה םעה לש לוק תב אצת תומלחהה תעשב לבא ,"תמה
 ,"והותימת לא תמהו,

 ' |  תאו"םלועה, תכרעמ תא שקבמ ינא רשויהו תמאה םשבו
 " םיפדהל ,תסרופמה םתרוצב ירבד םב ואב רשא ,םונותעה רתי
 .הלא ירבד תא

 דובכ ישגרב

 0 \היאומ והיעשי ןב םקעי
 י] .גרובסרטפ ,ע''ות ינשה רדא ח"ב

 ,םישָנהירחס רַבְדְּב תיִדּוהְיַה הדיעוה
 ףגנ תירוהיה  הדיעוה ןודנולב החתפנ ב רדא שרוחל ה"כ ,'ג םויב

 :םימי השלש הכראש ,םישנה רחס

 ' טנאולא ,א'קו  ירבח םתיניבו תוצרא א'ומ  םוטגילד ואב וז הריעול
  ,םעח לא תובורק רתויה תוגלפמה יתש ,ם'יאטיהו םינויצה .רועו ןייארעפ:ספליה
 רמ ןהילגנאב תיגויצה היצררפהמ םירבח ינש קרו = ,וז הדיעול  ונמזוה אל
 - גנ אה  ם'יאטיהמ טסאג תרמו שיק | ,ליבגנז םינודאהו ,ןהטיינ רמו גרבגורג
 אל תוצרא ראשמ ם"יאטיחו םינויצה .הדיעוה לא אבל הנמזה ולבק םיל
 ,הדיעוה לא ושקבתנ

 - גרובצנוג רדנפכלאו גרובצניג רוד םינורכה דנמזוה ,הערה ר 1 ק מ ,היסורמ
 ; : ,םינורחאה םינש קר ואב ,א"קיהמ :גרבנייפ דודו

 א"קיה חכ אבו הילגנאב םושנה תנגהל הרוגאה שאר ,ירוופטגמ  דיולק
 4 ,ר"ויה היה ,וז ץראב

 ;תילגנאו תירבעב הלפתב הפסאה תא חתפ .,ללובה בר ,רלדא ר"ד
 "' םשפתמ | םישנב רחסמהש ריעמ אוה .םיפסאנה תא ךרבמ ירויפטנמ רמ

 "  רחסמב ווקסעו םידוהי םגש ,ךכל ומרגש תובסה תא | ,םירוהיה ןיב קר אל
 | 0 ,תרזמה ירוהי לש ערה םבצמב הלות אוה ,הזה בעתנה

 .ורצונה דרולה לש ותיער) יסרטב תרמ םג הגופ  םיפסאנהל הכרבב
 \החפשמה ייח רהוטבו םתועינצב רימת וניטצה ,תרמוא איה ,םידוהיה .(יסרטב
 םורוהיה ןיב טשפתמ םושנב רחפמהש ,הנורחאה תעב  םיאור ונא וננובאדל
 לנחכ לכב םוחלל ונילע ןנ'גנה תא םילעהל ןיא ,רבדה תא ריתסהל וגל רופאו
 8 ,שרושה .ןמ התוא רוקעלו הערה דונ

 - םופסאנה תא םה םג םיכובמ (ל"גב) ורומ רמו (הילגנא) ראסעד הפרגה
 תדיעו וא - איה תילנויצנרטניא וז הרועו :לאושו ומוקממ ץפוק לובגנז

 " * ,םורותי לש הריעו לעכ וז הרועו לע טיבמ ומצעב אוה ?ירבעה םעה ינב לש
 לא ףבות תשגלו םיולטנמיטנס םימואנ םואגלמ לורחל הז םושמ אוה שקבמו
 ו ,הרובעה

 לא ףכית םושגנש ,רמואו ועיגרמ  ר"ויה ,הבושת לבק אל ותלאש לע
 ( ,הדובעה

 איבמו םואנ אשונ (הילגנאב 4 םישנה .תנגהל הדוגאה ריכומ) ורומ רמ
 םירפסמב וירבה .הא .ךמותו םירוהיה ןוב םישנה רהס טשפתה המכ דע ,תורבוע
 לנפל םורפסמה 'תא  רוסמל ורוב ןיא בתּוכָהְב תויולת  ןניאש תובס ינפמ)

 < ,םיפפאנה לכ לע השק םשור השוע האצההה ,היקרוטו .הינימ



 רמוחה ,לכ תא ףסאתש ,היסימוק דסילעיצמ (תורב.ינב) ןילרבמ יקצרומ ר'ד
 תוצראמ .תוביצעמ תורבוע  רפסמ אוה םג  ,םודוהיה : ןיב . םושנה רחסל עגונב
 תומוקמב  ,חרזמה ידוהי לש ארונה בצמה קר  ,וירבד יפל ,הוב םשא ,תונוש
 .ללכ .היצוטיטסורפ םהיניב ןיאש טעמב תויכזה לכמ םש םוגהנ םידוהיהש

 אל םישנב רתסמהש תרמוא (הקירמאב םישנה תרוגאמ)  ןקירמא .תרמ :
 לכב +ב ,הרומ איהש אלא ,םימעה .ראש ןיב רשאמ רתוי םירוהיה ןיב .טשפתג
 ריעהל ,םידליה ךונח לא בל םושל ץוחנ .תאזה הערה דגנ םחלהל וגילע ןפוא
 קר אל בל םישל ךירצ ,םהיתונבל תוברואה תונכסה לע  םירוהה ינזא תא

 ,אילת .אהב אה ,םינבכה לש םג אלא תוגבה לש תועינצל

 םישגב רחסמהש ,רפסמ  סרייא:סנאובמ דחא ריצ
 ,..תורכקה:תיב םגו דחוימ הלפתהתיב שי "םירחוס,הל

 .ראמ םש .לודג

 :ראב םישנה רחפ ךלוה א"קיהל  תורוהש ,רמוא (א';י) דלפננוז- ר"ד

 רותב היסור ידוהו תא דאמ ללהמ אוה  .םפאל עיגי בורקבו טעמתמו הוניטנג |
 .םורשוו םוצורח םידבוע "

 םחלהל .ידכ תדחוימ היצזינגרוא םודוהיה וגל המל :בוש לאוש ליבגנז

 הנידמ:תכמ איה ירה היצוטוטסורפה : ?הרחוימ .הרועו ונל המל 4 םישגה רחפב +
 לבב רבכמ  תימוקה ,םירצונה לש  תודוגאה םע  דחי רובעל אופא וגל בומו |

 ';.תוצראה

 לש תודוגאה םע רכחתהל םנמא אוה הבוחש ,הנוע ירויפטנמ רמ
 תרבוע הילגנאב םג .הערה דגנ םהלהל ליבשב חי ןתא רובעלו םיוצונה

 םיסרטניא שי םידוהילש אלא ,םירצונה תדוגא םע דחי םידוהיה תדוגא

 םירבר הברה דועו םינכדש ,ןיטג ,ןיאושנה תולאש :ןוגכ ,םטצע ינפב םידֶחוימ
 ,תודֶתוימ תוידוהי תודוגא רסיל םיחירכטה =

 לע חכותחל אוה יאדכ םאה ,לאושו הדיעוה ירבח לא הנְופ ר"ויה
 .(קוחצ)  ,ריה תַמֶה י"ע .הלילשב םינוע לכה .,לוכגנז ירמה |

 שורדל לארשי תונכמ הברה וצלאנ היפורבש - ,רו עמ גרובצניג .ןורבה ,
 ,בשומה .םוחתל ןיגחמ הבושיה תוכז ןהל היהתש ידכ ,תוגנז לש תודועת"

 .הינש הבישי

 .(טרופקנרפ) יולב ר"ד .אוה ריויה ="

 רחסב .םחלהל תילנויצנרטניא:תירוהי  הרכח  דסול  עוצמ יקצרומ ריד

 גואדל תוכירצ תודוגאה  .לובגה ירעכו ףוחה .ירעב הנגה:תודוגא רמיל ,םישנה
 ןתרלומ:ץראל תובשומה .םישנהל גואל ,ץכאל ץראמ תועסונה לארשי תונבל |

 תולפמ לאו תוינאה לא םיטנגא חולשל  ,תוגוש  תוצראב  הסונכה יקוח |
 שמתשהל ,םדא תושפנב םירחוסה תשרב הנלפת .לבל תוררזגה לע, חקפל לורבה
 .םישנב םירחופה תא שונעל ליבשב ץראה .יקוחב <

 ,םיחוכו תררועמ העצהה :
 התדובע לעו .הקירמאב םישנה תדוגא רבר לע תמאונ ןקירמא תרמ

 + הירופה
 הרוגאה תרובע תודא לע הצרמ (תונודנולה הדוגאה ריכומ) ןהפ ךמ 2
 דגנ םישק םיקוח איציתש .הלשממה לע העיפשה הרוגאה | .הולגנאב תירוהיה
 טרברה רטפינימה | ינפל היצטופד הבציתה הנש ינפל ,םחא תושפנב  םירחוסה
 +, ערה .תא רעבל רוועת הלשממהש ,הל חיטכה אוהו ,לעוימס

 ימלוח | ןיב .ןווסנ לעב שיא ומצע תא האור אוה ןאכש רמוא ליכגגז 7
 םא  ,ירפ איבהל לכות הדיעוהש ,ןימאמ גניא אוה ,(יגוריא 'קוחצ) תומולח

 םע לכוי ךוא , וברקמ םושנב רחסמה תא ראבל לוכי .ונניא וצרא לע בשוו םע | |
 ץרא התיה וליאש ,דווטב אוה לבא ? הוב תולודג תושעל דרופמו רזזפמ אצל

 . רצק ןמז ןשמב עגנהמ םצרא תא רהטל תלוכיה םריב התוה זא יכ ,םידוהול" | |
 תופסא לע טיכמ אוה ירה ,הלואגל ףואשנ אלו תולגהמ לאגנ אל רשא ד

 תבשה תא םג רומשל  םילוכי = םניא םירוהיה . רתוי אלו קחשמ לעכ הלאב =
 ,הטמ .הטמ םיררוו םהו רפומה לע הדפוימה םחנומא םהל תרבוא תולגב ..יזארכ <

 םודדוגש רפסמ) ,,הנוטנגראב טשפתהש םישנה-רחס לע א"קי תא םושאמ אוה
 אלפתמ תלה הניטנגרא לא םחלשי לבל ותוא םישקבמ היפורמ םירוחי | 2

 אוה + רחוימ .הלפת תיב הניטנגראב םישגה ירחופל שיש ארבועה לע אוה 5

 0 םישנה | תנגח ליבשב קר אל ילנויצנרטניא = ארויב .רסיל .לוכגנז עוצמ |
 % , רבדב .עייסת "מיה , םיטנרגימאה .לב לע ןגהל אלא

 ;ףופל . ,רחאב | םישנכ | רוחסלו .ללפתהל הריתטה  היסקורוטרואה תא םושאמ

 / ,3תוא .ריעמו לצלצמ ר"ויה ל ל םיררועמ 2 ב

 א'קיה ירבח ., רובדל ול ונתונש םיעגרה תרשע  ורבעש
 . א"קי דגנ המשאה

 ,יל ובתכ ךכ לבא + ליבגנו
 +רברה אוה רקש לבא :רלפננוז ר"ד

 שאמ .אוחש לע ליבגנז \ דגנ אוה םג החומ רלדא ר"ד ללוכה ברה
 אה תוא אלה רתוימ הלפת-תיב םהל ונב םירחוסה םא ..תיפקורוטרואה תא
 ,םהילעמ םתוא וקיחרהו םופחר םינכרהו םעהש

 ןח אלא , הלוכ .היפקודותרואה חא םושאמ אוה ןיאש ,הנוע ליבגנז
 +םתוא הלכא הרולההש , הינברמ דחא

 : ,ילנויצנרטניא ארויבל דגנתמ גרובצניג --
 |[. פושנה תנגהל תודוגא דסיל עיצמ אוה . ןכ םג דגנתמ ירויפטנמ

 : , ידו---תוצראה

 " ןמ מוטשא, .  תוצילגב םישנה רחס לע תרבדמ | (גרבמל) ןוליל תרמ
 (- חוה יפל  תויחל םידוהיה םיבשותה דעב םועירפמה םינויצהו םורופחה
 ₪ ךנחל העיצמ איה ,(  תואחמ , ןיאש) . "תונלופה הרוטלוקה לא לגתסהלו
 / ,תלבקתמ העצהה . םיינררומה םייחה חור יפל םעה יגומה

 "אזוב רפיל  העצהה דבלמ , יקצרומ ר'דה לש ויתועצה םג תולבקתמ
 . ילנויצנרטניא-ידוהי

 כגנו לש ותעצה תא ןונמל םירימעמ
 דחא הפב לכה ;ר"ויה
 נא .: לובגנז

 .(קוחצ) העצהה

 + תדגנ לכה
 . ליבגנז רמ לש ותעצה דגנ

 "עמ נא אלה .רחא הפ אל ,ר"ויה ירבד דגג החומ

 / .תישיל ש הבישה ' םוי

 מ , .גרוכצנוג ןורבה אוה ר"ויה

 והיה רגנ תופיררה םע רחי הפ הטשפתנ איה , ללב הילגנאב םידוהיה ןיב
 'וודוהיהו .תירבעה .תונותעה י"ע םידוהיה לכ לא תונפל ךירצ . תוצרא ראשב

 עשה רחפל םירזוע םה ןיטגהו "תויאשתה תופוח,ה ,"םירחוסה, ינפמ ורהזיש

 שא ול הקו םג ול = תויאשח .תונותח לע םישינעמ ןוא הילגנאב . טשפתהל
 יטוותוס,הו ןיספות הלאכ ןושודק ןיא ץראה יקח יפ לעש ינפמ ,םישנ םיהשע

 .תעדנולה  וטיגה ינבר תא םישאמ רלרא ר"דה ,םתבוטל הזב םישמתשמ

 .עע הול הז ואשנ אל רועש ,םושנאל ןישודק רדפל םמצע לע םילטונה
 ,ןא לבא ,םתוא ריהזהו 'חנע טפיא ,ב םינברהל הנפ רבכ אוה .ץראה יקוח

 "ולא תא םגו םינברה תא השק שונעל הלשממה ינפל עיצי בורקב , ול עמוש
 ; + "יאשחב ןושודק רודס םשל םהילא םיאכה

 "ד שוגעל עיצוש ,רמואה רלדא ריד ירבד דגנכ החומ רטסג ר"ד

 .וקמ תא האור אוה םג ,.אטח הז ןיא אלה הרותה יקוח י'פע .ןיאשה ןיאושנ
 "יהוה לש ערה םבצמ לע רבדמ אוה , חרזמה ידוהי לע ארונה םבצמב הערה
 ,ולצב תובא תורוסמ * , הנורחאה תעב תדה הדרי הז דבלמ , היצילגו הונמור

 פו וגחא לש ירמוחה םכצמל גואדל ךירצ ."רחפמ,ה ידיב עייפמ הז םגו

 .תד ישגר םבלב עוטנל

 ולא ף'וה ירגדב ץגונ (טנמלרפה רבח היהש ימ) סיורטש רמ

 :וונו * ."םילכנ, .םשכ םתוא ארוק אוה . דאמ םג ןפואב םינברה תא ףרחמו
 9 ןןורבהו רטסג ר"ֶדה ,, םירבע לכמ תואחמ תועמשנ , המוהמ םיררועמ

 : ,וירבדמ רוזחיש םושרוד

 , ל ללכ םוגאוד םניאש םירוהה תא םישאמ .(ריכזמה) ןהכ רמ
 פא ןיאו הרחואמ העשב הלילב ןחיבל תובש , תוצור ןהש המ תושוע תונבה

 ,ו!ונו יפל | םיהווע םה ,םינכרשה תא .םג םישאמ אוה . ןהילע םילורגה
 ( ,םישנב םירהופהל

 .!שוילע םוניגמ םודחא , םיגכרשהל עגונב ןירבְרל םימיבפמ לכה אל

 שא שנכדש תרזעב ןיאושנהש רמוא (הילגנא ,דנלרדופ) סובייד רה
 לא עצה רודה תובלב חתפל עיצמ אוה .  הבהא י"ע ןיאושנמ רתוי םינבוסמ

 וש +אירבה ימואלה שגרה

 . .טנוש תוריעמה תודבוע תרפסמו םינכרשה לע תגרטקמ ןקירמא תרמ '
 וח ,בורש = , תרסומ + איה ןלהל ."םירתוס,הל סה  םירזוע  .םינכרשהמ

 .טננהש .ונפמ \,  הוצילג תונב---ןהמ .תוחפ ,הוסור ירוהי תונב, ןה הקירימאב



 < העל .תוברתל םואעו
 , םינכרשה לע כ"ג :ןיגמ .גרובצנוג ןנתבה

 הכורכה  הנכסה לע םעב | ריהזהל :תוטלחהה תולבקתמ .הנוהחאל =

 םיליבומ  ןואשחה  ןואושנהש , םהל ראבלו םינכרהל תונפל | ןואשה ןואוש

 רהזהל | אוה ןוגה שיאש תויאר .איביש , ןתחתמ שורדל .ביוחמ ברחו הו

 תוערומה ינפמ ורהויש תונכהו םירוהה תא ריהזהל ; םינגוהמ םנואש 6 /

 +וז הדובע יהמ הלחתב רוקהלו הדובע םיחיטבמה סנוחע

 .תיעיבר הבישי

0 
₪ 

 . דנלוהמ םנומיס רוסיפורפה אוה .ר"ווה
 + היצוטיטסורפה דגנ םחלהל .תולובחתה רכד לע תמאונ יסרטב תרמ

 איה .ןבל לע רבֶדלו "תועקושה, םישנה תא תופורק םימעפל רקבל ץוה

 , רברב ורועוש םינכרהל תונפל ץוחנ , לועומ רבדהו ,הזב התסנ רבכ המצע

 . דבל םושנלו דבל םירבגל םעה לא תולפתה יתבב וא
 תולהקה .םדא תושפנב םירחופה דגנ טוקיוב זירכהל עיצמ .ןוומויה ברה

 .רובצה .יברצ ליבשב םהידימ תובדנ .לבקל .תוכיוצ ןנוא
 ,הז ןדינב םיבר םיחוכו ירחא תלבקתמ הניא = ותעצה =

 . "םירחופה, לע היצילופה ,תמיא ןיאש ,רמוא (טשפדוב) רשיפ רמ

 אוצות , היצילופה .ותוא רופאת םאש וינפל ראפתה ופרוקמ דחא םישנ רז
 +.+ישפחל רחא התפמ ווא

 תונוש תופשב תוארתה םיפדהל העיצמ (טרופקנרפ) םייהנפפ .תרמ
 . תלבקתמ העצהה .,לארשי תונב וב ןפלזלו

 , ןייטשרלוג רמ לש ותאצרה להסה לכ לע השוע דאמ דבפ םשוו
 ןיב הוצוטיטסורפה לע  רפסמ אוהשב ,"דנע טסיא,ב רפסה ותבל :לוטקוווה

 + רפסה .יתב /
 היצוטיטסורפה .לודגש הפ םידומ לכה : רמוא (ןודנול) רעיוטטש לר <

 תעד תא ררועל עיצמ אוה ךכיפלו . םירוהיה תא  םיפרורש  תופידרב וו! |

 ענו אל רבדהש -- םאוגה \ רמוא -- רשפא, .  תופידרה דגנ יפוריאה להקה
 ודגנתו ולאו םמעב םישיבתמו םתוימואל תא םיריתפמה .הפורואב = םידוקוהל
 . = /("! רתוי אל ושבע: "!ןופנ , "1 ןוכנ אל, 2.תולוק) "וז יתעצ

 רחסמה דגנ ירב עה להקה תעד תא ררועל : עיצמ ורומ ריכומה
 י'וכו תופסא ,תינוגר'זהו תירבעה תונותעה י"ע .בעוחש

 הלשממה ידיב םיעשופה "םירחופ,ה תא רוסמל עיצמ םפולופ ברה
 + תוקלמ שנוע םתוא שינעתש שו

 , ,ברה ירבד דגנ החומ סנומוס 'פורפה

 תשא הכרעש ףשנה לא תכלל ליבשפ תמדקומ העשב תרגסנ הפסאה
 ,הדועוה .ירבחל דלושטוו דולה

 .תישימח הבישי ,ישילש םוי

 + דלפננוז ר"דה .אוה ר"ויה
 איה .םישנב רחסמל עגונב חרזמב .היתונויסנ לע הצרמ םייהנפפ תומ

 ידוהי . רעובמה רחסמהל הרקה םתוסחיתה לע ברעמה  ידוהי תא המושא
 תוטשפתהל תישארה הבסה ..אוה ארונ םבצמש ינפמ  םימשא םניא חוו
 ןיאש קר אל חרומב .ןתוא רומשל :גאוד ןיא לארשי  תונבל .,יגועה וה נה

 .יטסורפה םלואו ..,לופנל ותוא החוד איה םגש אלא ,  ןהל תגאוד הלשמו
 ןיב הבהא) היצלימיסא .: ינועה ןמ ןיוח םירחא  םימרוג = דוע | הל שו הוצ

 .'וכו םירוה דובכב הלקה ,(ירצונו תוזו

 הינמור , היצילג , היפור ינברל :א"קי .י"ע .תונפל .עיצמ רלדא ר'ד
 ידכ , ארוק לוק םע .רחי היתוטלחה תא םהל חולשלו הדיעוה םשב היקוש
 יוב םחלהל ףךרוצהו םישנב רחסמה לש ותער לא םכל תונהל
 ,ס"התבב תורומהו םירנמה לא םג תונפל העיצמ (גרובטה) רגרוו תומ | :

 , תולעופה ליבשב םיתב דסיל העיצמ (ןודנול) .םקורנה  תומ =
 .רפסה יתבב דומלה תונש תא ךיראהל העיצמ (ל"נכ) קיופ תומ

 הנבייחתת םישנה לע חנגהל תודוגאהש עיצמ (ל"נב) יודנל ןמרח רמ =
 שיאה .קר םא ,ותדלומ ץראב בזעש ותלכ וא ותשא תא טנרנימא לבל אמ

 + תודוגאה ןובשח לע הנייהת תואצוהה .הונ ה
 טושפ םיתמ םישנא םש . "דנע טסיא,ב ינועה תא האתמ ןירנ בוה <

 :תד ישגר םבלב עוטנלו םבצמ םוטיהל ץוחנ וכ
 :ורפל םרוגה אוה  דבלב ינועה אלש הירבד- לע .תרווח ןקירמא תרמ

 , תרבופ איה . תוגונעת .ןפדר לע  תורישעה תא המושאמ איה .,היצוצמ

 , , ןמצעב ןה הנרחבתש הרובע ןהל איצטלק ד
 .םישנה רחסב :יקסועש | םירוההמ םידליה תא קיחההל .העיצמ םייח חרט =

 הלודג הָניִא .היצוטיטסורפה 4, םיוגהל ןיאש רמוא  סנומוס ו
4 , [ 

 2 ה 3 םלועה ><

 , -ותחשנ אלש תולותבה ולאל גואדל ךירצ . בטומל ןריזחהל השק "תועקש
 .העצההב ךמית אוה .תופידרה דגנ יפוריאה להקה תעד תא- ְי

 תוידוהיה תוינאציה רפסמ אוה תוחפ ,לשמל ,םדרטשמאב .רתויב םידוהיה ברקב
 לארשי תונב תוינאציה לכש םירצונה םש םג םיקעוצ ו"בבו ,תוירצונה רפסממ
 ןיבש .ןימסיקה  םירקוד דימתש אלא ,תמאב - ךכ לכ לודג וניא ןופאה .,ןה
 + םיניעה תא לארשי יניש

 .ןהכה לא םיאיבמ תערצ  עגנ לכש ,רמוא (ןמרבמ .בר) קוניזיר ר"דה
 - ירבדב הברה רוזעל םילוכי םינכרה

 | ונוא דשה :םנומיפ רוסיפורפ התעדכ ותעדש רטוא  גרובצניג ןורבה
 ,ותוא םיראתמש ומכ ךכ לכ םויא

 , םידוהיה ןיב דימת התיה היצוטיטסורפהש ,רמואו שגרתמ סכיוד רד
 החפשמה .ייח .ולכ םעה ךכ י"ע לפנ אל ז"בבו הז לע וחיבוה רבכ םיאיבנה
 + םירחא םימע ברקב רשאמ רתוי הברה םידוחיה ברקב ושכע םג םה םירוהט
 . תודבוא זנכשא תונב לש האמל םיזוחא םיעשתש ול רמא ןילרבב דחא ןהכ
 " |  ,הדוה תינילרבה הטיסרבינואה לש דחא רוסופורפ , ןהיאושנ ינפל ןתמות
 ער םש הפ םיאיצומ ונא ..ןימה תולחמב םילוח םיטנדוטסה לש לודגה .קלחהש
 . | גרובצנינ-ןוובה לע םאונה .אוה אלפתמו .היסור ידוהי לע רוחיבו ונמע לע
 .ורפ שי  םא >(! החומ ינא : ארוק גרובצניג ןורבה) הו דגנ החומ אוה ןיאש
 ', היסוה .ידוהי לע המשאה לכ תא ליטהל וגל ןיא םידוהיה ןיב .היצוטיטמ
 " 'ףוסבל .תונבה ליבשב תדה ידומלל היסורב רפס יתב דסיל ץעימ םאונה
 : .םודיפתהו םינויצה תא המישאהש גרבטלמ ןילול תרמ ךגנ סכייד ר'רה החומ

 7 ,ןיליל תרמ  .ירכד דגנ -  ותאחמ עיבמ (ןעווו) אקנימאק ר'ד רפופה םג
 : ,קונוזיר ר"ד ברה םג וירחאו

 לכב .םחלהל ונא םיכורצ ונמע רוהט םעש ינפמ אקור  :םייהנפפ .תרמ

 : -> :הערהב זוע
 0 םרקבש היצוטיטסורפהש בוש .רמואו המכה לע הלוע :גרוכצנוג ןורבה

 "|  '.היסורבש םירחא םימע ברקבש היצוטיטפורפה ןמ הבורמ .הנוא היסור = ידוהי
 <> םולבוס .הוסור ירוהיש פ"עא ,דאמ  אזה ןטק .היסורב םודוחיה םועשופה רפסמ
 5 , + .תופידר

 \ ורלדא ר"דה לש ותעצה תא ןינמל דימעמ רוניה

 < .יגברל ארוק:לוקב סנאילאו א"קי .תרזעב תונפל הטילחמ הדיטוה

 יםתרזע שקבלו .הדיעוה .תרטמ פהל  ראבל  ,היקרוטו .הינמוה = ,היצילג. ,היסוה

 5 ,"תושפנב רחסמה דגנ המחלמהב
 אלא ,העצההב .תורכזנה תוצראה ינברל קר אל תונפל ךירצ :רטסג ר"ד

 ה .לארשי ינבר לכל
 בולענ וכו תפרצ ,זנבשא ינברל ארוקה לוק תא חלשנ םא :רלוא ריד

 0 .(העונת .ינוריא קוחצ) הזב םתוא
 תא  חולשל םיכירצ ,וניחא דגנ לודג לוע  והז !אלו אל  :סבייד ר"ד

 2 : !םינברה לכל .ארוקה לוק
 : "םירחופ,ה ?וניניע תא םוצעל ונל המל :אקוקו ומוקממ ץפוק ירויפטנמ רמ

 6 = .(ןואש) ,קרצ רלדא ר"דה ,הוורמ םיאב תויגאציה םושנהו
 ,הלאכ .םיאטוח שי הילגנאב .וניחא ןיכ םגש ,רמוא;ינאו :רטסג ר"ד
 :.תנאחסונ יונשב אלא םינברה לכל תונפל .עיצמ ינא  :רלפננוז  ר"ד

 / .(הלומה ,תואחמ)

 " נא = ןוא  ,ןה  היפורמ .טרופקנרפב תוידוהיה  תוינאציה .לכ ,יולב ר"ר
 תיו תולשל םיצור םא לבא ,םימשאנה םג  תויהל םיצור ונא ןיא לבא םימישאמ

 2 .ךכל 'דגנתמ .אוה ןיא .םוגברה לכל אקוד ארוקה לוק

 ) ,תלבקתמ רעטסאג ר'רה לש ותעצה

 .תישש הבישי

 , ירויפטנמ רמ 'אוה .ר"ויה
 ..תומלעה לש | ינחורהו ירמוחה ארונה ןבצמ \ לע תרפסמ ןהכ תרמ

 ל ,םונוש םינורטאיתב
 | !וז הטלחה לבקל עיצמ דחא :רוצ

 םג טשפתמו ךלוה ןהב םיפדרנ םידוהיהש תוצראה ןתואב רשא ירחא
 .תאושה איה הז .עגנמ ץלחהל הריחיה ךרדהש הריעוה האצומ ,םישנב ךחפמה

 ,תוצראה ראשבכ םיבשותה רתי תויבזל םידוהיה לש םהיתויכז

 ,וז הטלחה דגנ רבדמ יולב ר"ד

 1 .ונכ טשפתהש עגנהל הנוכנה הכסה יהו לבא :עיצמה

 = .ררועל ךירצש ,ירמאב לומתא הז תא יתעצה רבב ינא אלה :רעווטמש לק

 .ורגנתמ רלדא ר"דה
 א 2 , ו

 .רספה ירול ,םהירבד יפל ,איכהל הלוכיש העצהה דגנ םורבדמ סירחא רוע
 0 1 / . א ו ! %

0 



 ,ותעצהמ רזוח ינא עוצמה
 .התוא עוצמ ינאו :רעיוטטש לרק

 לועה דגנ.תוחמל םה םוכירצ םופסאג םידוהיהש םוקמ לכב : רקסאל ר"ד %
 ,םהיחאמ לודג קלחל השענה

 ,וב ךמות יקצרומ .ר'ד

 .בוש .דגנ תמ יולבר"ד
 םעט תנתונ איהו ,וז העצהל איה םג תדגנתמ | (גרובמה)  רנרוז /תרמ

 ,בוט אל םשור זנכשאב םג תשעי רברהש ,התודגנתהל |
 ,םויה רהסמ העצהה תא ריסזול טלחנ ףוסבל /

 <לוקהמ םינהנ םה ןיא .אזח אונ היצולג ידוהי בצמש = תהמוא ןוליל תהמ
 הלודג תוציחנ .האויו איה ,קלח לכ םוחקול םניא .ץראה ייחבו תונרדומה .הרוט
 ,םידלי ינגו רפס יתב תחיתפב

 :ףוסוהל .םגרתמה תא תשקבמו תצפוק אוה .תילגנאל הירבד תא םיקיתעמ
 ,תינלופה הפשה תא םידוהיהל דמלל ךירצ :

 ,..התעצה םע בשחתת א"קיהש רמואו ןילול תרמל ןתרוח עיבמ יולב רד אל
 ...!הרשואמ ינא :ןיליל תרמ
 .הדובעל רפס יתב חותפל העיצמ רלדא המלעה
 םיפסאנהש הוב איה וו הדיעוב תיוקיעה הרצהש רמוא רטסג ר'דה

 ,יאדוב .םיבשוח הדיעוב םיפתתשמה בור .ותוא םיעדוי ניאו םעהמ םיקוחר
 תוורכהב םהילא ואובי םאו ,ונש אלו וארק .אלש םישנא םה תוטיגה יבשויש
 ךכ םאה < םהיניע תא וחקפי םדא תושפנב רחפמה רבד לע חויצמולקורפבו
 םיאצמנ ולש הקיתוילביבהב .םתלכשהו ומיגה ינב תא עדוי אוה ? רבדה .אוה
 היפרגונרופ ירפס שי וללה םירפסה ןוכו ,ףסאש םינוגר'ז םירפס םיפלא ינש דע

 ךירצ .שפנה תא םיליערמה םינותעו םירפס םירכמנ תוטיגהב .דאמ הברה :
 יתמאב םי ליעומ .םירפס אורקל םהל תתלו םידלי ליבשב תואקיתוילביב חותפל .

 .וז הדיעו הפסאתה וליבשבש םעה תא תעדל הלחת ץוחנ ללכב ,ּ
 םישנה לע הניגטה הדוגאהל םתדות תא םיעיבמ תונושה תוצראה יריצ ו
 ..הדיעוה ימיב התדובע לעו הילגנאב = |

 . הדות תואל םימק םיפסאנה לכ /
 תוצראה לכ ידוהיש ריעמ איה .ןטק הריגס םואנ םאונ  ירויפטנמ דיולק %%

 ,תודבוע םע קר ובשחתה וו הדיעוב .םה םיוש
 ,םינהכ תברבב םייפמו תילגנאב ללפתמ ףושוד ברה =" ו

 ; תרגסנ הדועוה

 בור םשש תוצראהמו םעה לא תובורק רתויה תוגלפמהמש יתרכזה רבכ
 ןיאש םישנא ויה םיפסאנה בור .וז הדיעול םיריצ ואב אל םיאצמנ וניחא
 םשב אל הגה ואב םה . םהייח תא םייח םניאו םהיחא תא אשמו עגמ םהל
 ליפשהל לובי םידוהיה ברקב תושפנה-רחפש ינפמ קר אלא ,םואלה תבהא
 הברה ולעפיש תוקל רשפא-יא הו םושמו  ,םיוגה יגיעב ם ה םכרע תא ו"ח
 .עגנה תא אפרלו הערה תא רוקעל ליבשב

 אל לבא , וסשה םעה לש םילודגה ויעצפמ רחא עצפב קר ולפט םה
 לע טיבהל שי הז ליבשבו ותוא קודבל וצפח אל , םאוכה ףוגה לכ תא וקדב

 תיבחהשב ןייה תא רומשל רשפא"יא .דוסו ול ןיאש ןינב לעב :םתדובע לב =
 ..תרבשנ
 ויה אל וירבדו ,ליבגנו היה רבדה תא םיפסאנהל ריבסהש רךחאה 1

 ,רבע רבב רובדל ול .ןתינש ןמוהש רמאו וקיספה ר"ויה . ללב םהל םימוענ =
 םא וליפאו ,ץפח םבלש המכ ךע רבדל םירחאל השרה המצע העש התואבו|

 ליבגנו הארג אל םינורחאה םימיה ינשבו . רתויב םימכוחמ םהירבד ויה אל = =
 + הדועוב

 לכ תא דוגהל וו הדיעוב ושמתשה אל עודמ ?םינויצה ושחה עודמו :
 ןיח םילוכי ? הידדצ לכמ הלאשה תא זפיקה אל עודמ ?םיפסאנה ינפב תמאה

 עיצהל םגו הל בישהל ,םינויצה לע ןיליל תרמ לש  היתוילפנתהב שמתשהל "

 םיפסאנ םידוהיהש םוקמ לכב יב ,קדצב רמא רקסאל = ,הז ןינעב היצולוור
 עיבהל ם םיביוחמ םיגויצה םג ; תופיררה דגנ םתאחמ עיבהל םה םיביוחמ
 ? םעפה ושחה עודמו .תידוהי הפסא לככ םהיתושורף

 . ןוהמת וירבד וריעה תינוגר'וה תורפפה רבד לע רטסג ר"דה םאנשב
 ארפ םע םע קסע םהל שיש ובשח וו הדיעול ופסאנש םיפרגהו .םידלולה
 סהל הלגו םהילע םשוו השע רטסג ר"דה לש ומואנו ,ללב חתופמ  יתלבו
 ? רתוי םהל הלג אל עודמו .םתוא ועדי אלש םירבד

 שורדל רשפההוא ילוא  ימשר .ברלמ  ,אלימ

 , 1 גרבנירנ השתה |
 1 עודמ

/ 

 עודמ לבא ,."ידמ רתוי,
 ו

 ,רשא .ָב

 | , תּונּויָצב

 :תיקל ודעוג סרגנוקל הרשע שלשה תנש לש לקשה ימי
 16 18 ,14 ,23) ןסינב ף"כו טיי ,ח"י ,ז"יב :חפפ רעומה לוחב
 העפהל םידחוימ םיטקלפו םיזורכ וספדנ לקשה ימיל .(לירפא
 הלפתה יתבב הקבדהלו

 ןיירע ושרד אל רשא ,תודוגאה
 דעוה לא ןהיתונמזהב תונפל תושקבתמ

 ,השדחה הנשל םילקש
 ,םדקהב יוכרמה

/ / 

 \. לש  תישימחה הדיעוה ןודנולב .התיה ינש רהא 'חל חייו "יב

 ,ן"וה רפוס החיתפה םואנב .שטיווטנב טרברה רמ היה שאר בשויה ,"םובכמ,

 הניה הריבכה תינויצה התדובע ללגבשו וז תורדתסה לש תינויצה הדובעה ד"ע

 פנמה, תורדתפהה הלכק וז הנשב ,הילגנאבש תויורדתפהה לכמ רתוי הלדגו

 ושע .השמח גרובמהב סרגנוקה לא החלשו ,הירבח דעב םילקש 3002 ןלקמ

 : ,םוגנוקב תירידתה הדעוה שארל רחכנ (ןאמצייוו ,ח ר"דה) םהמ דחאש ,םירוצ

 ,.ןושהדה לע תונוש תוצראמ םורבחה םע = דחיב | וניגה "םיבכמח, ירוצ
 ..אה ,י'אב 4 תישממ הדובעב תוברהלו לעופה דעוה ירבח רפסמ תא לידגהל

 , ,תורדתסהה תא ביחרהלו קזחל האירקב םירבחה לא הנופ

 .אושנה תאמ .ןהיניבו = ,הדיעוה הלכקש = ,הכרכ:לש:תומרגלט = וארקנ

 / \(ןדרואה לש רככנ רבח אוהש) יוררונ ,מ  ר"דה תאמו ןופפלוו דוד

 ;ןלא תא  ריכזהל יואר וז הריעוב ולכקתנש תובושהה תוטלחהה .ןמ

 ןזוטמש ,ו'אב .תופתושמ תורוגא דופי ד"ע הטרופמ תונכת עבקתש הרעו רחבל

 .להל ןפינמואהו םירחופה ,םורכאה יקפע תא תיהדה  החטבה  חיטבהל היהה

 [עוגנוקה תטלחה יפכ) י"אב עקרק פאנוד דחא לכ .הנקיש ןררואה ירבח לע .בוח

 .ןפינכמה, םש לע הרחוימ הבשומ ודסיי ,ןוגה עקרק חמש י"אב םירכחה ושכרישבו

 / " > הירבע, .תרוגאל עייסלו "בושיה תרשכהל הרבחה,ב ךומתל

 :זאט רושוא שקבל םוכירצ ,םיבכמה,,יכ ,הטלחהה הלכקתנ םיחוכז ירחא

 | .המצעל החהוימ תוררתפה רותב רובעל לעופה רעוה

 ..הנוענ ןכ .החאו ,םירבחה לכל הפו טקנב ךרענ הריעוה תרובע םותב

 יתונויצה .יגוחב םיעורי םימאונ יפמ םיינויצ םימואנ ועמשנ הבש ,םע-תפסא

 תוגוצה  היצרדפה .זכרמ רו לע קרויינב הדפונ .ןורחאה סרגנוקה ירחא

 .לחוהש המ יפכ ,לארשי .ץראב עקרק םנוד תריכמל הדחוימ היפומוק תיאקירמאה

 \ ול .ז רמו יקסראבול .א .א .רמ  םידמוע תאזה היסומוקה ,שארב ,סרגנוקב

 !זוהו לכל ,םימוקמה םירוהיה םינותעהב .םפדנש ,זורכב התנפ היפימוקה ,ןיטשפא

 ,הרומאה סרגנוקה תטלחה ירחא אלמל וררועתו יכ , הקירמא

 .דוחיבו הקירמא ירוהי ברקב םג םשור התשע  םולבנעיליל לש ותריטפ

 , וטפיהו חונמה תא דדיפסה הקירמאבש = םימואלה םינותעה לכ .,םינויצה ברקב

 .. ,תירובצהו .תיתורפסה ותדובע ךרעו חונמה רפופה ךרע .תודא לע םירמאמ

 . לנלמכ ודוגפהו לבא תופפא ורדפ תוימואלהו .תוינויצה תורוגאהו תורבחה לכ

 , ,לוהגח רפוסה תא

 0% ןומשחו ןיד רנל איצמה ,הילודופ  ךלפ  ,יצבינורב םילקושה | רעו

 ( / ה רדא---ט"פרת ולסב) עכרו הנש ךשמב ותדובע

 | 0 0 בור 207.68/ תימואלה תמיקה ןרקה 'טל 'בור 51  םולקש

 . וחה יכרצל | ;'בור 955 היקרוטב תוגותעה ןרקל ;'ר .80 .אסורואב

 ונעה -,'בזר 984.68 ה"ט -- .'בור 21 ודי לעש .תיתורפסה ןרקהו ימוקמה

 ה ן!סכא 11 עובש לכב רכמנ "םלועה, :תירוטלוקה

 שטחו 6 -- 1910 = 'גשבו םומתוח 14- -1909 ,נשב "חלשה, ; יפכא 0

 טנג דעוה-- .סכא 0 "הקיפוק תב .הקיתזילבוב,ה תורכוח ; סכא .? "רמזעה,

 [/ - טעמב 6 ויה רעוה ירבח לכו םומעפ םושלש הכושיל

 //- 2 ע - ולה תופסאכ , תויקלח תופסא הנומש ויה םולקושהל

 9 ו א תוריחבה תעשב ., קרפה לע ודמעש םיבושחה םייגווצה

 | לשל עגוגב תרחא רוע רעו םע דחאתהו הלומעה דעוה להנ

 + סרגנוקהל



 "תורח,,ו "אבכו ברב ,אניווב תוימדקאה תודוגאה ודסו 1
 ותושרל כ"הא הרבעש ,לארשי ץיראל םיאצויה םידוהיה רעב !

 ד"ע םייטסיטטס םורפסמ זכרמה ותוא םסרפ ושכע .אניווב .ינויצה

 ןמזה ךשמב ,1909 רבמצדב א"ל דעו ץרמב 'אמ ןיעירומה "

 םרתיו ,אפוריא ינב 257 םחמ ;שיא 883  אניוו .ךרד לארשו ץואל מ
 ,היסור ינב 158 ,היצילג ינב 7 !הזכ ןפואב וקלחג םינושארה' .הפונ %/

 לש צ"רפ םיעבשמ .רתוי--.הניבוקוב ינב 4 ,הירגנוא ינב 5 = הומו ו
 םולגוסמה . םישנא רמולכ ,הנש 50 דעו 15  ינבמ םושנא וה םּעַט

 ןהט) 84 םישנה רפסמו (148--םייונפ םהמ) 240  םירבגה :ףפטמ |

 םינמוא :הו ןפואב םיעפונה וקלחנ םדי חלשמו םבצמ פ'ע ,(]
 הבישי ינב ,20 תוישפח תוסגרפ ילעב ,91 המראה תדובעב  םיק

 --.8 םהיבא ןחלוש לע םיכומס ,32 םיריכש ,51 םירחוס ,19 םיטנרוט
 ,התביבסבש תובשומהו הפיחל-- 6 ,התביבסבש  תובשומהו ופול ועס

 לע. תירבעה הפשה תא םיעדוי 127---.תוריבל 6  ,םלשורול.=?9
 אל 288---,תידוהי םיעדוי םיעפונה לכו ,תופש שלשמ רתוי םיעְ 3

 רתוו--8 ,םירתב ףלאמ רתוי םהל ויה 9  ,םולכ העיסגה 'צוהמ ץוח ש
 יםירתב ףלא האממ רתוי--2- ,ףלא .ן"ונמ .רתוי--2 ,םופלא'

 םירעב | רוב;לו הילגנא תא רקבל | ןופפלוו רמ  רותע בודק

 ,הרנקל םגו .הקירמאל םג עפי .ןוספלוו רמ ,תויגויצ תורטמ םשל ג

 ורמונב איבה ןודנולב אצויה (ןעו)]ו6 םפרופמה  ריוצמה ןועובש
 רוחיבו י"אב  םונמרגה ינינכ תא םירייצמה םירויצ .לש המלש 'חווש

 םינשה ךשמב יכ ,הרעהה תא הלאה םירווצהל :ףרצמ אוהו ,
 רשפא יאש דע  ,הבורמ הרמב י"א לע הינמרג תעפשה הבחותנ ת
 ; לארשי ץרא תא---,הזה .ןותעה ארוק- - "םינמרגמ, .. וז העפשהמ תעו

 טעמכ ,םיעוטנ ורמסמכ ,םירוצב : םינמרגה חסונ י"פע םונכנ ₪
 םחלהל זירפב הרסונש הרבחה לא פחי וז תושגרתהל שו הא

 . לארשו .ץרא לע הינמהנ

 ריניזגיאה  .תאמ | לודג  רמאמ איכמ  מ"דפפב אצויה ."יושמוא, ו

 הכרה ללוכ רמאמה . המ ד א ה .ת א ק ש ה .ןינעב היקרוט  תלשממ ינוע
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 ידכ  גנולרטס ..ינוילימ  תורשע תוצוחנ  וירבד .ופל . תונומשחו םירויצו ומ
 יפל ,,הימטפופמ רשכת --- הרובעה חלצתשכל . הלועפל האקשחז ו

 , םוננגו .םירכא תיבבר דעב .בושיל תלגוסמ תושעהל פ

- 
 .היפוהב

 ו 1

 היצטופידה תלכק .תעשכ םינברח תריעול םירטסינימה שאר .זמרש זמרה
 ויה הכ ךע רשא תחת ,ותלועפ תא לעפ יארמ רחוי איה תוטא החטא

 תלאשש דע ,הריעובש םיגושה םומרזה חכ יאב דצמ ץק ילבל םיכשמנ ₪
 ורתפנ הגה  .והשמו תועוכש ינש  הריעוה .תאמ הללש דבלב הלופנה תנו
 ,דחא עובש ךשמב טעמכ תורחאה  תובושחה תולאשה לכ וז יז

 .רמג דול .העיגמו .תכלוה הריעוה ומ
 התע:תעל ןהברל בושג רוע. היפומוקהו הריעוה תוטלחה לש .ןכרע רע
 .םיותדה םונינעבו הלהקה תלאשב ולבקתנש תוטלחהה ףוג תא זמ יה
 הרותע יב ו לע 8 רמונ ל "יע) .ונתרעשה המווקחנ

 אלא תינולוח הל 7 הניא רוע .לכבש | תידוהיה :הדעהש , -

 "הלהק, יוטבה תא ה ,הדיעוב תו חכ אב 0 לז
 לולג .ןהיסנכ) . -"דאתירפ, יוטבב קר שמתשהל םוחכותמהו םועומה א

 תב = ,ימואלה -אלו .יתדה ןוערגה קר איה הגהנהה רופיש רמולכ קס
 יתש םוררוגתמה ,םירוהיה לכ = .םוירובצה םינונעה .זכרמ םדקמב ראפ מ

 .םיאבגב םירחוב

 קי'צייבולוס = םויח ר 5 0 -- ריכצה  תודפומ - לב

 ,תושרל .הלחקה ,הובעת .םא :םהיתווכז תא תיטבהל םידרחה םשכ ש
 'םיעבש . 0 .םידרחהו = ,ברעמה = תוצראב רברה הוק =

 ,השא העצהה ד"עו הימ ט 5ופמ ב ןורחאה ועסמ ריע סקוק

 ' םואבגה

 \ ל בוש ןופיא

 תוב םהל .הסול- םדצ לע םוקמה יבשוה לש יעיברה קלחה יהי םא -- ,םודרחהל
 ,םחור יפ:לע תדה יגינע ודמלי ובש ,דחוימ רפס

 ' 7 םג םייביפורגורפהו .םרצמ תצק ורתו 'םינברה \ ,הולשו םולש--ןאכ רע
 .תופנכה תלאשל .םירברה ועיגהשכ ךא .וכרענ הלהקה תונקתו ,םרצמ זרתו םה
 , רשבה פכמ  לוטבל .ודגנתה םינכרה ,םילודגו .םובר םיכופכס וליחתה---הלהקה
 ולג ףוסבלו ,רוכצה .תודסומ לש הפנכהה ז"יע  טעמתת אמש םה םישעוח יכ

 יסינברה תלכלכל הסנכה רוקמ אצמי יכ ,םיחוטב םניא םה :יתמאה טקומג תא
 , פרח :,ה"אזמ ,בוק :אילופ םג הז ללכבו = ,םיטניגיליטניאהמ םידחא םג .וטנ םהילא
 < וס: ףוסו .רשבה סכמ לוטב ושרד םורחאו גרבזוילס ,םירחאו ןופרואינש ימשרה
 ;ע ובקל ריתהל ךירצ הז םע דחיו ,העש יפל ראשי רשכה םכמ :הרשפ התשענ
 " ידפמ םלואו ,םורישעה לע .קר לטומה  דחוימ סמ ,רשבה ,סבמל הפסוה רותב
 רוחמ לש  םומיסקמה תא עובקל .ךירצ ,רוכצה לע הפמעמל סכמה לופו אלש
 הריעוה העיבה ןכ .ריחמה תא תולעהמ םירכוחה דעב עירפה ןעמל ,רשבה
 ,פכמה םולשתמ קוח יפ-לע םירוטפה םידוהיה םוטניגיליטניאה דגנ התאחמ תא
 הנש  לכב םויודג םימוכס סכמה יפסכמ איצוהל ידכב ,הזב םישמתשמ םהו
 ,רשכ רשב םילכוא םניא המ םיברש יפ:לע:ףא ,םהמ םיבוגש פכמה תרומת
 םישדקומה| םיפפכהמ קלח .המרעב םהל .םיחקול םהו , ללכ סכמ .םימלשמ םנואו
 = . "כור םיפלא העשתכ םוטנגוליטניאהל םימלשמ ויה ,לשמל ,הנליוב) .הקדצ  יברצל
 "" רתבנה ,הלהקה .דעול תרפמנ סכמה תגהנה ,(רשכה פכמ יפסכמ הנש לכב

 תעבוקו  פכמה תא . תלטבמ איה הלחקה תוצרב ,הלפתה:יתב ירבח | לכ .תאמ
 רשא רעש ןתואנבוקה  הטלההה תא הריעוה הלכק ןכ | ,הטנכְה לש סמ ויתחת
 תודפוט ןיב רשבה םכמ יפסכ תקולחב וקפעי הדועוה לש תועצהה הנלבקתת
 ;םינפרב ושכע םירחובה םתוא ,הלפתה:יתב ירוצ ךא ,םירקמ םושגא אל רובצה
 / . . םיימשר

 :הלהקה תלאשב הדיעוה תרובע הרמגנש טקמכ הובו

 ותלב תולאש דכלמ , וררבתה תינברה 'היטימוקבו
 ! לודג ךרע ןהל שיש תוָדחא

 + םיארקה  םע .ןתחתהל םווהול תושר שיח
 ,,םיארקה םע ןתחתהל .םואשר = םידוהיה ןיא : המולחה  היסומוקה

 . ..ןירוטפ טגל השאה :הקוקז --- ךפיחל זא | ,םיארקה תונכמ השא שדקש ירוהי
 ,' רצמ הז דגנ תואחמ .וררועתה םונכרה לש הדיעוהל וז הלאש ,הרפמנשכ
 תונתחתה לש םורקמ הברה ויה תימורדה היסורב לכ ,רברה עורי , היצנגולטניאה

 הריעוה .? הז .גווזמ .ודלונש םינכהל תושעל הכו ,םיארקה ןיבו .םידוהיה ןיב

 0 , דמועו יולת .אופא ראשנ ןינעהו ;הלאשהל ןוךתפ לכ הנתנ אל
 אמלעב ןושודקה רבדב הלאשה םירעוס םיחוכיו הררוע זמ תוחפ אל

 ' וחיכוה  םוימשרה  םונברה א .השאה לש .החרכ = לעב | ןושודק א ! הפוח ילב
 8 " תונב ףרצו :הדשה | ירעב ורבע | .םינוש  םילכונש ,םוהקמ  חמכ  .ויהש

 :םישרוד ויה  ךכ:רחאו ,תושדקומה ..תעדמ אלש ןושודק ירו:לע המרעב .לארשי
 תוחכוה = . טגה ןמ .ולאב םישנ \ רוטפל היה ךירצ ןכלו ,ןישורגה .דעב רפוב
 היפימוקהל םעפה רוע הלאשה תא ,ריזחחל םינברה תא וררוע םיטניגוליטניאה
 / + הב ןודל ידכ  תונברה

 "תולאש .םג .תובושח

 תוחא .לע .םג הניה תא הקספ הרועוה
 .םוכירצ  הירחובש ,איהש ומכ  העש יפל ראשהל הכירצ היפומוקה

 תושר ןיאו , תזיבלפ הרוחב תופסא  םיפסאתמה  םהוגגטו םינברה לכ .תויהל
 : . . , דבלכ תויתד תולאשב אלא, ןורל היפימוקהל

 , + המצע; תינברה היסימוקה
 ; אלא

 | אוה הרשה ירעבו הריבה ריעב ידוהיה רוכצה ברקב תותורה-דמעמ

 - תימשיטנאה .הטלחהה ירחאו ןיפולוטס לש היצטופידה תלכק ורחא דאמ .אבודמ

 ושב םיאור םידוהיה | .תיאבצה תימדקאהמ םידוהיה שו וג רבדב המודה לש

 םג ה םג יכ ,האדוה : ןיעמ תחא  הנועו תעב ורקש הלאה תוערואמה

 , :םירוהיה תלאשל 'עגונש .המב תחא העדב ןה המורה

 - קלה םימוב סונכהל. יואר םא ,ה"אשהל עגונב ץרמג יוגש אב (ךכיפלו

 ; .ףסא רככ .ץובוליסונ טטופידה ,בשנמה  םוחת 'לוטב רבדב העצהה תא המורהל

 "םונלופ :,םייביפירגורפ  ,םיארבאוטקוא  תאמ  תומיתח 69 םוחתה לוטב תבוטל

 ואצמיש הנמו בשח רבכו .םה ףא ןמתחוש םיילאמשהו םוטדקהמ ץוח .,םימלשומו
 העשב .ושבעש < ,ואצ:ו ןכשח .רוכצה ינקפע םלוא ,תומיתח .100---190 המודב

 תחחרנ ו ,העצהה תא סיגכהל .יוארה .ןמ ןיא ,חמורב .תהבגתמ תומשיטנאהש



 הילוב  אוריל דגנכ דחוימ רמאמב בוקישנמ < =

 יקסניוועל ל"א ,אטיוועל ףסוי ,אירול .ש = ,סדניח ,ט .ריד :ןוד = <
% 

 .תולילעה- -חנחז םירופוז .תורצ ,ונל םירסח .אמשו
 םורגופה ימימ התשענ םיחספ:יברע לבב הרוענו תרזוחש םדה תלילע

 ךלפב :םונוש 'תומוקמב הזה רוחשה ברועה חרצ וז הנשכו .הער תרשבמ יבונושיקה
 הלפנ תומ תמיא םוקמ לכבו  ,ןילבול ךלפבו קסנימ ךלפב ,הנבוק ךלפכ ,הנדורג
 .הביבסהו הריעה ותוא ידוהו לע

 תורדשה נב קר ןהב םינומאמ ויה ןתעשבש ,הז ןיממ תולילעהלו
 םיבוקרמהש םוקמב ,הלשממה תמודב םילאוג התע ואצמנ ,םעה לש תוכןמנה
 יבשוי .לכ ינזאב ירוהיה םעה לעו תידוהיה תדה לע תולילעה תא םיעימשמ

 בוקרמ לש תוזבמנה ויתובר דגנכ תוחמל הריעוה ירבח םינברה וצרשכו- , היסור
 *תולופג ךותמ, תאצל תושרה םהל ןיאש םהל דגוה  "ךורע ןחלושה, לע
 . הדועוה ףכית רגסת --- אלו ,  םתרובע

 ךרע ,היפור :תנידמ ינינעב ויק ו בשחנה תולוב אוריל יתפרצה רפוסה
 אוריל .רכנה-ימעל עגונב תש אקיטולופהו היסור תלשממ דגנכ ףירח רמאמ
 םיעמשנה םירכדה לע בישמ אוהו םידוהיל סחיה לע רוחיב ורמאמב דמע הילוב

 ולבקי אל  ךכיפלו = היצולובירב  ופתתשה .םידוהיה  :הנידמה ובר יפמ דימה
 .תויבז

 הפיפתהל רמח היסורב םג. םירוהיה ןשמש---הילוב רמוא---תוצראה לככב
 לא .טולקל לגופמ אכורמה םדאהו ,םה םיאבודמש ינפמ קר תינויצולובירה

 ויה ךכ | .ידוהיה חורה לא תוכייש לכ  הזל .ןיא  ,תינויצולובר הסיסת וכוח
 םתואכ םהיתויוכזב םילבגומו םופדרנ ויה ילמלא  ,רחא םע ינב לכ םג םישוע

 םיקוחה ךא ,הזב םימשא | םודוהיה אל .הנידמב םיאצמנה סידוהיה ינוילימ

 ,היצולובירה .רצל םיפחרג הזבו  ןויושהו שפוחה תא .םידוהיהמ וענמש  ,םווסורה
 םהל תתל הילע היצולובירב ףתתשהמ םידוהיה ולדחיש הלשממה הצור םאו
 . תויבז

 םשור השע היסורב דבוכמהו םסרופמה יתפרצה רפוסה לש הז .ורמאמ
 ומשיטנאה אצי "הימירוו היבונ,ב ,היפור תריבב תוטילשה תוריפסב/ ץרמנ

 םידוהיה לע ,וכררכ ,לפנתה ובו

 ,םודבעש .םידוהיהש ,םי פו רה ...ךא ,םירוהיה אל םופדרנ היפורב יב ,חיכוהו
 טועמה ךא ,קרטצהל ץוחנל אצמ "היסוי, הלשממה לש ימשרה :ןגרואה םג
 רכנה:ימע .התיל פחיב הילוב לש ויתונעט לע  בישהל הברהו םיִרוהיב רברל
 ,היסורב רשא

 ו
 םירבעה טיארוקה לא  ארוקהלוק ואיצוה  אשרווב "רבע  תפש יבבוח,

 םסרופמה רפוסה דומעי ושארבש ,"הריפצה,  ימויה ירבעה ןותעה תושרחתה דע =

 ךס .תלביה:ולעב ןיב הזה רבדה 'תבוטל ףסאנ רכב .בו לו קו 5 םד חנ
 ןותעה םויק חוטב זא ,םימתוח םיפלא תשמח ואצמו םאו .ןכ"ור א םיפלא  תרשע
 הלעי אל 1910 ילוי 1 םוי דע םא ךא .וז הנש טסונוא שרחב תאצל  לוחתוו

 לכ ילב ,הרזחב ופסכ תא דחא לכ לבקי וא ,םיפלא תשמחל םימתוחה רפסמ
 רג .ל .ש ,ךרכב לארשו | ,קילאיב :נ ,ח זןמתח אהוקה:לוק לע  ,וערגו .ןויכנ

 ,ץנימ ,ש ריד

 רזעילא  ,ןויטשרלעפ .מ  ,יקסנגזאפ .א .ש .ר"ד  ,יקסוושילדאפ .א ,םיובנסינ ו
 .רנזולק ףסוו ר'ד ,ןאלפאק

 בוטה לעפמל ודי תתל ררועתי | תיחבע ארוקה להקה יכ ,םיוקמ ונא
 תא 'היחתל בישהל| רוזעיו ,תירבעה תונותעל הבר הכרב  איבהל דיתעש הז

 להקה לע בבחתהל קופסה הגש םישלשמ רתוי ךשמבש ןותעה הז : , "הרופצה,
 + ורבעה

 .ץֶר ָאְל-ץּוחְּב

 הטולחה | ןוטגנושווב .םוהחכנה תיכב = היצרגימאה תלאשל הוסימוקה
 ,הוצרגימיאה = ינונעל דחוימה= רעוה רשא דע התעד תוחו התרובע תא תוחרל | ,

 עגונב .אוה ויתוטלחהו ויתוריקח תודא לע  ןובשחו ןיד ןתי ,סרגנוקה .בישוהש =
 םדוק אל .סרגנוקהל .ותאצרה תא שיגי דחוימה דעוה והואו ,חרכזנה הלאשהל
 םישדח םוקוח דע .תועצהה | לכ העש יפל וחדנ .ןכבו .אבה רבמצד שדחמ |

 רוגסל איה  םתרטמ לכש ,הקורמאל  תישפחה הסונכה ירגנתמ ועיצהש ,םישקו
 בישוהש רתוימה רעוה לש האצרהה סגש םירמוא שי ,םידדונח ינפב םירעשה תא

 : הנשב םג יב 7 שיו , םיטנרגימאה תוטל הבורב  הנווכמ היחת . סרגנוקה

 ג ל בצמ לש ןותוארונ לכ תא ונל הארמ המצע העצהה ךא ,ותעצהו

 גגוקה ינפל םויה ררס לע תהכזנה הלאשה הלעתשב ,האבה

 ,תישפחה הסינכה יאנוש

 ,ושח םוקמ הל תשבוכו .תכלוה  קראיזנב תירבעה ."הלהק,ה

 ,תיתנשהו תיללכה הפסאבו ,(11 רמונ *םלועה, 'יע) .קראיונב םירוהיה

 עשמ רתוו לש םורוצ ופתתשה רבכ ,רבעה שדחה | ףוסב "הלהקה,ל
 תוגלפמה לכ חכ יאב םהיניב  ,קראיזנבש  תוירבע  תודוגאו תורבח
 .קראיונ ידוהי לש .תודמעמהו

 תושעל "הלהקה, הקיפסהש רתויב םידבכנה םישעמה םה הלאו
 , :המויקל הנושארה הנשה

 ןוטג ,ןושודיק לע  ,תורשכה לע,  חיגשהל םינבר לש דעו הדסי
 חהרעב םיערא הלפת יתב המכ הרדס םיארונה םימול .ןודכו תדכ ושעוש
 : קופת"תיבל יואר םוקמ .אוצמ ילבמש ,הלא דעב םגו קראיונבש םיינעה
 לארשי יהלאל םיארונה םימיב םש םיללפתמו מ הלפת>יתב םירכוח
 ונעה ךונחה בצמ תודא לע םיקיודמ םירפסמו תועודי ,ךונחה דעו תרזעב

 .םועברא ,םירמלמל 7 יתב םיעברא ,"הרות דומלת, יתב טיי שי ו

 ותה

 ,םידימלַת ,16000 םהב שיש * ,"םירדח,

 .. ינש יכ | הע  עדונ ללה םירפסמהו תועידיה דוסי לע

 והל עגנה רבד לכו  ,ירבע .ךונח  םוש .םילבקמ םניא .קרויונב 4 םידוהיה

 לם |[ תיחתו .קרויונב תודהיחו .םידוהיה 0 ןיקת תבוטל הברה
 ,תירכה תוצראב תוירבעה .תולהקה

 רשא לע תזגרנ הקירמאב תידוהיה להקה תער התיה םיבר .םימי
 יה .םירחובל חיטכהש ויתוחטבה תא וידע םויק אל ,טפמ ,תירבה תוצרא
 ₪ םימוב טפט הארה הנהו ,םתבוטל רבד לכ הכ דע השע אלו
 םיבוטה וירבד ןכו תוריהבה 5 ויתוחטבה

 8 תיוכה תוצרא אושו ,תירבה תוצראב ידוהיה להקה תא דאמ דע ,עוריכ

 ירחביש ירחא ףכת וז השירדב היסורל הנפי יכ ,הריחבל םדוק יאנתכ

 שעה לע הקיתשב עוכש ףא רובעל הלוכו הגיא תירוהיה  הקינורכה

 חואומה,ב ראפתהל איה םג הלוכוש םימדה ץירא וז | הי ג מ ו ר ב :םידוהיל

 1 יםודוהיה דגנב
 ג לנא ,ובשחנ םירזכו  הנידמב םתכשב הינמור ידוהי םה םירורג םירג

 מ סימעומ הינמור ידוהי וו היש ,איה הצור  .יד תרמוא  תינמורה הלשממה ןיא

 !הןתואב הלולח ושמ תשי אלשו ,תורחא תוצראב םתבשב ילופא רומת רורמ
 ןהה תוצראב הינמור ינבל שיש

 : :הזכ השעמ הלשממה התשע הנהו

 הנו ל"וח תוצראבםילומג םינמורל םיבשחנ ויה הינמורמ םירוהיהםירועצה

 תל סנכהל תושרה 4 םהל התיה .םתרלומ .ץיראב ינובית רפסהתיב  םורמוג

 דוב ה האופרל הטיסריבינואהב םדומל קח תא ורמגש ולאו ,תפרצב ןוילע

 / ןויטסינימה האר  הנחו .הינמור ץרא ונככ תפרצב םתונמואב קוסעל םואשר

 ומה תרגא .תפרצ .תלשממל שיגהו- -םלועל תאצוי .וזכ- "הלקח, וכ ונמ

 / תוינומ שמתשהל םיאשר םנוא ל"וחבש הינמור :ידוהי .יכ ,םותפומו תויתואב

 "יפו ידוהו תואמ  םודיהע- -תפרצ תלשממ הזל םיכסת פא ..הינמור יחרוא

 ,"נה םיאפורהו ,ערמה ילכיהל ץוחמ  ראשהל ,תפרעב תואטיסרובינואה ירקבמ

 | ,הכ קופעל םיאשר ושכעמ ויהי אל תפרצב םתונמואב

 לה ןויוטסינימהל עמשת אל תותפרצה .הלשממה יב ךברל םולגר שי

 --יפש וניחאל היופצה המויאה הנכסה תאו
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 ,םיִוָּת

 .תושדח יעידומל היצסניס,..הקיתעה| ונצרא התשענ
 !"נרעבלהא ,"םעלאזורעי, "אפפאי, :םזמזמ ריואה ןילרבב
 איבי ימ +ימ .תא'םידקי .ימ---םירתחמ הפסומו לרש

 ,םיררושמ םישענ םיריטרופירה"םיריזרזה % תושדחבש תושוחק
 לש לודג רפסמל קר אל שפנ  ןוילכ םיאלמו םונו

 ."ונתד לש הסירע,ה  ,"תיחצנה ץרא,ה התואל םג א ,
 ,אבלד .אקמועמ אצויה לוקב לרש ירחא הססומ םג הנע

 קפרתמ -- !אנוופ ךלפב הנטק  ריעמ -- ינאלופה ו

 לש ןוילגב יתארק םויה , םילשוריבש הגיגחה .לע .הנושמ

 : עגר יתבשח---,"וניתויסנכ, יתש ןיב המילשה הגינחהש
 יתיגש ךא .םננאהוי בוחר לשו גרוכנינריא בוחר לש לנ
 תילותקה :ןה הססומ ףלאדור 'ר לש ויתויסנכ =, תעדה

 הלשממה םע דוע בירי אל "זכרמ,ה ! בוט  לזמ + תיטנטסטומ
 ,לא ןווכמ אוה הז רבד .םייעושיה תא דוע שרגח אל ה
 תא םירתנקמ ויהש םילותקה |, הינמרגב  ימינפה יטילופה

 םיטנטסמורפה םע התע וגוודזמ  ,םיטרקומידכ םיארתמו
 ארנושו ,"ךל .רומשאו יל :רומש, תטיש  י'פע * םיבוטאב
 ויהש ימורדדידבע . אדג .שיבד אברתמ אלולה ודבע אח
 יתארק םוי םוי -- םעה תויכו ד"ע ןברבר יללממ בורקמ |
 התע םה ---"גנוטייצפקלאפ ,נלאק,ב הלאה "םיקותמה םיטופז

 םילאידיויה ןמ םישפח ,םיעוגעגה ןמ םישפח . ,תוואתה
 .היפהפי אקסולג וזיא םהל הנתנ רבכ הלשממהש ינפמ
 ולוכ החאתנ אל דוע םאו .החאתמו ךלוה ערקה * ,רילג

 ןיאש ,ןיבי .קוניהה וליפא , םילשוריב 'תישענד = אקיטילופה
 תפאוש "תיבה רה, לע םג ןכ וקוראמב ומכ .. הקיטילופ א

 אלו הדי" ,הפיקת הדיש \ תוארהל ,התרטמ לא  תוינרלו ומ
 המכ הו רבדה ליחתה !םילותקה לע תוספורטופא ,תפוצ
 לויט הנניא .לטויא  ץנירפה לש ותעיסנ . ךלו הו ךשמנו

 אלא ,המשנ תילע וא |, לגרל הילע הנניא םגו א

 ,תעד יולג ,השדחה זנכשא לש החכ םוסרפ * ,תוטילופ |
 ,1ז .תוכלמ  ..תילותק  םג  תויהל  הלוכי .תיטנטסטורפה תל

 ,םיניבה ימי לש 'דוהה לכב תשבלתמ םג איה ,רבדב ךו
 ריואבו = ,םיכלוה הטלמ יריבאו ,ורבקמ ררקנט 'םק ולאכ
 םירתיממ שחל יריש | ,תולפת לשו  םינומעפ לש  השיחל ₪

 ,ופוקני םינח , הרשע עבראה האמה ימימ רוע םולצלעמש
 ,םיעתמ | תונויזח ! אנ-עשוה :םםיארוקו םירמת  תופכ
 יפל .ורופנש  םישודק תומצע ,םילגד  ,תונומה ,םיאלפנ
 םיפופכ וא תויממיק .םיכלהמ םיריזנ ,תונוראב תואוש

 לכ .םינומעפ ילצלצו | תוננה דה  ,תוקר]מ  ,תרומק
 ההוזה .לכ ,יפויו ןורכש ףשכ לכו םישוח תואת לכ שחוו
 ,ימה הר ד יחתפא עמשנו הארנ רשא ןואשהו .תודלפהו ?
 וא ,םודה לצא ן ל ק ב וא ,ןאקיטווה תולעמבו םורמפ שוש

 ריתולו :!םילשוריב לכה =-- 'קה .המלעה :תסינכ לצא "
 בבוס ונבו ,םימר לכ לע םר יריתולה ךלמה ,הלא לכל
 תוניגנלו ,תד יריש םירמזמ | ,םינחמה | תוכולֶהתב רוט

 לע | הנוילע | זנכשא = ,זנכשא, | :הינמרג לוק ₪
 לב רתוהו ,דופה םסקמ ול חרפו ,ךסמה רסוהו םעמ

 ,הרמח ץראב תאלמ לע תבשוי ןנכשאב :ןיא וכ ,
 ,םיעועה חור .ירחאו  ,םינרגתהו םינענכה ואבו"

. 

 15 % 9 םפועק ה

 רבכ  רשאכ ,ינונהה .םקנפו ןובשחה --- .יאנקה .ןוימרהו ןורכשה
 ראבה .ירחא .תילוטאנאה לזרבה תלסמ לע זנכשא די התטנ
 :וישומ תברקב ,רימח-לודבע לש בהלנה ודידי ,רפיקה םיקהש
 תושדחלו ,השועו השוע החמשל ןכבו ,רמהא לשו היפוס-לש
 שיגמ .ןייטשלואו  ,תיברעו תירחש ךל .םיטישומ ,בר ריצק שי
 תושרחב ותוא םידקמ ןייטשלוא יכ לרש האר רשאכו ,םירהצב םג
 הילותהב תולכסה ,םירהצב תרשל אוה םג דמע םירהצ לש
 התרפה ,םירחופ תאנק םא .יכ .םירפופ תאנק אל ,הילכנב האנקהו
 רובצה לע םילפונו םילבונ םילע ,םידחוימה םילעה םג הברתו

 תבלבו ,הוה רמוחב םישמתשמ םה םגו ,ןוושחרמבש םילעה"תכלשכ
 שבוכ  רותב ינמרגה ץנירפה תא םיראתמ םה רבכ םנוימד שא
 רשא םישפחה םינותעב  םישגורהו םינגורה םתמעלו ,לארשי-ץרא
 ילכל - םינתונ םילוהקל \ הפינחמ תוכלמהש רבדה םהל םיענ אל
 תורודה תא הבראב םירענמ םהו  ,תויטנטסמורפ םינפ הוה ןינעה
 הנושארה םעפה איה תאז יכ .,םירמואו םינמוה הא םיפילחמו
 ןק האצמ לבה יבחרמב רבכמ הטטושמה תולגנביאה היסנכהש
 תויסנכה | לכ .עובמו  םיעורה ןבא םוקמב םש רדהו רוהב הל
 ,שדחה םהאה לש ןורטאיתה. םגו' ,םעמ | דוע |, תוירצונה

 הרוחפ השעי ,ףארגוטאמיניקה ,םיניע תזיחא לש .אזיזפ-ןורטאיה
 הניפועת רהמו ,תולגמהו תוחולה ונמזוה .רבכ ,"תיבה רה,ב .השרח
 םהואב = םירויצה .ורבעי עגר ימלצכו  ,תונומתה וניניעל םיבעכ
 תוערואמה לכ תא וניניעל םיריבעמ .םהב רשא קזבה ירופרפ
 ךשמ הכ > ,תוימוה שארל ונלש תיוז-ןרק התשענ הכ ,םםישרחה
 היובחה הנפה תא תושדחה-,וונונח לש זועה תרעפ ךושמה
 םירגתהו | ,השודקהו תוממורה הורדק תא | הטועה הסומכהו
 . ל"בגאט 'לרבבש םיבתכמב ,הוה קושב םה םג םידמוע םידוהיה
 םיבתכמה ,לארשי ץראבש םידוהיה רבד לע תחא הלמ ףא ןיא
 תירצונ .תורשבב ובתכנ ,תיליגננביאה .שדקה תרהמ לע ושענ
 ולבלו .תורוצה תא שטשטו לבלב ילבל ,החמשה תא ברע ילבל
 ם לש ריע הדעונ תישארב ימי תששמ ,"רז .דוסי, םוש םינכה
 תוחמוצ ךכל .יידור לרגמ, שמשמ ךכ? ,תינמרגה .אקימילופה רעב
 ןםעלאזורע" .תובא-ףונו .לארשי | יבצ" דעונ ךכל ,םירמתה
 לוקדרתב ,שרח םש שחלתמ המ .רבד ,רמ םש קנאי המדרבד
 -רברל,\ השרחה :הפוריאל המ ךא .הברוחה ןמ .הנויב .חמהנמ
 ברקב תפרפרמש םיעונעג תגותלו הל המ +חכ ול ןיאש הז "המ
 שמשמל לוטנ הזה רבדה וא רשא םיעגר שי + תפררנו הנקז .המוא
 הרובח-לגפ םש םילבקמש שי ,ההאלפההו שודיחה ליבשב כי'ג וב
 < תולגה לש םירוחשה תולילבו "!הפי ןויער אוה הז םנמא, :םירמואו

 דמועה = ,ףרגוטומוניקב עגר קר אוה הז ךא .הוקתה עגר תצצונ
 ,.רויצ * ינפמ :רויצו הארמ  ינפמ הארמ ללוג הנוכמה  ורוחאמ
 לע  ולעוה .םושדח | ןוימד ילוספ ,וממוע רבכ םינשוה םירויצה
 הררס | .םהיללעמ ירציו .םהיתוקושת .םהיכרצ יפל לכהו ,המבה
 תשפחתמ .אקיטילופה .בלצה יאשונ .לש הררפ -- +םויה יִמ לש
 תושגרתה לש טטר םג שי ,תיתד האנק םג שי ילואו ,שדק רגבב
 ;ימ +ונולא הנופ ימ %ונתוא לאוש ימ ,איה תחא ונל .הנומאה
 הלוח .ימ + ונלמרכ .למרכהו ונונ .אוה הזה הונה יכ דוע :רכוז
 ?ונמצעב ונחנא אל םא ונל רוזעי .ימ + ונבל יעגנ לע

 אל רשא ,םיצנירפה דחא רבדי רשא שי ךא
 ,רמאי .שודק ולו ,אוה  ויחא .ריזנ .יכ ,וכרה  םדאל
 תא בש ,ירייאבה  םקאמ  ץנירפה .אוה

 הטיסרבינואב הררתקב בשיו .,םינזור ראפ שוטיו  ,תובלמה לכיה
 םירמובה ר'ע אשמ הלאה םימיב אשנ אוה ,גרובפרפב רשא

 -ץנירפ
 ,רופיפורפ



 םיבתכ יטוקלו םירפס \

 התע .עיפוה <
 שודקת לב

 והושע לע םתמח תא

 םיי'זדו הק "יב!

 ."םיפידירה <

 יב 'ףא <
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 לכו יבצ לכ .םפ/וב רשא | ,הז וננמב, .םותא רהב רשא
 רשא םירמוכה .ךא .לובמה .יטילפכ :ורתונ--אשנ לכו 'םר לכ. ,יפוי
 ,לבתה ינינע לכמ םישורפה ,םאלכ ירדחב :םירוצעה ,םותא רהב
 ראת ראת , "הקיתע תירצונ הנוהכ תרופמ םירתסמב .םירמושה

 תדע לש השודקהו הולשה ,ןדעה .ייח תא יכאבסליטיווה ץנירפה

 ,תועינצ-ןח םלצא ףלועמ לכה ךיא ,רפס .רפס ,הלא םיריפח
 םהישארל וככס ךיא ,תרומשא שארל םיננרמו הלילב םימק םה ךוא
 ירשבמו םולש יכאלמל התע ויה .ךיאו ,קשנ םויב ורבע ,תורודב
 םגו םעה ילודגמ םיבה ופסאנ הזה אשמה לא .. םימעה .לבל .עשי
 יפמ אל .אוהו +עמשי אל ימ ,רבדי .םקאמ ץנירפ יכ ' ,םיכיסנהמ

 יכ .,עירומ אוה  ויניע הוחמ תא ךא  ,רבדי
 םינהכה .יכ ,אוהה שדוקה רהב םינהכה יגהנמ תא האר ווגיעב
 ץוחה ןמ שיא המש אוב ילבל םרעב ןנעב םימתוחהו: םירגופה
 יטנאמורה ,בבולמה .רייתה ,הז .םיכלמ ןב ינפל  םהיזנג .תא .וחהפ

 ,םילודגה םישעמהו תונויערה םיב גילפמה ,(םיבאבסלוטיווה = לבב)
 תא .אמצב םיתוש ,םורו סה -- םינותעה .םיעידומ .ןכ -- םלואבו
 = -עירוהל םינותעה םיפיפומ ןכ--םואתפ .ךא .."םרה הצרמה,,ירבד
 ,יטילופ ררוע מל ךפהנ הצרמה ,רחא שיאל ומכ ץנירפה ךפהנ
 -- אל ,תרחא ןושלב רבדל לחה  םואתפ ,לופיבל רוטאטיגאל
 איהה הרובגה חצנל אל ',יזעולה םעה) ןסוח םלועל | .אְל--יקעצ
 --םיצילמה ןושלכ--רבדל ףסויו ! ןבא לכנכ .חרזמה לע . תצבורה
 ןינפ ויהיו ,הנטקה היסאבו חהזמב הטלשה הלשממה דגנכ .תתה
 ולאכ וא ,ורבקמ זיאובר>א  ןהכה רטע ולאכו ,םיבחל ינפ

 וברקב ןפוצה הז ונחרומ :א לויול לש ולונלג
 ןכבו .,.!הירכנה 'הלשממה תא תאש .לפוי אל .ונל

 תושעהל "ץנירפ ךירצ |, יבלצה"עסמ דוסיה ותוא עפעפמו רקנמ רוע
 םמוחתמ אציש ךירצ ,םיירטמלפה םיבויחהו םיכחיה לועמ  ישפח

 תעירי = ימקורו  אוש יתמ | ,תומזמ .יפמוחו . םישרח 'ימכח לש
 וילע םיכפושש םינותעהמ שיו ,רוסה תא הלגי ןעמל  ,אקיטילופה

 םהל ושעו ,ןתי .ימ = ,יוה .ייהףושב אלש,
 ,םידניפיאהו תוחפה יב ,חרזמה לכב םיפנכ הלאה םירברה

 ימ יב ,ץורפת אל .המחלמ ןםימולוא אהו
 % שדקתמו .דסחתמ ןוימד לעב ץנירפ לע  המחלמ אקו
 תאוה השר דה  לגרל, : הפש יגעלב רמוא "ר'גייצנאלאקאל,ה
 ולא .הובגה רעשהו ןרעייאב ןיב הירטמלפה תורסומ הנקתנה אל \

 לשב :יזא ,םירתפמב הל תונופצ תורחא :תואוש המרנוהל ויה אל
 םירעייאבה םינוגאררה .יכ ,החונמב ןושיל הלכי לכי םקאמ תחכות
 ינפמ ודמעי אל סוהא רהב רשא םירטוכהו ,ּול םיקקמ םניא

 יכ ,םילכסה רחא רמאי םא ךא ! תרמאק ריפש
 ,תובושק םינזא .שי ,המרגות ידסומ תא םורהל םילכנתמ :םידוהיה

 םע ףא תחא הכרעמב דומעל םידוהיה ולכוי אל .חכל:
 אוה הז אל םגו ,םותא רהב|רשא  םינהכהו ירייאבה ץנירפה
 ...הבוט יופכ איה ירייאבה = ץנירפהש  ,אוה .רקיעה - ,רקיעה
 לע תככוסה המרגות .תלשממל הבורמ .הבוט קוזחהל היה .ךירצ
 אלול .םישודקה תומוקמה לצא וזל וז תודגנתמה תויסנבה  ןתוא לכ
 ןוילכ והער תא שיא  תולכמו םיחא ,המחלממ םתוא רצנ .ימ ,איה
 ,תירצונה הבהאה .םצועמ םהל רתונ אל רַהָוַה רירש 'ףא +ץורח
 םוהאל | ,הקזח התוצמ . ךא \ ,םיערה תא בוהאל הל :יד ןיאש =

 יסורדנא באש הפונחו בזכא ריקממ אל , , , םיביואה תא םג
 ונחרכוה .יזא ,םלועב .המרגוה התיה אל ולא ': ורמאב וירבד תא
 םיבשוי : ,וחיכוי - סותא רהב / םירמוכה םגו = .התוא ':אורבל
 תודסומו .תורבחו םיטלקמ" המכו םהישעמ \ תא םישועו םטלקמב

 ו םלועה <

 ון) הנניא לארשי ץרא ,"םירצמב םירצמ יתכפכסו, ,םהיתורטמב +

 ו ו 5. 4 ה 9 יו

 " םא ,תוירצונ תולשממ ,תורחא תולשממ וסרה הלאכ

 רומגו  תונוככ 'המאתה דפומה םיאהה אל םאהה
 :ךא ,היפנכה לא קר אלו ,היסנכה לא םג ךא  ,תדה
 אה ןיוצמ רבד הז םנו ,ןצראב ררושה ינירמה רטשמה
 ש) אל תחא הלמ ףא יכ ,והעיסו שרודה תנוכה תא ןמסמו
 קמה  ,תינויצומיטסנוקה ,השרחה המרגות תלשממ תוכוב
 לכ לא םחיב רשוי ילנעמב ךולהל ,הוחפל ,הצפחה
 | לעבל םוקמ היה ןשיה רטשמה טיב ,םימעהו תויסנכה
 התחטבה ןיא. ,םיקוח היקוח ןיא דיחי תלשממ : קולחל
 | ,הנתשמה בלה לא רופמ לכה יכ ,רוסי הרוסי ןיא
 ה טשמה םג םנמא ,ריחיה שיאה יבצע  םיגלדמו : םיחסופו
 שדחה רטשמהו | ,תורחאה תותרה ישדקב עגנ אל עוננ
 ה תודא לע רברמ ונניא סקאמ ץנירפה םלוא .ןכש לכ
 הב ספוה ובל ןיא :, תויכזה .תודא לעו רטשמה תודא לעו
 םיררס תלשממ תויהל הלוכי איהה הלשממהש | קפקפמ
 ,המרגות תלשממ לש הרשאב -- ,"איה ונל אל, ..,ךא
 טונ .םהיתועדש הלא יכ ,וניתודיתעו | וניתובא ץרא לש
 םילרבנו םינושו םיבר רוסיפורפה- ץנירפה לש ותעד

 ומ +

 ן) ,ןוצהה שפוחב קר ;חכה ילעבל .ללש לופת אלו חכה לע
 ,וו ץרא .תינקנ בר למעו תוזירזב , ,הבחאו תוקברב .,םימולע
 נב ,הריקשו זוע תוברהל םא .יכ ,שאיתהל ונק ןיא ןכ
 הפ ילכו .תומוערת ילב = ,תונלבסב | ,ץרא ךרדו דובכ
 לצו  םהיתורוא ,הורחאה הותרה תונויזח לכ לא .םיפחיתמ
 קו ונירוה םדמ התורש תאזה המראל ,הביבחה המדאל וניני עו
 :תופידרה .ףטשו .תופילחה הרעפ .לכב .רשא  תאזה .המדאל
 ועו ,שגר זונעבו הנומא תונעב הל םינמאנ ונראשנ םילוטלטה

 וחובע ,הדובע ךא  ,הרובע קשחבו הבירנ חורב םג
 שחמה ןה :המו! . ,םיצנירפה  ונל םינתונ המ ,תיאורה
 7ץרא רכד לע םישיגרמ מה רשא תושגרההו םיבשוח
 יעסמ תא ,םלועה תורוק"'לכ 'תא ,םירכוז המה לכה
 לה תא םיחקפמ ,ןידאלאס ימי לא תחא הסיטב םירבוע
 \ לבלבהמו .בברעהמ לכה  ,החכשנשו העקשש המחלמה
 = ותוחוכנ ץרא למסו  ,תינויליגנביאה היצידרטה | תרוצב
 טה תועב םיאור םה םיאבה תורודל רואמה-לרגמו םי קירצל
 שוהל הלאה םילודגה ולכוי: תחאב .םותא רהב רשא
 חה ןמ :תוילקירילקה המ ,רורב םעיךוהב ,םבל .תולגתהב
 'םרא - םיברב .הזכ לישבה חידקה ןעמל .ךא .םש
 ושמבש םומ וא הלעמ איה תוירוקמה -- יכאבפליטיוו
 28 וא ?וא הלועפה איה המו ,ןהכו רוסיפורפו ץנירפל
 ! םיחקפה וניתובר ,אל .וחומב תפנרא .,,ול שי  ינולפ
 תקיעמ .הקיטילופה תקע ןיאש ינפמ ,תמא  רבוד אוה
 +, ומלבל  ויפ ךותל .הכח ליטהל .הלובי הירטמלפה

 ולונ ,ל .י
 9. ה. 0 תק

 ,םונאיורדה ,א ךרועה איצומה

 קפה הטסק5 4. [. [ק/8080.



 ןכו

 ,חיטרפ לבל תישרדמו תידומלת .הידפולקיצניא אוה 'םלשה ךורע  רפס

 לש םילמה לכ תא ללוכה "ךּור ע ה רפס, (א :וללה םורפסה יפ .לע רצ

 שיר ,לאיחי וניבר ןב ןתנ וגובר תאמ םישרדמהו ם

 ןימינב ןשלבה ברה תאמ "ךור ע ה ףסומ, רפס, (ב .ימורד את

 םה ,"הכרעמה תורג רפס, (3 :וללה תופסוהה וולנ םהילאו ,או

 ןב .לאננה וניברו הלוגה רואמ סושרג וניבר , ןואג יאה בר לש .םשו

 וגיברד "ךורעה רפסל חתפמ, (דו ,ורובחב םהב שמתשה ןתנ ונינ

 י"ךרעה ןיח, תרבחמה תפסותב לאיחי נינו
 "ךורעה רפס, לע דסוימ אוה ל"ז ₪ ו ה א ק תאמ "ם ל שה ךרו ה ע/ רפפ

 ,(א"צר'ה תנש) האוציניוו תאצוהו ן"לר'ה תגש .ךרעב) :הנושארה האש

 י"ךורעה, לש דידובתב ת ע ב ש ל םאתהבו םינוקתו תורעה .,תוהנה ,תופ

 .םישמחו תואמ .עברא ךרעב ללוכ  ,ויקלח תנומש לככ "םלשה ךווע,

 רשא ,דצ 8,000 בוריקב םהש ,הטרווווק לש לודנ טאמרופב םופד לש

 +דומע 7,200 כ"הפב םידומע ינש ןב אוה

 לש ורודפב יכ ,התמגוד ןיאש תיקנע הדובע אוה "םלשה ךורע, רפסה

 הנש םירשעו ש מח ךשמב ל"ו טוהאק ברה למעו ךבע  "םלשה
 הירבו 'ר :ומכ ,םלועה תומואבו לארשיב םימכחה ילודגמ הברה

 המלש 'ר ,ץנו'צ ןאטפיל בוטיםוי 'ר ,ריגייג םהרבא 'ר ,ליקנו

 םהרבא 'ר םכחה ברה ,ש טיל יד רוסיפורהה ןר י ל י מ לוסיפורפה ה
 לע וחיעה רועו ןיקסנילומ ם השמ ןב ץרפ רחשה לעבו יבכרה ּח

 אל הוה םשובכ | יכו ךאמל הלענו- רקי רצוא אוה יכ. ,"םלשה ףולע)
 , . "לארשי .תורפסב ןווזע

 רצוא םג אלא ,דבלב םילמ רצוא קר ונניא "םלשה ךורע, .רפסה
 ,ל"וח ירמאמ הברהל םירואב רצואו םישרדמו דומלתב השקה רבד לכל 'םיר\

 םהמ ונינק רשא ,ל"ז טוהאק רבחמה ישרוי םע ונלש .הווחה דוסו לע
 ל"נה ויתופסוה לכ םע "םלשה ךורע, רפסה תא .איצונ  תותימצל .תונוח
 לולכי  ךרכ :לכָג ..םילודג םיכרב (19) רשע םינש תינבתב םונש שלש ן)
 --דצ .988) הטראווק לש .לודג טאמרופב םופד לש תונוילג 36 ןמ תוחפ
 :ונויה ,םישדח השלש לכב תחא םעפ עיפויו (םירוטע

 תנש שדחה ףוסב חלושי תגש ישדח לש
 10 ינוי 110 ינוי--לורפא
 1010 רבאוטניס 1910 = רבאיטנופ--ילוי

 1100 רבאקיד 1910 רפאקיר- -רבאוטקוא 1
 11 טראמ \ 11 טראמ- -ראוונאו
 11 ינוי 11 ינוו---לירפא

 11 רבאיטניס 3911 | ךבאוטנופ--ילו |
 11 רבאקיד 1911 רבאקיד--רבאיטקוא
 12 טראמ 159 טראמ --ראוזנאי

 119 ינוי 19 ינו --לורפא
 15 רבאיטניס 1912 = רבאוטניס--ולוי

 112 רבאקיד 1912 רבאקיד- -רבאוטקוא = =
 1918 | טראמ 1918 | טראמ--ראוונאו

 = והורג | ועו ה וז <

 ןותעה לע 1910 תנש לש ,ילוי--לירפא ישדח) ינשה עברל המיתחה תלכו

 ושותה רמה ְּ
 ."ןמזה דה לש הקיתואילביב, ןוחריה לע
 ₪5- .הטמל םיראובמ המיתחה יאנת ₪.

 "מזה דה. ימתוהל קרפ =
 לודגה יקנעה ןוקיסקילה

 'םלשה דורע,
 | .ל'ז טוחאכ (רדנפכלא) הדוהי ךונח יבר תאמ

 הוהכיאבו תומפכב אמ

 "ןמזה דה, תאצוה "םלשה ךורע, רפס

 האצי רשא ,הנושאר האצוה "םלשה ךורע,ה ומכ תומדה ותואבו .רתויב חכושמ

 רינ לעו הפי םופדב םפדוי

 היהת אל ןנלש האצוהמ "םלשה ךורע , רפסב .ל"ו טוהאק רבחמה ברה ייחב

 תיועול וספדנש םילמהט אלו ,ירבעה (טסקיט) ספוטהט אל תוטמשה םוש
 הרתי הלעט דועו ,'וכו תוירוס ,תויסרפ , תויאיברע , תוינוי ,תוימור : תויתזאב
 ירפסכש ירחא ,תמאב םלש חיהי יכ ,ונ ל ש האצוהמ "םלשה ךורע,הל היחת
 הברה םירבד וקחטנ ל'ו רבחמה ייחב האציש הנושאר האצוה "םלשה ךורע ה
 הגתינ ,ונתנידמב הרוזניצה הלקוהשב | , וישכע  ןכ ןיאש המ | הרווניצה י'ע
 יללכ תרקבה דצמ הקיחמ םוש ילב הוה יזוידנארגה רפסה תא איצוהל תורשפאה

 הלע הנושארה ותאוצי תעשב ,ל''ז טוהאק ברה לש "'םלשה ךורע,, רפס
 תואיצמה רקי אוהו ולוכי רכמנ וישכעו ,םילכור 45--40 ךרעב .היפורב ורוחב
 . לבור 70--60 ךסל וריחמ הלע ןבילע ,ללכ וגישהל ןיאש .טעטבו ,שממ

 ןנירה הו בושח רפס לש הבחרה יתוטשפתהב ונחנא םיצורש ליבשבו
 סע ל"ן טוהאק םרה תאמ ''םלשה ךורע,,ה רפס לכ לש וריחמ תא :םיבצוק
 :הטרופ םעו ולש תופפוהה לב

 .היפור תנירמב

 ףרכ לכ .דעב .ונייה ,לבור 18 קר ןמזה דה, ימתוחל

 . לבור 0

 ..לבור 2.90 ףרכ לכ דעב ונייה .,!ר 30 קר םימתוחה יתלבל
 ,תולשמה רקוי ינפט ךרכ לכ ל 'פאק 80 דוע ףופוהל שי ל"ןחב

 ינפמו ,וליתתה רבכ "םלשה ךורע,,ה רפס תספדהל ונלש תונכהה
 תא םיררועס זנירה םיראילפמיזקיא לש םצמוצמ רפסמ םיפדנ /הלחתבלש
 םהיתונמוהב וררזהל, אג וליאווש "םלשה ךורע,,הב םיצורה םידבכנה | ונימתוה
 + דעומ .דועב םהלש  םיראילפמיוקאה .תא םליבשב םיפדהל לכונ ןעמל

- = = ₪ 

 1910 תנש לש נשה עברל .חולשמה םע המיתחה יאנת

 דחיב "ןמוה דה, לע ;לבור 9--דכלב "ןמוה דה, לע :היפור תנידמב
 תפסותבו | לבור 3.50 "םלשה ךורע,המ .דחא ךרכ םע :

 : . .לבוה 4--הקיתואילביב ה

 *ןסזה דה, לע ; לבור 9.15 דבלב "ןמוה דה, לע : (ימוי חולשמ) ל"וחב "

 תפסותבו ;לבור 8 ?םלשה ךורע ,הט דחא ךרכ םע דחיב

 ; .לבור 5.60. הקיתואולביב ,ה

 ?ןמוה דה לע ; לבור ל,50 רבלב :"ןמוה דה, לע :: (עובשב פ'ג) ל"וחב
 תפפותבו ;לבור 4.80 "םלשה ךורע,המ דחא ךרכ םע דחיב
 ,לכור 4,95 "הקיתואילביב ה



 .תואירכה תרימש
 סם ןויה אּוה יִרָה לּוַּעַה .יִרְבֶא רֶאְשּו הביקה לש .ןמָאְנהְו יִהְמאָה הוא לֶאָפ ןעס ןיוה

 יוח :אוח ירה = = = הנה פל ףקשל שמ רפמפ .עקו קוטב ןוגה--לאַפרעס ןיוה
 ה אּוה יִרָה ראָמְל : דָדועִמּו איִרְבַמַה ,.סַנְרפִמּו ןיזמה הקְמַה--לֶאָּפְר ןעס ןיוה
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 ַס ןח
 כ ןויה אוה יִרָה ריִהָמּו לק. ,רּומג לופעל .הקודּב רֶהּויַהְו הָחָלְצּומַה .הָלּג פה--לֶאָּפְר ןעס ןייה

 ו

 סן

 א

-- 0 

- 
 ייה .אוה ירח | הָבַהְמ שיח סָפְקָמְל ובושי יג .שַלַחְנְש .ףוגה :יִרְבָאְה עופמה .ןווח- .לֶאפְ :ןעס ויה

 יה אוה ירה  הָנָאיניהַהְו הָצּופרה .םֶלועְב .ןיטינומ ול ּואְצַנ בש .חָבּושָמַה ;יד- לאפס ןווח

 ם ןייה תֶא ךא הָלַחַמ לָּכ יִרְהִא תּוהָשל. דָמָאדהַפ .םיִאְפורָה .םיִצְעַמ הְליַה - לֶאפרןעס ןווה

0 

0 
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 .הורפסב השבת
 םירחבנ םיבתכ

 (תודהיהו .םידוהיה תלאשל)
 " . .(רחא וריתהמ) בי ובנריב ןתנ רך האמ

 3 (תינמרגב)
 מ עיפי ןושארה ףרכ ,לודג 2 ,םולודג .םיכרכ .ינש
 וש -יצחב = עיפוי ינשה ךרכו ליר פא שדהל הינשה

 ,יא מ שדחל

 ,לבור + הכירכ :ילב ךלכ לכ רוגע .רוחמח
 :,לבור250 הכירכב

 |[ = .הזה ריחמהב הללכנ אל אטראפה |
 וה םירפסה רחסמ תיבב לירפא 15 רע .ריחמה תא טל

 ןיפאריפאפ

 ורפ"ורפ
 ק6 ו'טש 10) הירישע

 םילועמ :דתשו
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 : ַר / --
 ,םתוכיאב 8 ו "ללימ

 הרבחה לש

 םרעפאפל
 :;גרובפרטפ טיסב

 :ינשה ךרכה תאצ ירחא  ףכיה םיכרכה .ינש תא לבק ל .םיאפורה תצעב ועמש ואל ינשה .ךרכז : ית .םי ינש מ הטמ ּ 0%
 ,אטראפ אלב ישפח ל 0

 םירפסה רחסמ תיב ן לש .יצחו תחט ףכ .יכ ואצמו ובשח םיאפורה
 כ לו א 1 ו ו

 םיטפצרה  ותוא  םיליכמש = המ .התואכ  לורבה | דופי תא .ליכמ
 יב שי ילורב, ןייבש .לזרבה .דוסיו ,םיאפורה לש םילוקמ  רתווה
 היתשל הפי אוהו .ףוגה תא אירבהלו םדה תא ,רהטל ידכ

 .תונייה ראש לכמ . רתויב :לוזו .רתויב : ליעומו םינטקלו םילודנל
 הפידואו .יושרו "למרכ, תרבח לצא הריכמה

 ל

 : "למרב, -
 רקורד י

 1 תו : .גרבמולב בורההנוי

 ו לזאת , "א ,ןפי

 0 8 00180 / ןויפסימוק =-  תונכוס

 תו םצעסת ג. מקס |! .טרופמיאו טרופסקעל

 | חספ לש טריפשו שייו ןעטסקאמשענ ער
 (םירפשנייפ) טריציפיטקער ךיוא

 תשנו הש אסחסופ חשק זמ
 ₪ :₪.םס תוצג ס6פוווה. ו םפסההסה סיד
 <: םיקידצה םינואגה םינברהמ םירשכה טיט =

 ייב ןעלעטשעב ןאמ ןעק
 5 -- ם. הסכם 0044.
 ש"וי רער גנולדנאהעב עטפעב .ןעזיירש עטשיו:?ג

 \ .קאסשענ ןעשו) ןייו סיס שסואוועב ז"א  טריפשו הקירמא תנירמל יםלועה, ןכוס
 .טלאטשענ לאטסירק ןיו" שוש ,היר ןעמענעננא

. | 
 ו (ם"מיב) ןאמרעקורד .פ רמ \

 08-54-08: ל 200-2050558 8. .קחווספסתמופו 816-108, 50. תג] 5
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 תיעיבר הנש

 .ירבע ןועובש
 ,ושו וי וי

 "2 .תיטבהטלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה כ לכב אצ : .
 =, לארשי ץראב  לארשו ,םעל | יולנדטפשמ

 7777 א
 כתה
-51- 

 צי %

 ,הגונ .ש ו .ץיבוקרב .ד יי 6

 ,םירפס רכומ ילדומ = .(אזי) . .רשצמה .רופס .,זמלש וקח 2 ן . ,םיחיכומ  םירפסמ
 % : " - ,גרוברטפב .הלפשהה נקטע תפסאל ב
 ץרפ . 0 ,"תעעונתמ איה ןכ .יפ לע ףא, ג < :ץרפ :.ל כי :הבוסח ,(ו) .ת ! םי /

 +ינרק .חדוהי ,(ויש) םינושאר םיזורח 9

 , .ןאראב הרובד , (ןרטסקיא יכתכמ םיעטק) תוניחב (0 בר רב כר

 : ..תונויצב 1 ו
 י : 8 / +
 0 ל .רלפנרב .ש רו .6) ברעמב .תיעדמה תור

 ץראל ץו :ץראל ץוחב 8% / /
 ,תויתורפס תועידי ו

 ,ךלוה 5 %/ג  תקירימאב ,גגיליש 9 הילגנאב , קרשמ 8 - הינמרגב , םירתב 10 היראננוא.הירטסואב : ל"וחב 1

 . .תגש עברלו יצחל הז ןוכשחכו , קנרפ 1% תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 6 , . ק 30 הסירדאה יונש דעב

629 
 | .'פוק 49 םירוטעה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רימעה לע -- ,םיתעברא תקלוחמ מיטפ הרוש לכ דעג : תוקדומ .ריחפ

 :תפירדאה

 ו 0 הע" םאתפמה ל 0028870888 8. 0 4

 0 ..םיצק 1 10 וא לכ ו ו .
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0 ₪ - / 
 המיתחה תלבק תכשמנ 4

 לירפאב ןושארה ןמ ---
 ל ןועובשה לע 0

 =>םלועה ./
 (תיעיבר הנש)

 תלהתמ .קר .תלבקתמ המיתחה
 .םישדח השלשמ תוחפ אל ןמולו

 ולה םירפופה ופתתשה וז הנשב ואציש תונוילגה גיב

 גבר לב
 .עב

 ,ימע:ןב ,ר"ד .ש רלפנרב :היבוטדרב , ב רשא+.מ ןיקשיסוא .םעהדדחא
 ,הזעילא-ןב = ,הרובד , ןוראכ \ ,הובשחמהלעב ד / |, וקובי יש

 ,וא .ש יקצרורוה ,,א בונאיורד ,,ש 'בונבוד ., ((גזמתוה .,.' ,םינבנירג =
 ,.ל + ,םיז \,.פ .מ ןמדייז , ,מ גריבליז ,.א ףידרה .,מ שינעה ,,באובה

 ;יל ומ: םולכנעיליל =.,ל/ ,א .יקסניוועל :,בקעי . ןחכ = ,(א :יחרצ |
 יל ,י ץרפ  ,.נ .בולוקוס  ,ם"ומ ל ,בקעי .רגרל : ,ןיוועלדןמפיל
 ץיבורוטנק = ,הָרּוהו ינרק = ,.ד. ץיבונלפק * ,,ש ץיבונרצ ,,מ .ץויואפ
 ..רועו םכילע-םולש .א ,ה יקפלוגשאר.,בר רב בר ,,א םאר ,עשוה*

 יויו"

 יצחל-..,לבור 4
 .לבור 1 ,הנש עברל

 הינמרגב  ;םירתכ 10  .הירגנוא-הירטפואב + לוח בע
 דץראב = ,רלוד : 5 :/; הקירימאב = ,גניליש 9 הילגנאב  ,קרמי ₪
 יצחל הז | ןובשחכו  קנרפ 9 תוצראה .רתיבו קנרפ 0 לארשי
 ,הנש 'עבהלו הנש | 0
 תכרעמ .י"ע  "םלועה, לע .םותחל | םילוכי = : ל"וחב .םימתוהה

 :הסירדאה פ"ע .ןלקב "טלעוו,ה

 ,לבור 8 הנש הנשל :היסורב ריחטה

 : הנליווב "םלועה,\ תפוררא
 ק6 תהווה ,ז 0 תו םוותטאס, 0030 3/5.

 0086002 .,1%\.₪401 \צו!הט, 3010 508(0]ג 15.
 רמוג תא  עודוהל םושקבתמ מתמיתת תא שרחל .םיאבה םימתזחה לכ! 2 ,2

 ..םהלש הפטעמה יבג לע םשרנה כ אה
 ו 0 -- 0:20 היס

 םינותעה  תרוטנוק י'ע "ם לרע ה, לע "םתחל רשפא הנליוב
 םידדוב תונוילג כ"ג םירכמנ םש | ,ינלאוואז  בוחרב ,אָו ,ק

 ייפ לה שה לש ל

 .,לֶאפְרְזִעְס ַפ ןייה אוה יִרָה לּוָעָת יְִבָא רֶאָשּו הָביקה לש :ןֶמָאְנהְו יִתְמַאָה בָהְואַה - --לֶאָפ :ןעס ןייה

 ן הָליִכַאָה ֶרּוק הָיְתשְל בוטהו מחנה ,בָרָעָחְו קותָמה ןח - לא ןעְס ןייה

 דאָמְל ָרועְמּו איִרְבמה .םָנְרּפְמּו ןיומה האסה -לאָפְרעַס ןיוה

 ריִהְמּו לק. .רּומג לּופעל הקוד רָתויִהְו הָחְלְצומה הָלְּפַה--לֶאָּפרְעָס ןיוח

 אוה "רה  הָבַהְמ שיח ספה ּובושי יב .ושלחנש ףוגה ירבאל .עיממה ןח -לֶאָפְֶיְעָס יה

 אוה ירה הָנָאיִניִהְ- ו הֶאופרה סָלועַּב ןיטינומ ול ּואְצָ רָבְּבָש .,חּבּושמַה ןוה--לֶאַפְְעָס ןייה

 הָלָחִמ לָּכ ירא תותָשָל דָחָאדהַפ םיִאְּפּורַה םיצעומ ךָּבְלַהה- --לֶאּפ :ןעס :ןיוה

 סחחהווה הוה 065-קה0הבנת םהתה 10, םקסוו5 [שק3וו₪ו8] : אה יּתְמַאָה לֶאָפְרִעַס ןייה

0 

 לש ילורבי ןייבש לורבה .רופיו*, םיאפורה לש םילועט .רתויה :

 ה ה| מס, 00 0 0

 לאפר'ןעס ןיוה אוה יִרָה

 :,לֶאְפְר ןעס ןייה .אּוה יִרָה
 ,לֶאְפריןעְס ןייח אּוה יִרָה

 :,לֶאפריןעס ןייה

 ;לאפריןעס ןייה
 ,לֶאפְרְעְס ןיוה תֶא א

, 

+ 

 ןיסאריפאפ

 ורפ"ורפ
 ק 6 (טש 10) הירישע

 םילועמ .רתויה

 ,םתוכיאב
 הרבחה לש

 םרעפא5ל
 .גרובפרטפ טיסב

 לט
 טכיזענ ןופ ו ו םא\\
 מ" ה פר
 :מכיועצ ןופ ל ,ערעדנא ןוא

 | נימעמטעב זיא ה

 ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו  ובשח .םיאפורה =
4 

 לו
 יטנפערה ותוא םיליכמש  הָדמ- התואב .לזרבה< דופי תא ליבמ

 ₪ הפי אוחו . ףוגה , תא .אירבהלו םדה | תא. רהטל | ידכ
 וחנה ראש לכמ  רתויב לוזו .רתויב = ליעומו םינטקלו  םילודנל

 הסידואו .יושרו כ תרבח לצא הריכמה

 הקירמא  תניהמל "ם 5 ע ך, כוס
 טיפיכ ןאמרעקורד .,ם רט

 8. טסו ה |[ -108 50 6808] ו



 == = .ע"הת ,ןםינ ביי .,הנלוו = <===%-

 11 א ה , 01-06 מ

 יא / - (יחימוא

 תילארשיה הלהקה לש 1909 הנשל הנשה ירפס 'ומסרפתנ
 דומלל שי םירבד הברה | ,איסורפב .לארשי \ תולהק\

 .דחא טרפ לע קר דומענ םעפה םלואו ולאה .םיר
 ךלוהו  תחופ ליחתה | תונורחאה  םינשב יכ ,  ,םיחיכומ

 רפסמ היה 190% תנש דע  ,אניוו ידוהי ברקב .תורמהה
 ליחתמ .אוה ךליאו ןאכמו ,  הנשל הנשמ ךלוהו  ףופומ חו

 .(ללכה ןמ .תאצוי איהש , 1908 הנשבמ ץוח) ךלו
 ורימהו םידוהי 188,186 --1908 תנשב אניווב ויה .ןכ הנ

 ורימהו םירוהי 177,800  אניווב ויה 1909 נשבו ( 4% 6
 השמח 1905'שכ םתודהיל ורזח םירמומ האממ :רועו (
 הומ ץוח ,םישנא העשתו םירשע --- 1909 תנשכו שוא
 יאושנ .לש ןויסנ .יריל םאובבש , תוירוהיהו : םידוהיה רפסמ

 השאה וא  רבגהו  ,םתודהיב .םידמוע  םיראשנ .םה * תוצא
 אלש שדח רבכד והז ..םהילע תורהיה לוע תא םילבקמ םיוצות

 .חצנמה ירוהיה םלועה .היהי הומלועה ינש תושגנההבש , הלחהנ ה
 תחא תירוהי .אתינורטמש ,.תרפסמ הפירחה תידוהיה הצלחה

 ירצונ  ריעצב ינא הצור :הרמאו  ,התבל .ןתח השקב
 תוילארשיה תולהקה לש הנשה רפסבו .הפחוימ תידו הי החו
 אתינורטמ  התואש + ,םיחיכומה | םירפסמ | םיאצומ  ונא היס
 ,אצוי וללה םירפסמה יפ לע .איסורפ ירוהי  ברקב איה תש
 %% סחיב ,הלוע איסורפ ידוהי ברקב תובורעתה יאושנ רועש

 , םגצורפ 1.5  ,הנידמבש  תובורעתה יאושנ לש יללכה
 לב = רפסמ לא .סחיב ,הלוע  איסורפב  םידוהיה  רפסמש
 תובורעתה יאושנ .תלאש ןבומכו) . 'צוהפ 1.1" קר  ,הנידמה ו
 הלאש---הרופיו הרקיעב אלא ,רבלכ .תיתר" הלאש קר ירוהל ל
 אשונה ילוטק :ינמרג ןיב תירוסיו הלודג אתוקפנ אופא שי\ , תפוח

 אוה בר רוחיב .(תינמרג אשונה ידוהי ןיבו תיטנטסטופ
 התואב ,ןילרבב .םירדה  םידוהיה . ברקב  .תובורעתה

 .איסורפ ידוהי לכמ:'צורפ %5 תוחפה לכל םיאצמנה
 האממו ,םה תובורעה .יאושנ ה ר ש ע :ןילרבב םידוהי יאוש
 (.םה .תובורעת יאושנ ה ש מ ח הגידמה לבבש ידו

 .תושרד ישרוד - וליחתה .רבכ ןילרבב ,םגש :י"פעא ,ןכ-
 הצע םש ואצמ אל .רוע םוקמ , לכמ ,הרמהה ד'ע .הופ

 ו ו 00 /

 ל -8- ,---

2% 

 ו ס]ד ג , 8-ע0 קמה, 1910

 תא ןילרבב  בושחל םיליגר םרט רועו , ץרפב רומעל הלובחתו
 לע טיבהל וליחתה רבכ םשש  ,אניווב כ"אשמ ,ןוייבל הרמהה
 . ףצקב---הרמהה לעו זובב .ריממה

 םימסרפמ | עובשו עובש לכב | :אניווב וגהנ הפי גהנמ
 .:עובשה ךשמב | ורימהש םידוהיה תמישר תא םיירוהיה םינותעה
 ה רמומה ידוהיה . םעה לב ינפל העקוה ןיעמ איה וז המישר
 ה םיניע יפלאש ידכ רבדה השענ הנוכב יכ ,שיגרמ , םםרפתמ

 ומש תא :ומישי .םידוהי .יפלאש :ירכ ,וובב  וילע .תוטיכמו וב תוצעננ
 'תמָאב  רצויו .ךלוה הז .חבושמ גהנמו ,,ןוארדל ורכז תאו הפרחל
 ינב תא םימרמו םמעכ םידגוב אלא םניאש ,םירמומהל ווב לש :סחי
 'תומישרה םוסרפ .זיגרמ המכ רעו . םיחפסנ םה וילא רשא םעה
 טנמלרפב וב = תונעל = ןינעל היה רבכש הומ םאור .וגא הלאה
 טנמלרפהל סינכה לי'צואוו טרקומיד:לאיצוסה טאטופידה . ירטסיואה
 הלהקהל | םיריתמ | המל רש "תועדב .םישפחה, לש םמשב
 תומישר תא סיפדהלו הזכ "תומלא השעמ,, תושעל "אניווב תידוהיה
 .תרחא תרד לבקלמ םידוהיה הא ךכ י'ע אינהל ידכב , םירמומה
 . םרוקמכ .תוספדנ .תומישרהו הלבקתנ אל .הלאשה ךא

 רבכ וכ אוה םג הארמה ,אנווב שדח השעמ ערוא ושבע
 ,םֶהְל  יוארה סחיה .ותואב | םירמומה לא םחיתהל םש םיעדוי
 לא םישנא העבש רוחבל םידמוע ,ןושארה ווחמב  ,ריעה רובטב
 , םידוהי םה הז זוחמבש םירחובה .ןמ האמל םיעבש  .ריעה .תצעומ
 , םילרבילהל םבורב םירוהיה םיטונ  ,עוריב
 ל "החנה, .הזב תושעל והמא .יכ ,םירמומ םידוהי
 לאש ,ימשרה הריחבה דעו .םכל םינתונ ונא .םכלשמש ואר : רמולכ
 "םילודגה םתואל חורה  תברק םיבורקה ,םישנא םיפנכנ וכות
 הלאכ םינינעב יכ ,ותער לע  רמוע .ואדו , רגיאולל רובכ .וקלחש
 "אלא .רוע אלו . םירמומב .םג רוחבל רשפאו 'תדה .ירחא ןיקרוב .ןיא
 תרבסהו .החנהה תא האנהו הבהאב .לבקמ ל דעוהש
 םהו ,הברה  גררפנ םמצע .םירחובה ךוהמ לבא /. םילרבילה .רצמ
 רשפא יא םאש ,םינעוט םהו םילרבילה לש ו: הנתמב םיטעוב
 אלש רבלבו ,םירומג םייוג ורחביש בטומ ,םירוטג .םידוהיב .רוחבל
 ולפש לש ,םירמומ לש .הריטדידנקב וכמתי אלו אניוו .ידוהי .וזכתי
 םיבזועו םמעב םידגוב םה האנה תַבומ וויא :ינפמש ,וללה שפנה
 שקבל םיבש-םה תירובצ הלודגל . תולעל .ךרוצ םהל שישבו * ,ותוא
 .םמע .ינב .דצמ הכימת =

 | ברקב .רבגתמו *ךלוה .ימואלה .שגרהש "םיאור = ונא ןכ הנה
 תא .לקנ לע .אצמנ .רבדב ,קמעתנשבל ..אניוו : ידוחי

. 

 : \ םיטרידנקל ודימעה וללהו

 < םינפה
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 רקיע יריל האבש , הינויצה העונתה .קפס .ילב איה .הנושארה הבסה
 . לצרה .ר'הה לש" הלודגה הרובעה הליחתה  םשש ,  אניווב  היולג
 לעו ללכב הירטסוא ידוהי לע הברה .העיפשה  תינויצה .הלומעתה
 העונתהל  הרומגה תוברקתהה  ןכומב אל םא :,טרפב  אניו\ .ידוהי |

 ןכומב. רעצמל העיפשה ירה , תישממה תינויצה הרובעהו תינויצה
 םרט רוע | . תימואלה תימצעה הרכההו ימואלה שגרה  תוררועתה
 התיחש המוצעהו הכרה העפשהה תא םנסל העשה | העינה
 םתוא לע וליפאו , הנירמו הנידמ לכבש םידוהיה לע  תונויצהל
 תוכייש םוש םהל ןיאש ,זירכהל םמצעל המיענ הבוח ןיעמ- םיאורש

 תונויצה יכ .,אלמ הפב דגויו םוי  אובי  דוע  םלואו :. תונויצהל =.
 התויההל. הל הדמעש איהו ,המצע לא תודהיה תא הבישהש איה |
 . התולפש רפעמ המיקהלו-

 םיבושחה  םימרוגה 4 דחאל בושחל רשפא הירטסואב םלואו
 םימואלה .המחלמ :תא  םירוהיה .ברקב ימואלה חורה  תורבגתה לש =

 העש \לכבו וי לכב | םילגנ .םידוהיה יניעל ..וז .הנידמבש השקה
 םימואל .םה .תימואלה .םהיוהל .תואמגוד םהל .םישמשמה  הונויזח
 הארמלו | . םתוברת םויק דעבו םמויק תוכז דעב .םימחלנ םינטק

 אלש רשפא יא וללה םימואלה לש םנוחצנו תאזה השקה המחלמה =
 .ירטסואה ירוחיה בלב םג ימואלה שגרה ערי אלו ררועתו |

 לודג .םוקמ סופהל \ הירטסוא < ידוהי .םידיתעש קפס לכ .ןיא =
 ל וניתויבז רעבו תל ונהיחת דעב .הלודגה ונתמחלמב

 < רומר יי .- ו 0

 םיקסועל הפסא .גרוברטפב .התיה ינש רהאב .ט"ב---ז'כב :
 בור דבלמ ראב. הפסאה 'לא- איסור .ידוהי .ברקב הלבשה תצפהב
 ינקסע הצקו הלכשה יציפמ תרבחל רשא  יזכרמה דעוה ::ירבח

 , בווקמ = , הבקסוממ :הנידמה ירעמ .םג שיא .םישלשכ ,  גרוברטפ |
 . "וכו :אגירמ ,  קסניטמ 7, אנליוומ

 ץוח .םולכ טעמכ הלבשה .יציפמ 'חל הל היה אל. .רבעשל
 הורשע השארב ודמעש םישנאה לש בומה םמשמו הפיה. המשמ
 ,רחא ףינס .הרבחהל הל היה  גרוברטפבש זכרמה דבלמ ' . םינשב

 קרו מצע ינפב זכרמ אלא 'תמאב וניא אוה .םגש > הסולו
 ינשו .וילע .ארקנ  ףינפ םש .אמלעב  םיימשר  םימעט ינפמ\

 ותלבשהו םעה ךונח לע םתעפשהו םהרובע החי .םג ולה םיזכרמה
 םימיב הררשש הטישה יפ לעש םושמ |, ראמ- תמצמוצמ \ ההיה
 הנושארו רקיעב :םבל תא םימש היגיהנמו .הרכחה ישאר ויה םהה
 לא םא יב = , היסור  ידוקי לש * םיבחרה םינוחה  יכרצ | לא "אל
 הגרדמל .תולעל .םהל .היה .רשפא יא הבימה ילבש ,םיינע ינב ץמוק
 , ההובג הלבשה

 ,תונורחאה  םינשה רשע לש .םימרזהו = תוערואמה  .םלואו- = =
 איסור .ידוהי לש םייחה ךלהמ לע רחוימה םמתוה תֶא .רעיבטהש \
 'המ תאצל הלבשה יציפמ תרבח החרכוהש , ךכל .ומרג ,םתרוצ תא ונשו |

 םיררוב  םיטרפ רעב .ההובג הלבשה תשקב לש  תורצה  היתומ
 העשה יכרצ \ . ותלכשהו םעה ךונח ינינ על הבל הא תונפהלו
 טאלו .םישרח םיפינפ וחתפיש , ךכל םג 'ומרג הב ןומייק ונאש

 המש י'פע הל יוארה  םוקמה תא תספוה וז .הרבח .הליחתמ ₪
 ירוהי .ברקב  הלכשה תצפהו .ךונחה .ןוקתל עגונב .התדועה .םצעו

 ינקסע לש ,תופסאהש ,רמאנ םא רבְדה .אופיא אלפי אלו... איסוי
 ל : ;הדחוימ  .תובישח ]מצע ל ןהש כ  ןהל שו הרכחה
 תועיריה .יפ לעש = ,רמאל . ."ןמצעל  ןהשב, םילמה - תא. ונשגרה =
 וז םגש .ריגהל השק ;הרומאה הנורחאה  הפסאה | דע .ולבקהנש

 ןמצעל| ןה ש כ ולה תופסאה לבא ..תדחוימ .הובישח הל  התיח | |
 ,הרחוימ תובישח ןהל שי הא | .

 ,רמאנ תצק ףירח "

 ,םירומלה ,

 פטה ר'ע, לגיא ר'דה .לש ותאצרה התיה הדיהע
 'הופ לש "הרהי, תויהל ."םיליחתמל ילאמרונ .ידוהי רפס תיב
 ועו תוקפס הברה ,דאמ דע תמאב איה הבושח וז הלאש ,וז
 מ םא העמנ אלש ונמודמכו ,רורב םיכירצ םלוכו הב :םייולה
 הרב םשל הפסאל | הנירמה ירעמ ואבש  םינקסעה  בורש
 "םהחא . םינינעו - ,אתלימ אעייתסא אלש אלא | ,ואב וז הלאש
 : ,ומל ךרעה יטועמ םניא םח םגש י'פעא ,ךכ לכ םיבושח םניאש
 האצרהה תעש העיגהשכו .םיפסאנה לש םנויע .תא ורירטה
 :וגפאה ירכח  ,הארנכ ויה רבכ ,הל עגונב םיחוכוהו רגיא ר'דה
 הרוצה .תא .םיחוכוה | ולבקיש דוע היה רשפא יאו ,םיפיע
 עמ קוטלחה טילחהל היה רשפא יא םגו  ,םהל | םייוארה
 קמע .תאוה הבושחה הלאשה הראשנ בוש ירהו .הז :ןינעל
 \ ,האבה הפסאה רע היולתו

 נו י'ע הדרטנ  הדובעה ףוגל הפסאה השגנש םרטב .דוע
 1 ןיבו גרוברטפבש יזכרמה  דעוה ןיבש סחיה רבדב  ירדצ
 יונו הוה ירקמה .חוכוה ילדג ,נוהנכו .הנידמה .ירעבש םיפינפה
 'גא היצוילרטנצ ,רוופ וא .םונכ * : תירוסי יהלאש לש הרוצ ףוסבל
 ₪ ואצמנ הנירמה ירעמ ואבש םירבחה ברקב ,היצוילירטנצד
 יקסע םג הפסאה לא ואב .הפוג גרוברטפמש ןויכ ;ורמאש ,הלאב
 וה ירבח .תאמ לולשל ץיוחנש. ירה , יזכרמה דעוה ירבחמ . םניאש
 עגוומה גרוברטפ ינב ויהי ןכ אל םאר ,העדה הוכו תא יזכרמה
 קח לולשל וז .השיחרש ,וילאמ ןבומ ,  הטלחה .לכל .עגונב רימה
 .רוגינ הדגנתמ העדה תו יוכרמה רעוה ירבח תאמ
 : הייפוא "גרוברטפמ רורחש , אמסיסה .םלוא) ..אירבה  ןויגההל
 מב שמתשהל  ונמצעל .השרנ: 'םא = , ךומסתש המ לע הל שיו

 היה להקה תעד תא תפייזמ גרוברמפש
 : הרוג. םינד . ל"וחבו = איפורבש \ םייחמשה םישנאה | ..איסורב
 !והינמרג . ידוהי  ינינעל זכרמ | השמשמ | ןילרבש :ןויכ = ,םירמואו
 :הירענוא .ירוהי ינינעל---םשפארוב = , הירטסוא :ידוהי ינינעל---אניוו
 ..אסוה ירוהי ינינעל זכרמ .תשמשמ גרוברטפ אהתש אוה ןיד "וכו
 ןולרב .ללכ שממ םוש הל ןיא וז הוש הרזג .תמאב לבא
 ,היוטסואב אניוו ןידה .אוהו ,הינמרגבש הלודג התויה תידוהיה הלהקה
 "הכל הנהינ .וללה םירעבש םינקסעהלו . 'וכו .הירגנואב טשפאדוב
 | הא ןיגהלו תעדל (ןוצ רה םהל רפח בור י"פע יכ םא) תלכיה
 זוהה רפסמ לבא .םהיכרצ תאו תונירמה ןתואבש םידוהיה ינינע
 -א לימוה וזיאב .םרפסמל וליפא עינמ וניאש  רשפא * גוברטפבש
 -ןנהלו הערל תלכיה ירמגל ול .הרסח יגרוברמפה וקפה ,קסניפ
 .גוונרמפל הל רשפא יא ךכיפלו ..איפורב תודהיהו םידוהיה ינינע תא
 .ץסע לכו  ,איסורב ירוהיה להקה הער תא .תפייזמ אהת | אלש
 :ןוהש ומכ םירבדה .בצמ תא עדויו ריכמה  ,הנידמה .ירעב ירובצ
 | הפיאשו .גרוברמפ לש :הלועמ ררחתשהל ףאשי אלש ול רשפא יא
 .ו טקילפנוקה ותואל | םג רוסי השמשש איה .וז תחרכומו | תינויגה
 ,.ןנו גרונרמפ ינקסע ןיב ,ןינד . ונא .הילעש וז הפסאב .ררועהנש
 הא םינרחאה ושידגה םעפהש אלא  .הנידמה .ירעמ .ואבש םינקסעה
 ..הרומאה השיררה התוא ולעה ירמ רהוי ףירח לופלפ ךותמו האסה
 ו .שממ .חב .ןיאש

 האצרה רק בוט יכב הזה טקילפנוקה | רמגנש רחאל
 אלש .('םעה .תלבשה יכרצל רשבה .סכמ | יפסכב, שומשה ד'ע,
 - ףוס וס .הפסאה השגנ ,הומיוסמ  תוטלחה : ידיל האיבה
 והע רוסי :קרפה לע ורמעש םישעמה םינונעב :ןורל --- התדובע
 וגו רפס  יתבל  'ץוחמ .הלכשה ונפוא ' . תעיבק ' ,.ירוהי .יגוגדפ
 ה .ןבומכו 6 הרומאה :רגוא  ר"רה תאצרהבש תוחנהה
 יקיה רבר לע = םיחוכוהו .תונושל ה  ד"ע בירח .שארב .םוקמ ףכיה

 סה התוא לכ .טעטכ | כ יולנ ייל האב גוהנכו ::םורבעה



 ב ללב לש .ךירצ וניא 7 םיהש ,הוי
 תויללכה = תועידיב ויכינח הא | ןייזל  ךירצ  אוה אלא"

 רופחל .תומודרק, = םדיב התל : השקה םויקה .המחלמ

 עברא ינפל הכלה ההרוהש אירבחה התוא בהקנ ם
 התיהש הלכשההו ךונחה ינקסע לש הפסאב ב'ג == ,ךיע

 חיכשהל = תולובחתו הוצע שקבל | ץוחנ יכ = =-- גרוברטמ
 ןבומכש == ,הבקסוממ דחא ידוהי . (תירבעה אתיב אפ
 יכ = ,/איסורב .תודהיהו םידוהיה ינינע . לכל לודג .החמומו כ
 -- ,הנושארה הנררטמ רחוס ירוהי .םיקרפל האור :אוה כ

 תוכרבב | ,"רודס,הב קר יולת .תודהיה םויק ,ונימיב  םגש
 םירירשה, . דבלב הטמה  לעש .עמש | תאורקבו |

 יב השעמלו. הכלהל ורוה סתעשבש ,"לובמה, ינפלמ .ורויתע
 -- ןילופבו .היסורב םידוהיה -- ה ד חוימ המוא סמ
 םידוהיה = רמולכ | -- - .תומואה = רתי  ןיבו הניב = לירבמה ה

 לכ תא התע םג רימעהל .ורמא ,ןוגרזה .אוה---תוצראה
 הפסאב ויה ףופבלו .ןוגרזה .דומל לע --- תחא .לע ימואלה
 רימעהל :בייח ירוהיה .ם'היכ יכ ,  חיכוהל .ועריש םידחא םָ

 הפשהו םירבעה םידומלה םיבירצ 'ךכיפלו םידוהי .לש רוד
 / ,שארב םוקמ וב .םופתל

 עגונב = תוטלחה = ידיל אובל הפסאה הקיפפה אל * ,רוטאנ
 ,םיליחתמל  ילאמרונ ם"יב  םופט ר"ע רתויב  הבושחה ה
 אלו תחא אל וז הלאשב ןודלו בושל הלכשהה ינקפע  וכרטצו

 ס'היב םנמאש ,רומג רורב ונל רורב דחא רבד םלוא
 םֶהְל \ םיצוחנ = רתויה = ןייזה .ילב = תא ויכינחל .תחל :בייח

 ומויק 'דעב  ירוהיה .לש והמחלמש | אלא .השקה םמויק
 בייח ךכיפלו . םייחה תומחלמבש הלודגה .איהו השקה איה

 המחלמל .םישורדה ןייזה ילכב .אקוד ויכינח תא :ןייול :ונרפ
 ילכו ורפס .תיב ילתכ תא \ ירוהיה רליה בוזעי = םאש םו

 יבנל = לטבהל העש ו תע לכב ותוא םיפונו
 < תירוהיה .ותומר תא ₪

 םא וליפאו  ,ידוהיה ס"היב תונכהל .ךירצ וילעש ,  דוסיה וה
 םיכירצ  םיטרפה לכו | , ללכה .והז . ,ךכל םיכסה אל קאבופס

 םירחא |

 . "והא ₪ 8 ₪

 םיקחשמו םידלי :נהנמ םיגהונה םירגוב םישנא .וארתש .םכנוצ
 "םינלזג = ב"י,ב = ,"אמאו .אבא,ב  םידלי לש תושפטו  תומיטז
 ,וללה  םידליח תא וארתש .םכנוצר .-- , םידליה = יקחשמ .וחנ

 תא םיקרפל וארק | ,םהיתואפו םהינקזל ףסכ ירורהז .וקרונ
 רפסל םיליגר .לארשי  ץרא :יאנותע , לארשי . ץראמ  םיאבה םי
 ד'ע  ,"הוקת .חתפב --- דרמו הכפהמ | ר"ע | תולעפתהבו 1
 =-- הינומרהליפ דופי, .ד'ע :,"םירליל .רפס .תיבב--הלודג חוג

 ..המודכו
 סוקמב) - אצויה : "רואה, לש :ם'כו = ח"כ = םירמונה  ולבקתנ

 אבא,;ב םיקחשמ בוש םילורגה  םידליה---הנהו ,  םילשורו
 םיארוק 'ךכ .-<- :ונלש  "םיפסכה \ רטסינימ,, לא םיכלוה
 ו הילגנא .'ח לש רוטקרידה = ןימתבל מל"
 םיעיצמ רמולכ | ה ה םיבחוב 0 וחוא פס

 , הרובגה השאה התנמנ םיעוט | ונא ןיא 8 .אל ותו

 ."םידיחיה

 . לארשי .ץראל  ורבעי .ונלש ?םובורמה |

 - םימיו...ריאמ .רוהרא עדי תאו --  ,תפרצב ןה .תונוגה .הוסנרפ שלש |

 .וב  םיקוסע םינקוו  תואפ : ילעב םירגוב  םידוהיש ,  הזה .ךחוגמה
 ,תילארשיצראה ונלש תונותעה ...אחרוא בגא קר הז לכ .םלואו

 (/ = = "תופי, .תולונפ םג .הל שי  םידלי לש תושפטו תומימהמ ץוחש
 '  רבדה תאו ,תוטרפב התעפשה לעו ווילע  רבודיש היואר  ,תורחא
 0  תחא הטטיצ איבהל אלא ונהנוכ ןיא םעפה .בורקב השענ הוה
 : \ .ונלש "םיפסכה רטסינימ, םע החישה .התואמ

 "ןיאר,ל אבש רגובה דליל ןיטנובל מ" דיגה-- םיחתופ ונא,
 . < ושכע .הז רחא הז ונלש קנבה לש םיפינס םיחתופ ונא--- ותוא
 .ןוחבחב ,םילשוריב ,  תוריבב , הפיחב ,ופיב םיפינס ונל שי  רבכ
 \ =--םישדח חשלש םינש רועב , תפצב ףינפ חתפנ רחא שרוח  דועב
 < הפוק .בורקב .דסינ הלמרב , םכשב םג---הנש יצח רועבו ,הירבטב
 :ףינס \ חהפנ .בורקבש רשפאו .וזכ הנטק ריעל קיפסתש "תואולהל
 ,לארשי .ץראב  ויפינפו קנבה לש קס בצמ ...,קשמרב םג 'קנבהל
 הנשב ונל .ראשנ | תוריבב , בומ
 'הזב = אצויכו ,קנרפ \ יפלא תורשע המב .ןב יקנ חויר הרבעש
 "תאו הככ .איצוה הפיחב דקתשא רפינש שדחה ףינפה  ,ופיב \םג
 :קנרפ יפלא ןב .חויר ונל ראשנ םילשוריב .רספה ילב .וז ותנש
 שיו הדיפפה אל .איה םג לבא  ,ןורבח איה היופר תצק , םידחא
 - (לארשי ץראב)  םוקמ לכב תשגרמ ונתורחת . . , הדיתעל  הוקת
 .,י"'רחמ 'םוי תשגרמ רתוי רוע .היהה .היהו

 .החמומהו יקבה  אוה יאדוש  ,ןימנובל .רמ ירבד  םה הלא
 .ךורענ תומה חמו .  לארשי ץראב רחסמו קנב יניגעל רתויב .לורגה
 ,לשמל ןורחאה םהגנוקב ונעמשש , תורהזאהו תונעטה .ןתוא לבל
 :אקוד "וש םיקנבה יפסכמ לודג קלח ריאשהל .תוציחנה רבר לע
 ו םיקוש :רוע ןיא לארש ץראבש 'םושמ = ,ץראל .ץוחב
 8 ? "וכו וכו "םיבורמ

 :ןוקחאה סרגנוקה יריצמ הברה : לש םנורכזב  הרמשנ ארו
 ניחמומ מ. םירחא יתפש לע  תפחרמ הליחתהש :קוחצה תב חתוא
 םיפננופ,ה לכש : ,שרדו  המבה לע .ןומיפ .םוילוי 5 , "ונילודגו

 וחצ תב. פש .התועמשמ
 <>, רנחנאו ,.םהיתויזהב םיגוה ויהיש , םימימתל , םהל חנה::/חתיה וז
 / "ונתוישעמ , חור ונרוי רשא תא קר תושעל רומשנ ,וננה "םיישעמ ,ש

 :םירברה תא :אורקל םהל םג .עראי  םא ולה "םיישעמה , ושעי המו
 == -? םהל ומיכסי וא םושיחכיה ? הלעמל םיאבומה ןיטנובל רמ לש

 רקיעה .אחרוא בגא אלא  ורמאנ אל ולא םירבד םג .םלואו
 השעת איהש , בל .הילא םשויש החירכמ המצע לארשי ץראש , אוה
 .ונלש "םיישעמהו ובאו םא --- , תישעמה תינויצה לנהר זכרמה
 ₪0 ,ונאמי וא

 '=-- לכמ םהל .הבושתו הרקי המגודהש ולא :ונאמו וא ובאי
 תי . . ."תעעונתמ איה .ןכ יפ לע ףא

 .תוחא0ה תו

 שיאה לדגשכו :..ריאמ .רוהרא ומשו תפרצב היה ידוהי שיא
 ::תועט יפ .לעשו  ידוהי- רלונ אמלעב תועמ יפ לעש  ,אצמו .בשח
 יאה .ךליו ."ןונבלה ינפ הפוצה, םמוח = ורצוי ול ןקיה אמלעב
 סות "יטארקוטסירא,ה  ומדש , טסילאיורל ,"'קודא = ילוטק,ל יהיו
 ןותעה \ומל ראב .תררושה " הקילבופרה 'הארמל וברקב .חתורו
 + ילקירלק ןותע תאצוחו םזילאי ורה , תוילוטקה  ."אולוג,, ילקרילקה

 :%<, םיבוטה וירבחלו םישדחה ."ויחא ,ל יוצר .ךיאמ .רותְרא :היה 'םיבר
  :דחא רואמ  רוהרא לש :ונותע :היה םיבר םימיו הל םיוצר ויה .םהו
 תנעשנ \ברועה = יפנכב  הרוחשה = תוילקרילקהש = , םינמיה :םידומעה

 "= .ןתוא קרוזו .האלחו אמהול רומה טלופה | ..ןיביבה רח םהילע <>
 ויב םג לודג התט |!



 . םלועה דע ."ותרלומ ןוע , חכשנ םנמאש | ןול המדנ  :הלילב םגו
 יא ."תורהיה  ןוע, . תאזה החמשה ההיה אוש תחמש .לבא

 ,םצע הקרזנו . השעמ ' היה ,  רפוביש רשפא יאו חכשוש רשפא
 , םילקירלקה תדע ךוה לא ,רשב םג הילע שיש .םצע ,הארנכ
 ידמ :רתוי זרדזנ .יכ , םתצקל המדנ| ,םעה תכרדה לע םינוממה
 .םצעב אוה םג ודי תא חולשל םהירב שיאו םרבח ריאמ רוהרא
 % / | ירוהי - ,ואיה , ואיה , : הנושל תא ץרחתו הדעה לכ .וילע שטחו

 ותחיבנש אלא ,אוה .םג .ונושל תא ץרוח ריאמ רוהראו
 החמשה תבשתו .ונוע .אצמנ םנמא . , .יכ ,ונורג .ךותב
 +. . םלועה .דע

 לדגשכו . יקסבוקטיוו לארשי  ומשו .ןזופב היה ידורי שיא
 יפ לעשו ירוהי דלונ אמלעב תועט יפ לעש ,אצמו בשח שיאה
 שיאה ךליו , "ןונבלה ינפ הפוצה , םטוח ורצוי ול קית אמלעב תועט
 ומרש = ;קודא .ינמרג טפילאירפמיאל ; ןדרה ןאילימיסקמל =- יהוו

 ההברש = הבוזעה .הארמל  וברקב \ חתורו ססוה  "יטארקוטסירא,ה
 ךרועל = ;קראמסיב תמש םויה  ןמ רפיק םלהליוו לש .ותנידמב
 תימשיטנא הרות תובורק םיהעל םלועל האצוי ונממש , "טפנוקוצ,ה

 הרסוימה תומשיטנאה התוא רמולכ , תויטארקומסיראה תרהמ יפ לע | =
 לש םדה תרהטו ינמרגה עזגה תרהט .םדהו עוגה תרהט לע
 םא -ןהילע רומשי .ימ --- , םיאמורהב .םתעשב ומחלנש םינוטואיטה
 ? ןררה ןאילימיסקאמ רמולכ = , יקסבוקטיוו לארשי אל
 םיאנקה "םינטרג,ה ןמ דחא .ןדרה היה .םופירד ןינע העשב 8
 רושח ירוהי .םתסש, ןדרה היה חוטב .םופירד יניגמ דגנכ ומחלנש
 םיקרפל היה לכתסמ :הז רבדל ול התיה תחכומ היארו ."הדיגבה לע =
 השענ איפורב וררשש המוהמה ימיב . .ומצע תא וב האור היהו יארב |

 אוה םג -רזח .ןבומכו ,טומגנירג לש .ןמאנה ורידיו ותירב שיא .ןדרה
 .רכנח ימעל .קר איצוטיטסנוק הצוחנ איפורבש ,'הלודגה .תמאה, לע
 תא רגיאול .אנש םאה,  :רמואו ןדרה וריפסמ ,רגיאול המשכ ,ושכעו |

 האר אוה ,ירמ רתוי = םיצימא םה הנהו םתוא האר אוה ?םירוהיה
 לש חבה תוניעמ לכ לע םחור תעפשה ידמ רחוי איה הלודג .הנהו
 םג הזה רברה רימתי .סא : ,ונילגר .ונתוא הנליבוה ןאל ....הכלממה =
 רהממה רז  עוגל טעמב ענכנ .רבב הבלממה זכרמ : .,?אבהלו ןאבמ =

 דחוימה רתסלקה םייקהי יב ,ןישפנ ךרוצ ללְכ ול ןיאש ,לרגל
 רנא ונטעל ו |

 אורהו \ . םידוהיה .םה .רלא---ילדנל . רהמטה רוה עדה

 תקנחנ
 ונועמב

 ...ןזופמ .יקסבוקטיוו
 ןל םג  הרקיש דע ,םלועה ןמ .ןדרה םג רטפי אל ןבומכו

 םנמא --- וז .המקנ .  זירפב = רואמ .רותרא ורבחל הרק .רבכש .המ =
 ,וללה תוכומנהו תובווכה \ הושפנב פ"הכל ונל שי =- איה הטועפ |

 תא חכוש שיא ןיא :הא?מתמ הגיא תירקיעה הלפשה םתואה י
 . םתדלומו םאצו
 קוריל אלא ,וללה םיובנב םיצור ונא םקנל קר אל םלואו 4
 תושפג .םתא- -ונתוא םתבזעש םתישע הפי :סהל .רמאלו םקינפב'

 ,אוה שודק לארשי הנחמו ,םכברקב תונכוש תואמט

-- - 

 + בר הב בד
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 . תורה תלֶאש ןוְתפל
 1 [ ג 0

 %+הרשכ .רתויה הכימפה איה המו = ><
 הדנ  ,תוכלה  ד"וימ : ןושאר קלח :רומלל וגהנ .הנבוקב
 / - .. 18 ,רמוג "םלועה,י'ע (*

 יו ְ

 * פארשי רוחמה ינמרגה .אוה---'ונא ונמעל , .רחוימה רהפלקה םויקל

 הו תא רמלש ימו .מ"וח לש ןושאר קלחו ,ב'חמ תֶאווקמו
 : .-ימיח חרוא. .םוקמ לכב הכימס ול םינתונו הנבוקב הכימס ול
 נוה ,חמכ הז םינברה םירוטפ הז א דומלמ  ,הימש רכד ןאמ
 / םינמפנה תא םיקרפל לאוש היהו ומצעב לוסלס גהנ יקדובאלסה

 ".הומלשכ ,הבוח אלו תושה רבדה היהש אלא ,תבש תוכלהב םג /
 "'אקלח קר הכו המ ינפמ ,םעטה לע דומעל .יתשקבו :הנבוקב
 ,ג'ח ךכל הכז אלו םישרפמה לכ םע ותוא .ודמקיש ט"וח לש
 ףננש םישעמו ת"ד לש שומשל חרכה רהוי וב ,שי ב"חש י"פעא
 "נחל בר לכל איה חרכה ב'ח ,תנתונה איה ;:יל ובישה ,םוי
 .עחא ותוא רומלי אלוממו ישומשה קלחה אוהש םושמ ,ותוא
 "טלי אל םאש ,ירואיתה קלחה והוש א'ח כ"אשמ ,בר היהישכ
 "וטו .םלועל ותוא דומלי אל בוש ,הנבוקב ושכע ברה ותוא
 .הבה רועה ןבא רומל םג היה אל הזה "םכיחמה, םעטה
 "שש ינפמ ,בר לכל בושח רתויה ע"ושה קלח והז ונרורבש י"פעא
 יד גנימיב ושענש תוניגעו הצילח | ,ןיטיגו ןישורק | יניד וב
 \.- ,שממ תושפנ

 "ו םינבר םישענשכ הרותב םיכמסומה םיקסוע םולכ לבא
 "םש םושמ ,הרות רומלתמ ירמגל םירוטפ ירה ונלש םילודגה
 . ,תופררב ,תקולחמב ,תופסאב ,איטמולפידב ,הקיטילופב םיקסוע
 | .הסרפב םידורט  םינטקהו * ; םירשו םיכלמ | ינפל תובציתהב
 . רירטהל םיליגרה ,םיתב ילעב לש תולטב תוחישבו .י"הפ .יהשב
 "השה רצה .ריעבש םיטועפה םינינעה לכב םינברה .לש םחמ תא
 " :רודו רוד .לכב ההותה לנד יאשונ ויהש ,םינברהש ,םהבש
 .טיקפופש ,הכאלמ ילעב אלא ושענ אלו םרימ הזה לגדה תא ובוע
 : ,בלחב 'רשב לש .תולאש

 :תרתהו הכימס  תניתנל .יתרמאש "זניצה,  ותוא עבקנ .יתמ
 ימל הארוה תרתה תחל הושר ונלש םילודגהל ןחנ .ימו + הארוה
 .,םיקפופה ינושארו ארמגו הנשמ הנש אלו שדוקה יבתכ ארק אלש
 אלה (מ'הב םע ע"וש םיקלח השלש םינש פיעב ןניש אלא
 םידיחי םירבדל ותוא םינממשכ וליפאש, איה ם"במרה תעד
 :.ווארש ,אלפומ םכח היהיו םירברה | ל כ ל  יואר אהיש  ךירצ
 , .אלא רוע אלו (ח'ה ,ד"פ .ןירדהנס  ,'לה) "הלכ הרותה לכל תורוהל
 : ןונלפומ ויהיש,  ןיררהנפבש םיניידה לע הבוח ליטמ ם"במרהש

 ,'ראשמ תצק םיעדוי םג ,הבורמ העד ילעבו הריתה תמכחב
 "וכו תונינגטציאו תולזמו תופוקתו ןובשחו תואופר ןונכ | ,תומכח
 .ינבר וריתהש "ןגיצ,ה לע .תצק הלוע הזה "זניצ,הו (ביפ םש)
 / ,הריעוה

 רי,הו קפירבמ ברה ינפל ם"במרה אב היה .ילמלא יאדוב
 ...ותוא 'החוד .היהו הבימס = ול ןתונ זלה היה אל  ,ודיב "הקוחה
 ..הרומ, עדוי  ,ןרקח אוה ם"במרהש םושמ קר אלו | ,וידי יתשב
 < קלחה תא עדוי  וניאש .םושמ אלא - ,תיברעה  הפשהו "םיכובנ
 לכ ברל בושח ם"נמרה ןיא ךכיפלו : ,ר'וי ע/'וש לש ןושארה

 . והארוהל רופי שמשל ד"ויה הכז המ" םושמ תערל השק
 .'םייחחב םצמוצמ :רתויה .םוקמה תא ד"ויה ספות וננמובש י"פעא
 -.ילוסימ רחא .אוה תורשכה םנמא ,םיימואלהו םייתחפשמה ,םיותרה
 , םטחוש ושכע  ןינממ תופרטהו הטיחשה לע לבא = ,תודהיה
 / חיו "יס ע"ושה .ןושל) "םרובכ םימכח  ולחמ םהלש, םיקרוכו
 = ףכ וכחת, םאו תוחפשה .וליפאו םינמאנ לכה .ח"בבו החילמ לעו
 םיונשמ וא .ףכה תא םיליענמ ,"רשב לש הרויל בלח לש
 / ,הרדקה תא

 התוי "הברה = תודמועה .תולאש ונייח ךותמ תעבונ .וישכע

 .. ,רשב לש הרוול בלה לש ףכ  תביחתמ תורהיה םלוע לש המורב
 :אקודו  הרורב הבושה וללה תולאשה לע םג .בישהל ברה לעו

 איה הלוהג הלאש ,הלימה תלאש ,לשמל ,הנה  ,הרותה .י'פע



 ,רובצב החנמ םהמע ללפתהל ולכויש ידכ .םירוהי .ןונמב
 םיפלא ודבאו : אחתוכב אתעיבכ וז הלאש םה םא
 דבלבו ,דמשל וכליו- ועגפנו  וציצהש = םהב :אצוונו ₪
 לבא ,תצקמב וליפא  םיעגפנ ויהי אל םירשבה א

 ןבא ךילשהל הלילחו, ,"חדנ ונממ חדי לבל, םירמוא
 "אוה לארשי אטחש י"פע לארשיש, = ,ונל םוקד :ונא יל

 הברהלו  ,קומע רעצבו בל באכב וז השק הלאש ₪
 רחא ינא םנ יתייה ,ימצעל ינאשכ , הכירצ איה תערה גושו

 תמאב יכ .ושכע םינברה ואיצוהש הז קספל הטונ "שא ןש
 ;דמשל ורישכהל אלא שקבמ -וניא ונב תא לומל הצוה \

 *ןילקרטה, תא וינפל חתופ .אוה  ירהו ול. השק ד
 לש "ןמיס, ילבו  םירוסי  ילב | תויוגל | םנכוש * ידב

 וריאשהל חרכומ באה היהי םוקירטמהב דליה  בתכו אל
 ורדגש וז רדגו םינברה וטילחהש וז הטלחה > ,יתעול
 ולאכ תולאשש ,הול םיבסהל לוכי יניא לבא . ושע הפיו ,ןהה
 תלאש איה וז הלאש ,  דייוי ודמלש ולא י"ע .אקוד רתע
 עדויו תודהיה ירקעב תפקמ הנבה ול שיש ימ קרש ל
 תובר ולאכ תולאשו . הרתופל לוכי  םייחה .יברצ תא.

 אב םדא היהשכש ,בולקשמ ןושרג 'ר ןואגה לע םו
 םעט :ןתונ היהו ,תבש 'להב ותוא .לאוש היה הכימס:
 הלוכי הטוחש תלוגגרת לש ןכקרוקב טחמ אצמנ א
 לארשימ םדא לבא ,םיקסופב ברה ןייעיש דע הכחתש

 ףכ .הבחתנשכ ::רמוא ינאו : , תבשה תא .וילע :ללחל
 ,המודכו הרדקה תחת בלח עפעפשכ וא רשב לשהוו'ל
 ,ףכית | ןהילע \ בישהל | םינברה = םיעדוי הז ןוממ

 םה ירה םיערמו תומכח דומלל ברל רתומ 'םא ,םהוא םלאש
 תעידיב היולת וז הלאשש םושמ -- + המ םושבו ,רבנ\

 וז הלאש .םג םירתופ ויה איטמולפידב אלו הרותב קר .םילוזנ ₪
 "תומכחתה, ןיאו הרותב 'איטמולפד ןיאו .הרותה י'פע זז

 םתס תעד אלא הניא איה ברה .תעד הרותה לובגל ץוחמו ,תח
 ,םלועה  תומוא  רתיכ םינהכ לש "אטסק, 'ונל וא נא ,
 םינברה תדיעוב ףתתשמו .ב"טפב  בשוי אנליוומ ארנה ה '

 היה אלש המ לעו ,ארמגהו הרותה י'פע .תולאשה לכ
 ויה ךכו . ללכ הבושת. בישהלמ קלתסמ היה ארמגב רוק

 קר אלו תמאב הרותה ינבר ויה ילמלא ,גהנתהל .םוכיל
 , + רבלב 'םנ
 תיתמאה התוהמל ללכב םיאתמ וגיא הכימפה זניצש המ דנו |
 וליפא םגיאש ,םינכר לש תחא תכ דוע ונל שי הנה תמוז

 םתונברש םינבר םה ולא : ללכ הארוה - ילעב .םניאו םינע]
 ,.םה ירה םינבר .ויהש םהיבא ותמש ןויכמ .,השוריב 7
 ושענ ירהו ,אסכה תא םישרוי ,םידוהי םתפ אלא \ םנוא פא"

 םשדק .דובכ אסכ תא םישירומ םה .םגש ,"םיבוט .םידה,/
 וליחתה ושכעו ,בגנה ירע לכב גוהנ הז נהנמ ,םהידחו 5

 תא .תשרוי תב .וליפא . םימעפלש עוריו , אטילב
 ןיב . אינודנב תונבהה תא ול .םינתונו ןתח הל .םיחקולה

 םיבייחמשכ .ושכעו ,תלפשנו תכלוה תונברה ךכו ךכ ןיבו
 בולירקב | קוספו  בוקינציפריק .ירפס. דומלל דוע םינברה תא
 המ .תונכרה ,הודועתבו תואקירטמב תוכלכולמ םהירי .הנייהתשו
 + הילע אהת המ .הרותהו .הילע אחת

 רומג לוטיב הדיעוה תוטלחהב האור ינא ןיא הז לכ רבלמ
 ,םעטמ םינברל םג הטלחהב שי םוקמ . הלופכה תונברה לש
 אהי לאו ,רבלב ריפש תעידי ירכ רע םהלש זניצה ררוהש אלא
 םינבר םיִרְע תצקב שי .ןילופב ירהש ,םכיניעב הומת הזה רבדה
 . ןטק זניצב קר יתדה ברה תא םש םיבייחמש י"פעא רוחל םעטמ
 אוהש ,יפורה זניצה אלא :ידוהיה זניצה אל ןמסנ קוידבש ןויכמ
 'םעטמ םונבר בוש ךל ירה ,הארוה ירומל אלו .ברהל קר הבוח
 ושקב אל ולאכ המדנ ושכע ,זניצ ילב םייתד םינברו זניצ ילעב
 תא רותפל ללכ וגאד אלו םמצע תא רשאל אלא הדיעוה ינבר
 הפקיה לכב המצע  תונברה תלאשו |. דיתעל תונברה תלאש
 .התיהש ומכ .ןורתפ ילב הראשנ

 ,ד

 + תונברה תלאש תא רותפל רשפא ךאיהו
 לכ .תואקירטמה תא ברה ירימ איצוהל ץוחנ לכ םדוק

 בר .אוה היהו ,ברה יריב  תונותנ תואקירטמה  הנייהתש ןמז
 התיה אל תואקירטמה אלמלאו ,םינפ יפלכ אלו ץוח יפלכ
 יהל שיש תושרה תונבר לש הרוצה התוא תשבול םעטמ תונברה
 רחוכה תעד תא םג לבלבמ תואקירטמה תלהנה | ןונע . ושבע
 תנמ לע אלא אב אל ורקיע .לכ ייכ ול המדנו ,תוריחבה תעשב
 זיב לידבהל ול תנתונ  הניא וז .תעטומ הערו  ,קינבוניצ רוחבל
 ברה יריב .תונותנ תואקירטמה הנייהת םאו ,  טדידנקל טרידנק
 ,םעטמ בר אוה השעיש ופוס ,יתדה

 עודיה יפכ תמאב לבא .תרחא תושרל ונתושרמ םאיצוהל השק
 : תואקירטמה תא להנמ םינברהמ דחא ףא ןיא ושכע םג ןה ,ונל
 סי'זורט םיגברהו ,הכשלה ירפוס םה םירקעה םילהנמה ; ומצעב
 ,תינשו ,תואקרטמה ירפסב .אל קר לבא ,םידורט .םהש המב
 " .תואקירטמה לע לוחמל םיחרכומ ונא תונברה דובב תא ליצהל ידכ
 הלהקהל תואקירטמה ורבעי הרודס הלהק .ונל היההשכש רשפא
 = בושת זאו ,ןאיצוהל םיכירצ םינכרה ידימ לבא ,רחא דסומל וא
 םה המ םשל ועדי םירחובה .,התואנה /הרוצה םינכרהל םהל

 ,םירחבנ .םה המ םשל ועדי םמצעב םינברהו ,םינברהב םָירחוב

 "הנקת אלא הניא םינכרה ידימ תואקירטמה תאצוה םלואו
 'לע וק לכ תישאר  ריבעהל - - איה תורודל הנקתהו .התעשל
 יתשו ןיבג ינש הל שיש וז הנושמ הירב , ושכע :תמייקה תונבְרה
 ' םרג המ וא ימ ושבע ונל איה תחא ,לטבהל | תבייח תואררש

 קר גואדל םיכירצ ונא התע , ונמלועל אובתש וז איסומלרדנאל
 לדגל אלא תרחא ךרד ךכל ןיאו ,איסומלרדנווה לטבתש הול
 .שררמ יתב דופי ידי לע םישדח םינבר .ךנחלו
 \ ,םינברל

 -לכ םינברה םיטבלתמ לקה יפורה זניצב םא ,ינולאשתשכו
 ןוילע שרדמ תיב םיקהל ומיכסי אלש 'המכו המכ תחא לע ,ךכ
 4 לארשי תמכחל
 הוב היהתש ךשפא-יא ןפוא םושבש םושמ ,רחא שררמ תיבב
 רמלש ברש ,תולהק איסורב .תומייקש ןמז לכ .תיללכ המכסה
 ימל תושרה ןיא ירה ,ןהילע ןמאנ * וניא הפש וזיאו " איפרנואיג
 תיפקודותרואה .תודהיה  .תיגיגכ ,רהה תא ןהילע - תופכל  איהש

 ,תוימואלה היתויכזו .תוירוטסהה
 אלא ר

 היתושירד הל שי תינוציקה וליפא
 וע, אלו .התער לע הריבעהל אוהש ימל תושר םוש :ןיאו
 1 ו 4 ל |
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 = תואקירטמה :ירפס םנמא
 . ךכיפלו ,ונייחב  לודג םוקמ םיספות םהילע הלועמה החגשההו

 , איסור .תא רוטפל רשפא-יא תמאבש ,בישא



 3 םלועה 8 6 6

 ,תימואלה הפקשהה ןמ ולופא ,ןהל שי איה היתויבוש רשפאש
 המ רקיע לב ,היצנגילטניאה לש היתויכזמ רתוי ךומפסל המ לע
 תובורעתה םושמ אלא הניא ונתעשב תונברה לש הינפ ופיסכהש
 םג בר אוה רואנה ברה :ונל תוקולח תולהק ןיאש םושמ ,הבש
 םג בר אוה ,קודאה ריסחה ,ןשיה חפונה ןמ ברהו םידיפח יריפחל
 קר בָה םהמ דחא לכ ויה ילמלאו ,םיטנניליטנאלו  םיליכשמל
 ,ותלהקב בר לכ בשוי זנכשאב ,םיצורמ םידדצה ינש ויה ותלהקל
 ךותל םנכנ דחא לכ ןיא ,ולש הלהקה יפל אלא םנרפ ןיא
 קספת אל ךכ איפורב םג היהי אלש ןמו לכו ,ורבח לש ומוחת

 ןיא םנמא ,תולהקה ייחב םגו תונכרה םלועב איסומלרדנאה 8
 ,תוינוצק .תויסקודותרוא תולהקו תורואנ תולהק .לעופב . ןיידע ונל
 הרות לעב בר הבירצ איהש ,הלהק שי , ןנשי רככ חכב לבא
 לעב ברל הכירצ איהש ,הלהק שיו ,הלכשה םוש ילב רוחל
 בר תחקל תולודגה םירעה ושכע תובייח דוחיב ,ההובג הלכשה

 תינוניב הלכשה ילעב םיריעצה .בורש .םושמ ,הובג .הלכשה לעב 0
 ,םינברל שרדמ יתב השלש םג וא םינש תויהל םיכירצש ירה ,םה 4

 רחא  :םינש םג ילואו ,תויסקורותרואה תולהקה רעב רחא
 ףוס ףוס יכ ,דחי ודחאתי אל םא םידגנתמל דחאו | םידיסחל
 יתודחוימ תושירר םג םהל שיו םמצע ינפב הביטח םה םידיסחה
 ילודג םע םולש םידיסחה ילודג ושע "תושעל תע, םושמש י"פעא
 בלבש ימינפה .דוגנהו .,ינוצח אלא הז .םולש ןיא לבא ,םירגנתמה
 . תורואנה .תולהקה דעב ישילשה שררמ תיבו ראשנ

 תוטרופמ תומרגורפ .םהל הנייהתש ךירצ וללה םידפומה
 תחנשה תחת תועיבקב םידמוע תויהל םיכירצ םיכינחהו  ,תוררופמו
 תעיבק ,ונצראבש םימכחהו םינברה | ילודג י"ע .םינמנה  םירומה

 :ותרואה לש דיימהיבל םג איה הבוח תררופמו הטרופמ המרגורפ |
 ועבקי .םהו םריל המרגורפה תועיבק הרוסמ | ,ןבומכ ,  םיסקוד
 הבוח תררוסמ הגהנהו העובק המרגורפ לבא ,וצריש המרגורפ וזיא
 -ותרואה = לש !ויהיש םוקמ וזיאב םירפומה ויהי . ..תושר" אלו ןה *

 -- םירואנה לשו .ץיוובילב = ,זליטב = ,ןוזולווב" ,אנבוקב םיקוד
 קרש אוה רקיעה ,םרוג םוקמה אל -- ,הלודג רע וזיאב
 ,תונברב שמשל הנותנ תושרה אהת וללה םידסומה לש םהיכינחל
 .רברל  םוקמה ןאכ ןיא .המרגורפה יטרפ רבה | לע 0

 .דאמ הבחר .תויהל הכירצ המרגורפהש ,רמול רשפא ללכב לבא \
 ,םינוצח םידומל לע םינוציקה םיפקודותרואה םינברה םירתוומ םא
 הבואשו הקומע תודהיהב .םתעידי  תויהל הכירצ \ תוחפל ורה

 םידיתעה ולא ,ינש ילכ י'ע אלו ןושאר ילכ .י"ע רוקמה םצעמ <
 םע שרוקה ירפס רד"כ םשררמ תיבב דומלל םיבייח םינבר :תויהל
 ,םינושארה םיקפופה ,ם'שה קלח בור  ,םינושארה םישרפמה

 ,תוריסחהו הלבקה ,רקחמה ירפס +
 הבחר :תויהל הכירצ םירואנל ד"מהיב לש המרגורפה םג

 זניצ  הזיא העש יפל ריגהל השק | ,תורהיה תעידיל ענינב  האלמו
 רשפא .הז ר"המהיבל סנכהל םיצורה ,םידימלתה רעב עובקל

 תורגב תדועת .תשירד לע רתוול חרכה היהי הנושארה תעהבש =
 הלכשהה ידומל םיכירצ ןפוא לכב לבא ,הזמ תוחפב  קפתפהלו
 שרדמה תיבבו .,שררמה תיב ילתכל ץוחמ םירמגנ תויהל םהלש .
 םיעגונה םירבע םידומל קר רומלל םידימלתה  םיכירצ ופונ"
 לודג םוקמ תוצקהל ץוחנ וב םגש ,הזכ רפומב , תודהיה תעידיל
 הכירצ םרוקמב םינוש ארה .םיקסופהו דומלתה : דומלל

 תירוטסההה התוחתפתהב הפקיה לכב תודהיה תרות תדמלנ תויהל =
 תיכנתה | תורפסה רומל .וב סופתל ךירצ לודג םוקמו  ,תיעדמהוי
 . תיעדמה

 יהזל הז םירצ תויהל | םיבירצ  םניא וללה \ םיתבה ,ינש
 , ד"מיב .הזיאמ | בר הל .רוחבל = הלהק לכל .הנותנ \ אהת  תושרה
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 |( יתב תא רסיל היהי רשפא ןבומכ * ,.הצור .אוהש
 'םונירצ  םיתבה | יכ = ,תרדוסמ < הלהק ונל 'יהתשכ קר
 ןייוה ויהי אלש ירכ ,קזח ירמוח םיסב לע ארקיעמ םידמוע
 | ,תוירקמ תובדנבו םירחא תעדב

 ומ תונברה תלאשל  טלתומהו ידיחיה -ןורתפה וה
 ועו אל םינוש "םיזניצ, תועיבק י'ע .הל ןיא רחא .ןורתפו

 ומ יג לע יאלט י"ע ,םידדצ ידצמ היוקלהו המוגפה תינברה

 ועו םינשיה ."םילכה תריבש, = השורר\ , תונברה  ןקותה אל
 / ,םישדח םילכ

 ומ ונלגר אוה | ,ונבלל אוה .בורקו ,הזה םשה ונל רקי |

 :חא .קנמפמה המסיסהל למס אוה ,ןברוחה ןמזמ ונימי .ירבד
 וונ סא יכ ,חכב אלו ליחב אל, : תינידמה .ונתשלוח תופוקת

 וע ךלמה .ןושארה תיבה ימימ דוע ונל העודי הנבי
 עוז תרכונ הנבי ,םיתשלפה ידימ התוא שבכו התמוח תא סרה
 ןנ העורי התיה ינשה חיבה ימיבו ,םיבכמה תומחלמב םימעפ
 / תו 'ר תומימ הל ואב התראפתו הדוה לכ לבא ,הלודג

 היל ,השרח םילשוריל התוא השע הב בשיש ןיררהנסה , יאכו

 וכ תא רחאלו זכרל ןושארה  וגנויפנ השענ .הב , תינחור
 ₪ ,הנבימ ,ןאבמ  ,םירטוש ילבו .הלשממ | ילב :םיימואלה
 ענינ ןכרמה ימי ויה םירצק םאו ,םעהב טולשל חורה תלשממ

 !אל הנכי םשו  ,תורורל םיק ראשנ הזה זכרמה :לש וחור

 = ,תולגה תופוקת לכב ונמע ימי ירבד .ימש לע  ריהזהלמ

 ₪ ונמע .ינב וגהש הבחה ישגר לכ םעש ,רבדה אלפנו

 שיש ירבר לכב ,ויתוברח תא תונבלו בושל ופאש אל ,הוה

 [וחט ןומיגב .הנביב בושיי הזיא  דסיל ןויפנ םוש עודי יתלב

 תיחתה תפוקתב םגו ,םידוהי הב אצמ אל הנבו תא רקבש

 ןונה ונלש םירייפה וליפאו . הזה .םוקמל בל םשוה אל .ושכע

 ןות וכרמה םוקמב הברה  םינינעתמ םניא .ץראה תא רקבל

 נושה לכמו ץראה ןמ קוחר ,טשפמ םש התשענ הנבי :הוה

 , ץראב .תורושקה
 /עה המשב ונינפל תמייקו הנדוע היח ריעה הנבי 'לבא

 !\ םשב ,ןושארה תיבה ימיב  וניתובא הל .וארק רשא םשב

 פה : יאכו ןב ןנחוי 'ר ימיב---התלודג רקיע ימיב םג הל .ראשנ

 הוה םשה תא תוחמל ולכי אל .לארשי ץראל ואבש םינושה

 שה בה ורסמש ומכ ,והערל שיא אוהש ומכ ותוא ורסמ

 [8 םוקמה תא ונתוארב ושכעו  ,םידוהיה תפוקתמ םיקיתעה

 מ םהילע םיחמש ונחנא ,ונל שודקה ימש תא ונעמשבו ונל

 \הויא לעכ ,קוחרהו לודגה רבעה ןמ ונל ראשנש יח רירש

 ,ונתודלי .ייח .ךותמ ונילא הלועו עקובה םיענ
 !חומ םגוהילע תדמוע איהש ההובגה העבגה לעמ תספונתמ הנבי

 מע .ןינחהירומ  םיאור הנבי תא .םידרצה לכמ .תיארנ איה

 !טקמה לכו ,םורדב רשא הרדגמו חרזמב רשא תובוחרמ ,הנופצמ
 ג לעמ תטלבנ .ךוה ריואהב : תחא הרוצב נבי תילגנ הלאה

 יו םיממורתמ םהילעו ,םירוחש םיטאוליס לש הרוש .םירשי םיוקב

 לגג לש בהוה יספ תא םיאור העבגה ירצמ  ,םירדוב םירמת

 ? .הליחכה םימשה תפכ םע םירחאתמש ,םיה תפש לע לוחה

 ףסכ .יננע הילע םיטשש העשב ,ברע תונפל העבגה איה

 "ה הא הביהומ ,העבגה  ירוחאמ תעקוש איהשכ 4 ,שמשה
₪ 



 הסכמ םויה תוטנב . הביבסה לכ לע דחוימ םסק /

 הזיא ףקשנ ול דעבמו ,הנבי תעבג תא  ףוקשו קו ץ

 םיארוק םיטלובה . םיוקהו םיכרה םיעבצהו הזה  דוטה\ שו

 םיפלא תשלש ינפל הזה םוקמב םימשה ויה .ךכ  ,םהולא שש

 ,רחפו הגארב קוחרמ ומיבה הזה םיקמה לאו ,םותשלפה וטצה

 שרוק תרדהו הדרחבו ,הנש םיפלא ינפל .םג" ןאב םימשה

 םיננעהו ,ץראה לכל רואו הרות ואצי ונממש םוקמה לא

 םירסומש ,םה קוחרה רבעה יללצ הנביל הלעמלמ וש

 תטירפ ונתאמ םילבקמו תומדוקה תופוקתה תאמ םולש

 ,םיאבה תוווו
 לע תורבוע םיכרד יתשו ,ןיבור לחג די לע  היונב

 --הוינשהו ,הזעל ופימ הכילומש וז---הלודגה ךרדה---תחאה

 לש הירופה המדאה ןיב לובגה לע .תדמוע הנבו ,.הלמ

 הנבי דע תובוחרמ .םיה תפש לעש לוחה תועבג ןיבו הר

 םירבוע ויה םינפל .תועש יתשכ---הרדג דעו ,יצחו הע

 םנואמצ תא תוורל ירכ הנביל םירהונ ויהש םידוהי : וללה ₪

 םירבוע ושכע .הנבי תוביבס ג םישגפנ םידוהי .ןיא ושנע

 ,םידדונ .םיאודב וא הרוחס םינועמ  םולמג ל

 .היפיו הימסק לכ הל  םידבוא  הנביל .ברקתמ  התאשנו

 .רתוי .אלו תוחפ אל ,ליגר יברע רפכ | אלא .הנבו וא

 בורקמ םיפרטצמ ריק יבג לע ריקכ קוחרמ םימדנה םיטלטה

 לכבכ ., םיהופא ,םילד םיברע יתב לש הבוצע הנומתל תשא
 ,תונולח ילב רמחמ הנביב םג םיתבה םיונב םיברעה לשם

 הליחתמ הינשה םיתבה תרוש , וזמ הלעמל וז .תורוש ,תו

 לש תועבגה בורכ ,הנושארה הרושה לש םיתבה יג

 איה אלא ,תיעבט הניא הנבי תעבג םג ירה םיב
 םיתבה יבג לע םישרח .םיתב םינבנ .תורוד ךשמבש ךוחו
 םיתב םהירפכב םינוב םניא םיברעהש ינפמ | , םיסרהנש
 רוד לכו ,בר ןמז .םייקתהל םילוכי םיתכה :ןיא .ךכופל
 . תומדיקה תוברחה לע םישדח םיתב ומצעל תוגכל ןי
 תובכש לארשי ץראב םינוש םירפכב ואצמ תורופח
 הברה הז םימייק םיברעה ירפכ | ,וז .בג לע וז .תוחנומש
 יבג לע תובבש תומרענה תועבג .תרוצ םילבקמ םהו ,ם
 ץראב :םיגוש םירפכב תוריפחה ירפוח ואצמ רבכ םנמאו
 הכחמ הנבי םגו .וז בג לע וז .תוחנומש םינינב  תובכש
 לש םיבר  תודופ התמדא ךותמ ואיצוי ילואו = ,ואוביש ₪

 ,םלאו
 רי לע .הכרב םע ראב הזה ירוטסיהה | רפבל םזקמ

 ,ןמבש לע ןהידכו 'םימ בואשל תואב רפכה תונג =
 ראבה .ןרותל .תוכחמו ראבה ינפל - תודמיע ןה תויפונכ ה

/ 
 נח

 אב הו  ,ורומח תא -- הזו ,ולמג תא תוקשהל אב הו
 .םהירדעו םיעורה םג םיפסאתמ ראבל ביבסמ ,ומצענ

 רי לע לודגה שרגמה ,רפכב םיירובצה םייחה כרמואו "

 תודוסה תא ,ועמשש תושדחה תא התוחאל השא םש'
 םיאיבמ חרוא ירבוע . ןהיתונכש םע  תובירמה .ד'ע .,ם'

 םימעפל תוצרפתמ ראבה רי לע ,רתוי .םיקוחר .תומוקמ

 םֶנ ןהב .םיברעתמ | ףכית תועקוש תובירמה :ןיאשכו .,ם

 ,המינפ רפכה ךותל םג .ראבה ןמ  תובירמה תורבוע !או ₪

 ןואגו םמצע .ךרע תרכה .ךותמו .םהישארב תונבל

 /ראבה די לע םיפסאתמ יאנפה תותעב ,םישנה תפסא םומ

 .הגפמה לא רשי ךילומ, בוחרה .םירבועה לא םיטיבמ םה ולש
 הכחמה לודג להק .דמוע דגסמה ינפלו ,תבשב :ישש םוי םויה
 ,םרוע תא םיטשופ ,םישבכ םימחוש : שרגמב .הלפתה תלחתהל
 לע םיבשוי דגסמה יינפל ,םרשב תא ףכית םירכומו םתוא םיקנמ
 ,םהיתורוחס תא. םירכומו םהידיב המאה ,םירחוס םג עקרקה

 היה .הרוסמה יפ לעש ,תיבה ותוא אוה  וגינפלש רגפמה
 והז ילוא .ואכז  ןב ןנחוי 'ר לש שררמה תיב וא הלפתה תיב
 תפוקתמ רירשכ ול המדנשו הלרותמ ןימינב רוע ותוא הארש תיבה
 ןינב לש םשור .השוע הוה תיבה ןיא ותוינוצח יפל לבא ,םידוהיה
 ילבשו םינושארה םיפילכה ימיב הנבנש דגפמ והז .ךכ לב :קיתע
 אוה והבגו לודג ונניא ןינבה ,הברה םימעפ" וונפ ושרחתנ קפס
 'םה םיטושפו תונולח ןיא תוריקב ,תחא המוק לעב תיב לש
 קר ררוח רואה , ךשוח-יצח ררוש םינפב ,םוקמה .ינבאמ םייונבו
 לע .תונעשנש תוילאבוא תותשק היושע הרקתה .בחרה חתפה ךרד
 ,םה םיניבה ימימ םלוכ םירומעה יטושקו םילאבואה ,םירומע
 קפס ילב אוה הזה ןינבהו .,בלצה יעסמ | ימימ םג העודי הנבי
 וילעו חומש דגסמה גג ,דגפכל ךפהנש םירצונ לש הלפת תיב
 דגסמה לא , בםיבא שמש לש הרוא דגנכ םיממחהמו םיברע םיבשוי
 םיהשע דע קר עיגמ אוהו רובש ושאר . לדגמ םג קיבד הזה
 רשאמ רתוי .תוקיתע - םינבא תולגנ לדגמה ילתכ ךותמ .רטמ
 וחרוצ ,םידוהיה תפוקת ןב ונניא לדגמה םג לבא ,רגסמב
 ,םלצה יאשינ השעמו םיניבה ימי ןב אוהש ,וילע ההיעמ

 \ .הירבע .לכמ הפקומ הנבי .הפי הנומת . תילגהמ לדנמה לעמ
 דגנכ קירבמה .לוחה דע םיערתשמו םיכלוהש , תורשו םיסדרפ םינג
 םיקוריהו םינבלה .היוק .ןופצמ---םיה תלכה ברעממ | ,שמשה ינרק
 " ינינב---םורדמו :תובוחר לש  םיתבה ישאר---חרוממ ]ושאר לש
 אלא .ןונל .רשא וללה .תודוקנה ןה תומיענו תופי .ןורקע יצעו הרדג
 לודגה .קחרמהו בחרה רככה .ךוהב תועלבנ ןהו . תוטעומ ןהש
 7 .ןנלש .םניאש

 תא  ןקתל ליבשב  דגסמל  ביבסמ ורפח ןמז  הויא | ינפל
 םש היהש המ ,הכותב םידומע לש הרושו הרעמ .ואצמו ,היבה
 אב ופימו ,הלשממל רבדה .ערונש ינפמ ,רוקחל וקיפסה אל דע
 םיהירש המדאהב םיאצמנ םא .הרעמה יפ תא םותפל וצ ףכיה
 ןוגכ : ,רתוי .רחואמ ןמזמ  םידירש קר וא  ,םידוהיה ינינבמ םג
 \ א"ע הלאשהו ,םותפ ראשג  רבדה ,הלמרבש םירומעה םע תורעמה
 הנייהתש רשפאש ,תוריפח ירי לע ןורתפל רוע הכחמ הנבי תוינומדק
 .ונא  ,לארשי | ץראב  םיהחַא , תומוקמב .רשאמ  רתוי תוחלצומ הפ
 *  ,חיבשוי  םע םירבדמו הינינב תא םיאור  ,הגבי תובוחרב םילייטמ
 "ןיעה ןיא העש יפלו ,התמדא. יקמעמב ןומט לודגה הרבע רוס לבא
 .דוע וב תטלוש

 5 לש רבקה והה קיהע ןינב דוע  הנביב שו" רגסמה דבלמ
 % = "ןיא רע ראמ הברה םישוהק םהל שי םיברעה .ריריובא ימלשומה שודקה
 ןיאש ךרד .ןיא : ,רהוי וא  הוחפ הפי םוקמ ןיא  ,רפכ |יא  .רפסמ
 ויה. -דמחמ תנומא .יפל .אלה . ,שודק | ןא איבנ .הןיא לש רבק םש
 ירחא ויהש .םיקירצהו םישודקה רפפמ .בר  המו  ,תואמל  םיאיבנ
 רבוכמה | ,הירייובא אוהו הלש 'שודקה הנביל םג שי ןכבו .!םיאיבגה
 איה הנבי לבא .השעש תואלפנו םיסנ ישעמב הדוהי םורד לכב
 "< םוהחא תומוקמ הברהב םג וב הראפתמש * דיחיה \ םוקמה  הנניא
 תינכת | יפל | ,לדבנ ונניא הנביב .ריר;ובא לש ורבק הא  םיארמ
 תיב.והז ..ץראב םיאצמנה םירחאה םישודקה  ירבקמ : ,וילעש : ןינבה
 תיבב  .תונפרה תוצק דע טעמכ העיגמה ,הפב היופב וילעו ןטק ןבל
 שיש  ידומע : ובו םלוא תיבה . םינפב | .הלפתל םג םיפסאתמ הוה
 לע םיאצומש = םילעה םתוא מה םיטושקה ,םהל .םיפי םישארש
 תפוקתמ . תויהל .םילוכי - םה \ . לארשי .ץראב/ םיקיתעה  םידומעה

 - ] , ל



 רבקה לש הכחרה .הרצחב םג םיאצמנ םידּומע  ידירש = ,ינש  תיב
 קיתע ונניא ומצעב  ןינבה לבא .ןינבל  ביבסמ השא תורבקה  תיבבו
 .ללבו ללב

 .םימלשומ םלכ .שיא תואמ שמחו  םיפלאכ הנביב שי םיברע =
 :םינש הוה .רפכב שי .הרוהיב םילודג רתויה םירפכה דחא .אוה הנבי
 .תונולח .םע תומוק יתש ילעב םיתב םהל ונבש םידנפא השלש

 םהל שי הנביבו םה תובוחר יבשוה .םידוהי ינש םג שי הנביב
 הדובעה רמג ירחא עובשה עצמאב םג םימעפלו הבשל  .הנחמ
 שיש  יריחיה .יבדעה לעופהו םטצעב םה .תובוחרל .םיעפונ םה
 םהל שי הניחמ .הצוחנה הדובעה לכ תא תושעל םיקיפסמ םהל
 דעב .םינומסה םירפכהמו .הנבימ הניחמל האובה םיאיבמ הנחטל .דימה
 .ערפמל .דימת .רבשה תא םימלשמו עובק רכש תלבקתמ חניחטה
 התוא ונק םייתובוחרהו ,ופימ דחא יררפס לש םרוק התיה הנחטה
 םיערוזו עקרק םנוד 15 םג הנחטה רי לע ופיב םהל ונק םה .וידימ
 םימ םהל תעפשמ הנתטה רי לעש הכרבהש ינפמ | .תוקריםש
 .הרבעלו .םתנג תא בטיה תוקשהל םילוכי םה ירה < ,הבורמ הדמב
 םנוד לכ  .תובוחרבו הלמרב | ,הנביב ןוגה רכשב  תורכמנ .תוקריה
 ,הנשב קנרפ 100 יקנ חויר ןתונ עקרק

 לכ < שוגפל םכררו םה םילודג םיאנק הנבי יברעש :יפ לע ףא

 תאז לכב ,ןוצר תעיבש םיעיבמ  םניאש םיטבמב םרפכל- אבש רז
 דרימת םיאצמנ הנחטב . .תודיריב םירוהיה םהינכשל םה .םיפחיתמ
 םנמז תא תולבל ואב םתצקו .הניחמל .האובה ואיבה םתצק ,םיברע
 םייחה ינינעו = הנומאה ינינע :א'ע  םידוהיה .םע  תוחושב .ישפחה
 השענה ד'ע תושדח  םיברעה םיעמוש םידוהיה האמ  .םיינידמה
 רוע ןיא זא  ,ירבע ןותע הזיא םימעפל  םידוהיה םיאיבמ םאו ,םלועב
 .םיחוכיולו .תולאשל ץק

 הלודג ריעמ ,לארשי .םעל ינחור וכרממ  ,םיתעה תונהשמ ךכ
 תחדנ הנפל הנבי התיה םימכח ירימלתלו  ןיררזונפל בשומ התיהש
 .לודגה הרבע תא םיריכומ םיקיתע םידומע הזיאו המש קרו * ,תיברע
 ןיעמ  םישמשמ םירדובה םידוהיה * ינשו הנחטב הנוכמה שער םלואו
 ,םיידוהיו  םישדח . םייחל * הלחתה

2-. 

 ,רלפנרב ןועמש ר"ד

 . בֶרָעַמְּב תיִעָּדמַה תורפסח
; " 

 תיבב :וזירכהש םוימ ורבע רתויו \ הנש םישמחו םיתאמ
 ךור ב לע "םרח, םררמשמא ריעב םידרפסה תדעל רשא תסנכה =

 ותוא ולידבהו ,וב .ואצמש "המויאה הריפכה, ללגב ,הזוניפש

 ,1656 תנש ילוי ז"כ ,ו"ית בא שדחל 'ו םוי) לארשי להקמ

 "םדרטשמאמ ידוהיה, לש היפוטולפה-תרות לע ורבע איהה .תעמ
 .תובורמ תורומתו תופילח האלפנה ותוישיאל להקה תעד סחי .לעו
 שממ ומש היה ,ותומ ירחא הנש האמכו ,אזוניפש ייחב /

 הרוצדילעבו .םיבושח :םישנא = ,וייחבמ רתוי ותומ .ירחא ;"אגחל,
 -לכמו ,דובכב "םרחומה ףוסולפה. םש תא ריכוהלמ ויה םיאריתמ .

 ויה רשא ולאו .תדבו רפומב ,היפוסולפב וירברל םיכסהל ןכש
 ןיה םה ,להקה .ןמי הז םימילעמ ויה 4 ,םבל  רתסב ול םידומ \

 לש  "תומסיאיתא,ב םדא םדשחי אלש  ירכ םהירבד תא םימקעמ

 םש תא קוחרמ עמש ,לשמל ,ץינביל | ףוסולפה -:,אזוניפש

 אצמנ היה רשא ,יפוסולפה ורפסב ןייעל .הואתמ היהו . אזוניפש

 ינפמ ,הז .תושרהל ברס | אזוניפש ,וידימלתמ תצק יריב רי-בתכב

 קוחר :ועבטב היה .ךב לכ  .וירבד תא .םנכל ראמ ריהו = היהש

 הלועה .לכל םיִכסהל

 תא "ומסרפי יכ ,היה ץפח \ יכ .דע .,םירפומ"רובכ תואתמ
 וימל ,ומש םלעהב ותומ .ירחא ,"הקיתיא,ה ,ישארה יפוסולפה
 ושפע תיב לא רס  דנלוהב ותויהבו ,קפאתהל לוכי היה אל
 הערב הברה .עייתסנ םג ,היפופולפה סדרפב ומע לייטו
 ן/ .רברל אווניפש לא ךלה יכ ,םיברב תורוהל ץפח אל לבא
 ואש רקיע .היהש אלא ,"םלוע לש ומורב םידמועה םירברב,
 ,קויפ ןורומלו הפדנה ינינעב ,רמול : ליגר היהש יפכ ,ומע
 ונוו וינתכ תא וידימלתו וירבח ורדס אזוניפש לש ותומ ירחא
 וכ םע ףוסולפה ףילחהש תורגא םג םכותב -- סופדב םתוא
 גש הא וקחמ אל תוריהז-יא .לש הרקמ יפ לע | ,רודה ימכחמ
 אא ו לש וסחי להקב םפרפתנ יכ ןפואב ,תורגאה ןמ ץיגביל
 עב רגרה עריו דאמ ץינביל דיפקה הז לע  .םרחומה ידוהיה
 וו םע תורגא  ףילחה יכ  ,ורוה  ינב  *ועל,ל היה ששוח
 / .ןימה .רפוכה

 שנ יכ םגה ;ירמגל טעמכ אזוניפש חכשנ ותומ ירחא
 וש םש תא םיריכזמ ויה הנש האמכ ,תורורהמ המכב וירפס
 |והי ףוסולפב השעמ :רתסב םישחלתמ ויה יכ וא ,יאנגל .אזונ
 יז המויא הריפכ ירבד הרוהו .םיברה תא  אימחהו אטחש
 ומ .,'בתכה לע וירבה תא  תולעהל רוסא ,רומג  םימסיא
 עהטתמ .הדגא-ירופס  המכ .וטשפתנ םייטרפה .וייח תוערואמל

 שול ,םייחכ ודועב ףוסולפה תא וריכה אלש ,םירחא ופנ םינש המכ
 ₪ םיקוחרו וחורל םירז ויה םה לבא ,וייח יטרפ תא רפסב
 ) םה .םהל  םירז ויה .תורהיה ינינע .םגו ,ויתופקשהו ויתועדמ
 ןנ ןחנהלו רהוהל וערי אל לבא ,םינוש םישנא יפמ | תורע
 ןוזנ ירבדו םירקש המכ .יאבה ירברו םישעמ ןיב ,רקשו תמא
 ןוטלגה רד וחיבב רשא ,קיפס ןאוו שיאה ונוימדב איצמה
 ןות אלו אזוניפש תא  םגמא .דבכ וה  .תונורחאה  ויתונשב
 ןונל עדי אלו היה לודג .ןוימד לעב לבא .ותונגב  רבדל םלועמ
 ןונתמב אלש רקשמ היה אוה ,רקשהו תמאה ןיב םוחתה תא
 .הרומג תמא רותב םרסמו ומצע :ירברב ןימאה ףוסבלו

 ןונוו הדגה ירופס אזוניפש לש ותוישיאל .עגונב ורצונ ךכו
 ןוטסולפה ותטישל עגונב | ולא .תא ולא םבורב \ םירתוס ---.יאבה

 ןוגפנ היחטש הטבהב םיקפתסמ ויה ,רסי רשא רסומה תרותלו
 ןוטמ .הינפמ ויה םיאריתמ ,ותעד 'ףופל םיררוי ויה אלו ויבתכו
 גלואה תואיצמב ,"לכב רפכ, .אזוניפש יכ ,רברה היה לבוקמו
 קה אל בושו .יהלאו יתד רסומב ,םדאה לש תישפח הריחבב

 מח ואר ,וירברב וכפה רשא ולא .םהב ןייעל .וירברב רוע

 אל הלילח יכ  ,תולצנתהו  "הערומ = .תריסמ, םירקהל .םמצעל
 םושכ  וליפאו = .וירחא ררגהלו .וירבדמ

 ןנ אצמנ אלש * ,דוחל :ותוישיא הנה- -יאנגל ומש תא םיריכזמ

 ועו הפיקמו תועט ירבד יאדוב :איהש  דוחל | יתרותו : ,לוספ

 ומה לע .שממ ,ושפנ תא רסמ ןוסלרנמ.הש מ ,תושבושמ
 נקעי ךירדורפ) םדא והדשח רשא ',גניסיל והער דובכ

 יונה לע הירוגנפה תא .ליהבה איה ,אזוניפש תעד יפלכ .היטנב
 !חהו ,"וילע ארונה רשחה. ותוא ןילהל אלש ידכ  ,ותירב .שיאו
 ןינ ;הפוטח התימ יריל ותאיבה .הלודגה ותושגרתה  ,הברה .הזב
 -עז\ טעכ ךותמ ןופלדנמ השמ רטפנ 1986 תנש .ראונאי 'ד

 !ששה שודיק,, לע" התימ .ןיעמ יהוז ,גניםיל לע ,'זעל,  ואיצוה כ

 ונמל ואנקוו | ומוקי יב - ,גניסיל.:ידירו לכל ארק .ותומ .ינפלו
/ 
- / 0 

] 



 םרחומ רתויו הנש .תאמ היהש הז .אזוניפש תא ךאמ
 תפקשה לש ,הבגשנו האשנ רסומ-תר'ת" לש .דםימל ךפהנ |
 יטתסאו .ירסומ ןויזח הב אצמ הט יג  ,הרדהנו * תוטוופ
 הטשפתנ אזונופש תרות  ,הלענה וטויפ תא הילע דסי ןאמו |

 הפקשה ןיעב ,"הפורצ תד, ןיעכ התיהו םיליבשמה גנן
 ורכז ןא ,המלשה העדה ילעבל  ,הלוגס  יריחיל  התואנ א
 ,יריחיה ףוסולפה .טעמכ אור אזוניפש . האילפמה .ותוושוא ₪

 ךכ.לכ .האילפמ ולש רסומה-תרותו * תיפוסולפה = ותטיש
 םיטרפה לכב מאתמ ותוישיא םגש אלא | ,הונויער

 דא  ,אזוניפש ,ותטיש תא וגזמבו וייחב םישגה איה מק
 םיליבשמ רצמ הבורמ הצרעה אשונ .תויהל .ךכדלכ .לגוממ ה
 .יהלא רסומל םיפא
 האשנ םלוע תפקשה לש "הפורצ תר, רפימ רותב ,אזונופש

 -תרוסמ םניא וייח ., תישיאה ותומצעב = אלפנ .תמאב וה
 ..ןוימדהו היזהה תפוקת ימיב ,םורק ןמזב יח אל :אוה |
 ,תיאיצמה רדגמ םיאצויה םירבה וייח .תוערואמבו = ועבט
 וירחא ךשמהל .רפומ ישנאל רש פא  ,ותוטשפב אקו וו
 םידמועה םיאלפנ תוחכ וזיא ךירצמ ונניא הז רבר + ,ול תו

 לש ,תירסומ הרובג לש םייח ןאכ ןיא . ישונאה עבש
 םיולש םייח ןאכ שי לבא :, שפנההייינעו םיפוגס לש חו
 רשואה לאו עבטה לא ומצע תא לגפמה ירסומ םרא לש

 אלו זגרתי אלו שגרתי אל ויתודמב קבדש ימ לכ ,יתמאה
 תור-תריק לש םייח ,םיטקש םיירסומ םייח םה ולא ב

 ,םדאה ןמ םהל תראפתו םמצעל םהיאשונל םה .תראפתש :,תוומג
 ןמ ומצע שרופה םדאה לש םייחה תורורמ אמו

 רסומ תרות דפי אל יכ ,ףוסולפה ייחב ןינרמה רצה הו
 היה המכו ,הב יח היה ומצע אוה ,אלא | ,תידומל הטיש *

 ! ותרותב רשואמו ח
 ח"יה האמה תונש ףוסב אזוניפש יצירעמ םירמוא ויה ךכ =

 , ט"יה האמה תונש תישאונו

 ותטישב הנבה אלו הצרעה | רקיעב התיה וזלבא
 וליפא ולנתנ אל ונימול בורק דע יכ ,תוארל אלפנ| תופס
 תא אצמל ויה םיליגר ,יתרית תא אזוניפש באש םהמש ,תורוקמה
 םסרפש ןושארה יפוסולפה ורפס יכ ינפמ ,םויזטרקב ותק
 לש תיפוסולפה הטישה רקחב היה וילע ימש תא ארקו ויממ
 הרוצה םג ,הבשחמהו תוערה םלועב וא הטלש רשא .םוווטוק
 .הול הברה םרג ,יפרנהה רוריבה ,וירבד תאצרה לש תונוצחח

 ךירצ יכ ,םירבדה תתמא לע רוע ורמע אל םינושארה םימ
 תדרל ידכ ,יפרנהה רוריבה ותוא ,הפילקה תא הלחת קוול
 ,סויוטרק לש ותטיש לולכש אזוניפשל סחיל ,תועטה .,ותעד ףוש
 רשא ,ירבעה רוקמה תא וערי אל ןא ,תעכ ונל תמט
 המלש תאו ירדנסכלאה ןולופ תא :אזוניפש באש ומ
 וסחי תא קיפסמ ןפואב םיעטהו ררב רשא ,ןושארה .לוינ)
 הו -- ש קז רואינ ש םכחה היה לוריבג המלשל אוונופש לש
 רבכ .ה"וא ימכחל ידמל ןיידע ערונ אל ךכיפלו  ,תירבע .וירגו ג

 ולאו ,סויזטרק לש וידימלת לע ותוא םיסחימ ויה אזוניפש לש ומנ
 וצמאתה ,אזוניפש ירבד ללגב 'םלועל ףא-ןורח דרי .יכ םהואג

 תודהיהל אזוניפש לש וסחי םג ,םה םג ןבא וביוריו ונממ קחוחח
 ,םינושארה םימיב ררנח
 ימכה בלמ תועטה תא איצוהל דאמ השק ונימיב םג
 יכ ,תוטישפב רפסל | םיליגר ויה  דוע .הז םחיל ענונב

 ,ללכה .ןמ  והואיצוה  םידוהיה לבא  ,הרילמ ידוהו .הוח א
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 "יפ לע הזה רבֶדב םינד םה .,תורהיה ןמ .ירמגל , החדנ

/ 

 : לשמל ,תילותקה היסנכה לש אמגורה ייפ לע ;"וניצמ המ, תדמ
 ;ללכה : ןמ והאיצות  תילותקה  היסנכח רשא * ,רקפתמ ילוחק
 לשמנה ןיא יכ ,םה ל ריבסהל ונל רשפא יא .ילותק רוע ונניא
 תיררפסה הלהקל  חכהיופי  םלועמ היה אל יכ .לשמל המוד
 יכ .;תודהיה ןמו לארשי םעמ אזוניפש תא תוחרל םדרטשמאב
 רפומו תועדבש רבד ךל ןיאו ,תודהיה ןמ תאצל ללכנ רשפאדיא
 זא יכ ,ריממ ו שרופ אזוניפש היה וליא .תודהיה ןמ איצומה
 ' ןילע  וליטהש םרחה  שנוע  ,ללכה ןמ ומצע תא איצומ היה
 קר .אלו ,םידרפסה ברקב דאמ רוגש םנק היה להקה יפיקת
 םלועמש ,םיטושפ םישנא םג םא יכ ,ומרחוה אזוניפשכ "םירפוב,
 "תויתדה תותמאה ירחא ורהרה אלו היפוסולפה תורואמ ואר אל
 ,םיסנרפה תונקת לע רבעש םידרפפה להקמ םדא .תולבוקמה
 = םייפתנו  םנטלש  ינפמ ענכנ היה הזש אלא ,םרח וילע וליטה
 | ,םירורב = םירבדה ,  ויודנב תמו "והרמב, רמע אזוניפשו ,םהל
 םה םויה  דוע | .ה"וא ירקוחל ורבתסנ אל ןיידע לבא ;הרואכל
 רשאכ לבא. ,ידוהי הי ה הזוניפש .ןשיה חסונב .םתוא םיחסנמ
 :תדמו :.לארשי םעמ | אצי רככ* ,ןיוצמ ףופולפל היהו רקפתנ
 0 ..תואררתקב םירומ ,ןכו ,םהירפסב םיבתוכ ןכ ..תודוהי

 תרחוימ בל-תמישב שוררלו רוקחל ולחה תוונורחאה םינשב

, 

 רבכ ,הלודגה - ותוישיאב םגו אזוניפש לש תיפופולפה הטישב
 ; : ערונה ורפפ תא המפנימ | ידנלוהה םסרפ 1896 תנשב
 םיטרפה  יוברבו וקוירב ןייוצמה הזה רפסה ."ותבסמו אזוניפש,
 % 5 םלוע ונינפל הלג ,רואל הלפאמ רבחמה איצוה רשא ,םיבושחה
 ! םינושארה םימיב : דוחיב םיעטהל יואר הזה רבדה .שממ שרח
 םייפוסולפ :םידומל  דוסי לע .אזוניפש תטיש ררבל םיליגר ונייה

 תויפוסולפה ויתובשחמ ןיב רשקו םחי םוש היה אל ולאכ .,ץוחה ןמ
 לע :קר :ונל םיריבסמ ונייה וייח תוערואמ תא לבא ,תודהיה ןיבו
 * ונימיב תיעדמה הריקחה  ,תילארשיה תדלו ותדע ינבל ופחי יפ
 עבמו > אהניפש לש וייח תוערואמ הזה .רדסה תא הכפה
 :תונידמב םהה םימיה תוערואמ יפ לע הברה ונל ונבוי ותוישיא
 המ יכ  ,טילחהל-לכונש טעמכ .טרפב םררטשמא ריעבו ללכב רנלוה
 % וייחב רדוכ הרקמ קר :היה םידוהיה ויחא םע אזוניפשל עריאש
 '  ןיבו וניב /רבעש המ--תקפסמ יתלב העידי םנמא--םיעדוי ונא

 = תא'וילע וזירכה רשא ירחא , םדרטשמאב ידרפסה להקה !יגיהנמ
 .  .וכרא אל לבא ..ריעה תא תאצל סונא םנמא אזוניפש היה םרחה
 / 0 םגה ,ותדלומ ריע לא בש רפסמ םישדח ירחאו ,ושורינ ימי
 < זאמ .םייטרפ םימעט ינפמ העובק הבישי הב דוע בשיתה אלש
 ימינפ רשק אל ,םירוהיה ויחא ןיבו וניב .רשק םוש רוע היה אל
 הרפוה יכ ,ךכ יריל רבדה אב ךיא ,םיניבמ ונא .יינוציח רשק אלו
 . היה אל יכ ,וניניעב אלפי רתוי .םידוהיה  ןיבו וניב הוחאה
 = * ,"  אזוניפש יפלכ םידוהיה רצמ הפירר לשו האנש לש םחי םוש רוע
 ֶּ ורפס יכ  ,םינפל םיבשוח | ונייהש המ וליפא אלא ,דוע אלו
 םלעהב וויחב םפדנש "הינידמה הרבהה לעו תדה לע, לודגה
 " יפלכ .דוחיב ךורע היה ,םלועהב  ךכ-לכ .לורג שער בסהו ומש
 "\ .היח הזה רפסה םג  ,רבדה היה ןכ אל יכ ,תעכ רורב -- תודהיה
 םהינהכ יפלכ = ,וימיבש םיניוולקה םיאנקה יפלכ ורקיעב .בותכ
 "ערה תא רעבל, םתרצפהב הררשה תא .רידת םידירטמ .ויהש
 םיהלא ירבד .םיכפוהה םיסרוקיפאהו םינימה תא ףאב ףוררלו
 -"תינחורה הסיסתהמ אלפנ ,רויצ ונל .איצמה המסנימ ,'םייח
 '  התלע המו  ,םייחישמה ברקב . דנלוהב .םהה םימיה לש תירסומהו
 " ורפסב בתכש הוב ,אןוניפש לש ורודב םירקפתמלו םישפחה םירקוחל
 ףיקתה ןוטלשה דגנכו היתרה האנקה דגנכ ראמ הלודג תורירמב
 תאו  היפוסולפה תא :איצוהל הצרמנה ותולרתשהב ,תדה לש
 . .אזונופש ןווכתנ -- תרה .לש הנוטלשו התושרמ תיערמה הריקחה
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 היעץי רייק(: ייצא" ב

 אהה >הדה הקול ההדהה קוקה דההה יהיה

 אלא ,םרחה זא היה .לודנ ךתויה .הקשנ רשא ,תורהיהל אל
 תא שדחל ורמא רשא ,םיאנקה הינהכלו  תיניוולקה תהל
 תא םסרפ אזוניפש , התוצירעו הפקת לכב תילוהקה היציזיבקניאה
 ורודפבו ורובחב קוסע היה יכ  ,קפס ןיאו [0?16 תנשב הז ורפס
 ינשב | ליהבמה | השעמה | ותוא  םהרטשמאב עריאש ןמזב וב
 םתרבעב םוניוולקה םינהכה םתוא ופדר רשא ,ךברוק םיחאה
 ,(1608 המויא תוירזכאב היציזיבקניא:טפשמ םהב ושעו .תיאנקה
 תוערואמ תעד יפ לע ונל ונבוי הז ורפסב םיהימתמ םיטרפ המכ
 רובחה םסרפתנ רשא ירחא יכ ,תעכ אוה עדונו .םהה םימיה

 ,רבחמה םש תא זא ועדי אלש םגהו ,הנירמה השער 'הוה

 ףצי: :אוה . וכ ,("ןתיול, רפס רבחמ) סב וה .ילגנאה ,תא ורשחו

 תא | דנלוה תונידמב םינהכה ושיערה ,הזה רובחה תא םג
 לכ תא שינעהלו ,רפפה תא םירחהל ,תירידהה םתשקבב הררשה

 רובחה תערל ישממ רבד השענ אל יכ .ותצפהב םיקסועה |
 ויסח | שיאל אזוניפש םחי יפ לע קר ונל ןבוי הז = ,ו ומירמהל

 ,דנלוה תונידמב .טילשה זא היה רשא טיוו יד ןאי  ודבכמו
 הזוניפשל רפח הטונו  תוערב | ישפח :םדא היה םיוו יד ןאו |

 םיער תבסמב .(הנידמה  רצואמ יתנש סרפ ול עבק םג)
 ךכפ יכ  .רבדה ןבומו .רפסה רבחמ אוה אזוניפש יכ' ,וערו
 ירחא  ,דנלוה תונירמב טילשה ותויה ימי לכ טיוו יד ןאי וולע
 םירשעה | םויב)  רעוסה ןומהה ידי לע םיוו יד ןאי חצרנ רשא
 םיניוולקה יאנק תולדהשה התשע | ,(16ל% תנש  טסוגוא שרחל
 לכבו ,16%4 תנשב להקב אובל רפאנ אזוניפש לש ורפסו ,ירפ =

 ףופמ ,םירוהיה רצמ העפשה םוש התה אל הלאה תוערואמה |
 ,ומע נבו .אווניפש ןיב  םחיו .רובח לכ קספ ךליאו 1656 תנש

. 

 אל ותבסמו .אווניפש ייח | לע :ריהב - רוא- שרפש המסנימ
 עוצקמב -- עדו. אל .ללכב ,םירוהיה ינינעב יכרצ יד יקב היה

 רשא  ,ץשרנ לש ירוטסהה ורובחב אצמנש הממ רהוי -- הז <
 ירחא ריקחל ףוסולפ היה אל םג ,הלאה םינינעב ךשמנ וירחא =

 ןהינב שקו רואינש בתכש המ .היפוסולפב הזוניפש לש ויתובקע
 לאונמ  םכחה םג ,העומשה יפמ וליפא יאדוב עדי אל ,הז
 רויצ .ונל ןתנ אל ,הלאכ םינינעב הברה יקב היהש ",לא ו
 תוערב וירקחמ תא אוה בתכש םימיב יכ ,הז 'עוצקמב קיפסמ
 בקעי םסרפ ונימיב ,תורוקמה לכ ןיידע .ולגהנ אל אזוניפש
 תנשב ,אזוניפש ייח תוערואמל עגונב םירובח ינש למנדי רפ
 1904 תנשבו ,המלש היפרגויבל בר רמוה ףסוא םסרפ 1890.
 לע לודג רפסל ןושאר קלח רותב תאוה היפרגויבה הספדנ |

 אצי הזה קלחה קר יכ אלא .וירפסו וייח תוערואמ ,אווניפש
 . הלועפל האצי אל .ותבשחמו ,רבחמה רטפנ םיתניבו , ל

 הנושארה תיערמה :היפרגויבה .איח לטנרירפ לש ינשה ורפס
 ולדבהו תודהיה לא ופחי , והוחתפתה ,וכונח ,אזוניפש יוח רקחל
 ינב לאו .תירנלוהה הבסמה לא ופחי ה להקר :.ךותמ '\
 לע .ותעפשהי תויפוסולפהו .תויתדה = ויתופקשה . ,ללכב | ורוד |
 תורוקמב רבכ ,קימעה .לטנדירפ .םיאבה תורודבו' וימיב היפוסולפה \

 ףוסולפה תלוש תא "רבל הסנ אוה .אווניפש לש םיירבעה
 (הנושאר הדסי .אוה תמאב רשא) תולביבה תרקבה עוצקמב \

 םהב שמתשה 5 רשא ,הרותהל ושוריפב ע'באפה יזמרל . הפחיב
 םירוהרהו תוקפסל . לודגה ורובחב םריכזה  םגו ,רברה .אזונופש
 ר"שי לש ויקופקפ קפס ילב ותוא ואיבה םייתד םוגשומ \ המכב =

 - = ומש תא ריכזמ וכ ,אווניפשל עורי היה אוה םגש . ,האידנקמ
 מ. ,יאנגל וריכזמ .אוהש 0

 תווצמה \ימעט  ,תי ,ארשיה הרותה תנבח :ינינעב * ,םיוש" ויה אל

| 

 |[ םלועה *

 - ובלו .ויפש .,ותעד ףוסל דרי . יכ ינפמ

 , םגו ,םיניבה .ימיָב :לארשי ימכח ירחא הברה ךשמנ ,הוב אצויכו =
 ה , \ ו

 [ רפ תעד יפל -- לארשי רוקממ הברה באש היפוסולפב
 ןהפ .םג .הלבק ירפס המכמו (ינוטלפאה) .ארזע ןב םהרבאמ
 ;ה חיה תא ררב רשא ,שקז רואינש תוריקחמ םולכ עדי אל
 (ךרבל קר תעכ ךירצ = ,אזוניפש ןיבו ו המלש ןיבש
 שאה דע לוריבג ןבמ הלאה = תויפוסולפה תועדה  תכשמה
 ןש עדי אל "םייח רוקמ, ורפס תא ירהש ,ימררטשמאה
 |,וקיע-לכ שקו רואינש לש וטפשמ תא רותסי אל הז ,יאדוב
 לאה הנבהל עגונב ןוליפ ןיב ראמ בורק סחי ,לשמל ,םיאצומ
 או .ם"במרה ןיבו תווצמה ימעטו שדקה יבתכ ירופס לש
 ענוה לא ןוליפמ הלאה תוערה ורבע ךרדה זיא ,ונל ררבוה
 וטולפה ותטישב = לוריכג ןב המלש ירחא הברה ךשמנ ע"בארה
 מ היה אל יכ ,ותיא חבשמ אוה ,שפנה תוחכ תנבהב םגו
 את רותב = ונל קיפסי אל הז לכ לבא - תמכחב, םכח

 שנ אצמנש הממ רתוי יכ  ,אזוניפש ןיבו לוריבג המלש ןיב
 עפולפה ורפסב אזוניפש איבה הז עוצקמב ארוע ןבא םהרבא
 ו לטנרירפ םגו ,הברה שורדלו רוקחל דוע שי 'הזה רברב
 ,םקמע דע עיגה אלו םינינעה תויחטש .ינפ לע קר

 מל עגונב קר : התומלשב ללכב הכתכנ | היפרגויבה
 נו לו כ י ספ פה תנבהב אל לבא ,ףוסולפה ייחב תוע רואמה
 !ינפמ ,תאזה תיעדמה הרובעב חילצה אל לטנךירפ . םהבש
 מ ,םירכדה םוארנו ; אזוניפשל הבּורמ תורירקב | .סחיתה
 ן טותפה .ןוא ,הבורמ םו תפ ב ונינפל הלגתמ אוהש םוקמב
 נולפה ותפקשה - בלה = ןמ אצוי  וניאו יתוכאלמו .יושע אלא
 נו ,תינויה. היפוסולפב הבורב התיה העוקש למגדירפ לש
 ויש קר אל רשא -- ימדררטשמאה ףוסולפה םע וחור גוודזנ
 :אלא ,ונל ןתנ תואיצמה תנבהל עגונב תיפוסולפ
 וו .הלענ ראמ תירסומ הפקשה ,םלועה תפקשה
 ועדב תירקיע איה ,םלועהו םויחה תפקשה ,תירסומה 'הפקשהה
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 .םאר .א

 .םינותע ב

 ןוגוק היה אוה = : ןורחאה סרגנוקה לש וניד | רמגנ .רבכ
 או .היהשמ היה .אלש ול חונ : םיפיפומ שיו = ..ןוגה | וניאש

 עא ..וירבד לכל הז .אוה תמא ןיד םא ינקפוסמ ימצניל  ינאשכ
 ןוט ילבש , הלודג הכובמ םהירחא וריאשה .םרגנוקה ימי השמחה

 ונש ךשמב םירכינ ויהי .יארו .הימושרו ,הנממ .תאצל היהי השק
 ן:ש שפנה .יקמעב :הב אצמנ בוט רבד המצע :וז הכובמ לבא
 ווחול ויה. םינש ךשמבש | , תוקפסו  .םירוחרה : םישחור ולוחתה

 ןוגהה אוה הפי המכו .בומ המכו .  םניא ולאכ 'םתוא םיאורו םהילע
 ,..סהמדרתמ םיציקמ םהו :תוקפסו ,םירוהרה לע שוחלל  םיקסופשכ

 ןןגמכ ,ולבי אלש  ,תימצע .האנוהו השיחל לש םינש ל

 עוגנוקה תמ ב לעמ םאתפ העמשנ ,ןיעב ונשיש רבד לטבל

 קש ההוא | לש "יטילופה, = ךרוצה) | חרזמה ינויצ- ןיב הלדבהה
 | (הרזמה :ינויצ ' םוקמב איפור ינויצ :  תצק חסונ  יונשל םרג

 וטענה לרבה תא טולקל היושע םנזאש = ולאו = . ברעמה ינויצ

 ן "אקימילופ = וא הצילמ | םשל .קר = םירמאנה | םירבד ןיבש

 ועמשנש הלרבההב ףכית וריכה ,  ימינפ חרכה ךותמ םירמאנה םירבד

 זוכה ךותמ .םירמאנה  םירברל ההחוימה המיענה: התוא .גרוכמהב

 "ןוצרמה ו עצרמה לק : םמָצעְל ורמא העש ההואבו .\טינפ
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 סרגנוקה תמב 'לעמ רמאנש המ ",עצרטה רקרז
 רמעמ יפל לכה --- , יאדו לש ןונגסב םעפו .קפס לש
 "טלעוו,ה ירומע לעמ םימעומ םימי רחאל רמאנ == , ל
 ,רמיהנפואל ול יתיתו:,הרומג תואדוכ רמיהנפוא ץנרפ ך
 םיבושי -- , שדח רבד = רוציל רמוא אוהשכ 1 העש
 להקה .לש בוטה ופחיל אוה .ךירצו --- , לארשי ץראב

 תא שבוכ תויהל | "םינוקיטילופ ה  ךרדב  תכלל רחב
 שמתשמ אוה :ןיא  ,"תוצלחמ ,  פ"הכל = ,םשיבלהל,/ וא למ

 והמא תא עימשמו אב אוה אלא ,  יפא אינמה 'לש
 ברעמ ינב ונחנא) : רמאל , תונבומו הוטושפ םולמנ ₪
 ןפואב ינויצה לאידיאהל םיסהיתמ וננה |

 המעטהה | ל רמונ "טלעווע) . "אפוריא חרזמ ינב
 לרבה וניא חזה לדבההש |, ראבמו ךלוה .אוהו :
 ריתעה :,ישפנ ,ידפי לרבה 'אוהש אלא = ,לטבהל .רותעו

 ןיבש יתוברתהו ילאיצופה רמעמה יונשב חנומ לרבהה ,טז
 קיפסה רבכ יברעמה ידוהיה  ..ברעמה ירוהי : ןיבו חהומה |

 אלו ךרוצ אל ול ןיאו  ,ןוגה רתוי וא תוחפ ילאיצוס בצמ ומצעל
 ידוהיה 'אוה רושק ךכיפלו = .רחאב הז ובצמ תא .ףילחה
 וז אלו . אמיק לש רשק בשוי אוה הב רשא ץראה לא

 רחאתנ ילאיצופה בצמה | שובכ  םע  דחיש אלא
 ,ותוא הכנחו הלדג רשא ,  תיאפוריאה הוברתה םע יברעמה
 וטיגה = ליצהש תוברהה לע הברה הלועה תוברתה ה
 .םויה דע יחרזמה ידוהיה יח .הילעשו  ,םיניבה ימי. .ךוהמ

 בשוי .אוה הב רשא לראהל .וחורב ךייש יברעמה :ידוה
 ,ותוא  החפטו הלדג רשא  תוברהלו יח אוה .ובותב רש

 םע .ודוחא תלכהו .םלועל לטבהל  דוע  הדיתע הניא וז ח
 תואג ,םדה דוחא ,עזגה  רוחא תרכה אלא הניא אמש
 ללכ ול שבכ אֶל ילאיצוס בצמ .יחרזמה ירוהיה כ'אשמ .

 ןתואב םויה לכ הנועמו אוה  ףררנ ןכ לע יכ = ,ורוגמ
 .תורחא תוצראב רחא רמעמ ול שקבל חרכומ אוהו ,
 ןיאש יארו :,בשוי אוה םברקב רשא ,םימעה  םתוא לש תו
 ותוברתש הדמבש םושמ  ,תימינפ תוכייש םוש יחרומה יזוחל

 הרמב הב ,םירואנה אפוריא ימע לש םתוברהמ .הכרעב .הלפונ אז
 :רבה לש וללכ .םיארפה חרזמה .ימע לש .םתוברת לע הל
 עגונב ול היהתש :ר ש פ אי א יברעמה---ינויצה .םג .ןכב\==
 -- -ינויצה םג ןכבו- --ידוהיהו ,עזגה דוחא :הרכהמ .ץוח .םולכ
 .םעה דוחא תרכה םג ול היהתש הרבומ יח
 ןורחאה = םרגנוקהש  םישקה תוקפסהו םירוהרהה דחא הז <

 רמיהנפואו ."ילג .אל אמופל אבל, לש בצמה ךותמ :םתוא
 ..ןירבח בלבו \ ובלכבש המ .אלמ | הפב \הלגו  םרגנוקה יח"

 המעטהה םגו  ,רמיהנפוא לידבהש הלדבהה איה השדח אל
 התואו הלדבהה התוא ועמשנ םינש עשה ינפל  דוע .השדח ח
 אוה םג ומצע תא בשח רצק ןמוש ,,רחא םדא יפמ המעט"
 םלואו . .  יקנפילבול .ש. תאמ --,ינויצל | .ותוא *ובשח = םיוחא ₪

 ,ללכ .םשור םוש טעמכ .םתעשב ושע אל יקסנילבול לש '
 טזוא רוטלוק עיד, יכ האריה ידכ דע ואיבה רשיה ונויגחש

 ול .םג ררבוה ; תונויצה תא .ףכית .בזעו ."טולב סאד .םלא
 רמיהנפוא לכא .ולגד ינויצה לגדה היה .תועט .י'פע קרש םידוא :

 בשש | רחאל  יקסנילבול = הרוהש .המב ושבע םג הש
 תוחפ אל  ,הארנכ | ,רטיהנפואל = ול בושח | םדה +
 ךותב והמע לע .רמוע ראשני אוה ךביפלו ,  תוברתה ול כ
 המוד | נא  :יתונויצ .ןיא םנמא : רמוא .אוהו  ,תינויצה תו

 :ילבל םושדה יל ,תונתוג עוגה דוחא .תרכהו םדה .תוכ

 11 ו ו ₪ םלועה

 :ישפב ידופי .ןהיניבש .לדבהה :,חרזמה :ינב ירבח < ,םת

 ארבוע .אקורו ..אוהש לכ רותו וליפא תוינויצה :יתויכז לע  רתוול
 הליטה = תינוי'צה | תוררתפהה \ ךוהב .דמוע ראשנ רמיהנפואש , וז
 ---/רמיהנפוא הצור .ונל רשא תיתגלפמה הסורפה ךות לא הפיסת
 ןוב .רירפהל | , היפ לע .הרעק  ךופהל---,בלה .ששוחו רהרהמ ךכ
 ,ימואלה רוסיה תא---התמשנ תא  תונויצה .תאמ לוטיל .םגו םיחא
 לש ןו הלאש התשענ ורמאמ .תא. רמיהנפוא םסרפש סויה ןמלו
 : ..םויה תלאשל "תימואל הרכהו תיעזג הרכה,

 םיקלוחה ובר התע תעלו --- , רמיחנפוא ירבד לע  םיקלוחה
 : ןה  תועמומ רמיהנפוא לש ויתוחנהש ,  םיחיכומ--- ,םימיכסמה לע
 | "ַאציש  ןושארה .היה | לבייפ  ,ב רמש | ינמורמכ = . ןויגהה .רצמ
 אצימ \אוהו , רמיהנפוא ירבד לע .קולחל "יוש דנור ע שידוי הב
 : תימינפ ,הרומג .הריתס עוגה דוחא הרכה ד'ע ותחנהב

 דוחא תרכה ןיבו עזגה דוחא תרכח ןיב ,עורוב ,לירבמ רבחמה,

 רוחאה .תרכה :םיתשל בוש קלחמ אוה המצע הינשה הרכהה תאו ,םעה

 הנווכמ  עזגה רוחא תרכה .תוברתה םע דוחאא תרכהו םואלה םע

 הפיהה ,ףתושמה םדה :ףתושמה עזגה תרכה יהוו --- ,רבעהל הרופיב

 ןרבחמה .תחנה יפל ,הרסחש איה וז -- םוחיה תואג .,תפתישמה הירוט

 יתירפע הרבח תמייק רבכ התיה ילמלאש ,רשפאל חינמ רבחמהו ,ללוכתמהל
 תרוכעל ארקנ היה .רבחמהו | ,ולשמ הנוגה תוברת פג. ול שוש  ירבע םע
 הדמב ומצע תא שיגרהל ךליאו העש התואמ ליחתמ הוה יאדו ,הזה םעה
 "| 7 .;.םלוא , תוברתהו תוימואלה יפ לע םג אלא עזגה י'פע קר אל יידוהי הבורמ

 ו 8 0 מתוח אל ועומ פןי דע ,שא*מ זוארל רשפאש ופכ,-- רבזמה רמוא---םלוא
 = ימצע תא שיגרא 'רימתש, םושמ ,"ינמרג לש עזגה דוחא תרכה יברקב הלטב
 . .הילעש , עזגה | דוחא תרכה התוא | ,ןכבו  ,"ילגאהלמ ינמרגהל רתוו בורק

 .קר תנוזכמ וז הרכה יכ ,וגדמל התע הז ? יהמ ףופ ףוס , רמיהנפוא רבדמ

 ונא הנהו םואתפו .םְוחיִה תואג אלא הניאש ,םרה יפלכ , הירוטסיהה יפלכ
 ןואש י"פעא . ,ינמהג לש עזגה תרכח ומצעל שוכרל ירוהוה לוביש םיעמוש

 = ,.,"רבלב תובהתהו חורה תברק וזיא אלא ,.סוחיה תואג אלו םד אל ןאב

 ג, 11, רמ רמיהנפוא תא  ןויגהה דצמ חפקמ הוב אצויכ =
 הינשה | .תידוסיה ותחנהל 'עגונב םג .(14 רמונ) "ט יוופזרהב,
 ָ : תוברהד ד וחא .תרכה דע

 המבו תוברת תאז המ ,הנבהה ירמגל הרפח רמוהנפוא לש ורמאמכ,

 - רוחיבו ,הז עוצקמב .ויטפשמ לכ םה םיכח וגמ ךכיפל ,תימואל תוברת עדות

 < ןלאכ התוא האור .אוהו ,םיניבה ימי לש תירבעה תוברתה ןינעב | עגזנ אוהשב
 שוש גשומ והז---תוברת .ונימיב חרזמה ידוהי יח הילעש תוברתה התוא איה
 י"פע וז תמועל וז הרושב תוגוש תויוברת רדסל םיצור ונאשכו ,םובר םינפ ול

 הרושה + ןניקסע ונא יאמב עירוהלו 'םידקהל םיכורצ .ונא ירח , ןתובישחַו ןכרע

 חזמבש .תוברתה תישילשו םיניבה ימי תינש ,אפוריא תישאר---רמיהנפוא ררסש
 ., תושעתהו רחסמה | , תירמוחה תוברתל םא .,רקיע לכ .הנבומ הניא---אפורוא

 יאדו חיהיש ךנא הוהי .ירה ,המודכו םינוצחה םייחה לש םנוקהו םרודס ינפא

 ירח  ,המורכו תועורי תוירוכצו .תוירסומ תויטגל םאו .ונילע םיסורה םילוע
 "0 או"הנותחתה לע .ונא וגדו היחת אל ינמרגה רקנויה ינפב םגש רשפא

 ,רמיהנפוא לש ורטאס ספרנ הבש , המצע "םלעוו,ב םג
 : תובריפבו תוכלהב רמיחנפוא תא םיחפקמה םירמאמ םיספדנו םיבלוה

 . תונוש

+ 2 

 תוהופיה ה"ע, ורמאמב ןיקצלק  ר'רה רמוא- ,םיאור 4 ונא  םעפה,
 הדובעב תונויצה הגהנש לוולזה םקנתמ המכ רע--,15 רמונ "ט ל ער ,ב

 תוברתה תא הוכ ןפואב ךידעמ ינויצ אהי יב היה רשפא םאה = ,תילוטלוקה
 " !ןנתובהת לש התוהמ לע רומעל ותבוח איה וזש ץרוי היה ילמלא  ,תורבעה
 7 תודתיחש ול ררכתמ יארו הוה תיגויצ 'הדוכע תונש הרשע עברא ךשמב
 ; תורפסהו  תירבעה הפשה יכ ?םיניבה ימי  ךותב האופק תדמוע הראשנ אל
 : :יכרע רוצילמ לדח אל ונמע לש םוינגה יב" ;תקפופ . ןתוחתפתה ןיא  תירבעה
 ו .,."םויה. דע תוברה

 תואיגש שי רמיהנפוא לש והמאמבש .רבדה :ףורב ,ןכ םנמא

 רחא יאו איה עוגה תרכהו "שפנה אוה םדה,ש קפס לכ ןיא .תוינוגה
 העירי וליפא היד לבא .  תימואלה .הרכההב םיבושח רתווה .םימרוגה
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 ,.החחוימ תוימצע וזיא שיש ןיבהל ירכ , תודהיה תירוטסיהב .היחמש
 םדה חכמ םג הלודנה  ,'ותוכיאב רחוימה .ינחו ר ה .רצואה ללב,
 ונלש .המואה תא הושעל רימת תכלוהו הדמתמ התיהש , עזנהו
 .תומוקמה לכבו םינטזה לכב .טלחומו רומג רוחא הדחואמ  המואל
 -=- לבא , . . לבא . תיפוסולפה תמאה ןמ הברה .וכ שי .יאדו הז .לכ

 .רפ ,רא רמ רמוא---,רמיהנפוא ירבד וקרצי םא ןודל םיאב ונאשב,

 דצמ םהוא ןוחבל דחוימ ךרוצ ןיא--(13 מנ" יושדנו ר עש יידוי ה ב

 ינא הנהו ...אל וא וג יי ע ותעטה םא תעדל רתויב :ושח אלא ,ןויגה ה

 .,'"סהש ומכ רמיהנפוא םחוא ה א ר םירברה ירקעל עגונבש ןימאמ

 םימיב ובתכנש םירמאמה לש לודגה םבור .י"פע טופשנ םא =
 "תימואל תרכהו .תיעונ הרכה, לש תאוה הלאשה תודא לע םינורחאה
 .טעמכ ריחי העד קר איה רמיהנפוא לש ותעד ולאכ = ,ונל המרי
 רמיהנפוא לש ויתוחנה לע םיקלוחה בור .ןכ רבדה ןיא תמאב לבא
 םהירבר םיבתוב תויהל וכז רבכש י"פעא = ,"חרזמה :ינויצ, םמצע .םה
 תא םיאריה םישנאה ןמ ןה םטועמו ,"ברעמה ינויצ , לש םתפשב !
 םינשימו םהילע םישחול םה ךכיפלו  ,םידרוטה םירוההההו .תוקפסה =

 ןיבו יחרזמה ידוהיה ןיב לדבה שיו שי המאד אבילא םלואו  .םתוא .
 תא תואר ילבל וניניע תא הנוכב םוצענ םאו ,יברעמה ידוהיה /

 ותוא לש ותודע ונילע הנמאנ .הז י"ע  לטכי אלש יאדו  לדבהה
 : רמואה ,םירומגה םיברעמה ןמ דחא * ,:רפ ,דא המ

 תרלומל הפיאשה ןבומב םינמאנ םינויצ ,םינמאנ םירוהי עדוי ינא, 0

 ידמ םעפ לכבש = ,םבלב םלועל תקפופ הניא תימינפה המחלמהש .,תוטולופ

 .נפוא לש ורמאמב םיאור םהו ,םשפנ ךותכ טקילפנוק םק םלקש תא םלקש /
 תולגלו בוחכל םיברמ םניאש פ'עאו ,סמצעל שפנה תודפו הלואג ןיעמ רמיה

 זגרו םתגאד םה םיוארו ,םרפסמ אוה הבורמ םוקמ לכמ ,םיברב םהירוהרה תא 4:

 ! ,י:םהילא בל םשוי יכ םבל
 םעבטש ,היקנ שפנ ילעב ,םיניוצמ םישנא (אפוריא תרזמב) םש שי

 רפח םש לבא  .הלודג הָרמב יפויה תנבה תאו םהור תא ללכשל םהל דמע

 .הפיהו ינחורה ןבומב הל רפח אוה ,ברעמב הל שיש ,בחרה ותוא תוברתהל
 יפואש רובצ אבי יכ  ,ןויערה תא לכלכל םחל רשפא יאש םישנאה םה םובורמו
 לש ךרעה תוהפ םתוחה תא:לכה לע עיבטו םוינויצ תודוסו ךוחמו ול יטרקומד

 םוסחותמה םינמאנה םידוהיה רפסמ ברעמב ךכ לכ אוה הבורמ םא ,לודגה ןומהה * '
 ילבל ,םיארי םהש האריה הטעומ יתלב הדמב הזל תמרוג ירה ,וננויערל הלילשב =("

 תיטטפאו . תונתור תורצש ,וטיגה לש וחציחמ ךוח לא ז"יע קחרהלו בושל /

 ,.."וב .תטלוש
 ד"ע התע רע .יבהכנש .םירמאמה .ם תוא לכמש המורמכ

 אוה .םלוכבש בושחה רמיהנפוא ררועש 'הלודגה הלאשה :רורב
 םושמ אל הזה רמאמה אוה 'בושח | .רפ ,דא ותוא לש ורמאמ

 רבחמהש םושמ אלא ,םיירואית םינויעו תונויערב :רישע אוהש =
 ,יברעמה ידוהוה לש שפנה רמעמ תא םיטישפ םירבדב .ראתמ
 םיימינפ םידוגנ וזיאלו ,וברקב תספית הליחתמ תימואלה הרוקנהש'

 ךותמ | איצוהל :יואר ,וז הרומח הסיסת ותוא האיבמ םושקו "<
 יל רצש אלא ,תודחא תוטטיצ דוע ,רפ ,דא רמ לש ורמאָמ
 : , וז .יתריקפב םוקמה

 דחפהו האהיה--אוה .הזה רמאמה לש ירופיה ןוטה םלואו =
 : םירבר ינשב םיברעמה ונירבח םה םיעומ ,וטינה לא הבישה ינפמ =

 ואצי רככ םמצע םה יכ ,םבשחב הלודג תועט םה םיעוט תישאר
 ןיא -- ,ילדנמ 'ר אבסה רמוא---,ירהש, ,הרומג האוצי טינה .ןמ ==

 ,ןולסכל ,הברה םא טעמ םא ,סהיתי אלש ,ונמוקמ ישנאמ דחא| >>
 תוימצעה היתולוגסמ תינימשבש תינימש תוחפה לכל .אהת אלו =. -/

 ,םבשחב | הלודנ | תועט רוע םה םיעוט תינשו .,"וב תמשרנ
 וריוא .יכ ,שיגרמ וניא אוהש ,וטיגב אקוד הצור יחרומה ידוהיהש =

 ונוצרמ :םתוא  םג חירכי  ךכיפלשו  ,םיקרפל קינחמ טינה לש =
 7 ,וטינב .עקשהלו..בושל .תדחוימ האנהבו בוטה =
 ,ברעמה :ינויצו ברעמה ידוהי .לש םתארו הרג :ךכ לכו 2

0 

 .נוכ שי יכ רע ,וטיגב עקשהלו בושל חרזמה .ידוהי "םוחירכי , אמש

 ךטשכ וליפא הדרחו דערב םהירוחאל םיעתרנה הלאכ םינרחפ
 ?ושדנוה עשירוי,ה לש ומצע רמונ :ותואב ,וטינה תוזחמ תא םהל
 יעלה, המישר םג .הפפרנ ,.רפ .רא רמ לש ורמאמ ספדנ ובש
 ןווטאית הזאב .רבחמה היה הארנכ  ,ירראה תאמ  *תוידוהי
 טסמחו ,ומיגה .תוצלה םש ורפיפש וא וטינה תוזחמ וכ וגצוהש
 ע אה ,וטיגב היוצמה תשובלתבו וטיגה תפשב ,ןבומכ ,ושמתשה
 .ימשל, בושל ותוא םג םיחירכמ אמש ,ולכ העורו ךרח ותיבל

 ו כתכו .בשי ףעווו  רס רקובב םקשכו ,הלילה לכ ןשי אל
 :ןץוחתכ המייסמ אוהשו "תוידוהי  תוצלה, הל .ארקש ,ותרהזא
 / :וז המחלמ

 תא תוארהל ומצעל השרמ תולז .תוחודב וזיא ילגרל רשא ,שיאה,

 ! וה .לוקלק הלקלוקמה  ,וטוגה תודהו לש הופמ ךותמ  תימואלה .תורהיה
 ןוננה רסומה.ובלב ךסח ןוירעש ומצע לע היעמ ,ךרעה תרכה, הפשה לוקלק
 ה לא ןתושפנה תודבעה לא בושל רתוי ול חונש אלא ,ןירוח תב תודהיל ףואשל
 / ..,"וטיגה תודהי

 ןוחפ ,רחפ ךותמ אלא םיבתכנ םניא ולאכ םישק םירבד
 ומיהנפוא ררועש המצע הלאשה התואש רשפאו ,הררחו רער
 ועפאו ,הוה רחפה תבס תגבהב קר ןמאנה הנורתפ תא הל תאצומ
 'ןוש ,ברעמה ידוהי ןיבו חרזמה ידוהי ןיבש 'לדבהה ותיא לכש
 ונא ,ירוסיו .ישפנ לרבה ךותמ אב וניא ,שיחְכהל ןיא יתואיצמ
 פוונמו םידמוע םה וטיגה ךותבש םיעדוי 'חרזמה ידוהיש ךותמ
 ,,וממ וצלחי רשא דע םינדעו ןדיע ורבעי רועש ,תמאה תא םה
 אנ ןיא רבכש ,םיבשוחו םמצע תא םימרמ םיברעמה םידוהיהו
 מוח םה הלק העיגנ םהב | עגונ * ומינהשכו : ,םולכ וטיגה ןמ
 , ,י.'םשפנ לע. דומעל, םירהממו הלודג הררח

 ו

 .ץיִבוקְרֶּב הד .י
 .רגונ '.ש

1 
 .םיוכעה וירו פס = ץבק אצי .,הסידוא  ,"הירומ, תאצוהב

 טפדנש וי ב תפ כ בור ם אצומ ונא הז ץבוקב .ץיבוקרב לש
 .םיוסח : םלוכ אלו םכור ,השרו \ ,"רחשה, תאצוהב תידוהי

 רעו, ,"ףעירב רעד, ,"ןידה -םוי סעקווייפ,  ,"עטוג םינ, ןאב

 רופפה הז ,"עקנארק יד :ייב, -- .בושח ןורחא ןורחאו ,"רעמצעל

 ,האצוההב .םתרומת , םידוהיה  .ץיבוקרב  יבתכב :ןיוצמ  רתויה
 :םינארק אלש ,םירווצו םירופס לש המלש = הרוש איה תירבעה
 ,.רל'הקשמ, ,"דכנ, ,"יתרלומ ץרא, ,"םיקחרממ, ,"שולת, : תירוהיב
 +"תיבדג,  ,"רבזה|ב,  ,"ןחלשה .ינפל, .,"םדאהארפ, ,"ריזח

 .,כיפפ, הצקו הריטאס תצק וב שי יכ םא ,ןורחאה .רויצה
 חנו ,ונממ ףדונ .עמואלדיגוטילופ רמ א מ לש חיר --- ,"חינול

 ₪: ,אוה םג לבא , ספרנשמ םירופסה ץבוקב םפדנ אלש ול היה

 ו םינשמ םניא = ,ירבעה ץבקהב ופסאתנש םירופסה .רתי
 לש םירו יה ויבתכ וריאשהש םשורה תא אוהש לכ יונש
 .ריעצה .רפוסה

 ,םכילע -םולש ל ץוביקרב .שידקה םידוהיה .ויבתכ תא
 ..ח'א ןיעמ םג- אלא = ,דבלב תודידיו .הבחל ןמיס הז ןיאש רשפא
 נול איר הב םיריכמ ונאש .שי יכ ןעי ,תיתורפס הבוט-תרכה לש
 ,טנילעדםולשל = ךחוימה .ןונגפח .לש ותעפשה תא ץיבוקרב לש
 קו פלוא ..ידו היה = גולאידחב רתויב  רבדה  רכינ  ןבומכו
 חסונב .ץיבוקרב :אוה .יולת יתלב םירברֶה רחי לכב ; גנלאירהב

 ו



 יכ ,ללכב .רבדה אוה .רשפאש  המכ דע -=  ,ָםנְ
 ,עפשומ היהי אל  ,רומוהה תא בבחמה ,יי לאור וזהו

 ,םכילע-םולש לש ותאצרה ןפואמ ,םועדוו אלבו

 לש הומ .ץיבוקרב לש רומוהה איה הנוש רבד לש ורקע
 שי .ןושארה .לש  וירופסבו = ,רומוה  ולוכ- -ןורחאה .,םנ

 תא אוה אצומ .םייביטקיבואה םייחב אל ;ותמשנ ש
 אירלקפסאה ךותמ םייחה-תוארמ תא אוה האור :םא ומ
 רבדה תא . ךחיגמ רבד לכ תושעל הכרד וז .אירלקפסא

 המת תוניצר לש הרוצ שיבלמ :אוה ומצעל אוהשנ חש
 .רתוי רוע ךחוגמ .השענ .אוה הז ידי לעו- -לואשל-תערווזהא

 -דבכבו תוניצרב םהב לפטלו ןודל םדא ינב לש םכרדש ₪
 ודי לע השענ :"יניצר,ח .רבדה :ץיבוקרב אוה ןכ אל

 אלא אב הז ךוחיג ןיא ,ךחוג איהש שי םאו | ,םונשדופ |
 .םיכחוגמ םיבצמו  םירבד .ריועמ אוהש ץ
 תא) "הרובע, איבה : ;("ןושלה דיב,) .טייחה יצנב לש

 תור .וב הפנכנ ,ןילכימ .תיבל (והבחכ :רבחמה הוה "סומוו
 השק ,ןבומכ ."הבימאדאמ ה םע  תיסוה רבדל .ליחתמ :אוהו/ת
 "םאדאמה, --- .:ךחוגמ השענ אוהו ,ףוסדםי .העירקכ הז וונז

 ,הלש "םיבקה העשה, לכ .תא .וילע תכפושו תמערהמו
 סנכנ ,ורשאל = ,, ."םלאו ךובנ, היִנפל דמוע = ,בולעו ישע
 השענ | םייחה = ,תידוהי - טייחה  םע .רבדל .ליחהה  ,"תונה

 הררחתשנ ושכעש | ,ונושל,ו = , בלהבומו  חמשו | קיהנמ
 ןיעמכ השענ ויפו רוצעמ ילב תרבדמ הליחתה ,ה

 אלו .יניצר ןפואב וז הטודקינא רפסל ,אנ וסנ הנהו
 התולאו = "עררעגפ | "לאשימ,  רבד לע םירופסה וא. | טסו

 ,רומוהה תא םכותל .ליטה .ץיבוקרב םאה---"ריטפמ ו :('ןוימדה
 ןפואב = ויתוישעמ ךות לא .רומוהה תא ליטמ = םכילע:םולש
 ץיבוקרב לש  םירופפה ,אל .?וטע <ע ג מ ב- ,ותמעטהב ות

 ול חונה .קוחצ:תב---רופפה ןורשכ קר ול שי םא---םהוא רפנט
 לכמ  הלעמל : והז---רופסה ןורשכ .ץיבוקרבל ול שי .,'ויחפש

 ,אוה ונ לוב קוחצ - -וקוחצ +, קוחצה .ןורשכ ול .ןיא .לבא
 ,הז בולע .שנהרב | ,יצנב .האסה תא שידגמ אוהש

 לפוג ודימ .טמשנ לקמהו ולזמ .םרוגש \ אלא  ,היוז .ןרקב וע
 לכב "םינומדק | גהנמ, הז .ןיא  םאה---'עקרקה לע לחג ש\

 אוהשכ : ,"קוחצ ,ה לע .הנוממה "רובג הש = ,םיסרפהו "םולו /
 --אקוד .ואל לקמ---הבד הזיא ורימ .לפונ :דימ  ,רדחה לא ₪
 , "תומסרופמה מ, הז .ןיא .םאה וא ל "עקרקה לע .לודג שעוכ
 לע. ךפשנ התהו .הסוכ תא .הליפמ , איה תפעוכ איהשכ "םאואמל
 לעמ = תוריהמב המק .רעשה>תוווג .המלעה התבו חלשה ₪
 ..,?רדחה ןמ תאצויו הרהממו הדיב הרפס תא תלטונ קאש

 לעב לש  תעמוש ןזאו האור ןיע .ץיבוקרכל ול ש
 תא .שונא בל תומולעה עדוי ןמא לש אל לכא ל

 ,רומוה םהב שיש = ,םירופסה | םהואב .םג :םיאור .ונא הו
 לש .ומתוח .ןיא  .ומצע רו מו ה ה ב .ותוא םישיגרמ נא א
 ,ללב .אתוקפנ | ןיא .ולש רניאו ולש רומוהה לע "עובט ל

 : םמצעב םייחה ןמ וא .אוהש  רפוס הזיאמ .רבחמה .וחא
 ךוהמ  ,תיתינמאה ותוישיא .ךוהמ עבונ ,רומוהה .ןיאש :ןאז

 ..םייתה לאו

 ..הז .הנה---רומוהב ו לש מ  ץיבוקרבל ול"
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 .וורובג  יפב תרכודמה הפשה

 18 < םלוע
 ב בב

 קוחצהש = ,עמשתו---ךנזא טה ..וקוחצ לוקל :הנועה = ,בוצעה דחה
 וא  םכילע:םולש תא :ונא םיארוקשכ םנמא = ,החנא :ופוס ולש
 םג .לבא ,ןוגיו .רעצ אלמתמ " ונבלש שי ,רחא טסירומוה = הויא

 ; וניפמ .ץרפתמה :קוחצה רעב רוצעל ולכוי אל .ןוגיה םג רעצה
 ועפ קוחצ םיאלממ  ונאש לע ונמצע לע אינורטב ונא םיאב

 . םיקחוצ ונא ןכ יפ לע ףאו --- םימחר אלמתהל ךירצש העשב
 לע ףחרמ קוחצ , וירופפ תא םיארוק םהאשב : ץיבוקרבב וכופיהו
 תא :םתא םימחנמ !רעצ ' לש םיטמק | ןהיתונפבו --- , םכיתפש
 ---רבחמה ונל השע קוהצ קר ןה ; רבדה אוה ךחוגמ ןה :םכמצע
 םחורי ילא רמוא---!יחא ,ךל יא, ...באכמ .ץוכתמו ץוכתמ םכבלו
 תוטש .,יא --ונורג תא תוקנוח תועמדה ומצע אוהו
 .;.'תוכבל : יאדכ = ןיא = ,,,יל  הנימאה = ...םולכ = אל = ,םע ..,איה

 . ('קוריה ,)

 :תא .הוקנוח תועמרה, ומצע אוהו --- "תוכבל | יאדב ןיא,

 < /רנןרג

 םדא:ןב .ירה .הנשה תומי .ראשב,  ."לאשימ,ב .הזב אצויכו
 ךלוהו שפנ יוזבו :לוונמ רוחב םתפ אלא ,שיאל ללכ בשחנ אל הז

 רחסמ השע | ,'הבר .אנעשוה, םוי אב .הנהו ,ךחו מ \--."לטב
 ,שיגרמ התאו ,יניצר השענ  םואהפו ,ש"יי םעמ םעמו "הונעשוה ב
 : ךינפל שפנ<רמו ללמא :םִא יכ , "שפנהיוזבו לוונמ , אלש

 סוכה :רחאל = לאשימ = הנופ --- ,םידלי  ,םתא * םיעדויה,
 ---.תדקרמו .תזמור תרועה :וניע ףעפעו  ,וירבחל .רמואו  תיעיברה
 דועבו |, . ."םירומג- = םדא:ינב ...םישנאל היהנו ("ונלוכ הקנ הבה
 שואיב ישאר .דרגמ ,,הטמל  וינפו לספסה לע .לאשימ ,למומ, עגר
 ,.,'ומטחו ונורג. ךותכ הלחלחמה ,הנושמ היכבב העונו ןעוטו

 ו.
 וב שיש הרמב ץיבוקרב .בל לא עגונ .םייחבש ךחוגמה .רברה

 ומ כ םזימוקה תא בבחמ היה וליא ."תויגרמ, לש ץקוע הויא
 קוחצ<תב התיה זא יכ--- םינחרה>שגר לש סוכרפ ילב ,אוהש
 וא  יכ. ,םיטסירומוה םניאש הלא לע םג ,וירופפ ל כ לע .תפחרמ
 ;נב קר אלו לאשימ קר אל ןה  ,םייטסירומוה וירופפ .ל כ ויה
 םג םא יכ ,('עה;ענפ,)) רוד=המלש קר אלו טייחה יצ
 הידמוקל רֶתוי םיבורקפה ,םהבש "םיניצר,ה וליפאו  ,"וירובג, רתי
 2 . הידגרטלמ

 םידוגנ האלמ םשפנש ,םדא ינב םתוא קר םה םייגרמ
 ןאכל \ ךשומ הז ,הּז תא הז םירתוס תונוצ רו תוחכ ,םיבופהו
 תואלתה ןתוא לבא .ורבח לש ונברוחמ הנבנ דחאהו  ,ןאכל---הזו
 ונתמחלמ אֶל . איה \ םרוקמש = , םירוסיה .םהוא ,ץוחה 'ןמ תואבז
 ונתולגתפה>יא אל  ,ויואמו וינווג .יוברו ונחור רשוע אל , הימינפה
 .ונתלכיייאו = תינוציחה = הביבסהל ונתורו םא יכ  ,וניתופיאש עפשל
 הירמוקל רמח םינתונ  וללה .םירוכיהו תואלתה --- ,הילא .לגתסהל
 לכבו .,הב יח אוהש הביבסל רז .אוהש שיאה יב \,היהגרטל אלו
 וניא הבועל םגו ההוא  שבוכ | ונניא --- הכותב ראשנ | אוה תאו
 שיא .ןיאש .םוקמבו . אוה םישיא:לדחו חב:הפר הזה שיאה---,לוכי
 : . תויגרט .ןיא---םילעפ-ברו ריבכ ןוצר לעב

 :תרחא רועו
 םיעבונ וירוסיש שיאה ,ומצע םעו .ומצעל ול המחלמש שיאה

 תונושה  הופיאשהו תוואתה = ,תוימינפה  ויתוירשפאש = , ךכ | ךוהמ
 לש הנברחמ .תחא לכ הואלמתמו וז | תא וז .תורתוס .ושפנבש
 ,ושפנפש םוריחה:תעשב קר אל אוה יגרט הזה שיאה -- , התרבח

 .לעב וז .החוש לע ךופש תירוהיה הפשה חור םא ,םשא רכחמה ןוא (*
 אוח ערויו תירבעה הפשה ונמכמב לשומ .ץיבוקרב/ ,וירופכבש = תוחישה .רתי
 איהש ןע ,תירוהימ לש גולאירה תא םגרחל אוה ח ר כו מ ש אלא ,החור תא
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 אלו  ,וירופס ל כ"

 3 םלועה < 4

 איה זא קר ירהש , תימינפה .ותמחלמ .הקספש העשב םג אלא <
 ןוחצנ לש ושוריפו ,ינשה .תא חצנמ. רחאה ימינפה חכהשכ , תקסופ
 ןובשח . לע חהפתמו בחהתמ יניאה לש דהאהי קלחהש ,אוְה הו
 םוקמבו ,החא תבב ינעו רישע השענ .םהא ותוא  .ינשה .קלחה
 ...ותדורי תא אצומ התא ,והילע תא .אצומ ההאש

 ץוחמש תוחכה ,הביבסה יאנה םה םדאה לש ויביואשכ :םלוא
 דגנ םחלנ אוהש וא :הלא יתשמ תחא ול הרקי ירה 4 ,ושפנל
 ומצע דגנ אל ןה יכ ,יגרמ וניא זאו  ,הלאה  םינוצחה םיאנתה
 ןיאש יארוב ואו -- הימודב לבוסו וידי קבוח אוהש וא ; םחלנ אוה
 םדאה ותוא השענש אלא ,תיביספ  תויגרט ןיא יב * ,יגרט  :אוח
 .םיחא  ךוחיגהו  לוטיבה שגרו .תונמחרה שגר לבא , תונמחרל יואר
 קר .אל אוה םזימוקה רוקמ ;ירכד לע ינא הנוש ייכ ,םה  םימאוה
 --רוא .שולחהו טועפה רעצה םג םא יכ , השלחהו הטועפה האנהה
 ,. . םישלחהו  םיטועפה לש םרעצ---ךה ונייהש המ

 אוה םתוא אלמ ץיבוקרכ- ירופפש ישירחה רעצה והואו
 תוימינפמ אל. ,םברקמ אל : םישלחו .םיטועפ .םישנא לש רעצ םנמא
 הרוה הביבסה ןמ ,ץוחה ןמ םא יכ , םהילע םירופיה 'םיאב םשפנ
 םהילע "הביבפ,ה תא .םא יכ ,םמצע תא אלו . םינוהנ םה הבש
 םואריו הל םיענכנ םא יכ ,התוא םישבוכ םה ןיא לבא ,שובבל

 . .. םיכחוגמו .םירזומו .םירז. רהוי ךוע םישענו הינפמ
 ויה זא יב. , טסירומוה ץיבוקרב היה וליא .רבדה אוה ךכ

 ,םיימסירומוה ,םהמ םידחא קר
 (אבו ףוס) ,

0% 
 הם לש יח

 השעמה רופס

 תאמ

 , םירפס רכומ ילדנמ
 אי .

 םתואמ ערה רצי לש וימעב קקלו התפתנש ןויכ םרא

 אהי םולכ +"הציב,ב ול שי םעט המ ,הוה םלועבש תודומחה
 קוחרו רז אוחש ,םוקמה ותואלו רבעה ןמז ותואל --- רוחאל :רזוח
 אוה-ךורב שודקה לש ומלוע ןאכ וינפל האורש \ העשב ,ונממ
 ושכע +םהב ןרעתהל יבל תא םיכישממש :,םעונו יפוי ,ןח אלמ
 רבעשל יב רד היהש ,ינומדקה םלועה ותואמ יל'המלש  קחרתנ
 אוהו ,הליחתבכ רבלב ארמגל רוע היונפ ותער ןיאו  ,עבק תריד
 ארמגב ורועיש תא .םלועה ןמ תונהילו הוהב םייח תוארל .הואתמ
 אלא ,ןוצרכ אלו ןויעב אל לבא ,ומויב םוי  רבד  ,רמול אוה
 רחא לייטל .ןירוח ןב תויהלו ונממ רטפהל ידכ ,ןוופחבו .םנואב =

 ,וכרעב אלשו וכרעכ ,םישדח םירבח ול הנוק אוה ,םויה בור ךכ
 רשפא אהיש רבלבו ,ךה ונייה--םימיל ונממ םיריבכ וא םיִריעצ

 .ובבלכ םיעושעשו  לויטבו החישב .ונמז םמע תולבל ול =
 ,ולש אחפנ-יבל | ,אחפנ קיוייא לצא םימעפ אב יל'המלש

 התוא ,םדא לש וחור םיביצעמש ,ןנועמ םויו רירגס םויב .רוחיבו
 . לכתסמו ובל ירוחרהב עוקש ,תיוז ןרקב םש בשוי היה העש
 הבישנ לכבו. ,הדורצ"המטר לוקב בשנמ ןשיו לודג חופמ  .המלע
 ינבכו שא  ילחג ךותמ םילוע תוצוצינ לזרבה רוכ ךותל .הבישנו
 הוחמה ותואו .,לכתסמ  יל'המלש .םש םירקורו םיפפועמ ףשר
 הטלעב בשוי םרבא .האב שמשה :ותעד לע הלוע הרותב  בותכש
 ףשר ינב !וינפל שא ריפלו ןשע רונת הנהו -- םנמנתמו בוצע

 : + 18 רמונ "םלועה, 'יע (*
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 וע .,ונוימד .יהילי = ,יל'המלש ירוהרהו ,םידקורו ףוע .םיהיבנמ
 .עערפמ .1ל .םיארנ םינושמ : םיפוצרפו תורוצ ינימ  ,םהירחא
 לתוכה לע םיספטמו םיכלוהו ,תוצוצינ לש םינחמה תלוחמ  ךיתב

 :תוועו ,הז רחא הוב םירבועו םיאב ,םיפלחתמ םיפוצרפה . דגנמ
 -ןוזל ויתובשחמ לכ ןווכמ אוה .הנורחאב וינפל הצנצנ לידארפ
 ,הנהא תותובעב ,םפק ילבחב הל תכשמנ ושפנש רעו ,הויזמ ןיניע
 חפמה ,וינוע אר קיזייא לש םיריאמה וינפו .רוע ויה אל הינפ
 ןזמ איצומו רהממו הרודמה לידגהל םימחפ הברמ קיזייאו בשונ
 ץקמו ןרסה יבג לע תבצב וזחוא ,ןבולמ לזרב תשע שא יבהל
 וזינ קזח שיטפ ,ודגנכ םיפתכ לעבו אירב רוחבו ,סנרוקב וילע
 וייא ,םיתש רוחבהו ת חא שיקמ קיוייא ,וחכ עורזב וילע שיקמ
 ! הונוענו ,שיק-שיק-- שיקמ רוחבהו ודצ לא וחצמ לזרבה תא ךפוה
 < והמאלמ .תיבב עומשל המו תוארל המ שיו שי ,ונמיה םיזתנ
 .לוז ,הכאלמל רודיח ירבדו .אתוחידבר אתלמ הפי ,קיזייא לש
 יףעסמו .םינרבדו םינטפטפו , תוזירזבו החמשב תישענ איה םדי
 "מ ןוקתו הישע םשל םיִאבה ןמ דימת םש םיוצמ ויה תוישעמ
 "לענמב אב הזו ,ומודרקבו ושמרחבו ותשרחמב אב הז ,םשימשת
 'זחאו ,לורב ילענ :וליענהל וסופב אב דחא .וניכס שוטללו רובש
 |קוייא = ,הלגע .ינפוא לע לורב לש ןילוגיע- יעוקר .ליבשב -אב
 לנ םע החישב סנכנו  ,תוירבל חונו וינע  ,ינרבד .ועבטב היה
 ונד לכ תילכתלו הריקחה תא בהוא היה רתויבו ,םדא
 ,םטוחה  ךכ .וניא אוה .המלו ,ךכ אקור הז רבה המל ,רקוח היה
 "וה הלעמ לש ריואה ז הלעמל אלו הטמל ויריחנ המל ,לשמל
 .אוונה :ץרתמ אוהו לאוש אוה  .המישנל רתוי הפיו אוה יקנ
 וופטש ירכ ,המכחב .ךכ השע ,יתובר םתא ,םיעמוש ,ומש ךרבתי
 ולאש הברה וב אצויכו ,םטוחה ךותל תודרוי ויהי אל םשנה
 .ונונג לאוש היה תישארב רצוי לש .ותגהנהו םלועה ררס לע
 :ומו  ךכ אוה המ תילכתלו ,ךכ אוה המל : חצמ טומיקבו שאר
 ל ומעט | תוקחוש םינפב ויעמושל ריבסהו הבושת ול אצמ
 ץודקהו ,האנו בוט ךכו  ,תויהל ךירצ ךכש ,הריקח .יפ לע ,רבד
 ,תוזח וינרפצ ךכ ליבשב לותחה ,השוע אוה המ עדוי .אוה-ךורב
 .יונ ,סוסל בז ןתינ ךכלו .םילתְבה לע םפטל לוכי אהיש :ידכ
 פיפנא וז תילכהל םה  ףא םיבובזה  .םיבובזה תא .וכג לעמ שרגל
 חה אל קיזייא ,ופפועתי הערה .םהילע אובתש רע ידכ ,םהל

 וט .ולעננ אל .ןכ יפ לע ףאו ,הנש אלו ארק אל ,הרות ןב
 .והחעמ רומא  ,ןרקח ול םיארוק ויה וריע ינבו ,הריקחה ירעש
 דמלמ  תויהל רשפא .םה :םינושמ םירבד ינש הריקחו רומלהש
 | ,ץראה םעו רובו ןרקח תויהלו ,ןרקח אלו

 מ שמשמ היהשכ ,אחפנ קיזייא היה ררהנ המ ,תמא

 ופחמו דקונמ רוע-דופא רוגח ,ותכאלמ היבב השעמה ימי תשש

 ישא לבא  .הריקח .ירבד רמואו .ונכוד לע םש רמוע | ,הטופק
 אנ רצחב ,תושמשה יב בוט ם'יו תבשב ותוא .התאר :ןיע

 .טניילעב ךרדכ  ,ושארב .לימוירטשו ישמ-תטופק שובל .,תסנכה

 כ םהינפל .שרודו דמוע אָוהו ותוא םירטוע םידוהי .םיבושח

 יא המ .עומשל םיאבו םמצע םיקחוד םיבר  ,וטנבאב הנותנ

 ,ו'פמיצח, לע הרובחה ךותב הרבה הלפנ הליחתמ .רמוא .ןרקחה
 [' הלגלנתנ ןינעל ןינעמו .הז .םש .תארוהב תועדה וקלחנו

 9 לע רובסהו קיזייא אב  ,עורי תפל ןימ  ,קנריטסופל  האבו

 ערה רחאל רימ ומעט .דבאמ הזה קנריטסופה המ ינפמ ,הריקח

 |[ רע םירבד בבגמו ךלוה :אוהו .ץיקה תלחתב ןושארה

 |: רינ .םניא יגיהו ימזיה : לאושו  דמועו , יגיהו  ימזיהב עקתנו

 7 ו %המל ךכ - ,סהילאמ \ םילדג .םהו
 . םניאש ינפמ .,הברדא 1ללכ אישק אל אה :רמואו
 לוג סה ףאש ,וחיכוי  םישפטו ,םהילאמ .םילדג םה .אמעט
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 ולאו ולאש  ,עדוי ,םהא םיעמוש ;
 ,םיקחוש לכהו החמשב םילבקתמ וירבר ,.ומלועב תויהל

 ןרקחה = ,יקזיילו  קיייאש העשב | רתויב * הלודג  החמשהו
 ,רפכ"ןב .אוה .יקוייל ,הריקחב הז םע .הז .םיחצנמ רעב /
 ןיב .ותונקזב 2 ידכ ,ריעב .בשיתנו אבש | ,יקרנופ .ההָ
 רשי םדא , בותככ תווצמו .הרית םייקלו רובצב ללפתהל ₪

 םשנמו םותס ומטוחו החופנ תחאה ויחל -- הרוצ לעמו
 ץייצמ שגרתמ אוהשכו ,םומע ולוק רברמ אוהשכ נופל
 אוהו ,םינשי רקחמ ירפסב :ןייעמו רפס עדוי אוה ., רופענ |
 םירקוח ירפסמ וירבדל תויאר איבמ יקזייל , דימת םוקלחנ קו
 ,"םימשה רעש, | ,"םלוע . לצ,  רפסמ ,וטסירא ןמ -- ₪
 םולפ וב ןיאו םירחא תעדמ וב שי .,םהב אצויכו "תורני
 אלו וטסירא אל ול ןיא אחפנ קיזייא הז  דגנכו = ,ומצע ן

 ,ותטישל  דימת .ךלוהו ותער לע לבל דימעמ אלא  ,תורב

 ינרק, לש איגופב וללה םינרקחה ינש ןיב תקולחמה התבר
 + תולפונ ןניאו רשבב .תוקבדנ המ ינפמ ולא תונרק .,"ע

 ! רמוא וקו
 ,רנה .רוא ירי לע :אוה ךכ .רבדה !יתובר ,ועמש ==
 תנקורתמ ,ןרקה :רמולכ ,איה ,ןרקה ךותב ןיע ףוהכ ןוו
 עבטהש ,ןל אמייק ירה ןנא ! יתובְר םכתעד ונת ,ושכע וא
 ךכו ליאוהו ,אנ ועמש ,אוה ךכו  ליאוהו  ,תוקירה ה
 ,ןרקבש קירה ל:חה תיאלמל רשבה ךשמנ יזה
 רמוא == 1 תוקקובדתוקיר | יל | המו רוה-רוא יל קמ =

 יבר המ | ,הליחתמו -- ונקוב קיזחמו בל  בוטמ קחש
 +וב שי שממ ריוא םולכ +הקיר  ןרקה התיה אל :,רנסל
 .ריואה יבג .לע חטתשיו הלעיו והלעמ אנ הסני אלה ,ךירנונ|

 המ ,הזמ ץוחו ! ךמטוח עקעקתיו עגרכ ,יקזייל יבר ל
 !+הב ץנצנש ,רנה רוא ירי לע הנקורתנ - יח
 יקויול .רמוא -- םימכח ןושל אלא  ,איה ינושל אל --
 ,ותובר  ,וטסירא  רמוא .ךכ -- וב םעה ץמש שיש ,סמ ל

 ! רמוא וטסירא ךכ ,םתא ם/
 םאו !וטסיראב ינליהבה -- רמאו קיזייא הנענ | יואדיוא --

 ן + לארשיב הארוה הרומו אוה בר םולכ + ךכב המ  ,רמוא וטו
 ירפסב ,לארשי ירפסב בותכ ךכ םא רמאת המ לנא =

 :.ומטוחב .ץייצמו שגרתמ  ,יקוייל .רמוא -- ונלש העז
 בישמ --- םשו םש בותכש המ אלא .רימת .ךל יא .החא = =
 רבדמו ךלש םימכח דצמ דמוע התא דימת --- אתוחינב קול

 ךורב ,םינש המכ הז ,רמוע ינא ימצע רצמ ונאו ,םיזחו
 הלודג שא תרעוב םש ,ילש  לזרבה רוכ .תיבב רמו נא 8
 השענ ןיא ,םולכ ןיא ןכ יפ לע ףאו ,ךלש רנה רואמ רהוי ז

 +המלו -- ,ןרקב השענש המ ו
 ענענמ ,יקזייל רמוא --- !הז רענ םע,רבדל .ילהמ ,עיע ==
 קיזויא .ךאיה .עומשל אלש ,וכרדל ךלוהו .םעכ .בור .ךוחמ
 .וכרר יפ לע ,ןרקב שיש ,רבר לש ומעט הרובחה יננל רו

 ותבמ ,םשה ךורב ,ול םינב ינבש ,הז ידוהו , אחפנ קוזי
 --ףירחה ינרותה הלעבו הערזו איה ונחלש לע .הפומסה חולל
 רחאל ,לארשיב ראמ םיטעמ ותומכש ,ןקוחרעג .,אוח רע מ
 יאכדו בל ירבשנ ,השא ילעב .םודוהי פש תופעווה םהונפ ח'\

 הרמ םיקרוזו תוברה .םהיתוחנאב תובצעו המיא םיליטמל

 תוריאמו תופי םונפ ויה ,תוחפותו רסומב ,ןישוככ ילמ
 תעשב שמשה הגונכ  ,יל'המלש בל .םיחמשמ \ אחפנ 7"
 .ךשוח . ילפרעו .ןנעה ךומ

 ,אוה"ךורב | שודקה .

 רויתוריקח לכו | וחישו .ורובד
 ' ירבד .רחאל  ארמגב םיאבה ,הדגא ישרדמכ וילע 8

 לש ותרבחב חמשו הנהנ אוה המכ ,ונמז םדוק ןמק ירוהיל ותוא
 וינפ ריאמש .,ויכרר לכב .אוה קוניתו רליתמ אוה ימצעבש ,םרא
 הז םדאל קונית לש ושפנ האמצ .ונושלכ ומע .רבדמו קחשמ ,ול
 ותרבחב דליתמו רווח אוה ,ץיק ינוברחב םימ תפטל הרשה חמצכ
 ;םירענ"םינקו לע לבח לבא .ושפנ .לכבו ובל לכב וב .קבדתמו
 אלש רע םיטעמתמו םיכלוה :םויל םוימו .,בורל ונלצא םיוצמ םניאש

 - -וריעב םינש ןיידע וראשנ יל'המלש ימיב ,רחא םג םהמ ראשי
 ועיפשה םהינשו. ,רחא רגנה םילייק ליצריהו ,רחא אחפנ קיזייא
 ,םיכורא תודלי ייח ול תויהל יל'המלש לע םחורט

 קיזייא .םינבל באו םימיב אב היה אוה ףא רגנה ליצרה
 ,ןותמו חור רק היה קיזייא ,ןמקו שוחכ אוהו ךוראו .שוחכ היה
 ףררכ = ,ופוס | דעו לש ורובד  תעשב  ךלוה רשי ולוקו
 ולוק .שגרתמו רבדמ אוהשכו ,ועבטב ןחתר ליצרהו ,ןרקחה
 הקירשבו  החוצב | םייתפמו = ררויו הלוע. ,תולוק המכל .קלחתמ
 , רי יעונענבו הזימרב ופיסו םיעטק םיעטק השענ ורובר ,הלודג
 ,וירבא לכב ףרפרמו חהור אוהו ,וטינקמ ונוצרכ אלש רבד לכ
 ישנא םינטויפה 'ךרדכ  ,עגתשהלו וחורב תונתשהל ,סועכל חונ
 ,ובל ירדחמ תאצל שקבמ ,וב שקשקמ ןמא חור /המוה , חורה
 ,רצוו שרה תכאלמ תושעל---ויפכ .לעופל ,םש אולכ אוהש
 םשל רתויב אלא ,דבלב הפנרפ םשל ול התיה אל רגנ-תכאלמ
 ראפל חרוט אוה .ילכל .רמוחה תיישעב ,הב ול היהש ,גונעת
 ,םישרוד ויה אש המ ,םיאנ | םיחותפו םיעוצעצב וידי השעמ
 -אפול | ,האר ,.ןקותמו הפי ילכ :ורי תחתמ איצויש ידכ ,ונממ
 ונימ לש | תונושמ תורוצב םפיקהו "ןיזיפשוא, רויצ רצ ינבוארה
 המ ייפ לע ?יסוי יבר, תא .אוה ףא רצו דמע ,תופועו תויה
 ,המוגע . :ותרוצ ורויצבש הז יסוי = יבר .ארמגב וילע רפוסמש
 רתכומו תילטב ףטעתמ | ,וב הקרז  הבישו דרוחמו רצק ונקו
 תב םשו ,םילשורי  תוברוחמ תחא הברוחב ללפתמ (ןיליפתב
 (תותפ היפו הנושמ הנוי תומדב .הירב :ןימ) .הנויכ תמהנמ לוק
 ילכיה תא יתפרשו יתיב תא יתברחהש ,יוא  :תרמואו תמהנמ
 ,והמת ליצריה .השעמ םיניבמ .ואר --!תומואה ןיבל םיתילגהו
 ונניבתהשכ ,הנויה לעו ,ןילמ םהל יאצמנ דוע יסוי יבר לע רבדל
 'רמאנ המ ,םלוע לש ונובר -- םהיפ ורעפ ,וז תמהנמ הנוי לע
 ...!התרוצ האלפנ ,רבדנ המו

 :הלכו \ ןתחל אלו = .רונכב ןגנל םג ערוי היה לצריה
 :"רמו-ילכ, ילעבב םישמתשמ ויה ךכל ירה .,ןגנמ היה .םתפוחב
 .ינפלש | ,תבשל ייגה טארדנוקבו ,לוחה תומיל ידוהיה לימייפב
 תאנהל ,ותיבב ,ולצא ןגנמ היהש אלא ;הלכה תיבב ,הנותחה
 ןיב המחה תומי .אמגודל וז ירהו .הצור היהש העש לכבו ,ומצע
 תושרב תוצבורו תובולח תורפה ,הרשה ןמ .אב רדעה .,תושמשה
 , םישנ ,ןשע תורמת | ןויפרב תולוע = תוינומיקה ךותמ , םיברה
 הכירב ךותמ .תיברע תרועסל ןילישבת תולשבמו שא .תורעבמ
 םיסט םישותיו .םיבובזו  ,הלוע \ םיעדרפצ רוקרק קוחרמ תחא
 ינפלש ארמזוזגב ליצריה דמוע העש התוא -- ,ריואב םימזמזמו
 ,הבלב = םיסנכמו .תנותכב אלא ,םינוילע םידגב .אלבו .ףחי .ותיב
 \. ;םיאבו = םיצבקתמ | םידלי ,רונכב  ןויגה לע תכפתשמ ושפנו
 םהינזא .םיפקוז ,םהידיב | תוקולש םיציב יאצחו םחל תוסורפ
 .ללוהתמו ויפב | רמומו וריב ןננמ .אוה  ,םהיניע וילע םידימעמו
 ימינ לע תינתשקה ריבעמ  ,ושפנב רעס ומכ םאתפו .,םירליב
 -- טעמ .דוע  ,םעזו הרבע  הנהו--הריבעמו רווח ,.קסופו .רוגכה
 \ שערו 5 ליצריה לוקו ,רונכ שושמ תבש ..ףצקה אצי .הנהו
 ,ופעזמ :תונולחה ועוניו . בוחרה לכב :ךלוה

 ,ותיב ילעא ליצריהל היה לכאמ ינליא .לשו  תוקרי .לש ןג
 רפמנ :אוהש ,דל שי" תואופרה  רפס ,ורמא ,ראפתהל וידי יעסמ
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 ינימ לכ  עבט וב .בותכו ,ותחפשמ ינבב םינבל תובאמ .יאשחב
 וילע ווטצנש .לבחו ,הלחמו הלחמ לכל .םתאופרו םיאשרדו םיחמצ
 הלעמ היה .,ךכ ילמלאו ,וב שמתשהל אלש ,העובשו הלאב
 תויוגל ,םישחלמל רוע .וכרצוה אלו םילוחה לכל המלש האופר
 .םהלש | םישחלו | תואקיירתל . אלו םהל אל ,רדק ינבלו תונקז
 ראש לש םהייח ךרדכ ליצריה לש וייח ךרד היה אל ללכבו
 םיתש רבלמ .וינכש יהבכ ןיידחיב היה אל ותיב 4 ,ומוקמ ידוהי
 לכל :וריכש םיכארט יוגו ול ויה םוסו רקב דמצ םג ,תורפ שלש
 לדנמ היהש ,רמול | ךירצ | ןיאו ,ויתובא תלחנ ,הדשב הדובע \
 ,ריעה לכב יריחיה .לארשי בלכ היה הזו. ,ותיב ךותב בלכ =

 אלא רובצב ללפתהל אב ליצריה .היה אל תסנכה תיבל
 םח ,וילע היה אל  םימש .ארומש ינפמ אל ,תוקוחר םיתעל
 אב אל אלא ,תוחורו ןיקיזמ ינפמ םג ארו .היה הברהא ! םולשו =

 ריעה  ינבמ .דחא ילמלא ,הער הנווב ילבב ,ךכב לגרוהש \ינפמ
 לכה ויה ,הנמזב החנמ הלפתל אב אלו תחא םעפ  וליפא רבע

 אוה-ךורב שודקה הא לוג ולאכ וילע םילעמו וירחא םיננרמ
 תואמ .המכו המכ ,לוכיבכ ,ותוא לזוג היה ליצויהו ,תחא הלפת =( =

 ויה לכהש ינפמ +המל ךכ לכו ;ודגנכ הפ הצופ ןיאו תולפת
 ותער ןיאש ,רענו הנושמו הלק הירב אוהש ליצריה תא םיבשוח
 לוקמ םג םיאריותמ ויהש אלא רבלב זז אלו ,וילע תבשוימ
 ירוחאמ  וכרדכ דמוע היה תסנכה תיבל םימעפ אבשבו ,ותגאש

 הורחו הציד ,הלומהו טופטפ היהו ,םיבבוש םירענ ךותב .המיבה %
 : רמואו ארוק .,ותבוח ידי תאצל ידכ ,ולוק עימשמ שמשה ,םש

 םהינפלש . .תונחלשה לע  םישיקמ םיבושח םיתב-ילעבו !םה =

 ,..ללכב -- ארוק .לוקכ םלוקו .! יִאְדיִא + םירמואו %
 הלא ינש ,יל'המלשל היה םלועל שקבתמה לטכ ליצריה ; =

 שקשקמ היהש ,רברה ותוא ,םבל ישגרב םיוושו םינשב .םינושמ ,

 המו .אוה המ תעדל אלש ,ובל תא ךישממו יל'המלש .ךותב
 .םידוהיה לכב .ותמגור ןיאש .,רברה .יתוא ןוכשומ :אוה' ןאלו  ותנוב

 רע ול ער ערו םהיניב םוקפה ול .רצש ,םיקנאנהו .םיחנאנה
 השעמ | ,ןתחירה  יל'המלש לש ותמשנש אוה אוה--ףלעתהל

 ערהדרצי אצמ אל ןלהל ררבתיש | יפכו .רגנה לצריהב ,ןטש >>
 ,.הז , ליצריהמ .רתוי הפי יל'המלשל רבח

₪ 

 , תואָלַפִו םיִסָ
 וו.

 .הפוסה
 אוה ךיניע אלמ לכ---רככה לכו ,העבגהו ,תיבה םע :הגגהו

 ורי .םולא רבג היה: ףארגה ותוא ..,ףארגה .תלחנמ ןטק קלח
 .,,םיליצאה םיסחוימה' וינכש ןיבו .וניב המחלמ .,וב לכ דיו לכב = 7

 םינב ,םיבורקה םישרויה וטמוקתה ,םלועה ןמ רבעשכ ,ךכ רחאו כ
 ...םיקלח ,םיקלח הלחנה הרכמנו ,וירחא ריאשה אל .תונבו*

 +. תכופה הנה : לבא
 ץיקה תומיב ףארגה חנ היה תאוה הכוסהב :ושרוקב ןילעמ |
 עמוש ,םלועה .תונפ עבראמ םיחילש לבקמ היה הפ ,םויה םחכ =

 לעו .ונוצר ישוע ויתרשמל וצ רחא וצ ןתונו ,תושדחו תועידו = =
 התיה .ךכ .ירחאו ,םלועבש :ןייז :ילכ ינימ לכ :םייולת .ויה תוריקה =

 ,ר'הציה םע המחלמ תכופל ,היחיש קידצה לש תורדובתה  תכוסל :

 ,..שודקה .רהוה ,לארשיל .קוחה--זןייז ילכהו ,..ארחא ארטסהו

 ,שדחתהל תודיתע  תוריזג  ,םיאב םיעְר  םימי :,ו"ח  ,םאו-
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 :,ךחכל רשפא יא -- ערהל תומיזמ םישרוח 4 לארשי יאנוש
 וע אוה לבא .. ץרפב םירמועו םינוידומ לכה  ,לארשי ןמלא
 'פנ תריפמ רימו ףכית ולצא ,הרוקה יבועב דימו ףכית םנכנ
 ףופתיש דע, ןאכמ זז ינניא + רמואו ותבוסל םנכנ .אוה ףכית
 \ . ..םיננעה

 ,ריטקמו בשוי ,ריטקמו בשוי +השוע אוה המו

 וע תוקלוד תולילב םיבכככו ,הלועו ךבתסמ תרוטקה :ןנעו
 , ,ריצפמו .ריתעמ אוהו  ,תוענ ויתפשו ,ןנעה ךותמ תושודקה
 ,ןלופח חינמ יניא ,ןאכמ וז ינניא :אימש יפלכ אפצוח.  .םימעפלו
 . ,.. תבשב םעוט יניא

 ונש לע .תורזג רוזגל תוכלמה ירש ופפאתהשכ תחא םעפו
 \,,םירוהיה יררוצ לע הלפנ הכשח המיאו ,ז"עלב ןיטקנופ ,ןויצ
 ,תוטפא וליהקה + תושעל םילוכי ויה המ  +םילודגה ושע המ
 ..הונצ תינעת ירחא .רובצ תינעת ורזג ,םילקשה לע ועומשה
 | .ךתוימ חילש וחלש ,חנ אל :גורטקהשכו ...םיאטח ושפח
 חישה ,אתלימ עייתפא אלו  .,יאחוי ןב ןועמש 'ר לש ורבק
 4 ...תפצב גרהנ םירמוא שיו ,רטפנ

 \..ריטקמו .בשוי
 ?ווח ,תוארוגו תוער תועומש תואב םלועה תונפ עבראמו

 !מפנ תרחאב ,ןיבורעה תא וערק תינולפ ריעב ...שממ תוצלפו
 מוחנ םש ,תובוחרו םיקושב יצופנ ןבר ףיב לש תוקוניתו ,םירדחה
 ןיופפמ  ,תוכלמה ריעבו ...ל"ר ' ,תואמט :םישנה 'לכו  ,הוקמה
 . ...יבמופב ם"ש םיפרוש

 ו ןיצקה לכ ולכש קידצה האור  ,ישילשה םווב יהיו

 ,,.םולשו םח רקפה היהי םלועה ,תיחשמל תושר
 +השע המ
 ןהנליאו םיצע :ץוחל וחכ לכב קעצו ., ןולחה תא ערקו ץפק

 : ,..םיבשעו םיאשד ,וע .ונת ,חכ יל ובה
 יייותרובגו ופקתב רמעו ! ונתנו
 וווטע םיחירה !ןלציל אנמחר ,תרוצב תנש הנשה התיהו

 ףפ יא ,הערמ ילב המהבה .הראשנו ,ולבלכתה םירחופה

 ּ ----ונייחהשל

 --תואוקמה ,םירדח--םיררחה :ומייקתנ אל ןיטקנופה לבא

 ענשוי לארשי נב + שרדמה תיבמ תולוקה תא התא עמושה .,תואוקמ
 .ייהרותב םיקסועו

 .ינרק .הדוהי

 .םיִנושאר םיִזּורָה

 = ןֶבָלַה שושח ,ןֶבְלַה שישה
 ;יִלּומְמ ףשָחְנ רב
 ןיודע שָפְנּב הריצה תפיסת א
 ;+ יִלּיַח ףפ קב

/ 



 ןיידע שישב הָלָע אל ֶָחְ
 : םלּוחַה שיטב |

 אבי :יפ רצויל רָמחַה הָּבַחַמ

 .םֶלַעָה - ןָשפ

 ,טֶרָחְו היה רצויה ןמָנ יל
 ירש

 יִשָש תֶא שידקא יא ,ןָכודְק לע
 = יִתְבאַלְּמַמ ןטקא םֶא

 ,ןילוח .דוע יִמָיַו תּואָמְט רוע יִתָפְמש = <

 ; שֶדחַו אָרְקִמ אל
 יטומרש שישב טטרשא הז יא
 ...+שקה .תנומ

2 
 ,תוניִחְּב

 .(ןריטסקיא יבתכמ םיעטק)

 .ןאראב הר

 . תוחוקפ יניעו הלודגה ייפס .יבג לע ןדקרפ .לטומ .יניהה ינא =<
 העות קירה .יחמ  ךותבו ,רכה ךותב עוקשו .שובכ .ולוכ--ישאו
 : דחא ינרפק רוהרה קר ושכע ףופומו

 .?ול- תפכיא .המ יבו ==
 ,ןועשה .לצלצמ  הנוהחתה תיבה .תטויד ךותב  ,החתמ

 ,אוה הנומ .. תועטל אלש .ששוחכ---תבשוימ העד ךותמו תוניתטנ =
 רה עוגיש דע ןיהממ ינאו ,הרשע םיתש---העש רחא העש , ןקייוה

 : רהרהמו רזוחו ,ריואה  ךוהב הנורחאה הקיפוה
 ..יל תפביא המ יכו -=-
 ,ןחלשל ךומפ  ,הגוהחתה אטוידב םש יכ ,יל .יהבו

 . תונטק תועמ הצרמו---תיבה הלעב =-- תיגגחה ישע |
 תחפטמ ,.אלגומה הל השרקנ הינע

 תבשוי
 יסיר ןיב

 ,הפרע לע הל .הטומש השאר
 תושמשממ , חילמ  ריצב תוכלכולמה = ,תוקדה = הידי = תועבצאו

 יבג לע  .םילבורל = ןתוא הופרצמו  הונטקה  תשוחנה תועבטטנ =
 תרהרהמו , םיקומעהםיקומע .םיטמק ינש | םינסכלאתמ ירצה החצמ |

 ימחופמה םילהכה תא ריסל היה ךירצ הילעה .ךותב .ןאָכש .,אח
 6 רבכ איה השלופמ | ,הילע תומש יננה ינאש ,הפסה מ
 ב ךוהמ .דחא הגה קר יתאצוה וליא ,הצור יתייה 0 /

 והוא םיפימ ויהו 26 םימיהרב הילעב רדחה לכ תא םיטשקמ ויה
 .,דחא הגה קר---תונוליוב , תונומקנ |
 יאדו -,הטמבש ! תותסכהו םירכה לג .ךותמ , הלומטו ,
 יתש תוציצמ ונממו רועפ היפ . תרגובה ההב לש הינפ םיריחשמ <
 . .ףדונ ן תכ ןלוכ =-- םינש לש תולש |
 הבעה .הבימשה תא - ה הקבוח תולמרועמה היתועורו .יתשנ \
 + יהל

 ---הפקהב רכופ לש ארטיל לוטיל תונחה לא .דראשכ---רחמ
 יפלב קורזת איהו  ,תיבה .תלעביםאה לש  התער .הילע א"

 : רדחה 1
 "ויה = קח :ןוייח הא ל יקיתמהו .יאב ., הָיָה הָיָה --

 ,,האור - 1 הקוסע הנה הפוג איָה ינאש
- 

 םיגד

 ₪ 7 ילו

 המו ...הזוב לפטל תונלבס הל ןיא --- הינה ,הל = ונמדזנ םינמק
 התעד ןיאש ,השאר ייחבו  הייהב -- תובוח : הל רמוא ינאש
 .םקנפב םג  תמשור איה ןיאש המכ הז ..ולא ןוגכ םירבר .תלבופ
 ינפלו יתמיא התוא לאש ,.,?ונחנא םיהא םישנא אל אמש ...בוח
 תרכוז+ הנניא ---  הילעה ךותב :יתריד תא יתעבק םינש המכ
 הנייהת אל םא תומלוע שיערא אלו רעטצא אלש רבלבו ...הלילח
 ; ינונח \ תויהל בטומ וללה םינשב :הדידב איה ...יא:יא  תוניחבה
 ...תולודגב הכללמ

 .הינה ,איה דוטעת ,הלרה השמשל רבעמ , ררחה ךותב
 היתוהסל = יתשו = ,רתוי = רוע = וקימסי --- תונשיב  יעובט --- הינפ
 ...הנחפנההו הנחפנתת --- תומהוזמו תונמש ל

 הסיעב ךיתועבצא ולקתנ ולאכ , ךל .היהי שגרו ןהב עג --
 .הפסה יבג לע ךפהתמו ימצעב יב ינא הרגהמ---,המימחו תחפוה

 ורבעמו ,רתויב קודפו קד אוהו ץיח שי יתפס יפלכ ןאבו
 /- ?םבוהו םשאר | םיעוקשה | ,םיזר םירוחב ושכע םיטבלתמ ינשה

 8 ,הילע תככוס תיהכמ ןא םש תבהבהמ הנטק הרונמ .םדומלב
 םיקסורמו  םישולק םיללצ הרקתה לא | תקרוז = איה = ךכיפלו
 : םהיפוג ירבא לכב םיפכרפמו םיעזערזמה , םישנא יללצ

 . . וא:יא>יא ,רא:יא:יא -

 -  םלוכ .םה :םיגוודומו  .שואי , רעצ םיגופס , םידורצ תולוק
 2 קחי :,ךכלכ \ בלה הא ערוקו ךכ לכ בוצע ןוננַהי = , רחא ןוננל
 םינוש \ םידגב --- תוריעו םיכרכ ינב |, ןאכל ולא ונמרזנ :םויה
 ה םנטנו , םנושל לע -- םינוש םיאטבמ ,םהיפוג תא םיפפלמ
 : המשנה תא בקונו ישירח --  דיחי רהימ לש וילילצכ

 . ראפיאייא = , 'א-'א:יא ---
 ? םש םירמוע םה המב --
 "\םילגר  המוקעו העוער איהו הטמ תדמוע ירדח תיוז ךותב

 ₪ :ינפ תא ןווכמ ינא .הילא
 ?םש םידמוע םה המב ,ויז ,יל אנ רמא --

 .תחתמ ב ופוג = ,ויז  ,ינכשו .תקרוח  ילוממש הטמה
 / . : תוצמצממ ויניעו הכימשל

 :לכב , םיכרכ .הברה שי אוה:ךורב:שודקה לש ומלועב !רזומ---
 - .דניל א לכה םיאב ןהמתלו:<= תויסנמג המכו המכ---ךרכו ךרכ

 הו :תעה התוא לכ הו לש וחמ רירְטמ היהש המ הנה
 ---ויתפש ןיב .תלחלחמ ווש העשב הבו , ךכ לכ "ונילא,ב .ךיראמ
 \. תותפה ותנתכ יפ לע ול החפוטו תרזוח , ריואה ךותב הפקונ ודי
 . : .ירמגל לפונ ,לפונ ול שי אלה הזחו

 ו + + יחמ רוהרה תא ול קרווו קפאתמ ינניא ינאו
 : 9 ךל .תפביא המ יבו --
 אלא :..היהצקמ אלו הינמ אל --- ?הז רבד תפכיא ול --

 ש םחמ רציכ , ההותו רזוחו ההות אוה ירה רבד לש ורקיעב

 סה םיכרופמ םהירבאש העשב | םרוקה * ינינע | הא \םפות ולא
 .+ ןאכ שי הימת המ---אסיג ךריאמש יפ:לע"ףא 9 ךררה 4 לוטלטמ
 רכזנ . ..הזב .ןפואב ומצע לע רזכאתמ היה אל אמש ופוג \אוהו
 - ,םינשו םישדח .ינפל רבדה .עריא ,החא תכחונמ אדבועב ושכע .אוה
 .דחא ףרח ברעב .דמוע --- יאשחב דמלתמ ,הבישיה רוחב---אוה
 :,ןומעפה .לע .רבכ .איה .הנוהנ  וניטי = . הנצמ רעורו תלדל ךומס
 ובסמב  .בשוי :ורומ הא. אוה האור | ראומה ןולחה ךררש אלא
 ע םהל םיצצונ  םירוהפכ--- םלוכ  ,םירוחש םישובל .םלוכ---וירבח
 רחא יער קר טבחתמ ושארבו הקזחב קפוד ובל---אוהו , םהיזח

 .. .היסנמגה .ירימלת םה אלה וללה .--

 6רלרט איהו  וילגר  תועבצאמ .תחא : תא .אצמ .תרחמל
 הלילה .ותוא לכ 0 לש שיגףה \ּ ה .אוהו :,לוחטב הלוחכו /



 ו
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 לוכי היה אל  ושכע . . . הלילה ותוא לכ ,וקרפ תא הנשו בשי
 +. לוכי וניא ושכע , רבכ

 ,וירבה. תא .קיספמ .ינא --- ? ללב םירוה ךל ןיא .םולכ --
 וניא :ןלש .םילמה .יתשב שי שפנה .ךודכרו חכה .תוסיפא .ןמ המכ
 .לובי

 לע .הכומס איהו  ,האמוסו . הנקז  םא ול שי .? םיִרְוְה --
 רה ,םירועשב .קסוע .היה אוהש םימי .ויה ., האושנה  ותוחא .ןחלש
 ....רוע לוכי וניא ושכע--- הסנרפמו החא הפיפכב התא

 ינפ לא ףלצמ וטבמ התעו -- םאהפו . "לוכי וניא,---בוש

 :ינואה רער ולוכ---ולוקו

 ...? המ---,שי. , תורוחבה ןיב .ךל שי תורכמו ,אנ עמש --
 ? תורבמ --
 .יח ,יח ,יח ,תורכמ ,ךכ --
 יריטסיהו עטוקמ הול ול שי קוחצש ,ןנובהמ ינא ושכע קר

 --םאתפ 7 תעפעפמ יחמ ךותב .םקו הפסה לעמ  חנוצ ינאו
 -תובשחמ לש המלש העקפ --- םירוחש הלבח יכאלמ לש הנחמכ =

 ינא  .ןהמ יתעד תא חיסהל ינא זרדזמו הוב שיגרמ ינא , תוקולע* =
 גש .ןיבל הכחות ,שא הב היצמ ,ינופיכ ךותמ היסוריפפ איצומ
 :ימצעל יל חס ינירה ,ינרפקה יטבמ תא הב .הלוה ינאשכו

 ,קד .רינ לש תרפופש אלא איה ןיא אלה וז הסוריפפ ---
 העיפשמ איה בומד ןמ המכ הארו אב התאו---,קבט איה האלוממ
 תא תפטלמ איה" ירהו ,הנממ ההיצמו שאה לא השיגמ ההא :ךל =

 ךוה לא .הנתונ התא = .םיענה וחירב ךהוא .הנהטו הנשעב .ךינפ
 םירוחשה = ךירוהרה | םירדבתמ  הציצמ>ידכ:ךוה --<  .ץצומו * ךיפ
 ..,יהיופ -- רוואה .ךוקב  םיפמסמרמו

 ,הלועו  .הצבצבמ  יחור יניע ינפל
 ..חיבה .הלעב .תב .לש .םוקעקו .ץוגה .הפוג

 ומכ
 ירה

 ךוהמ
 איה

 .עקרקה
 תעעונתמ

 :ינפב שובכ הטבמשכ העופו ||
/ 

 ...רקבה .תחוהאל:.םיאלוממ .םיגר \ ךל הרגש .אמא --
 םואלוממ םינדהו -...וז הלשורמ הכילהב שי .רועיכה ןמ המכ =

 .,ינחירהו םחה קרמב םה .םילבוטו המאב
 : ןושלה .וזב .ימצע לא .הנופו ןולחה לא .שגנ ינאו

 ,ךלש .ת וניחבה .תוליחתמ תועש .חנומשו,םימי .העשת דועב - +
 הא םימטפמו םישנא .םיבשוי. ץיחל רבעמ םשש ,ינטוהמכ הא האְוה
 השקבב---תוילטנמיטנס ילבש שיאל חהא םג אנ היה---םירומלב םחמ
 ,ונ --- תלשכנו  תנחבנ  םימעפ .שמח ,עברא ,שלש הז ..ךממ
 וז ירה .תוילטנמיטנפה \ הדלומו = .םקו קידצ לופו עבש %/ ,ןכבו
 החמצ הרשע. הנומשח  האמב .  המצעבו -הרובכב .הילגנא  ,,הילגנא
 ---ןיזמרק דע רתויב רכונ המושר היה אל  תיסורה .תורפסבו ,םש וז
 -- תחתמ .,םש < ,תויהש = ,ילב---ושכעו .. ,רוכזל .ךילע .הז לב
 ךנבהוחמו הפצמ איה. ךנופאלו ךהיב ..תלעב .תבשוי---התא רמוא <
 יללכ לע. ,לשמל ,ונ .., . רוזחו .לוט---התאו ,  תונבהל :איה הצור.

 :הברדא ,ונ  .םקטנוסה
 םימצע : לע--- אל ,םינינע .לע| .ןירל - ,בושחל . לגוסמ םֶדאהו | ,

 ,ויתובשחמ, תא .עיבהל .םג .עדוי .:.אוהש אלא. דוע אלו .,םונושי |
 הויאל גשומ הויא סחינ םא---זא :קר תויהל לכוי .ןויערה :...ויתונויע
 ץוחב םשו-,,.?המ ,"תכרלוהה המלעה...תכלוה המלעה ,לשמל וג .,םצע

 .ויתונחטו ויתוקירבפ סע ;וינסחמו .ויהב .לכ סע :ךרבה ול עהתש
 תויפונב --לכ .ןיבמו  הנפ לב .שארב קיהבמ = םויז. ןורטקלאה .יסנ
 העפושמה :הנג םע תריהיה-הפוקזה היסנמגה הריהבמ םינושה םיניגבה-

 ירה -- חששו . םיעשת \; םינשו .םישלש --- תחא לכבו ,תונולח לש
 7 המהו , םיבעו םירופא וזל הל שי םילתכו .קויד3 םלוכ רפסמ ךל

/ % : / , 

 כ

 < םלועה <

 ,תורוש שלש >, םיקנעה . היתונולח -.תורוש . שלש לכ םעו .קירבמה

 : ךיד . םהיגיבמ . .אצוי = קהאשכו . םירק רידה  ,םירק  רידה
 קולה םינבאב  וחיטהלו ךדקדק תא לומיל אלא ךל ןיא---ךשאר
 .וכותמ חמה ךופש ידכ רע וחיטהל

 5 עפמ ה זיא ושבע פחלמ ריעל ץוחמ ,קחרה ,קחרה
 , תוכשוממ .:תוקירש .:שלש םיתש וברקמ .אוה .טלופ .
 / תיוומ  ,הטמה ךוהמו ,אבש תמועלב ול ךלוהו  ריעה -
 :ןלחהמ קלתסמ ינא .ינכש תרחנ---הנושמו תינדרמ .הרחנ ילא העיגמ
 . וינפב .לכתסמו ילגר תונוהב לע וילא שגנ

 - רוחב קומע ןה. תועוקש -- ויניע יהש ,םנמנמ אוה
 תגבלח יתש \ תוציצמ ---תואופק:תומק---ןכותמו ,הצחמל תורוגס
 "ןח תורוח---תולפונו = תומונצ =-- ויהותפל  ,ןתינונבלב .ילע  תומיאמו
 | יןעש המור --- ."לוכי .יניא, .  ךכ לכ םימחר .תונועטו ךכ לכ
 :הנגמ .ינאו , םילדלודמה = וינפ יות ךותב ושכע .ואפק ולא .םילמ
 שמשממ יניקה. בועת ;:לש :\תוגרקס ךוהמו , ילאמש תועבצא יהש תא
 :והקדק .לעמ .הריהבמה . , תצצונה הלוגעה .תחרקב

 יל הקלחו וזאיה תננוצ---
* 

 ינלוקו

 1 : םיטעומ םימי ינפל יל הפ .אוהר ןאמ
 מנ אוהשכ ,םיכררדתשרפ לע :רמוע היהש םראב השעמ

 "האנ ךרד הארו ויניע תא אשנ .תונפל ןכיהל ערוי וניאו וכלב
 .והשע המ . רצ לכמ וילע רגוס שפרהש אלא | ,וינפל תונקותמו
 ! וכ עבוט  ליחההו .שפרה ךוה לא .ץפק : ,ולימרתו ולקמ תא לטנ
 "ומיע  וליחתה ,ךכב ומצע .תא הארש ןויכמ ,ויתובוכרא רע
 / :ול .ורמא ,קוהרמ ךרדה תא תושקבמ

 -. העקרקב יהטבחו יגיע רוא לוט=-וז הצב הובעתש ךנוצר --
 : בושה
 + עקוש ינא .ןיירעו -- יניע והכ רבכו --

 :ול ורמא בוש
 ..שולת -- האנה - ךרדה התוא לא .עינהל התא שקבמ.--

 ,חורב תחא ,תחא ןתוא רזפו ךשאר .הורעש תא
 :חווצו רמרמתמ ליחתה
 ינאו--שת יחכו ,ינממ .לטונ יג יע רואו ,קלח ירקרק רבכו --

 +..עבוט יוה ,עבוט
 : ודגנכ וחיטה
 תא לשפה -- העשה .תא קחוד התא ףכ םא ,יקררד --

 ....ךל .רוזחו ךירוחאל ךילכ
 ,יתפש .יתשב :הסוריפפה תא  ץמצממ ינאו

 : הנושמ- האנה הנהנו יפ :ךותמ \ הלועו עיצפמה
 ,:.ךךח-ח--ךל. רוזחו ךירוחאל- ךילכ\ תא לשפה --

 סיטבלהמ .םיירירה| ינכשו  ,הנטקה הרונמה תקלור ינחלש לע
 תוובש שגררה לע .הת תנכהב  םילפטמו םילתכה .העברא ךוהב

 . .ליטמו .ןיררצל שא .לש  תונושל  חלוש \ , 'סומירפ הא םומזמ \ רדחה

 = ולורש ,ולג ושאר -- וז , םפנ חיר = ריואה  ךוה 'לא

 ךוהמ : הלועו רמתמה ,,םימחה לבהמ 'קיהבמ ומטח .הצקו םילשפומ
 :יב .תוצוענ -ויניעו .רתויכ 'םויה טועפו ץווכמ :ופונ" . םוקמוקה

 ךאיה אלא .חכ רשיי ----(וינפל עיצמ ינא.תחבושמ הפורופפ ---
 םש .ילב לטב ולוכ .םויה לכ תבשל ימצעל  השרמ  ינא \ דציכו

 .? וה ,ולוכ .םויה לכ -- , ריב .רפס
 ו ילגו תא ףיקמ ,הפסה לעמ ישאר תא תצק .םירמ "נא

 : הנועו .וז בג .לע
 .לצעתמ .ינא --
 הו רבה ..ההיתי  תוקנפהה . , ךור  .גופס ןלובו . לולצ לוק

 / 2 ,ז ושארב 5 ינאו יתעד תא. חינמ

/ 

 = ןשעב < רקוס

 לש

1 1 \% 1 



, 
 תוביבל לש הירורעק .הפוג תיבה תלעב יל האיבה .םוה

 תרעוב,,. איהשכ ,הממב .תלטומ הלש הינה ייכ יל
 תחא תכב תוביבל שמה --- ?אוה עמושה = הנ

 תותפה ורפס תא םאתפ טמוש אוה . םיפתכה בחרו המוזה

 וינפ תאו :,תודחא :תובוהצ תורעש ומפש ךיתמ שליח וזו

 + וניתוניחבב :דומענ אל םא המו--
 םויה  דוע = , ,,ירמגל : תוטפחתמ - ויתותפש \'הלילב ,בולעה

 ןוקחב  לפט = ,תיווה  ךותבש \ שגררה לע:>';םשב
 ידיקא גוץואה :דקתשא לש ויתוניחב לע רפסו טטרמס

 פא :חותנל הרומה ול ןתנש טפשמה הז הנה --ש ₪
 לספסה לע ול  עיבצמ  הרימהו = .רפסמהםש "הז רמוא
 יזע הוענומא8 .יתבשל ליאות ,תבשל ליאוח :ושארב ול

 יתשו  ,ינפב יולתו ףוקז וטכמ ירה ושכע = ..,ךדח"ח--ק0 וש
 :תודעוה ו

 ,.וניתוניחבב דומענ אל םא המו
 .ןחלושה .לע .דימעמ :אוה  ,וילע .תפרטנ- הניא  ותעד -- א
 * ובל ירוהרה תא םר לוקב הלגמו ןפשפשמ ,תוקיר :תוס
 ,םונ אלו = םינ = ,ותטמב ול" אוה .בכוש \ רקבב םויה == =
 סול .,וינפל תבציתמו האב הנומתו ,ןה תומוצעש המודמכ ז
 :ךכ- .םאתפו .תומדתממד ,הרצ אטמס . תוקלקלח ,הלפא\\

 ינביכרה -- : יאשחב | ,יאשחב .חנאתמ אוה <, לפונו " לקחנ
 ,לודג ןילקרמ :ךכ רחאו .,,ינאש יתיבל ,,,ינאשו ךמכ

 תואבטצא ,םירפוס יפוצרפו תינומת ,תויפרגואינ תופמ תורי
 שגנ .המוק לעב הזיא .. . ,היסנמגה הרומ תריד---םירפס
 -- .'?ךרפח דעב ךל לומגל לכוא .המב, -- :ורי תא ץחול

 לכ תא :! וג,--"זונ,--..."ןריטסקיא .יננה ינא יח ,יח
 ושיתה .אעמק ;אעמק | ,.,םידומלה .ונממ .ולטנ .רבכ .ומוו
 םינשהו : ..,םחכשו = םהילע ::רזח = תחאו .םימעפ האמ וכ

 ,,,"לובי וניא ,וה ,דוע לוכו וניא ..,תורבוע ,תווכ
 ,תואבטצאה .תחא | לא / תרקדומ רי .וזיא + האור אוה המו <

 הטישומו םהמ " דחא תלטונ ,תונוילג לש לג יב ענר"
 ...ךלו .לוט  ,ויז רדנס -,תורגב-תרועת ךינפל ןאכ = ירח

 חתור | וניא | ונלש | התהו = ..,וה--םיגתה לכ םע 7 ,
 א

 יבג

 (אבי .ףוס)

= 
 , תּונויצַּב

 הצפהל :םירחוימ - םיטקלפו = םיזורכ /וספדנ . לקשה 'פ ,10 18. ,14 ,19) ןסינב ףיכו טיי ,ת"ו "יב : הספ דעש" תויהל ודעונ סרגניקל הרשע שלשה .תנש לש לקשה %
 7 4 ן 0

 ב9 3 םלועה <

 ,השרחה הנשל םילקש ןיידע ושרה אל רשא ,תודוגאה
 .םדקהב .יזפרמה דעוה לא :ןהיתונמוהב .תונפל תושקבתמ

 לעופה רעוה לש הבישי ןלקב התיה שדחה ןינמל/ לירפאב א"יו ר"ויב
 םג םצמוצמה לעופה דעוה ירבח תשלש רבלמ ואב הבישיה לא . םצמוצמה
 ,.יקצנמרק .י  ק"הקה :רוטקרידו :רמייהנודוב ר"ה ק"הקה לש םוירוטקרודה שאר

 הריתע  תונויצה תורדתסההש | ,י"אב םילעפמה דע וצרה גרוברוו ןהכ ה"ה
 המכ! דע, הלאח .םולעפמהב ףתתשתש ק'הקהל עיצהל טלחוה +:םהב קוסעל
 םיתב 10 = ןינבב \ ליחתהל .טלחוה = . תונקתה  רפס י"פע רבדה "הל רשפאש
 ןיכהלו \ ןוספלוו דורו .ינפ םש לעש רסומה ימוכסב תודחא תובשומב םולעופל

 , תא ללבשל = רוע טלחוה . םיתבה רתי 'ןינבל שורדה לכ תא ק"הקה םע 'דחיב

 /הסותש  ודכ * , תוצוחנה  תונכהה תא תושעלו "לאלצ,ב די לעש = םיאיזומה
 אל ע"רת  תנש ילקש ןובשחלש  עירומ אישנה .הדחוימ :"םואיזומ  תדוגא,

 , םויל םוימ םיברו םיכלוה תורדתפהה יכרצש דועב  ;הטורפ ףא .ןיידע הלבקתנ

 "וכ ןהמ .שורדלו תוצראה לכב תןיורדתפההל ארוק-לוקב תונפל טלחוה ךכופל

 "וכו = תיזכרטה .הכשלה | לא :רימ  ןחלשלו םילקשה ףסכ תא : תוכגל הנורדזת
 :םושמ ,  דאמ = בושחה = תונותעה  ןינע .ךרוצל ףפכה ץוכק םוקמ .לכב/ הנרדסה
  אלבל = תרכהה אובו \ תונותעה  תקזחהל- םישורדה .םימוכסה ואצמי אל םאש
 !עירוהל  טלחוהו יהרגאה קנכה  תלאשב * ונד :. תושעל לחיה ,רשא תא רומגל
 ? בצמ .ד"ע \ 'חצרה .גרוכרוו  "פורפה  .םירבדה בצמ תא הזל הנוממה 'הרעוהל
 לש תוודתפה ארבהל | הריתעש עידוהו יגולויב<ורקימה: רפומה תבוטל הדוכעה
 ןולרבל = .תיתנשה | תוצנרפנוקה תא דיעוהל יטלחוה ..הז ןינעל .ורזעיש םואפור
 'תונויצה .'בצמ רבד לע :דוע .ונד הבישיב , שדחה ןינמה יפל ינויב ח'כו זיבל
 וטלחיה וז .הבישי .לש .תוטלחהה לכ , תודחא תוטלחה  ןלכקתנו תונוש תוצראב
 ,החא הפ

 תבישיו ק"הקה לש תיללכה הפסאה התיה שדחה ןינמל .לירפא 11 םויב

 רמייהנידוב ר"ד ,הרבעש הנשה לש ץנליבה ארקנ .הז רסומ לש ןוירוטקרידה
 תיבומש המ תולוהג תוברנ לבקת בוקקבו תחתפתמו תכלוה ק"הקהש החמשב עידוה
 ונד ןוירוטקרידה .ת יבישיב ,םעה לש םיכחרה .םיגותב הבח הל תשכור ק"הקהש
 !מולעופל םיתב ,"עקרקב:הבדנ, ,םילשוריב תימואלה  הקיתוילביבה תולאשב
 תפתושמה הפשומה דוסיבו ,תיז יצע יעטמל הדוגאה ישעמב ק"הקה תופתתשה
 סרגנוקה לש | הטלחהה איה וז---"עקרקב:הכדנ , רבב ,רמייהנפוא תעצה פע
 התוא .ןתיו י"אב עקרק םנוד הנקי ירוהי לכש ,ה עצהב םעה לא תונפל ןורחאה
 ויהי וללה םיפסכה ןקנרפ 50 הלוע "עקרקב הבדנ, וטלחוה---,ק"הקהל הנתמב
 םירכוח רוחב םולעופ ןהילע  בושוהלו ,תועקרק י?אב | םהב תונקל םישדקומ
 < יתורועת ולבקו םיבדנמה לכ  ,הריכחה תוכז תא םיאבה םהיתורודל םישירומה
 ותדלוה:םוי = תגיגחב .הרושק .היהת הזה שרתה .רפומה תבוטל  הלומעתה
 ורבח רתוו יקצנמרק 'ה * .בורקב תויהל הדיתעה , חונמה 'זנגיחנמ 'לש םישמחה
 יחו רפומל עקרק רתויו םנוד םח םיברנמש רמעמ ותואב ועידוה ןוירוטקרירה
 .,םיקוור םולעופל םיתב לכ םדוק הנבת ק"הקהש טלחוה םילעופל םיתבל עגונב

 ותאצרח הארקנ .תדחוימ ןהק תרסיתמ החפשמ ילעבל םיתכ ןינב ךרוצלש םושמ
 ק"הקח ליחתת ועסממ רמייחנפוא בושיש ירחא ,י"אב  ועפמ רע ,רמיהנפוא לש
 ' תכשומה דופיל ,קנרפ 100000 ,שוררה םוכסה תא ףסאְל ידכ ,חצרמנ הלומעתב

 / ,תפתושמה

 - ופתתשה .תיברעמה הירמסוא ינויצ לש הדיעוה הנווב התיה ץרמב "כב
 .דועו תירטסואה היזלש ,ןרהמ ,םחיבמ םיריצ השלשו םונומש הב

 ונויצ לש יזכרמה. דעוה שאר ,תילוגרמ רודיזיא ר"דה חתפ הדיעוה תא
 -..לתולהקה .שובכ, לש ברה .ךרעה לע וירבר רתיב הארה וכש ,םואנב .,הירטסוא

 " ,הירטסואב

 ינויצ . תורדתפהש םיאור זגא יזכרמה דעוה לש ןובשחהו ןידה י"פע
 : תנשב .תוהדתפהה הפסא םילקש  .תורָוְגִא האמ .הפיקמ תיברעמה | הירטסוא
 .ןהיתולועפ תא תולידגמ ןהו הוחתפהמו  תוכלוה תודוגאה .5117  הננרחאה

 .ינןיצ סע. ..החאתהל | ןויסנה ,,חברו  תכלוה םעה לע : םונויצח תעפשה

 . לא .םיסונכמ .היצילג . ינויצש ינפמ  ,הילצה אל \ תחא  תורדתסהל | היצילג
 ינויצמ לודג קלחש ָךועב - .תימוקמה  תינידמה הדובעה .תֶא .םג :תינווצה הרובעה

 יתורוכע 'גוח ךוחל, היניקמה .הרובעה תסנכהל א



 ת"ורה , תדחוימ תומואל תוררתסה לע התוא םילוטמו תינויצה תורדתסהה לש
 , הלומעתהו הדנגפורפה ד"ע = , תינויצה תונותעה תוחתפתה  ד"ע תועורי רסומ

 .'וכו לארשי ץראל םירגחמה ליבשב ןועודומ תכשל דוסו ריע
 תא  ףירת ןפואב ורקב םיריצה ,םוכהלנ ויה ח"הודה ד"ע .םיחוכוה

 תינויצה העונתל ברקמ .אוה ןיאשו  תוטעמ וותולועפש וגנואתה ןיזכרמה דעוה \

 + םירוהיה ינומה תא
 תוילגרמ  לומא  ר'דה ארק מ'הוה לש ויתולועפ ד"ע םיחוכוה ירחא ! .

 עגנ הצרמה , "יעישתה סרגנוקה .ירחא תינויצה תורדתסהה בצמ, ר"ע .האצרה -
 םיחוכו , ןבומכ ,הררוע האצרהה . קרפה לע וישבע תדמועה הגהנהה תלאשב /

 :וללה תוטלחהה ולבקתנ ףוס ףוס םלואז ,םיבהלנו םיכורא

 רבדל התחמש תא העיכה תיברעמה הירטסוא ינויצ לש הריעוה .[ :

 דחיו ,לטבו רבע רטר'צה ןויערש ,הערוהה העמשנ סרגנוקה תמב לעמ .יכ ,הזה

 רתויה םוקמה תא .םופתת וישכעמ יב ,הנוחטב תא הדיעוה העיבמ הז םע

 הדובעהשו ,י"אב תיטילופו : תירוטלוק * ,תימונוקיא .הריבכ הדובע תונויצב  לודג

 ךותמ וארבנש תוירשפאה יפ לעז תיקרוטה היצוטיטסנוקה תולוכגב להנתת תאזה
 , וז .היצוטוטסנוק

 ,ירקמ חרכה י"ע רלונש יערא רבד נא תוגויצב יטרקומדה .ןויערה .[[
 הז םירושק הלאה תונויערה ינשו ,ולרגטנואה וקלחו ינויצה ןויערה רקיע אוה אלא
 ךותב והוחתפתה דעב בוכעה וא הזה רקיעה יוחד ,יעבט ץימא רשקב תזב

 דעב תוירחאה שגר תא םוכחרה םיגוחה ברקב תרכהב שילחמ היה תורדתסהה
 שלחתש ךכ  י'ע  םרוג  היחו ,  תינויצה העונתה .ךוהכ םושענה םישעמה
 הפרמ היהש אלא רוע אלו .תונויצב תונינעתהה  םג םיבחרה םיקחה םתואב
 תפתושמהו תיללכה תוירהאה תרכה קרש ,תורדחפהה יקלח ןיב רשקה תא
 + אמיק לש .רשק .ותוא השוע

 :ץוחנל תיברעמה הירטסוא ינויצ לש הדיעוה תאצומ ךכיפלו
 הנוילעה ,הגהנהה אוה סרגנוקה תוגקת יפלש-- -,לודגה לעופה דעוהש ,1 | = ש

 בושל ךירצ--,העונתה ךלהמ לע ותעפשה ול הדבא ושכעש אלא ,העונתה לש

 ,תינויצח הדובעהו תורדתסהה לע וז העפשה ול שוכללו >>
 :וגולוק תויהל הכירצ הנוילעה הגהנהה יכ ,רקועה לעופב םווקתוש 2 8

 תלכיה היהתש ידכו .וז הגהגהל עגונב וגתורדתסה תונקתב רמאנש ומכ ,תולא
 ירבה בור יכ ץוחנ  ,תפתושמ .הדוכע דובעל םצמוצמה לעופה- דעוה ירבחל 8 /

 הכשלה לש חכשומ ריעב'תועיבקב ןאצמו---לידגהל רשפא םרפסמ תאש---הגהנהה |
 <, תיזכרמה

 ,םינורחאה םומרגנוקה ינשב הרק רבכש ,רכדה דוע הגשיו בושי אלש 3
 ---ותוברתהו ימואלה ,ינידמהו ירסומה ןכומב ונל בושח רתויה קלחה החדנ וב =

 ןיבש .לדבהה תא ריכגמו ךלוהה רכד -- ,הגהנההב ףתתשהלמ---חרזמה ינויצ
 הכירצ הוה קלחל .לדגו ךלוהש ןוצרדוא םינומהה ברקב ררועמו .ברעמו חרומ =

 ,ותובישחל המיאתמה העפשה הגהנההב ושכעמ היהתש
 תלאשו תולהקה תלאש רורובל שדקומ היה  הדיעוה לש ינשה םויה :
 הלהקהש :תושרורה תוטלחה וטלחוה הנושארה הלאשל עגונב .י*אב הרוכעה,
 ,נפוגהו ילכלכה ,יתוברתה בצמה ןוקתכ תקפועה תימואל הלהק השעת תיתרה
 תולהקה לכשו ,תולהקה לא תורשיו תויללכ תוריחב הנעבקתש ןםירוהיה לש

 וידוהיה בולקה םע דחיב לדתשהל טלתוה הז דבלמ  ,הנדתאתת הורטסואב
 הקורבור דוע "רובדה ןושל, ד"ע תויטסיטטסה הקירבורה לע .ופיסוו טנמלרפבש

 'פו רפל .ןומא עובהל הטלחהה הלכקתנ י"אב הרוכעה תלאשב .,"תוימואלה, .ד"ע =
 ,ותרובע ירקועב תורוהלו גרוב =
 :נפוא תטש פ'ע תפתושמה הבשומה רוסי יכ התער תא התלג הריעוה ' ּ

 .ןוצר התוא עיבשמ רמיה

 ,םהיב ףלודא רמ רחכנ ןכרמה שארל .,זכרמל  םירבח ורחכנ ףוטבל

 ר"דה תאמ רמאמ בוש םיאצומ ונא "טלעוו עיר, לש ןורחאה ןוילגב 0

 יוררונ ר'רח לש ותבושתו "םוסמונמ יתלכהו םוושעמ יתלבה .םוסורה,ד"ע בונול'צ = =
 אבש ,ןושארה ורמאמב וירברש ,אדבועה תא לכ םדוק עבוק בוניל'צ רייד  ,ודצב =

 התיה יכ ,הארוה ידול ןורחאה תא ואיבה ,זירפב יודרוג לש ומואנ לע הבושת רוחב
 רוע קפוסמ יודרונ ןיא בוניל'צ לש ורוריב ירחא .המוופמ המרגורפ "םיפורחל, 'םהל

 בונול'צ ר"דהו ,  םנוצר  רקיע היה המ , היציזופואה - םג  העריו "םוסורה,ןעריש =
 יוררוג הנשי  ,תומלופה תובפ תאו * ערואמה תא ררבל ףיסויש ירחאש הקמ =

 . םיסורה לש םתו ₪ מנדיאו םתוישעמ:יא ד"ע  םג ותעד תא
 ףסכב ונקיש סלועל | ושרד אל "םיסורה,ש ררכמו ךלוה .בונול'צ ריהה = <

 7 2 - עו ו

 הקבווטפימ טור ;ר 3 יתרזמ 'א ,ןי ל בד ל ;'ר 9,50 (ב"לוקה
 ןמטלא ,ש י"ע .םינוש םישנא ,ץיגאווז ;'ר 5 יקסנאולימס
 2 : 2 / ל

 מש = 'ןויציונכ, לש  ןורכזה רפסב = ,ו"אב תועקרק ק"הקה וא קנבה
 ןוננק ו'ע רברה השעי יכ אוה תנוכהש שוריפב = רמאנ ,תועקרק תינקב ךרוצה
 | .והוהלו ןררסל .ךכל ןררועל הכירצ תורדתסתהש אלא .םייטרפ ןוה .ילעב לש

 ,חב וכלי ךודה תא

 כנו ,ירחסמ טידרקךרוצל קר שמשל קנכה ךירצ "םיפורה, תעד יפל

 ןח הוקווטב עבקישכ ,וא קר תועקרק תינקל שמתשהל היהי רשפא | קיהקה

 עגונ ןכ ומכו .המש לע .תועקרק תונקל לכות ק"הקהו תיטפשמה תוישאה ר'ע
 . קח ווסוישכ .ןוא קר דפוהל ךירצ אוהש רוהב ןפואב רמאנ יררגאה קנבהל
 טוחל קר ךירצ ושכע .הזכ קנב רוסי רעב םיעורפמה היקרוטב ושכע םוררושה
 - ץוחושכ קנכה תא רסיל היהי רשפאש ידכ ,םישורדה םידעצה לכ תא תושעלו

 ועקיקה האולהה ,תיטפשמה תוישאה ר"ע םישדחה םיקחה יקרוטה טנמלרפהב
 "\ע תוחכנש יררגאה קנבה רופיל הדעוה ,בר ןמז הז םירכרמ םהיתודוא לעש
 ! עב, קר אל ונמנ הילע ירהו ,רחא הפ הלאה תוטלחהה תא הלבק סרגנוקה
 0 .ןופלנצק ,יקצנמרק ,ןהככ םיישעמ םושנא םג אלא ,"ןוימד

 ןא יפיישעמה, ידיב רבדה חלצי םאש בוניל'צ ר"ד ףופומ, רמוא יודרונ
 -ןןעריב חלצו הז רברש ,חיטבהל רשפאה םלוא ,יתיגש רמאיש ןושארה אוה היהי
 ונצרל עגונש המו .היקרוטב םיררושה םיאנתבו םעה לש ונוצרב יולת רבדה ירה
 כשל ושכע רע ,וקזחל וליעוה אל יארוב יוררונ לש  וירבד הנה ,סעה לש

 זא סרוהו יודרונ אב הגהו  ,רהרהל ןיא סרגנוקה לש .ו תוטלחה ירחאש

 ףתמ םדא לכל רוסאש המ  םנמואה | ,ועישתה סרגגוקה לש תוטלחההמ
 / ?יברהל

 .רוחיב ,ווררזג לש וירבדש | ,בוניל'צ ר"רה ריעמ  "תויסומנה,ל עגונב
 וגסב וומאנ ,"םיסור,ה לש םפיסכת תא הנג ובשו ,"טיוסזר,ב ספדנש ורמאמב

 , 2 ,וז הלאשב לפטל רוע רשפא:יאש ,הזכ

 לכמ הצוהמ אוה ןיא ,יוררונ לש ותבושת האכ הלאה םירבדה | לע
 | ,הנורחאה איה וז והבושתו הזה סומלופה

 :וווא יררגא קנב דוסיל שורדה לכ תא ןיכהל רשפא .ךיא ,ןיכמ אוה ןוא
 ושפא םנמואה ,הזב קנבל דוסי  םישמשמה ,םייקחה םיאנתה וארבנ אל ןיירעש

 הופל .רשפאה ?קנבה  רוסיל ןוישו שקבלו תיקרוטה תושרהל ושכע אבל
 .ןוע .ורפוה  תורשפאשו תואיצמב ןיידע ונגיאש קנב = לש  תזינמ  תריכמ
 0 + קפסב תלטומ

 // גחו בוגילצ ועימשהש תוצרמגה תושיררה ןתואש דימת בשח יודרונ

 וש בוניל'צ רמוא ושכע ,קיהקהלו .קנבהל סחיב ורמאנ י"אב תועקרק תונקל עוגנב
 עוגנוקה תושעל לוכי המ ,ללכ וז השירד ןיבמ 'אוה ןיא ןכ םאו ,תועט החיה
 -ינולפש הרוקפ תתל ול רשפאה ?הלאכ תוינקל םויטרפה ןוהה=ילעב תא ררועלורכ
 .טשאא לע עיפשהל ול ךשפא-יא סרגנוקה ?תועקרק תונקל םיכירצ ינומלאו

 .התצעב םתרזעל אבל תורדתפהה תגהנה הלוכי רתויה לכל  ,הז ןינעב םייטרפ
 ,היתועידיבו

 .ינק:יקחב יקב ב)גיל'צ ר"דח ןיא הארנכ ,סרגנוקה תטלחהל עגונש המ

 .ןוא הטלחה יהחאש ,רועב ,הלאשמ ןיבו הטלחה .ןוב ןיחבמ וניא ךכופל ,היצוטיטס

 -אלא התיה אל .יררגאה קנבה ד"ע הטלחההו.הלאשמל עגונב ךכ רבדה ןיא רהרהל

 / .הלאשמ

 .ינפמ ,ןאכל םנונע .ןיא "טווסזר,ב ספדנש בתכמה תודא לע בוניל'צ ירבד

 < וילא ךורע וניאש הזה בחכמה ןונגסב=עוגנל ללכ תושר בוגול'צל ול ןיאש

 | יבוניל'צ לש ורמאמ לע יודרונ הנע ךכ
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 א"
 ,גגוח היה וא יכ וימי ימרב לצרה ר"דה ונגיהנמ .ונתאמ חקול אלמלא

 .טעידומש יפכ . םישמחה ותרלוה תנש תא (יאמ 6/19) וו הנש רויא ר"ויב

 .דחוימ רָמּונ םויה ותואל "טלעוו עיד, ונל רשא יוברמה ןנרואה איצוי ונל

 . םינויצ תאמ םירמאם ואובי הוה רמונכ . חונמה גיהנמה לש ורכו רובכל

 פג טשוקמ היהי רמוגה . חונמה לש וכרעו ותוישיא ד"ע םיעודו םונויצ יתלב

 יהוה רחוימה רסונה תֶא ןימוחל וזרדוי ונירכח יכ םיוקמ ונא . םינוגה םירויצב

0 7-- 
/ 

 -לנקש םוכוססה תמישר תא ססרפל וגתוא שקבמ אסיראב צ"וח דעו

 8 : םולבגיליל םש לע דסיש הפוקה תבוטל רוע
 . 1340 יקסלישאראוו ם"ו ר"ד ן'ר 100 הלכשה יציפמ 'ח דעו אפי ד א

 .זטלח ;'ר 3- יקצינדוב ב ן'ו 8 רעטלאהכוש דא ;'ר 5 .דנאלרוג ,ם
 . לש הינמ) יקצנמק י'ס ,א כי ר .ר 3 גרובצנינ י"א ,ןוסרח ;'ר 2 ,הבישיה

 2 ל



 ןונירק ג" ג רו ב רש 5 .'ר15 יקספטס .וו ר"דה י"ע, םונוש
 .'בור 263.75 ה"ס | ,'ר 8  ןמסייוו 'ב ,ק סנ יו ו ד .'ר 80 שקו

 ,ץרמ שרחל 95 םוי רע 8 םוימ

 , ב"ור 100-- םימלש םימולשת )
 , ןירועשל 0

 ,- 58 לצרה רעו
 ב ןיקסנלומס ץרפ רעו
 ,, 1 תויללכ  תובדנ
 ,,8 תורבוש-יסקנפ
 ,- 8 ימצעהסמ
 8 תואספוק
 4 תורעק

 4 םוכסב .ק'הק יות <
 ,- 0 המרגלת תונוילג |

 כ"ור 0 ה"ס

4 

 .הָיַסּורְּב

 וסב  :םינברה תדיעו לש ןויתאה קרפה תא םירמוג ונא הז עובשנ |

 הדעוה לש חיתובישי םג העש ופל וקספו םינברה תריעו הרגסנ רבעש

 "םורדחה,, יררפ רברב תוגורחאה תוטלתהה ןלבקתנש ירחא .,תדח .ינינעל

 ינשש ינפמ ,הריעוה ףופ דע  וחדנ ימואלהו יתדה ךונחה רבדב תולאשה
 ,תאזה "הרוראה, הלאשב עוגנל ואריתנ םיינויצקאירהז םייביסרגורפה ,םול
 עגונש המב .יכ  ,ובשח לכה > ,םירבחה ןיב תוער-רורופ ורול אוכתל הלול
 דומעל וצפחי םה ףא םיגורחאהו םולכ םירואנהל  ,םיר-חה ורתוי אל ךונז
 .סתער ל
 הב םג האצמנ ,קרפה לע תאזה הלאשה ףוסיףוס התלעשכ ,תאו לכבו .
 ויתדה .ךונחה תישאר תוציחנב ורוה פה  .םירואנה ורתו  םעפה ,הרשפ ךוו
 :ורקעבש ירחא ,םיע ודי םיטרפ לע רתול םינברהל תלוכיה תא ונתנ הונו
 ,םה וחצנ .תודופיההידוסובו םווקעה |

 םהבש ,"הרות:רומלת, יתב רסיל הלהק לכ לע .תלטומ .הבוח וכ ,רכיה
 הלהקהשכ קרו .הנומאה ירקיעו םייתדה םידומלה הא קו םומ |
 ,תיסוהה ןושלה דומל תא םג םידומלה תינכתל םינכהל איה תיא ש ר הצו <
 תינכת תא וביחרי םירשואמה ת"תה יתבבש ,הלשממה ינפל לדתשהל שוור ןנ

 םיולל כ  םירומל תעירי לש הדועת תשירד  ןלטביו םיידוהיה םודומלה ,
 אלו תירוהיב תויהל םיכורצ םודומ?ה ,ת'תב םידמלמהו םורומה תאמ |

 .םורליה יפב .תרבורמה הפשכ ונויה ,תוסורכ
 רוסי ךרד לעמ םילושכמה תרפה רברב הטלחה הדיעוה הלבק הזב אצויכ / /
 ורסאנו ורזחו 1844  תנשמ קוחה יפדלע ורתוהש ,רובלחלו הרזתל יתובישו
 ,םינוש םירלוקריצ ירי:לע תנוש תולכגהב ולכגוהו

 אל ילואש ,תחא הטלההמ רכונ םירואנה וז הלאשב ורתו המכ רעו /
 ךונחה יגינע. לכש ,ךכ .ידיל : איכהל הלולע / איה .יכ ,םויביסרגורפה הכ שוגיה
 לע הבוה הליטמ הדיעוה .:רמיונ וז .הטלחהב  ,םידוחה ירול ווג
 ע פיד רק ב ל ,שרוקב םישמשמה רתיו הארוה-ירומ ,םינוירה ,םינכרה
 5 הב םידומלה ךלהמ לע םיגש הל ,'םירדח,ה תא םעפב
 םושרלו ,םתדוסכע ינפאלו םירמלמה תולועפל ןגובתהל
 אצמ הל ךירצש דהוומ םקנפב ,םהירוקב תוא בלה 0
 , , ,*ררת, לכב וותילנת

 םינברה לש םתושרל "םיררח,ה לעופב ןרפמג תאזה הטלחהה לוח
 הוב קופס  ואצמ םירואנה  ,םירואגה לש סתושרמ ..ירמגל  .ואע'ו
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 ,הלכשהה תצפהבו יללכה ךונחבו  םינקותמה \ רפסחהיתבב .ועגו אל .םונברהש

 ונמע ונב בור יכ ,םויביסרגורפח וחכש לבא .,"םירדח,ה םויקל קר וגארו םא יכ

 תופר םירעבו ,ראמ טעמ םינקותמה רפסה:ותכ לש םרפסמו ,"םוררח ,ב םוכנחתמ

 םינכרה לש .םתושרל ולוכ .רסמחל ףוס .ףוס ךונחה ריתע ךכיפלו ,םהל רכז .ןיא

 ,הריעוה לש הטלחהה התוא לעופב לבקתת םא ,סהולא םיפורקהו

 םידוהיה ירלי ורטפי יכ ,לדתשהל :הטלחה הלבקתנ יכ ,דוע .ריכזהל שו

 הטלחה ..םידעומו תותבשב טוטרשו הבותכמ תוחפל ,םייללכה רפפה:יתבב .רוקבמ

 אל יכ שרדש , ץייוגוילמ ר"ומדאה לש תינוצקה הערהל  רוגנב- הלבקתנ וז

 םהינב תא סונכהל םמצעל רתוה  םיררחה רוי אלש .ידכ ,וזכ תולדתשה שגות

 ,םייללכ רפס:יתבל

 ,תוינויצקאיר תועצהב םיניוזמ חדיעוה לא ,ערונכ ואב םינלופה םינכרה

 העצהה ןוגכ ,תינברה הדיעוה לש התרוצ תא ערפמל ריחשהל הברה ומרגש

 ןילופ ינבר ועלכנ גרוברטפל םאובב םלואו .לארשי ירפסל תינבר הרוזניצ ןקתל

 ,הלא כ תועצהל םוקמ ןאכ ןיא יב ,םמצעב ,תארנכ ,ושיגרהו השרחה הביבסה ךוחב

 רשא הניונג בוחרב התיהש םינברה תדיעו לש קיתכ תוחנומ וראשנ םהיתועצהו

 ודסוו .םמצטי ןובלרסניב וצעיתה -"פב ןולופ ינכר והשש םימיה םתוא ,השראווב

 *מו לכב ?הוסור, תולאשל  טעמכ ולפטנ אלש  דט ,תיגלופ "הלוק, ןיעמ םהל

 םג תעגונה תונברה תלאש .ןוגכ ,ללכה ןמ סיאצויה  םינינעבמ  ץוח  ,הדיעוה

 0 .ןילופ ינברל

 " םדצמ ועוצהו ןילופבש "םיובר,הו םונברה ודחאתה הדיעוה ףוסב .םלואו

 ו נתוהה ןוטלשה לכ רפמי הופ לעש  ,ןילופב = תינחור הגהנה לש המלש תונכת

 -!' .הלוטהש רבד) םורדחה לע חיגשהל הושר םהל ןתנתש  ועיצה םה ,םריל

 3! םוש אהי אלש ןםונברל םוטדודנקה לעו (היסורב םינכרה לע ה ב ו ח ל הדיעוה

 ינינעב ותוגהנתה תרשי לע ברה ריעיש םרטב = ,רחבנ ("רוזוד,) הלהקל:גוהנמ

 . לכ ,המודכו .הלהקה ינינע לכב רשפל םינברה לש םייכלפ םידעו .ודסויש ןתד

 | ובשח .,םינלופה לש םהירבח | ,"םיפור,ה םינברה םג .ירמגל וחדנ וללה תועצהה

 םע םוברועמ יתלב םונבר ידיל הגהנהה לכ תא רוסמל רשפא יא יב ,ואצמו

 7 + תוירבה

 < | תויהל  ךירצ בר לכש :ןלא קר ולכקתנ  ןילופ  ינבר לש םהיתועצהמ

 ךירצ תחא הגש ךשמב ריעב בר 4 ןיא םאו  ,םינכר השלש י'ע הארוהל ךמסומ

 = | ילוהגמ העבש ירו:לע ועצויש םינברה ךותמ  רוטנרבזגה ידי:לע תונטהל ברה

 2 יהזה ךלפב סינברה

 < | הריחבה תוכז תבתרה רבדב הלבקתנ ירמגל תיביסרגורפ תחא הטלחהו

 םלשמה ידוהי שוא לכל שי הרוחכה תוכז :הלהקה תגהנה לא ןילופ ידוהי לש

 אל הנש לכב, סינכמה ירוהי לכל- -ודולבו השרוובו ,איהש המב הלחקה סמ תא

 < ןיחש הלא קר םורחובה השראוב ויה הכ דע | ,םילבור השלשמ | תוחפ

 ..היצזוטרקומיד  ,םילבור הרשעמ תוחפ אל זדולבו ,הנשל םילכור ויט םימלשמ

 = ;ןםידוהיה לש םיבחרה םיגוחל לודג ןוחצנ איה  ןילופב הריחבה תוכז לש וז

 םבורש | ,םירושעהו םיטנגלטניאה יכגל ןולופ ירע .בורב םילטב התע דע ויהש

 ."השמ .תד נב, םינלופ םה
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 תמב ' לעמ םירוהיהב םחלהל :איסורב = וניררוצ םחל ורחב שדח םיסכמ

 * םהש תולילעו - םירקשו םּופויז  ירי:לע יסורה רובצה  יניעב = לכנלו המודה
 העשב ינשה בוקרמ םעפה רוע שמתשה הזה םיפכטב  .תודהיה לע םילילעמ

 .םיטפושל םירחבנ תויהל םידוהיה תוכז ר"ע .הלאשהל המורה העיגהש

 סוסבט .י"ע םהילא .תוטהל ותעיסו .בוקרמ  ידוב חילצה הנושארה םעפב

 , לש תימדקאל םידוהי תלבק תלאש קרפה .לע הדמעשכ  המודה ירבח הז
 0. בוש אצו ץרמב טיכ לש הבישיבו .ביקרמל * ץמוא = ףיסוה הז ןוחצנ ,אבצה
 6 \כ ,תימרכ ףלודא .לש זורכהמ היאר איכה :אוה :.תורהיהו .םירוהיה לע \ לילעהל
 4! -הדוב תחקל תפאושה הרבח לש ,"םירבח לארשי = לכ, תירב .ינב \םה .םידוהיח

 " תויאר איכה ןכ ירחא .ולכ םלועה לכ לע  הפכב לושמלו ןוטלשה לכ תא

 ! הכלהה יכו םידוהיה יניעב םיבשחנ םניא  ם"וכע ינייד \ יכ  ,"ךורע ןחלש,המ
 ' םשור השעו םרא אלמ היה הז ומואנ .ם"וכע ינירב טפשהל ירוהיה לע תרסוא

 [:תולילעב .שמתשה בוקדמ ,םידוהיח  תוכלהב םיאיקב םגיאש םיסורה לע: לודג
 " ?' אלא ,וארכנ אלו ויה אלש ,חוטטיצ :איבהו יקפנטסוטולו בוקמש .לש .תומסרופמה
 ה 000700 םומעהו תורורח לכב  םודוהיה יאגוש לש .םתשרח תיכב .ורלונ

 .;'לע - םיארבאיטקואה ושייכתנ ילוא .,ןוחצנ בוקרמ לחנ אל םעפה סלואו |

 / , ל



 השק:םשור התשעש ,אבצה לש הימרקאה רבדב הנושארה תימשיטנאה הטלחהה
 הררועו = םייביסרגורפח םיגוחב
 סורוהי  .יזנמ רע .אירטו  אלקשה התוא לכ ןח :םבלב = םיארכאיטקואה ורמא
 ,הכ לה ל אלא הניא םיטפושל
 הרעקה'תא הלבק אל .המורהו הכו הכ ןיב ךא .:קוח יפ.לע הז רתיה םזול חיחי
 :םיטפושל רחפהל ש ו רופ ב םירוהיה לע  תרטואה

 לש טהיתומשב האירק ירוד לע חתיה וז .הלאשב ןונמל הדמעההש :ינפמ
 רעב .הדגנכ ימו הלכגתה רעב םה ימו ימ ,תערל היח רשפא םיטמופודה' לב
 זמ םיארפאיטקוא ה"כ | ,םוינמוהו  םיימואלה לכ | :ןיה ינשה בוקרמ לש 'העצהה

 יםוגתגלפמ:יתלב העברא ,תימלשומה היצקרפה ילודגמ םודמחמ ינש ,םוינמיה =
 םתעה ווח םיילאמשה לכו םיאטילה ,םינלופה ,םימלשומה ,םיארבאיטקואה רתו
 תומשוטנאל םתיטנ תא םה םג וארה םי ט דק-םיטטופיד השלש .בוקרמ תעצה .דננב
 רגנ היסהרפב תאצל .ושויבתהש ךותמ אלא : ,םידוהיה תוכז - תלכגהב צרו
 .ללב םתעד תא ווח אל םהלש היצקרפה תמלחה

, 

 רבדב .קוחדתעצה :המודהל םינכהל :םידתעהמ יכ , םונמיה .ועמש |
 לש = קוח-תעצה .ונוכה .:"הכמל < האופר  וטידקהו .בשומה | םוחת = לוטב <
 םירוהיה ולבוקי אל יב -- םידוהיה תויכו תא רתוי-רוע הליבגמה ,"םיעבהלע |

 ;םייטרפ םישנא לש ןיבו הלשממה לש יב ,םינוילעו םינוניב רפסחותב לא ללפ =
 תועקרק תונקל םהילע רפאי יכ ;םירומ ,םיטילקרפ ,םואפור תויהל םהילע  רםאי ימ

 ןמ םירחוס תויהל םהילע רסאי יכו םירעהל ץוחמ סנו םירעב םג םיתבו
 ,םינותע לש םיאיצומו םיכרוע חויהל םהילע רסאי יכ ;הינשהו הנושארה הירליגה
 ,חואבטפמזחו םירעה תוגהנה יתבכ תרשל ,אבצב למל ,תשורח .יתב :ילעב

 :םירמומה לע :רמולב  ,עזגל םידוהיה לע םג ולא תולבגה םיעודי םירקמב ליטהלו
 אובל םידקת .יאדובו "אחספה,, ירחא המודהל .םנכת תאוה .קוחה-תעצה 0

 ןוצר תעבש היהת היציזופואהו .גוהנכ , בשומד םוחת לוטב רבדב העצהה .ינפל
 .הלאה תויארפה תועצהה פ" הבל הניחדה םא
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 ררוע בושו = ,אבצל .םיאורקה לש רפסמה תעובקב המורה 'הלפמ בושו
 עוצהו תוכלמה  תדובעמ--םירוהיה .תוטמתשה רבֶדב הלאשה תא יקפבולסימז <

 הז .תחת..םהילע . ליטהלו .אנצ ב = .הדובעה לא םירוהיה תא לכקל >.לודחל
 , + ןוממ:סמ <>

 תוקרטצההו םוקומנה לע .תחאהו האמה םעפב רוחו .ןמרירפ רבד בושו |
 לע םה םג .ןרזח םידוהיה יאנושש םשכ ,המודה ירכח םתוא .ועמש רבבש | /
 אבצה תרוכע .תכוח יכ תיכו ה- ןמדירפ- ,-םירוהיה דגנכ- תוידימתה :תוחכוהה -
 אוסורב םואצמנ | םידוהי. .ןוכנה = רועשה יפ5 אלש = םורוחיה . לע הלטוה =

 הז לע ..םיזוחא השש :תסכמב :םורהל וביוח תג: םילייחו  םיזוחא 4 תפכמב
 לא  לכקתהל םידוהיה  םיכורצ ירה תדמה איה ךכ \םאש  ץוכקשירופ- וחג

 ידומתה .לופלופה ירחאו .רחוו אלו. םיזוחא העבר א רפסמב קר מ"ג  רפסההותב |
 ,יקסבולסימז לש והעצה תא :לודג ,בורב = המורה .התחד הזה

 תושילשה המורה תאמ ונל האבש תודוחיה העושיה .ףופ:ףוס יהוזו
 ! םויה רעו התרובע תא  הליחתה זאמ)
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 םימי הז התיה אל הומכש  בויקב םירוהיה תרצ .תרמוע םויה רדס לע |

 ,הזכ .ןומהב:שורג היה אל התע דעו 1802 תנשב הכקפומישורג .ימומ .םיב

 םומרוקה םירמונה רחאב ונערוהש יפכ .לירפאב 15 םויב בווק ידוהול הכחמה |

 וחרזאתה :רככש-,החפשמ  ילעב .םה םכור :,שיא" םיתאמו .ףלא רע "שרגחל םידמוע -

 וקחכנ .שורגה: לא היתונכה"תא הרמג .רבכ ' היצילופה  :;תיב: םחל ונבו --

 םתוכז הל ההבאש ולאל | עגונבו  ,ביקב םיבשויה: םירוהוה לכ לש :םהיתווובז
 ומודקי םישרוגמהש ידכב ,היצולופה ולבח לא ו תורחוימ .תוטלחה וכרעב :

 0 5 שוהיגה יכ  ,ראבמ אוה ובו = ךלפה* - ו :רפס /חהלש .יא'זרובה

 ל תצובק \ ;בויק לש" חרחפמל לודג דספה םורגל לולע ,םירחוס :םבור :םירוהו

 = ילואו = \רצ- לכמ םיארבאיטקואה לע  :תונולת

 " םג .םא' ,םוטפושל םודוהיה .ורחבי .אל .השעמלו
 "נאו וא שורג .הוהיו םוקי .םנמואה .לירפאב 15 ,ארונה םויל הדרחב םיפצמ \

 לוקנח םבוהש הלאה  םיללמזאה םודוהיה םיתאמו :ףלא ושעי המו אז
 מה .תואמ לש ןלרוג היהי המ ?ןכלו הנא ?החפשמ ילעב | ,ןבומכ
 ?תוידוהיה
 ו אופור .ידוהי ברקב  תוארונ הובשחמ | תוררועמ וללח תולאשה 9

 1 הזכ

 / ? םנמואה
 -- !ונלוכו .ימָו , ןויערה .ארונ

ּ 

 !"נת"תמחלמ, תכשמנו .תבלוה ה קי ר מ א ב ש" תודהא םינש הז
 ענופיהו םינופה דגנכ- םירעוכמה םיעצמאה לכב םימחלנ םירוהטה םיקנעיה
 "יהגוחצה הנכפ ,ה... םרח. םהילע זירבהלו הסנרפה ופנע לכמ םשרגל םיצמאתמו
 ינוחצה תא  םיקנעיה םיפדורו ."םימש םשל, הנוכ ןיעמ ,אטסיסל תישענ
 ונפח תולשממה דצמ תואחמ תופידרה ורהוע יכ.. דע ךב לכ השק ןפואב
 + המחלמדימויא ידיל רבדה עיגה אלש טעמכו ,תינופיהו

 ,\םודוהי ל םחוב םג "עוגה.תטחלש;  ינמיפ הקירמאב םיארנ הנהו
 " פקמ הל השבכ רבכש ,םידוהיב-"תילכלכה המחלמה התוא לש הינמיס םיארנ
 . אפורואב

 .פדחא תועובש ינפל הצרפ  ,גרובוינב ;תירבה :תוצרא ירעמ .תחאב
 | ,הנוטכ תדחוימ התיה התיבשה תכס . םיגרואל תשורחה.יתכמ 'זחאב התיבש
 ,יזוהיה תא ותדוב עם רוטפל :דחא ןכוק קר ושרד  םילעופה
 .ווטקינידה .  הדיחיה/הש ורדה  התיה וז 'תשורחהיתיבל לכקתנש ידיחי ה
 נוטש: רחאלו" ,ידוהיה - לע :ןינהו -השירדה תא .אלמ אל .םנטא .הקירבפה לש
 יינפל ענכנו .,םעפה חילצי .אל יב ,םיתבושה לש דעוה חכונ  ,התיבש םימי
 " תיוגה תוצראב םיגרואה לש תירבה תגהנה דעו יב  ,אוה ןינעמ לבא םילעבה
 0 .'ווהיה  ללגב  התיבשה .יוירכמ . םילעופהב ךמתו השוררה תקרצב ריכה
 20 .תשורחה.תיבב אצמנש ,דחא ה

 = יש ,םורוהיה :יפלכ הכורעה "עזגה .תטחלמ, לש םימויא םינמיס הנה
 א ..?ונקחר תעב ונל דוסעי

 / בוקב המדאה תרובע תא חתפל תונוש תוצראב ושענ תזנויסנ הברה

 ,תורחא תורכתו א'קי יריחלע הקירמאב םג ושענ הלאכ .תונויסנ :,םירוהיה
 הא קרויונב = הכאלמהו המדאה תדובעל  הרזעה = תרבח המסרפ ושכע

 םיופסמה, תא םיאצומ ןנא ובו ,המויקל .תירישעה הנשל  הלש  ןובשחו:ןידה

 ! הלאה
 תוחפשמ 3400 תינופצה הקירמאבש תירכה תוצראב םֶיאצמנ תאוה .תעב

 , :ושחנ םאו (הרבעה הנשבמ רתוי 681) המדאה  תרוכעב | תוקסועה םידוהי

 וולה תוחפשמה וכ ,ונל אצי ,תושפנ שמח עצוממ ןובשח פ"ע שו החפשמ לכבש

 -- בשותהל םהל הרזעו םירוהיה םירכאהל תואולה הנתנ הרכחה ,שפנ ףלא זי ןהל שי

 . תוגהנהב לעופב םודוהיה םיפתתשמ תובשומ הברהב ,הנידמב םינוש  תומוקמב

 = היטופ לכל .הרומג תילארשי .הריע איה - "ןייברואוו,, הבשומה .םלואו :תוימוקמה

 < לש סבצמ אוה ער אל ללכב ,םידוהי םה הב םיבומנהו םינוילעה םירוקפה לכו

 ְ רוככב .םיסנרפתמ םה ,םוצמצב אל םג .ךא תוירב םייח םניא .םיאלקחה םידוהיה

 = סושב תאו םירוהיה חמ תא תלכואה תיאקירבפה המוהמהמ םילזצנו םפב עיגימ

 1 / .קרויוגב---חתורה:ריסב

 = פידוחיה  :תויכז תורא לע  'קחרתעצה הפנכוה יתפרצה םורחבנה>תיבל

 ןותנ = תויהל * הצרש = ; םונוט 'בשות :ירוהי לכ היה תאזח .תעה :רע , סינוטב

 = הזה רברה , הנירמל ץוחמ  אכצה 'תונויגלב םינש שמח .דוכעל ביזחמ :, תפרצ

 " תונמהל ודוהיל ןל יד .שרחה קחה תעצה יפ לע .תובר תונולתל םוקמ ןחג

 וכח תא 'לכקל ידכ ,חנידמה \ םונפב הנוחה אכצב | םינש שמח ךשמב

 1 == + 'תפרצ .ןיתנ: תויהל

 ב .ןאכש אלא \ .,הינמרגב -םג  הררועתנ תב שה" תחונמ תלאש

 ימואל" הרוצ .סָג-תצקמבו תיחר . ההלצ הל:שי תצקמב ,ם י ג פ כמ .תוררזעתהה



 -- םינפבמ םג םילושכמ התישארב רוע השגפ וז העונה ₪

 עצוה ,לשמל ,גרבנהינב ,הלשממה דצמ-- ץוחבמ /םג--=-תוידזהוה ;

 םויב םיתבושה םולעופה תא תירפומ הכימת  ךומחל * הלהקה תנו

 השעמ תושעל ידוהי רחוס הפנשכו .וז השקבל הלהקה .התנענ אלו

 ורהסמ:תיב תא תכשה ימיב רוגפל תלוכיה ול ןתנתש לדתשהו

 יגהנמ, תא עירפמ הז רבדש  ינפמ ,ותשקב תא טרטסיגמה החו-

 השרחה העונתה תובקע ונל רשא םיגותע תצקב םיאצומ ונא הנורחאה חעג
 ,ןכ הנה ,תורצנה לא תודהיה תא ברקל םיריעצה םירוהיה ברק הו

 קראיוגב :אצויה ,"ןעבעל: עיינ :סא, יהוהיה ןוחריב הרכעה הגשב .ןספוע

 וללה םירמאמה לכ ךא הז ןינעב םידחא סמלופ ירמאמ ,וקסבולטוו ריו
 רבדב םילפט מה םירפוסה בורו | ,"הירואית, ירבד אלא | בור .יפ ל

 ,וז הפטה לש תואצותה ןה המ ,סמצעל םג םי
 שובלל תאזה העונתה הבורק ,תויתרה היתותכב תמסרופמה הילגנא

 ינש איצוה | ,ירויפטנמ דיולק ,העונתה שארב רמועה .ישעמ ונע <
 ןופוליק .ונימ . לבב .םויחושמה = .תד  דפימ  .תא .םלקמ אוה .םהבש .,םולעו

 תורצנה ןיבו הנ .ןואש ווב "תילרביל = תוהיל, = הבורמ = תובהלהמנ ןוש

 אוכוש ;ימ  :"לקיגורכ <> שיא'ושזה, = ןותעב .םירפופה 'החא! ריעמ

 לא

 שארב וליפאו ,םיירוהי תודסומ שארב ה ירויפטנמ רמל םושלמ

 ."םידוהיה :ירליל ך ג

 וונילא = םיכתומ קתוווגמ < /
 רבע תפש  יציפמ, םשב תירכע הרוגא הפ תמיקתמ  תודחא םונש הז <

 ןאכל ואבש היסורמ םיריעצה לכל ינחור .וכרמ ןועמ = אוה הז ל
 ירדחמ רחאב םירבחה| םיפסאתמ .עובשב םַעַפ ורבע רובד עומשל:םיעג

 תלדתשמ תאזה הדוגאה .תירבעב תיתורפפ האצרה עומשל "טוטוטסנוא
 ,החכב שיש המכ רע  תירכעה תורפסהו ןושלהל ינמט

 האירקחםלואו תירבע הקיתוילביב .הדוגאה י"ע ודפונ הנורחאה הנש
 .התורפסו רבע :תפש .יבבוה .לכל רעוקתיב

 הלוכי = איה  ןיא ךכיפלו ,םיירמח תוחכב תאזה הרוגאה איה הישע =

 בחר הרש קרויונכ : לודג "ןרכב הינפל האור איהש יפ לע ףא תולודג
 םיעדויה לכ בלב החמש ררועל ךורצ וז הדוגא לש ומצע .המויק סלואו

 ,םירוהיןוילימל בוהק הב שיש .ריעב תירבע תדוגא

 ומיב .ולופאש - .םויאו :ארונ .ערואמ .ר'ע העודי .הספהנ  םונוש .םינוחע'
 תדרל :םילוכיה > ,םדא ינב םלועב שיש :ןימאהל השק | ,ןתומכ חיה
 םהש יפכ םירבדה / תא םירסומ .זנא ירק רעיה | תויח  תגרדממ

 , ,םינותעב
 עצמאב הב הצרפ הרעב :רבוד תלעתב ןוסא .הרק ."הנורגרוק, הנפש

 לכ לע הלפנ תומ| תמיאו- ,הנופסב המק  ,תומ:תמוהמ הרוג תמוהמ
 .םלועב םידוהי יא שיו םידוהי שי יב חכשנ אל חזה עגרג סו

 םונלופ .ויה םבורש ,םיעסונה תא הנכסה ןמ ליצהל תרחא הנופס הש
 ,םש ויהש םירוהיה תא\םג  ליצהל  םיחלמהל תתל הלא וצו א

 . .םידוהיה לע ןגהלו םיממוקתמב תורול םיפונא
 םיכאלפה וחנ אל םיעפוגה ולוצנש ירחא .םגש אלא | דבלב וז א

 : םיסונא םינוטלשה ויה רבורל .םיעסונה לכ ואבוהשכו
 | .םנמראה לש םתמהמ םהילע רומשלו רתְוימ םלואב ₪

 -תורבל .וראשנ אל רשא לע "םתאטח, תא םירוהיהל חולס
 . צ 7 0

 םהילאש זעה אוה הזו הלודגה איה וז ם.מואה

 !("הבוהצה

 היחה, תפאוש

 | תא הירטסואב םירבעה םירומה זכרמ תאמ ונלכק רמוגה תמיתח םע
 6 ?תאוה העדוהה

 ג"בב היהת הירטסואב םורבעה .םירזמח .תורדתסה לש תישמחה הריעוה
 "."ןווצדתוקת, הרובחה ,ןוטמב ,5 םיבצקה. בוחה ,בובל רועב ו"ש ןפינ. ד"כו
 תוקלחטה ת"ור ;תואישנה תריחב ;ןכרמה ח"ודו הדיעוה תחיתפ :םויה רדס
 ;ןטרפוס ,ר -- םירבעה פ"התב לכל םידומל תינכת תעיבק ;זכומה די לעש
 האירק ירפס תואצוה ;רנטבכ .י ,א -- ם'"התב תורדתסה לא ונתורדתסה סחי
 .תצפהל .הלוטעתו ונתורדתפה קוזחל םיעצמא = ;םיובלניו .נ --- םידליל .תיתוב
 ךומל ;בלג ,ש -- םירבעה ס"התבב תדה דומל ;רנטבב .י .נ --- ונתפש
 ןיתנשה ביצקתה תעיבק ;בוקינטלוח ,ש -- תוקלחמה לבב ך"נתהו הירותסהה
 .תושירדו תעצה ;דעוה תריחב

 .צ"החא 4 העשב קוידב חתפת הדיעוה

 ןמרפוס לאפר
 ,וברמה שאר

 .א"םתתא ןסיג שדחב .,ןיטהור
0 

 ו

. 

 .,תויתורפפ תועיְדי
 (תכרעטב ולבקתנש םישרת .םירפס)

 ,'םעל, תאצוה--,ארועז ,ב י"ע דבועמ ,ץבטהו םדאה

 .ע"רתה .תנש ,ופי ,"ריעצה לעופה, יייע הרסונ
 עדמ תורבוח לש ןורפחה:תא .תואלמל האב "םעל, תאצוה

 .היקרותבו .לארשי .ץ ראב ירבעה .ןימחח .ליבשב - ארקמל תוירלופופ
 רושל .הנושארה .איה ,התוינוצחב הפיה ,תאזה הנטקה 'תרבוחה
 < ץדמב ,עבטה .ערמב :םינוש תועוצקמב תורבוח לש המלש
 ו , ,'וכו ץראה

 תיב לש | תוקינית .ןעמל - תוכלה .רפס איהו הוצ מ רנ
 . 7 םדא | .ןיבש < תוצמ | ,ןושאר קלח = ,ץיבוניבר /ז ,א תאמ ..ןבר
 . ריחמה ,ר'תע ,אנליוו ,רעבראגו לעפע םיסיפרמה 'צוה .םוקמל
 , פאק 0

 ,י.יסע תובכרמ 'שרח רואב וילא הולו םי ריש ה ריש
 ? : ק"פוח גרעבסנעלפ והימרי םייח ריעצה..יתאמ..., ינויגה . שורר  י"פע"
 .רעבראגו לעפע .םיסיפדמה . 'צוהב | .יקאש
 [ .פאק 0

 , האירקל (ןושאה קלח) תויעבמ חוחיש .,יקפנ"ירק ,מ
 . ע'רת ,השרוו ,  "רואה, תאצוה --- .ירבעה רובדה תישארלו הביתכל

 - תירבעה הפשה רומלל :הבג סרוק --- .ירבעה .ןונגסה
 :,א '.י תופתהשהב * ,יקס ירק | ,מ י"ע  ךורע ---  ,ההורפסו
 .ע"רת ,אשרוו ,"רואה, תואצוה -- ,ץיבורזיל

 ,.רבועמ ,ץיבוקוז י"'פע (םירענל רופפ) -- ל בנ לבוח ה:בר
 . "רואה, .תואצוה השרו == יקסנירק חספ י"ע \

 "= ראפ גנולמאז עשירארעמיל א ,"רעטאמ אלקער רער)
 = םלעמאועג  ,ןעדנעווא = ןעילימאפ | ןוא = עשירארעטיל:שילאקיזומ
 0 .ןיז ייר םהר בא: ךרוד

 + ע"רת , עשראוו , "עלאיראפירעביב, גאלרעפ /
 1 ל

 / ריחמה .,ר'תע אנליונ



 0 ] 4 םלועה

 ו / ןסקסמסהמ א 0886תאה5 חקמה0- תובא יקרפ :רעפ -- עשיטקארפ ןוא עשיטעראעהמ ק יט ע מ פירא
 וס 1100000ה5תַק 13. 1. 008, 02000 0. 7- .יקסנירק ,מ ךרוד טרינאדער ,ןייטש עז אר ,ב ,א ןופטסאפ |

 .ע"רת השרוו ---. "עלא-ראפ:רעכיב , גאלרעפ -- .(. לייט רעמשרע)

 .בדלו י .איצומה בונאיורד .א .ךרועה /
 דלוג ל : ך -- .רעקיזומ עשידוי עטמהירעב>טלעוו יד -- .םענ פיק: .מ

 שת | ה. [0תפ השק[. | 6ההא10ק5 4. . 10/80085. -- ע"רה ,עשראוו , "עלא>ראפ:רעביב, גאלרעפ לויט רעטשרע)

 . ץראל ץוחבו היסורב וניארוקו ונימתוח לא

 םארוקה רפסמ ריעי הז.לע ,הבורמ ההמב הבח .תותוא ירבעה להקה ול הארה הנליוב "םלועה, תאצ ימי ךשמב

 : +  תוצראה לכב דננותע ול

 -ונלדתשה :תלואג ץראבו ותולג תוצרא לכב ירבעה םעה ייחל | יזכרמ | ןותע "םלועה , תא תושעל ונלדתשה ונדצמ ונא

 %וישיב .רובצה ,ינקסעו םירפוסה יבוט  "םלוע*ב ,ופתתשיש ידכ ונשפנ למע לכמ ונכשח אל .ונריב רברה הלע העודי הדמבו

 קה :יכ :,םיאור :ונגה .,םש :םיבשוי ונמע | נב : רשא = ,תוצראה לכמ | תכרעמב םוי .םוי םילבקתמה םיבהכמה י'פע
 .הז ונלעפמ תא ךורעל .ערוי

 | הנל .וניותהש ונכרדב האלה הכלל ץמואו זוע ונל תנתונ ונגותע לא להקה לש דצמ וזכ  תוסחיתה
 וטל  הָמב .תונבל (בו = ונהלואגו | ונתיחת ןויערל = ןנרוא - -ארבל- (א = + תורטמ --.יהש - ונונפל ויה --- ."םלועה , .רסונשכ

 , .ונרובצו = ונהורפסב '

 .רֶע יכ  ,םישיחכמ ונא ןיא םלואו .וז ותמגמ תא העודי הדמב התע דע "םלועה, םישגה רבכ םהא םיאורש יפכו
, . 

 / .דסונ ומשבו ומשלש בושחה ריקפהה  ותוא המאב אלמי "םלועה,ש ידכ , תושעל ונילע הברהו
 וטו /" ונרמעה ,ונגותעב .ופתתשי יכ = ,םירחבומה םירפוסה לכ תא ונמוה ,רנילע 0 לכ תא םישוע ונדצמ ונחנא

 מ חה םועצמאה תא יכ ל ונתנוכ ירה ץראל:ץוחכו = היסורב  ונימתוחו  וניארוק .לכ לא הלא ונירבדב : ונתונפבו

 ..התורפס תא ריקומהו תירבע ארוקה להקה ונל איצמהל ךירצ וננוהע לולכשל םיצוחנה *
 זת ה י'עו = .דחא םהוח רוע תוחפה לכל וננותעל שוכרל לרתשי "םלועה, םתוח .לכש אלא  ,םכהאמ םישקבמ ונא הברה אלו

 ומ םשל םא יכ  ,וגנועובש רפונ קפע םשל אֶל . הילע | דומעל ךירצ אוהש וז הגררמל  "םלועה תא תולעהל תלוכיה תא ונל
 : ..ןועובשה לש וחותפו ולולכשל .אצוי "םלועה, תפוקל סנכנש לבורו לבור לכו  ,תילאיריא

 .הז ונלעפמב ונמע םופתתשמה םיהבח םה ולאכ םמצע תא וארי ויארוקו "םלועה, ימתוח יכ ונא .םיצור

 פהלו ."םלועה,ל  םימתוח תשיכרל הרובע לש םימי תוצראה לכב ונירבח לכל  תויהל  םיכירצ | םיאבה גחה יִמָ

 1 ממ .רחא לכ אנ לדתשיו , "םלועה,ל .דחא .םתוח .דוע אוצמל םינמאנה ונירבח ,םכמ רחאו רחא לכ אנ לדתשו םירכעה

 מ :ונחנא  .הבושחה .ותרטמל = יואר .וננותע תא .תושעל .תלכיח תא 0 .ונב יולתה לכ ,תא השענ יאר 8

 ,"םלועה תגחנה רומג רובכב

 . 2 4 4 ו

 םאהפאה, 'עםסתקאשוה 6. 0400022 0 גםההפההה קה, < 5.



 . םיילארינימה םימה
 ופילחה ,לכל עודיכ

 לכ  םינורחאה םימיב
 םיאפורהו םירוסיפורפה
 תואפרל .הטישה תא

 .םילוחו םישלח
 םימב  יופר  םוקמב

 םיאפרמ ,םינוש םירמ
 םיילארינימ םימב  התע
 ,חצ .ריואבו

 הלאה םירבדה ינש

 י"ע  רבוהש .יפכ .םה
 יכה  \תולופחתה לכה
 ףינ \ לכ .קוחל " תיבוט

 .הלחמ לכ אפרלו
 ,םיילארינימה םימה

 ,המראה  ךוהמ םיעבונה
 י"פע םיבישמ םיילארינומה םימה ,םדאה /ףיג תא .םיקוחמה <

 לכ םע  םייחה ותאמ וללש רשא הא שלח לכ
 תחונ .רתויה הלובחתה םה םיילאר;נימה םימה ...םהיהו

 תובההל .ותיבב שיאו שיא הדי /% תואפרההל .הלז לתו

 יפמ וא ןויסנה י יפמ 0 םראה ינב 5 טעמכ ור

 ,הנושארה הצעה הנה ,םפוג
 ,םימ ותש :אוה ,ץעימ אוהש
 םינוש " םיילארינימה  םימה
 תוניעממ םיאבו םתנוכתב םה
 תולחמל  םיליעומה | ,םינוש
 הברה .תונוש  תושלוחלו

 ,ל"וחב
 ,היסור

 ,וריכה םיחטומה םיאפורהו =
 בוט  רתויה יעצמאה םה יכ
 ר"עו ., תובה 'תולחמ .תואפרל

 .הוב רברל וננה הלאה םימה

 :םֶאשור אב

 הריע םש .אוה םאשזראב
 טופ ךלפב ,זאקוואקב הנמק
 ,תיזאקוואקאזה ב"הסמ די לע
 לע תבשוי םאשוראב :הריעה
 :ראב לחנ ןיכ  ,עירוק רהנ

 ָאיהו: .רוחש .לחנו הקטאשז

 ץראב ןכ םג םנשיו

 | ,םיירמחה תא :םבורב םיללוכ

 | תא קזחל המב אפורב םלאשב :יכ = ,\ םהיעדוימו

 | םנשי הלאב .םימ = .תוניעמ

 | םירוסיפורפה = לכו

| 

/ 
| 
| 
\ 
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 ו

 "איצוהל תלוכיה תא םינתונה |
 םיילארינימ :םימ תוניעמהמ

 וסל חבה 00 קנו אל
 לע ערתשמו הפי .רעיהו ,ןרוא יצע .לש תובע רעו תפקומ
 ,םיהובג םירה ןָיב ,לודג חטש

 לנר ₪616 לש הבוגב תבשוי םאשוראב הריעה
 ינפ לע התיא םיפיקמ םיפיה זאקוואק ירהו ,םיל לעמ
 םאשזראב לע םיניגמו תואטסראיוו תורשע לש תחטש

 תומוקממ דחא .ההע םאשזראב ריעה איה .ןכלו ' ,ברשו .חור
 תריעה לש הרייא ,היסור ץראב םיבוט רהויה האופרה

 ךשימ .אוה ןכלו ,היחמו אירבמ:,םיענ דימה אוה םאשזראב

 .אפרמו חינמ םש םהל  םיאצומה .םילוחו םישלח יפלא וילא

 .םאשורָאּב לש ןיעמה

 עודיה ןיעמה אצמנ םָאשזרָאב הריעהב

 יצמחה : .הוסיה תא .לוכמה  םיילארינימה

 ונפמ

 םיבה לש

 .לטקלאה לש
 ינפל הלגתנ הזה םימה ןיעמ .םָאשזרָאב םשב כ"ג ארקנה |

 םוומ
 םוימ םסרפתנ םימה .ביטו ,(1888 תנשב) הנש םיעבש וימ

 םוקמל םֶאשורָאב .הריעה תא זירכה ווָאְצנָארָאוו ךיסנהש
 ליבשב :םיליח | םישנא  םירהונ וליחתה ןילאש ,האופר
 םימה .לודג םש םהל ונק .דוחנבו .,ןיוצמהו אירבמה וריוא
 לכל .בוצנל הנמתנש םוימ םָאשזרָאב לש םיילארינימה
 ליאכימ = לודנה | ךיסנה לש = ותוממור = דוה = זאקוואק |

 םָאשזרֶאב .ההיעה :תבומל תושע לידגהש .,שטיוועיאלַאקיני
 םימה .התע .םיעבוג .ונממש ,ןיעמה .תבומל .טרפבו -,ללכב

 מור .דוהל. התע .תכייש םֶמשורָאב .,םיילארינומה לש ה ווטו
 , שמווואליאכימ יא לא קינ  לודגה :ךיפנה

 ,תוניעמ ינש םיאצמנ םָאשזרֶאבב ה םיבפמ םהבש

 שייע ..רחאה  :םיילארינימה
 ש"ע -= ינשהו  ,אנירעטאקעי

 ישארה | ןיעמה = ., ינעגוועי |
 תומכ י"פע ןה ,רתויב לודגהו

 ,םוי לכב קיפסמ אוהש ,םימה
 ,האופרה ירמח | י"פע

 ,םברקב .םיליבמי םימהש
 ,אנירעטאקעי ש"עש הו-איה

 רשא רע ורבע תובר םינש
 לש . תיניעמהב | ונקתו  וכרע
 םינוקתהה לכ תא םָאשורָאּב
 ,םישרח רתויה = םיינחוטה

 " םיבואש ,חלודבה ןיעכ םירוהט
 םיבוטוןיעמה םצעמ תויחולצב
 היה השק רתוי דועו ,היתשל
 והבעי לבל ,תולוכחה אוצמל
 -אלו םהיתודג לע תוניעמה ימ
 תורהנה ימימ רתי םע וברעתי
 ,המדאהו
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 .ימח תא תותשל ךירצ \ המכו יתמ ,ףיא | םינוקתה לכ םָאשזרַאּב תוניעטב ושענ תונורחאה םינשב
 יש ב 2 || ,חלודבה ןיעכ םיריהט םיאצוי םימה .םיינחיטה םירישכמה לכו
 ל 0 ו בלה | | לכ :ינפמ רומש אוה .ןיעמהו ,תויחולצב םיביאש ,ןיעמהמ רשי

 2 . ו 8 2 חמה | םוי לכב ןיעמה .קיפסמ התע ,ול .ביבסמ םיפטישה תומימו
 עפ 5-5 תוהשל יד םד ירסח םישלח םישנאל .[ | 8

 .םעפ לכב תנצנצה יצח ,םוי לכב | : ,

 ןטנה לש .תונוש תולחמלו לושלשה תלחמל 1 | ,םאשוראב לש םיילארינימה םימה
 " ןוהמל .אעמיק אעמיק םתוהשלו םימה תא טעמ םחהל ןיעממ ם םיילאריניפה .םימה ביט לש תוזילאנאו תוניחב

 המ .יפכ | , םירק םהשכ | םימה תא .תותשל שי : ;גריצעה | ןע וטסרעק רוזיבורפה .הנש 60 ינפל .תושעל ולחה םאשוראב
 | סמעיליוו חקורהו . .םיננוצמ .רתוי .דוע וא - ,תיבבש .םוחה

 תומעומ הוקירי טע טיחנורב לש לועישה .הלחמל .]]] | םינמוב ושע םאשוראב ימב הלאכ תוזילאנאו תוניחב
 טח בלחב הצחמל  םיברועמ םהשכ םימה תא תוהשל דאמ ליעומ | :ורפה .,רואאננעדלאמ .,ןאמקאטש ,עבורטס םימכחה םיגוש
 תונצנצ 1-5 תוהשל שי .ףוגה תונמש הלחמל .ן\' | ,רועו .יקסעלאז .רוסיפורפה  ,ויאקירישמ  ריסיפ

 ְּ יםוי לכב .םימעּפ 5 | ןועמה ימ יכ ה תלמה פו לב
 אנקור אבולא .םימה .תא תותשל םיצעימ .םיאפורה לכ ,םיישארה האופרה ירמח לכ' תא םכוהב םיליכמ םאשזראב
 \ השקל םילוכי םניאש  ,םישנאה הלאו הפוקה וא ייהטה נפל | .ומ םימב אצמהל םיכירצו  םילוכיה  ,םימיאתמ םירועשבו
 חוהא .ינפל תועש יתש םימה הא תוהשל | םיכירצ ,תאזכ | .לאקלא .לש .םיילארינ

 .הירחאל .תועש שלשו .רקוכה
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 ,םיילאקלא םימ לש םיידוסיה םירמחה לכ 1 ,
 ע ןפואב םימה ןמ םינהינ םרא ינב לכ אלש ינפמ ב ,לופב רועשב יצמוחה דופיה לש םורטאנ ₪ 0 .

 ינטק םירועישל  ,אעמיק .אעמיק היתשב ליחתהל יואר .ןכל | .םימ לש .הרטיל לכל םארג
 "הא טעמ .טעמ לירגהלו ₪ לכב םימעפ הנצנצה / 9. | .םומ לש הרטיל לכל םארג (.668ל ,ימסיראלח רטאנ /

 ,םוי לכב םימעפ 5-8 תנצנצה + %/9 רע) רועשה | ךטמיטניס 484 ,ישפחה יצמוחה דיסיה תא 4 /
 תועובש 3-6 .אוה םימה .תיתש לש ליגרה .סרוקה : .רועו  ,םיבקיעמ

 "שה .,רתש סרוקה ךשמיש חרכהב  ריהת  תורווחה תולחמל . םיילארינימה םימה רשא ,תולחמ , /
 ב ?ןהל םיליעומ םִָאשזרָאב 0 ביענ .אוה ריואהשכ םוחה ימיב ץיקב אוה .היתשל בומ  רתויה 4 ה ןח המ 0

 .?םימה תיתש תעשב לוכאל שי המ :ורפהו םימסרופמה .םימכחה לש תוזילאנאה לכ י"פע 0 6
 לככ תוברהל  ,םיילאמרונ םייח .תויחל ךירצ לכ תישאר | .יקסוועלאוואק .יקסנעלאבא ,וואנירעשט :,ןיראחאז םיריסיפ = :

 2 .לוכא ו ןהליבאהב רהזהל ,חצ .ריוא ףואשל רשפאה | גולאה תולחמהל םאשוראב לש םימה םיפִי ,רועו וואקאברעשמש | /
 ןריפ = םיצומח = םירגרג = לכ = ,םינמשו- םיצומח .םילכאמ | תולחמל ,הביקה לש ףוכתה ראטאקה .תלחמל .] /
 םיגד ינימ לכ ,רבשו ןיהמכ., םושיפכו םיגד = ,םיאושקו || םיעצפ ינימ לכל ,תופירחהו תוחיכשה לוכיעה לש םיבצע 0

 \'רשפאה לבכ טעמל | ,ןינמושו ןמש רשב ינימ .לכו םיחולמ | תוצימחל  ,הכמוטציאה לוקלק ינימ לבל .הביקהב .תועובו 1 ו
 "אפורב לואשל בוט .רתוי .קרמ ינימ לכו עהמ ,םימ 7 ,הביקה לש םיִרחא תוילאמרונהיא ינימ לכלו הביקה ךותב הרתי , :

 |  הליכאה לש .הטעירה . ןה .רדפי .אוהו םימה תיהש העשב | .םיסגהו םיקרה םיעמה לש םיראטאקל ו /
 : ,םימה. תיהש לש תוכיאהו תומכה תא ןהו ,ןתשה.םיכבו תוילבה ךיתב לוח ,םינכא ,םיראטאקל וו 1

 ושזראב 6 רי ורד יאו דו / . 0 : | = =  .תויטאטבירה תולחמה לכלו הרגרופה תלחמל ,ןץ | 9 : | . 1 4
 ,םֶאשזרָאּב לש םימה םירפמנ הפיאו יא תונוש  תולחמלו 0 ןוקריה תלחמל .ץ ,

 תויחולצב קר  םירכמנ םאשוראב םיילארינומה םימה
 , .רבכה לש | 0

 / | ידט רתוי ףוגה תונמשל  ,רכוסה תולחמ ינימ לכל 1 . :קונקב .לב לע  .ןהיצחמ שיו  תומלש תויחולצ  ןנשי .תומותח

 |  ןה תויחולצה לכ .תיסורה הפשב "םאשוראב , םתוחה אצמנ .םדה תצורמ לוקלקב תויודתה ,תורחא תולחמ ינימ לכלו = 0
 ,םייה רימה םה .םימה :,םֶאשורָאּבב .ןיעמה .םצעמ תובואש ₪ 2 0 א

 א 0 יאירד ₪ 0 - 0 .

 .תחא תיחולצ םג ןיא חרבעש הנשהמ | + םיאירְּב םישנאל םֶאשורָאּב . ּ
 - םידחאל  םיקובקבב .רכמהל םיאצמנ םאשוראב, םימה | ךירצ םדא לכש ,רבכ הז וריכה םיאפורהו םירופיפורפה לכ , ל

 / , נישהל שי םאשזראב םימה תא. .םינפחמ .ילעבל :םיזגראבו | תולחממ .רימה כ"ג רהוהל וילע א"ב וילחב תואפרתהל קר אל +
/. 

 '(  הריכמל םינפחמה | לכב | , היסור ץרא .לכב .הקיהפא לכב | םָאשזרָאב לש םיילארינימה םימה תא רימת םיהוש םתאשכ .תונוש 0
 0 ..םילודגה .ןוזמה .יתב לכו תואופר | ,םתא םיחוטב ,הואירבה רמושו היחמ ,םיענ הקשמ רותב ,םרדסכ =(

 < תמימה ראש .לכמ :רתוי .אוה לוז םאשוראבה ריחמ | .הלחמ וזיאב עננהל הוחפ םילולע ויהיו ומילחי םכירבא לכש
 2 .ל"וחמ .םיאבומה .םירחאה | .התושה םגו םיילמרונ םייח םג תויחל יאדוב יואר הז .דבלמ = | 1
 סימה לש ישארה .ןבופה לא .תונפל שי תולאשה .לכב | הטעיה תרימשב קדקדל ךירצ םאשזראב לש םיילדינימה םימה תא 1
 . :תישה ץרא .לכל \"םאשזראב ,. םיילארינימה | . שיא לכל הלודג תלעוה .םיסה םיאיבמ ידה .ןפוא לבב םלואו /

 5 1. = קמע זו 0

0 



 תיעיבר הנש

 ןועובש
 0 "7 הוטברמלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה ,ישימח .םוי לכב אצוי

 .. לארשי  ץראב  לארשי  םעל | יולנ-טפשמ

-- 6 6. 
 כתה

 ,הפצמה לע 1
 ,הקירימאב (א

 ,היצנרפב תוריחבה :(ב
 ."הכלה .רקוע גהנמ, (ג

 + ןאמפיש םהנפ ,ףונחהו .היצרגיטאה (8

 ., (ץןב) יקסבצעיוו .מ .לילמ לש ותומד .רואתל 5
 ,הנינ .ש = =( ץיבוקרב .ה יי 6

 ..רלפנרב  .,ש .ר"ד , (ףפ-ו) ברעמב תיעדמה תורפסה 5

 .ןאראב הרובד ,(ףופ) - .ןרטסקיא ינתכמ םיעטק ,תוניחב 6

 9 .לארשי ץראמ .םיבתכמ ₪
 , .תונויצב ₪ /

 ,היסורב ₪

 .ץראל-ץוחב 9%

 , /פוק 58 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לכור % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל תו "םלועה  רא =

 ,רלוד 9 5/1 הקירימאב ,גניליש 9  הילגנאב ,קרָאמ 9  הינמרגב , םירתב 10 היראגנוא-הירטסואב : ל*וחב ו

 ,חמש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראב

 4 30 הסירדווה יונש דעב , \

 .'פוק 60 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 66 ןושארה ךומעה לע -- ,םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ רחפ

 ו ב 0
 +הפירדאה

 ךתתאהוה ,ןפסההצכ", 28ההה, קחממומ 00ם0970ה88 8. [/ 400ג:0סמ .,[1ג0ןגמם", "ל
 לב לק --



 המיתחה תלבק תכשמנ

 לירפאב ןושארה ןמ
 ירבעה ןועובשה לע

 =='םלוע ה
 (תיעיבר הנש)

 .עבר לכ תלחתמ קר  תלבקתמ המיותחה
 .םישדח השלשמ תוחפ אל ןמזלו '

. 

 ,לבור 5 .הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היםורב .ריחמהי
 .לבור 1 הנש עברל \

 הינמרגב ,םירתכ 10 הירגנוא"הירטסואב :ל*וחב =
 -ץראב ,רלוד % '₪ הקירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קרמ ₪
 יצחל הז  ןובשחבו קנרפ תוצראה רתיבו  קנרפ 10 לארשיי

 .הנש עברלו הנש :

 תכרעמ :י"ע  "םליעה, :לע  םותחל | םילוכי ; ל"וחב םימתוחה
 :הפירדאה פ"ע .ןלקב "טלעוו,ה

 ]ה 8 0000 1 101 81
 הו "םלועה, תסורדא

 קסההושוה .,[ 0 תה" םותסמס, 00תה הדובה 38/15.

 00804008 .,1401 \ 15 7 ו!ם0, 801081318]ןג 5.

 רמוג תא עודוהל םישקבתמ םתמיתה תא שדחל םיאבה םומחזחה לכ | ,ב* ,
 .םהלש הפטעמה יבג לע םשרנח היציריפסקאה

 : םעלו םירוענה ינבל 'הירומי הקיתוילביב
 עובש לכב .רפס רואל אצוי

 : םימתוחה לכל וחלשנו רואל ואצי

 .יקסבטס השמ --- ימראה .ןבל (ני: \
 . ,ק א בא ק א --- ליפעמה (רי

 ,תולשמה םע לכור 1 הפי הכירכב .י--ו ,ה--א םירפס השמח :ריחמ-
 :חולשמה םע י'ק 20 םיופס השמחל הכירכ ליבשב תואלכט .ריחמ

 וגההד6המסעמס 1100171" [ ץסההש 10
8 8 

 דאָמל -דַרועְמּו איִרבְמַה .ַנְרַּפַמּו ןיומה הקשמה-- 2 עס 6

 ריִהָמּו לק. .רּומְג לבעל הקודב רָהּויהְו הָחְלְצּומה הלאמה - לאפר ןעס ןָייה

 ירה = הָבְְמ שיח פקח ובושי יג .שלחנש ףוגה יִרָבַאֶה עוסמה ןח - לאפר ןעס ןייה

 ירה הָנָאיִניִהַבְו הטּופרה םֶלּועְּב ןימינומ ול ּואְצַי רש ,חּבּושמַה ןוה--לֶאָפְר ןַעְס ןייח

 הָלְס לכ יא תוהשל דחה סיפורה םיעעמ הנקי - לאפר'ןעס יה
 ןוסחחההוה וב 0605-קהשהכת, םתה10, הקסוו< [שק3וו₪] : אוהד יִּתְמַאַה לֶאָפְרְִעַס ןייה

 סם ןייה אוה רוה

 | עָס ןויה אוה יִרָד

 .לֶאּפ ןַעָס ןייה אוה

 ִס ,לֶאְפרְְעָס ןיוח אוה ירָה ן

 ,לֶאפרעס ןייה אוה
 עָס ןייה אוה
0 

 ןעְס ,לֶאְּפ
 ,לאפר]

 .- קרברש ומלש לש םירפסה רחסמ תיב .תאצוהב
 םשב השרח היתמותסירח רואל .האצי

 םינושאר םיקרפ>
 ,תומישל תונוטת םע ,תישילשה>הינשה םידומלה תונשל ריוצמ ארקמו דומל רפס

 .ןאמכיפ בקעי תאמ ,בתכב.הדובעל .הדחוימ הקלחמו

 "נפה ןכומב רחבומה רמוחה תא קר אל ורפסב תתל ץמאתה רבחמה
 נגפהו 'תונ מ א ה ןבומב ןיוצמ רתויה רטוחה תא םג הו םע דחו אלא
 ,.ומאהב ,יריצי ךרע םהל שיש ., םירבד קר .ורפס ךותל סינכהל האורה ,רכחמה
 \?נב כ םיקומע םימשר םיריאשמ םייתמא  הֶרישכש םירבד קרש

 וו םע  דחיו םיישונאה ויתושגר תא ךגחל םילובי םה קרו הכרה דליה
 + ירוקמה הנונגס חורו ןושלה תעידי תא ול תונקהל

 ,םילשמ  ,םיריש םיאב "םינוש אר םיקרפ,  היטטותמירחהב
 .נתוח ש ,םירברה םתואמ ,השרחה ןוירבעה תורפסה רחבטמ תודגאו םירופס
 :תהגאה ןט הכרה םגו ,יתויב םהי לע ערה בט תי רוק ם תירבע הריצי
 'פרפ רואיב ראובמ רמוחה לכ .הקיתעה ונתורפסבש תוניוצמ רתויה
 פידימלתל תולאש ןכ םג תואב רועש לכ ףוסב .רועיש לב ףוסב
 ייל רפסכ שי הו דבלמ .בתכבו הפ לע ןהילע בישהל
 .תוימצע בהנכ.תודובעל תדחוימ

 .םורויצה ילודגמ תונוטת  תואב  !םינושאר  םיקרפ,ב
 ןח תנמתה .תויח תוחיש ןהיפ לע לחלל םימעבו לארשיבש
 - עידימלתהש ,םוימצע .םירובח ליבשב דעונ .ןהמ קלחו עבטהו םידוהיה ייחמ ןלכ
 + ןהיפ לע וברעי

 " טדמלה  תונשל תוקלחמ יתשכ ךורע 'םינושאר םיקר פ, רפסה
 .לע וונעש םידימלתה .לכל היתמותסירח רותב שמשל לוכיו תישילשה-הינשה
 .תותואב פדנ לקה רמחה  ,אוהש ןושאר רומל.רפס הזיא לעו אתיב.אפלאה
 . החבל \ לכוי הרומהש .ןפואב ,תונושארה ןמ תונמק תויתואב--השקהו ,תולודג
 . ןוענ .רפסה  ,ותוחתפתהו דליה תועידיל רתיב םימיאתמה םירבדה תא הל חת
 \ פוליחתמ םודימלתל דעונה רטחה תא קוידב לובגהל ןיאש ינפמ ,הוכ ;פואב
 .תמדוקה תוכונהה םתנכהכו םידיטלתה תונורש כב יולת לכהו

 ,יפויהו רודיהה תילכתב ספדנ רפסה
 .םאק 60 ןושארה קלחה ריחמ
 .םופדל רספמנ ינשה קלחה

 "לגל חלושי תיערסהו הפיה תורפסה תועצקמ לכטו דומל ירפסמ טרופמ גולטק
 : .םנח שרוד

 דומההדסתמסדמס 3 111. 00660088, הפס. : ל"וםה תכתב

 ולנקתנ .(הקירמא) דנאלעוועלקב .תרמצ ריאמ רממ
 - .םוהנ םש לע *לצרה רעי,ב םיצע ינש תעטל 'פאק 88 'בור 5

 טרח תכפ ן'טב .סתנותח םוי רכול לטיג ותיערו סוראואל
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 .הָפְצִּמַה לע

 9 ירא אא

 לע -- +הריתע המו תינקיהמאה  תורהיה לש הבוש הו
 תובושת | ונתנ .רבכ , הבר=  םימעפ  הלאשנש

 תואב םעפב םעפכ .תרמוע המוקמב ---הלאשהו

 תורתוס ןה ירהו ,ןשודתב  תועיתפמה .,תועודי .הקוה

 תועידיה. רופי לע ונל ונלגסש תופקשהה תא .תולמבמ

 םג חלשומ תירוהיה הקירמאבש .,לשמל ,םםרופמ רב
 -ורטאית = ,תידוהי .תורפס  ,םידיהי .םינותע ירה תו
 לכו ,הטלשה איח .תידוהיה הפשה ,הרצקב .,'וכו 'וכו
 .הל ךירצ רומג ."ינקירמא 'תיב, .השענ אל .ןיידעש
 העירי .קרוי-ונב .אצויה "קלאפ .עשידוי סאד,ב .םיאָרְוק

 רפס יתב ןילקורבב דימעהש ,רחא ירובצ ןקסע
 טילשהל יתעה לע ןקסעה ותוא דמעו  ,תוידוהי .תוחליל
 רובדה תפש רותב תידוהיה ןושלה תא אקוד וללה רפ
 הפשהל םג םוקמ תתל םירחא תצעל םיבסה אלו ,רומ
 ---וריב התלע .,אלו וז ותדובעב שיאה חרטו למע הנוח
 רפסה .יתבב .טילשהו ךלמנ .ולש רפסה | יתבל .תוחומל
 זאמו=--,רומלהו רוברה תפשל ההוא השעו. תירבעה 1

 ?קורבבש תיריהיה הביכסב לודג םוקמ םיספותו.רפסה יח
 ,הדימלת .םיתאמו ףלאמ  רחוי םהל שו 5

 תטלשה .איה תידוהיה הפשה קרש ,העוריה תוארוח
 .הל הכלהו החרפ ,תונקירמאה תוהה
 תכלוה תותרה תודהיהש ,לשמל | ,םיערוי  ונא ב
 ,תושטשמנו תוכליה תוידוהיה .תויתרה תורוצהו הקורמאב

 האלפנ זותובש-- הנהו ,העודי תואדו איה וז םג .תוקחמוו)
 ,"הוצמ לש התיבש, ,הרוהמ תידוהי התיבש ,הקירמו

 ,רשכ רשב < תונוקה םישנה תותבוש :,ךכ רמא

 תריכמב םג קסועה .,םוצעה רשבה-טסירט דגנכ .הכוהע
 ,"שרוקההילכ, .לכ לש םרכש תא םלשמ טסירטה

 םלוכש  ןבומ = אליממו * ,תורשכה לע םיחיגשמהו
 הלעמ ,טסירטה ,אוהו .,ויתווצמו ונוצר תא :םישוע

 לע םירזוע "שדוקה ילכ,ו .,רשפה .רשבה- ריחמ תא
 תורקיהו ,הישפנד ארבסמ איצמהש ,"רשבה םכ

 תיעיבר

 ,ע"רת ,ןםינ ויכ ,הנליו ===%

 טוד ג, 92-ת0 .\םק'פהה, 1910 ₪. יט .-

 תומ רתוי = הברה | איצומ רשכ רשב לכואה ידוהיו ,דאמ הלדג
 הבההב םישנה וממוקתהו ,רשכ רשב אקוה לובאל  רהזנ וניאש
 ודמע. תודחא םירעב | השק המחלמ הליחתהו ,הקירמא .ירעמ
 םמצעמ וזיהכהו .תותבושה-דצ לע ,רשכה רשבה ירכומ .,םיבצקה
 וחירכה  תורחא םירעבו ,םהיתוינח תא ורגסו םתרוחס לע "טואקול,
 ,ירומיטלבב = ההיבשה | הנייטצמ < דוחיב ,תותבושה ךכל םתוא
 +תותבושהל ןוהצנ .ליחנהל ,הארנכ ,הריתעה

 לע  תודיפקמה  םישנ תותבוש .רז הזחמ ונינפל ירהו
 ןהיב \ שיש רע ,ךכ לכ  לודג .ןחכ וללה  םישנהו | ..תורשבה
 הז:חכ יולג םאה ,רשבה"טסירטכ םוצע חכ לעב םע םחלהל
 חירכהל = ,הארנכ ' ,תולוכיהו תורשכה לע תוריפקמה םישנה לש
 < --,רשב תליכאמ בר ןמז רונהל .ןהיתונבו ןהינבו ןהילעב תא םג
 =-?תויתדה .תורוצה תקיחמ לע דיעמ הז חכ יולג םאה

 תומחלג  'תוידוהיה .םישנה = ,.תורז .ךותב .תורז .ונינפל . ירהו
 , ."הוצמ לש .התיבש, .תותבוש .ןה ,תרה  תורוצמ תחא תרימש רעב
 ,לע םיהיגשמה  ,םיטחושה . םיעובקה תדה | יניגמ :? ןדגנ םק ימו
 "תועידיה יפלו .םלהק לע  םיהפסנו םהב: םייולתה לכו.  תורשכה
 םישנה .דגנכ. השדחה | תויקרוירונה "הלהקה,  .םג המק .תונורחאה

 / תוידוהיה םישנה לכ .לא זורכ םיירוריה .םינותעב המסרפו  תומחלנה
 אלש ןהיתורבה לע. הנמוקת אל , פ'הכלש ,וא .תובשלמ הנלורחתש
 ההיבש, תוהבושה די לע םירזועה .םה .ימו .התיבשה לא .וחפסנ
 הקירמאבש  םיטסילאיצופהו םילקידרה = םידוהיה לוז "הוצמ לש
 .הייולגו .היתורוצו תדה .ינינע לכמ ,  הרואכל  ,םיקוחרה

 ךוהנש תורזה | תאו  תאזה .תורוה לכ תא ריבסיו ראבי ימו

 =- ? תורזה
 . הקירמאל הנש הנש םיאב  םידוהי לש םינומה  ,םינומה

 םתוברהמ .רתוי הברה , הברה ההובגה תוברתב םישגופ :וללה םינומהה
 םֶהְו ,םישדח :םויק  הורוצו םייח .ירהפ י"ע .םיפחסנ םה  .םה
 םושהחה .םירדסהו ההבגה' תוברתה .ןמ הבורמ העפשה םיעפשומ
 , סירוהי = םינומה לש דוחיבו = ,םינומה לש םתכ הז .לבא .וללה
 תלכיו .ךרד .םיאצומ םהו  ,םה .םהיתורוצ תא םג  םירמוש םהש
 ,םה םמויק תורוצו םשפנ יכרצ תא םג טילבהל

 .פופכוג הוריה ג 9

 תומרוג היצנרפב ינידמה  דעול :תוריחבה ויה םימעפ חמכו המכ .
 ;המ א גאפ ה שעמ | ימיב היה הז = . םירוהיה - הלאש  תוררועתהל
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 איה ינירמה .רעול .הוריחבה תעש . םופירד ןינע ימיב ןכ ירחאו
 תעשב םילקירלקהל רימת השמש ךכיפלו  ,"םולישו הריקפ, תעש
 םה "םירובש, יכ : ,םילקיררהב .םעה תא תיפהל הדחוימ רשוכה
 .'וכו תוהימצל היצנרפ תא םידוהיהל "והכמ, יכ  ,םידוהיה רצמ

 אמש ,םיששוח ויה תוריחבה ימי ועיגהשכ התע .םג הנהו |
 התשע תונורחאה םינשב ןה .םידוהיה תלאש ושכע םג ררועתת
 ינידמה ץובקה תא הררחש -- לודג השעמ "העשרה, הלשממה
 .םייעושיה לש | םהופפורטופאמו | תיתרה  היסנכה לש הלועמ
 היפנכב הנומאה תא הלודג המרעב בברעל םיגהונ ןה םילקירלקהו
 היס נכה רדובעשמ ינידמה ץובקה תא ררחשל אבש ימו , תיתדה
 רוקעל אב אוה יכ ,ץראו םימש וילע םישיערמ םה ,תי תדה
 החפשמה ייחו תועינצהו רשויה תא םג , רפומה תא םג ,לכה תא
 םירושקו םיולת םדאה לש וחור ייחש םירבדה לכ ףוס דע 'וכו "וכו
 תויליטקה תויסנכה .יסכנ תא הלשממה הרכמש העשבש ךותמו :.םהב
 םהל .ואצמי ןאכ יכ ,הלחהמ ובשח ,הפוצח הבנג השעט | עַריִא

 ,ןבומכ ,תושעלו  םילקיררהב ןומהה תא תיפהל  םוקמ  םילקירילקה
 .םלועל ואב אלשו ואבש תורצה לכ רעב םיאוחא  םירוהיה תא
 ,םהלשמ דחא .אקוה רמע הבננה שארב יכ ,ררבוה םיתניבש אלא
 םילקירלק ויה .בנגה :לש :וירבח םגשו ,םילקירלקה - לשמ רמולכ
 םהינפלמ םהל היולת התיהש ,וז םיצרש לש הפוק ינפמו .םירשפ
 : םירומג ."תוברת ינב, םעפה תויהל םירוחשה וחרכוה ,םהירוחאמו
 . םהינרפצ וארנ אל

 םירוחשה לש םלצ רפ הארנכ --- רבדה .רקיעב םלואו
 והו .תררל רוע םיפיסומ םהו הלפמ ולחנ תוריחבב 4 .היצנרפב
 , הלורגה םוריחה תעש היצנרפב הרבע .היצנרפל בומ .ןמיס , יארו
 הב תושעל היה רשפאש | ,הפירח הרוחפ , תומשיטנאה  ההיהשכ
 הצע .ףוס ףוס םיאצומ םייעושיה ויה יארו ןכ אל םאד .בומ קמע
 בוט קסע תושעלו תוריחבה תלומעת תעשב שמתשהל .הלובחהו
 2 ןוגחו

 תוחמשמ אל ןניא היצנרפב :ינידמה רעול .תוריחבה .תואצותו
 הנידמה .דעוב .הנירמבש  םירוהיה ינינעל עגונב - תוביצעמ אלו
 רחבנש שרחה יגידמה דעובו . םידוהי םיטטופד העברא ווה םדוקה
 תעברא לכש אלא ,םידוהי העברא כ'ג  ,הארנכ  ,ויהי  .התע
 אלא ,םיִרוהי רוהב המבה לע םלועל ועיפוי אל יארו וללה םירוהיה
 -- + רבד לכל .םירומנ םיצנרפכ

 רפסמ אוה טעמ .ללכב תנוזנתמו תכלוה תיצנרפה .תודהיה
 האמ ךרע -- 1904  תנש לש הריפסה יפל) היצנרפבש םירוהיה
 .ץראה םע ברקב םיעלבנו םיכלוה םה טאל טאלו ,(שיא" םיפלא
 ןהכה קודצ 'ר ברה טרפכו) םינכרה שאר פ"הכל לרתשמ היה .םינפל
 ישאר ןיב והעשב הנמנו תודהיהל ובל לכב רוסמ היהש. .חונמה
 רבדה .היהש המכ .דע בכעל (לארשי ץרא בושי תבוטל םינקסעה
 הדסונ רבכ . העוצרה הרתוה ושכע .העיממה דעב וב יולת

 םכסהבו .,ןילרבבש םיהרלוה תלהק חסונב תימרופיה הלהק וירפב
 יאושנ םג 'ולכיה,ב ורתוה תאוה הלהקה לש ףיטמה ברה
 תודהיה בצמ יאנה יפ לע יכ ,רמאל :ךירצ ןיאו .תו בור עת
 ."הקישנ תהימ, יריל האיבהל .הז "דתיה, ריתע :ונימיב .היצנרפב
 םיטנרגימאהש <-  ,היצנרפב תורריהל הרצשנ | תחא  הוקת | קר
 יארו רחא ןפואב .הכ הל יפיסוי היצנרפב וחאהל .פ"ורמ .םיאבה
 . תיבנידנקפה = תודחיה תגררמ דע היצנרפה תודהיה .דרת

 : "95 | יי 9%

 ונתנ .הירגנואו הירטסוא  ,הינמרג תונידמב יכ :,אוה עורו
 ,רוינה לע--רומג יוושו תויחרזא תויכז םידוהיהל המכ הז

 והנה .םומינה רפסב. שוריפב .עובק ןכו .,איה .תחוור הכלה
 "נו םידוהי יב .תויחרואה תויכזל עגונב לדבה | םוש יא
 )ו .הו לע הומתל ולדח רבכו .ןכ םיגהונ ןיא השעמל לבא
 טעג םהשכ םיקתוש םירוהיה ןיא  הינמרגב ,םוקמ .לכמ
 ךוחינ ידיל םיאיבמה םירבד םיברב םימסרפתמ םימעפלו
 / , תחאכ

 ו ידימלה יכ ,קוח רפסמ תונש ינפל עבקנ הינמרנב
 ווטכ ואצמנו םרומל רמג ירחא ןחבמה לע ודמעש ,האופרה
 ונעה םילוחה יתבמ רחאב המימת הנש הלחת שמשל םיבייח
 ניק הלשממה םעטמ ., האופרה תכאלמל הכימס ולבקיש םרמ
 | ,םיריעצהו .הכימס תתל | םייוארה םילוחה יתב  םתוא
 וווחאה םימיב הנהו , םהיניעב בוטכ .םירחוב ,האופרה תכאלמ
 המה רמולכ -- י זוח מ ה םילוחה תיבב יכ ,העומשה הטשפ
 ןנ  ,ןילרפ ירורפמ רחא ,ץי רב ב --הז זוחמב רובצה לשמ
 ןהנה"תש ךשמב םש שמשל רמאש ,ידוהי ריעצ אפור
 יוזננ םנ םיאצמנ יבש | ,יווחמה דעוה ינפל רבדה אבשכו
 ; רגר רשפ ווחמה רש תא לאש םירבחה ןמ רחאו ,םידוהי
 ןומעיטנא ןאכ  ןיא, :הכמה לע שחלו ונושלב ןוחמה רש
 ןיוחה תיבב םיאפורה יכ אלא .התצקמ אלו הנימ אל ,הלילח
 א תיטרפה םתרבחל לבקל אלש ,ורמגו ונמנ יזוחמה
 ןומ םדא לע  ןיפיקעב אובל םיאשר ונא ןיא ,ןבומכו  ,ידוהי
 נ תעגופ הניאש ןמז לכ ,םייטרפה וייחב ותגהנהל
 ןמש רכר  ןאמ -- ירובצ רסופב  תומשיטנא לבא | .הנידמה
 ,לאושה לש ויתונעט וקתתשנו

 וזה רחבנה הצרה היסורפ תוכלמ לש ינידמה רעוב הנהו
 נדלוג משו  .ריעצ ירוהי ,ארבועה יטרפ תא ןוסאטליפ
 .יווחמה  םולוחה-תיב לש רוטקירידה ינפל ותשקב עיצה
 וע ךשמב ותחנשהכו ותושרב רובעל אוה ץפח יכ = ,ץירב
 ווא ,תחכש, :אנשיל יאהב הבושת לבק הז  לעו | ,הניחבה
 9 בישהל לע ,ךנה ידוהי םא ,ךתר-פהחי תא ינעידוהל
 )אש ורטגו ונמנ יזוחמה - םילוחה-תיב יאפור יכ  ,ירעצל ,םקיר
 ול ,ינעידוה -- ידוהי  ךניא .םא לבא ,םתרבחל ידוהי םינכהל
 ועלנוקב אב אפורה .ירוהיה החדנו ."הרובעל םנכהל התא ץפח
 ןנ--הכמה לע שחלו ןכ ירחא םגמגש הז -- זוחמה רש ינפל
 פא יאש ,רוטקירירה לע תוכז רמל :הרורב .הבושת לבק ונממ
 ני ינ ,םיצפח םניא ולא ,םתעד לע םיאפורה תא ריבעהל ול
 שמשמה םיאפור םיאצמנ ישוקב יכ תויהבו ,םתרבח לא "רו
 !חוי ינ שורדל ןיא .יארוב ,םיעייסמו :םירזוע רותב םילוח-יתבב
 החקפ הבושת יהוו .דחא ידוהי ינפמ םירצונה םיאפורה לכ

 !עללחמ שפנ חוקפ שיש  םוקמבו ,רבדב שי 'שפנ חוקפ, .ראמ
 הנושתב החנ אל .גרברלוג רמ תעד םלואו :,ינידמה סומינה תא
 א .איבהו ומצעל ןיד שרדו  רמע -- +השע המ ,ּז
 / הנשל ינפל םגו רטסינימה ינפל ,ךלפה רש ינפל ותנלבוק תא
 :תא ןוסאטליפ .איבה | ףיסבלו  .גרובנדנ ב תנידמ לש  םיאפורה
 ויעט לע בישה הלכשהה רטסינימ ,ינידמה דעו ינפל םג רברה
 .ל אוה רצימ יכ  ,רמאו הלחת םידקה ,ןבומכ .ןיסאטליפ לש
 ,יהיסרפב הלשממה ירש לכל. הלועה דחא ןונגס והז הזה עריאמה
 .'םנולע,ה .םידוהיל השעגה ןירה תווע לע םה "םירעטצמ, דימת
 . םהל םוקי ימ לבא  ,רבדב תוחמל םיצפח ויה יארו הלאה

 .(וטסינימה ראב לאוה ,השעמה ףוגל .עגונב לבא ץרורבש םינפ יוע

 .לנ .והעמ לע  ורימעהל ךירצו  .הרומג .תועט ןוסאטליפ העט
 ממה דחא רמוע ושארבש ,הכלהב ררוסמ | םילוח תיב
 .זולמ יוחא  ,םיאפורל תיכימס .תתל תוש ר לבקמ ,םיקהבומה
 ולכ .הבוח אלו תוש ר קר יהוו לבא ,וב םשומש ימו

 נעו

0% 
 יי



 םיאפור 'לבקל  םידיחה תיב" תגהנה תא ףובל
 ןיא .תמאכו = .הניצרב יורה לפה אלא ,הניחב

 םיעטה | ,םימריקה .ירבה תא :הניש יא 5
 םיאצמנ יכ = ,איח :יד" בא .ילי ,םיעב יתלב/ה
 ישמשמ :םהכָו  .,םירוטקלו םיתנטכטורפל "ם"יתר

 םילוח תבל. י יכ ינפמ  ,םיליהק וא  םיתנטסטוופ
 וא ןיד- תויע הזב םדא אצמ אל דיעו = ,דחוימ יתר שט

 ןיאש י פעא  .ןוסאטליפ רמ קתתשנו ".,. תיתד האנק וא
 .ןטק דחא טרפ קר ?חכש, רטסינימה .היארל ללב הש
 םידוהיל םג שי םרומכו -- אמגודל איבהש םייתו ם
 תוברנמ םיסנרפתמה ,םייטרפ םידסומ .םה --- תולודג םוו

 תויאשר  ןה ל ש ב .  תויתדה תויסנכה לשמ וא .םישופ ₪
 יווהמ | םילוח*תיב לבא . ןהיניעב .בוטכ תושעל .תוותדה

 שיש , םיחרזאה לש םיסמ:'מולשתמ | סנרפהמו = ירובצ דפש
 ? אפור רותב ידוהי לבקל אלש , םינהמ םה ךיאו = ..םידוהי 8

 ? םילוח רותב םג םידורי ולבקי = אל רחמל .םא "השן
 םילבוק המ לע :היסורפב םיליצאה דחא תנעט ןיעמ :אוה |
 אבצה ידיקפ רותב םידוהי םיסינכמ ונא ןיאש  ,ונלע
 ,םהילע הנעט םלועמ ונל התיה םולכ ? תיתד  האנש הו
 ל ונלשמ ם ינ ב ר/ םרל ונמ אל
 תוירבה:תאנש יכ  ,םהיתונעטב | דימת .גנהוא סינומ 'ם)
 , ה בלה- ונתורפסב העבקנ הבורמ ןמז נפלו ,תודהיה ךוחמ

 המ < :ןהירי לע .ןיאפרתמ ןיאו א םתוא  ןיאפרמ יא נמו
 םהש המו---םיעידמ הנש םיפלא ינפל ונלצאל
 . םיעירומ םניא ושכע ₪

3 

 .ףּונתַהְו הָיִצְרְניִמְאָ
 ,א

 יצחמ רתוי .חידוהיה .היצרגימאה לע רובעל ויה :תוכורע
 ןברוח תונש ,םידודנ תואלתו למע תונש ויה .ןלוכש ,םוש"

 ,ימואלה ףוגה לורלדו תירבעה המשנה תעירק ,תירבעה ה
 םונהיגה ירודמ לכ ךרד רובעל ויה םיכירצ םידוהי .ןוילממ

 ןינע וניא היצרגימאהש ,הרכהה ונבלב עבקהש ירכ ,הדיזת ?
 ףיקמה ,ימואל ןויזח .אלא  ,ומצע ינפב רדונו דדונ לכ לש מו

 וניכז ףוס ףופו ,ויתובשומ תומוקמ לכב ירבעה םעה *
 רודסל ימואל סרגנוק תאירק רבד לע הבוט הבשחמ ודל פ

- 
 היצרגימאהש ,ושכע ונחנא < םיריכמ רבכש י"פעא םלוא |

 לכ תרכה יריל ונאב אל  דוע םוקמ לכמ | ,ימואל וו \"
 הזה לודגה ןויוחב תוארל ונחנא םיליגר , הזה ןויזחה לש יש

 ,היצרגימָאה --- הפוג  הדידנה רודס :םיירקע םידוצ רגש
 םימילעמ ונאו  ,היצרגימיִאה -- םידדונה לש  תובשיחהה
 ,תואצותה רברב הזה ןויזחה לש ישילשה רצה ןמ'
 ,םירומאה םינשה הלא לשמ ןפוא םושכ התוחפ .ותונישח |

 ,היגולוכיספב הויההמה  לודגה יונשה אוה הוה ישלע
 םייונש וניניעל  ליממו ךלוה .היצרגימאה  םצורפש יז

 ושכע .  התוללכב המואה לש התמשנבו הפומ
 לעופבש י"פעא | ,לארשימ םדא לכש | ,ךכ ידול וש"

 םרא םתסו ,חכב אוה ררונ \ ,ותביבסבו  ומוקמג

 . ד 8 ב

 חבעמש ץראה ןיבו וניב קיפפמה בחרמה \ולאכ .ותוא

 יא = ןבימכ: .הזכש .בצמבו ==, רצקהמו :ךלוה .םינייוא \:םיל
 3 םייינש ודתי אה םמיקסכ  ןיירע םיר -וער ולא םג = ,ליע
 :םידרינה :לע רצ | הזיאמ :יסריתי אה םר םגשו ,םכיתב

 חצה לש תידיקנה תחאב עיגנר ינא/ הציר .םי- בה .ירבהב
 היצהנומאה .ןיב שיש  םחיקב >-- .היצרג'מאה ןווזחב הזה .ישילשה
 הלירג םשש | ,תיצראה ןקואב ינירוענ ךינח ןיבו
 , רתויב היצרגימאה

 רשפא

 ינבו .ונידרי

 ו4

 ונינקסע בור = םה :הלאכו -- ךונחה  ןינעמ | קוחרה , לכ
 ,רמאיו שאר עיני  ,הלא ירבד ארקמל המתי יאדו--ונירפוסו
 םלוא .הלש הניאש הציחמל ךונחה תלאש תא םינפמ ינא יכ
 אל יאדו ,ונירוענ ינבו ונידלי םע ,םיהיב םע קפע ול שיש ימ
 םלוק לילצו ם'היב רצח לא םנכנ ינאשכ .הלא ירבדל ללכ המתי
 בציתמ ינאשכ ,ינזאב הליע םיקחשמו םיבבכותשמה םידליה לש

 הלאש הליחתמ דימ ,יחקל תא םהל תתל ידכ ידימלת ינפל
 םינפה .ילעבמ הלאמ ימ לע ז עוני ימו חוני  ימ :יחמב תרקנמ
 םויה < ?היצרנימא תרזג רזגתש ,הדיתע וללה םימימתהו םילהוצה
 לכקתיש רשפא -- רחמו ,ירבדל בישקמו ינפל ירימלח בשוו
 דוניו .ם"יב לספס תא רימלתה בזעו ,העיפנה "םיטרכ ויבאמ

 ותא חקי המ :ימצע תא לאושו רזיח ינא | ירהו ..םיה  תנירמל
 אוה דרונ הנה ?ויתדמלש המ  לכמ ודיב םייקתי המו ידימלת
 רודי םש רשא  םּוקמה תא אל עדוי  וניאו םיקחרמל ידימלח
 ול ןיכה רשא הריצה איה המו ,רוגי םתא רשא םישנאה תא אלו
 וז וכרדל

 אוה ,ורפס תיבב ירבעה ליה לע תורבוע תודחא םינש
 רשפאו רשפא ףיסבלו ,וחכ תא תשתמה השק הרובע .דבוע
 ול שכרש םירומלה לכ אל  םא עדוי ימו ,ומוקמ תא בוזעיש
 ץראב ךרע םהל ןיא ,םהמ לודג קלח ,פ"הכל ,וא ם"היבב
 :המ .לעו המל. ןכבו .םשל וריבעהל ויתיבא  םידיתעש השרחה
 זלומעלו תונעתהל וילע

 קלחש  ,רורבב .עדוי ינא ירה  ,ירבע .הרומ לככ ,ינומכ
 בורק .רתוי וא תוחפ ןמזב םיקחרמל ודוני יארו ידימלתמ עורי
 המ ףלמע .ינאש הזה למעה איה המ :ימצע תא לאוש יננהו
 ותריצי .ינפל םוי םיעבראש ,הז רליל תתל הרומ רותב ינא לוכי
 ןיודע .אוה םימת ומצע דליה םאו %דונלו עונל וילע זרכוה רככ
 ,םש ול ןכומ המ תערל לפרועמה וריתעל דוע הפוצ וניא וניעו
 ,הזה םימתה דליה לש וכנחמו ורימ ,ינא הנה ,הדידנ וא החונמ
 'דיתע אמש וז הבשחממ יתעד תא חיסהל ןפוא םושב לוכי יניא
 תא ןווכל ,ותדובע .תנוכת יפ לע ,בייח .הרומה ןה .דודנל אוה
 ולרוגל ודימלת תא .רישכהל ,ודימלת לש ריתעה יפלכ ותלועפ
 ידימלת תא ם"היב רישכמ המב ימצע תא לאוש ינא ירחו ,אבה
 תובשחמ ויה םינטק םידלי ינפל רמוע יתייהשכ םאו הז םדיתעל
 רסומב רובעל .ילרוגב .הלעשכ .ושכע ,יחמ תא תודירטמ תורמ
 תורקנמ וללה תולאשהש ,ריכמו האור ינאו (* םיריעצל ךונח
 .;המכו המכ תחא לע ,םמצע םידימלתה לש םחומב םג
 המ לע ,הלאשב ידימלתמ ריעצ הזיא ילא הנפי םיתשו תחא אל
 הנש רובע ירחאש העשב ,ןאכ ויתוחכ תא הלטבל איצומ אוח
 תא .ליחתהלו תאזה ץראה תא בוזעל היהי וילעש רשפא ,םיהנש וא
 דומלל הט ,תושעל וילע המ ,יתצעב לאוש אוהו %שארמ לכה
 לש םהיניע דגנל ירבכ תדמוע הדידנה תלאש ?דומלל ךיאו

 תלאשל הילאמ םחמב תגוודומ הדידנה תלאשו ,הלאה םיריעצה

 ,אדילכש הָבושיַב הרומ אוה רָמאָמה רבחמ (*
 : ,הכרעמה



 לו

 שמתשהל | ולכויש ידכ. ,ןאכ םמצע תא  ורישכי .דצוכ  :ם רומיה
 ימי ךשמב םהל ושכרש תועידיה .ןתואב ,השרחה םצראב .,כ'חא
 ,םידמודה םיריעצל החונמ תנתינ .הניאש  ,תאזה היאשהו (םדימל

 יםהב םתרמתהו םידומלל 'םהקושת< לע  םנ ןבוטב  העיפשמ
 רחא וא הז דומל תלעותב קפקפל ריעצר ליחתמ הנושארב

 איה ףוסבלו קופקפל קופקפמ רביע .אוה ,םידיתעה וייח ליבשב
 ותואו הרמה התיא יפל ללכב םידומלה תלעותב .קפקפל .ליחתמ
 תא וקספש םיריעצ הברה ריכמ ינא  ,ןאכ ,םיגוהנש רזופהו .ןויבצה
 ילגרל םה םיריתע יאדו ףוס ףוסש  ,הז םעט ינפמ קר םדומל
 ןיאש רשפא ןאכ םישכרנה םידומלהו ,דודנל תרחא וא וז הבס
 רכאל םהל המל כ"או ,השדחה ץראב םש ךרעו תובישח םהל
 .ריתעב םהייחב םולכ םהל ושמשי אלש ,םינינע לע םהיתוחכ תא

 ?ןרפ םג אלא ,דבלב תיגוגרפ הלאש קר אל ונינפל ירהו
 םידדונה םירוהיה יפלא םינומשב  .תימואל .תיתרבח המלש .המילב
 םיקיודמ םירפסמ .םיהיעצ לש ראמ לודג רפסמ שי :,הנשו הנש

 הזה ןינעב יתארקש הממ .יחמב טלקנש המ יפל-לבא ,התע ינפל ןיא = =
 ינב דע) םיריעצה םירדונה רפסמ הלעי תמאה לא הבורק אנרמוא פ*עו
 הש מחל לכ ,שיא ףלא םיש לש מ תוחפ אל (םיתשו םירשע
 , ןאב. םידומלב םיקפועה םירוהיה םיריעצה לכמ םיזוחא רשע
 ירהו , דודנל הנשו הנש לכב םידטוע םירימלת ףלא םישלש

 'ובו .ןויסנמונה  ,הבישיה  ,פ"היב  ,רדחה ןתונ המ : : לאוש ינא :
 ליבשב .,הוה לורגה הנחמהל ,וללה םידימלתה יפלא םישלשל =
 םתוא ןיכמ המב % ואצי םשלש .,תוצראה ןתואב םידיתעה םהויח =

 םיעדוי המ %םהייחב אובל היתעש ירקעה יונשה תארקל ךונחה | =
 תעשב םהילע הנאבתש תוקוצמהו תואלתה די'ע ,הרידנה ר"ע םה
 תאו = וערי אל .ןנושל תא רשא תוצראב םתובשיתה  דייעו םדורנ
 תוליל םישוע שיא .ףלא םישלש +וריכי אל .ןהב :םווחה .יכרד
 טעמב ףא םהל ולקי אלש הלאכ תועיריו םירבד  דומלל םימיב

 יהחא םג .תלעות םוש םהל ואיבי אל ילואו ,הרידנֶה ירוסי תא 0
 ,רפסה-תיב ירהו ! םישרחה םהיתובשומ תומוקמב :עוגרמ , םאצמ "=

 רישכהלו ןיכהל הבורמ תוירחא םהילע ולבק 'וכו ןויסנמגה ,הבישיה
 םייחה תמחלמ תארקל ,ריתעב \ םהייח תארקל  םהידימלה תא
 ,םיריעצה יפלא םישלש יפלכ .הרשכהה איה ןכיהו--,השקהי
 ןאכ םיגוהנ םניאש םויק יאנתל סנכהל םיריתעה ,דודנל םידמועה <

 םישלש םנמא %ןאכ הל ונתנ אלש םידומללו תועיריל םיקוקז תויהלו
 םידימלתה ןומה לכ לש םיזוחא 15 אלא םניא ולה םידימלתה ףלא
 לא קר אל בל םישל ךירצ ם/היב ןה ,תישאר לבא ,םירבעה
 ,תינשו .הזכ רכנימר טועימ םג המו ,טעומה לא םג םא יכ בוהה
 רמאל  ,דימלתה חצמ לע ות תוותהל עדוי :ונתאמ שיא .ןיא ורה
 רדונ . םירבעה ונידימלת ןומהמ דחא לכ ןה חוני הזו עוני הזש
 םידימלתה לכל תאזה הלאשה תעגונ אלה ןכ 'םאו  ,חכב אוה
 .םירבעה

 קר אל .תאוה הלאשה תעגונ רבד לש ורקיעב םלואו
 ,ברה ונידרינ ןומה לכל אלא ,םידומלב  דוע .םיקוסעה םיריעצל =

 ילמלא ונמלועב תוטעמתמ ויה תועמר .המכו תורצ המכ ,תמאבו

 ויה אלמלא ,ונברקב .םירמתשמ = ויה = םיינפוגו  םוישפנ = תוחפ
 ?תיבשיתהה יאנתו .הדידנה יאנת תעירימ ךכ לכ םיקוחר :ונידדונ =
 ולמלא  היצרגימאה תא רדסל תורשפאה תלקומ :ההיה המכבו

 ךותב .םג : ,היצרגימאה .ר"ע הנוכנ הפקשה ונלצא תחתפתמ התוה = =
 שרח | ןויזח הזיא הלגתמשכ ,םעו םע לכ :ךרדמ .םייהיב ילתוב
 -מאבו הפוריא .ברעמב ,ךונחה .י"ע וילא םעה :תא לגסל * ,וייחב
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 ,ןהינ :ןירהו .,רועו .ס"היבב = הניניהה  תרות רומל י'ע  ,ךונחה

 א

 .המכו ףסב המכ ?םכונח ייע הדידנל םירשכתמ ונלש םידדונה ויה

 :י'ע .תונוש . תויממע תולחמבו  ןורכשהב  םימחלנ ,לשמל  ,הקיר

 הע -

 תירוסי .הלאשל התשענ היצרנימאהש ןויכש
 חו לועב םה םג תאשל .ס'היבו  ךונחה  םיבויח
 א רדטל איה .אתרטוז אתלימ ואל  םלואו | ,וילא םעה

 ן א סנ םיאתיש ,הוכ ןפואב  ונירוענ = ינבו  ונירלי
 / ,היצרגימאה

 המכל תפעתסמ | איהו  ,ראמ  הכובס .הלאש יהוז
 "הא רושכהל .ס"היב = ךירצ .רחא רצמ ירהש ,םיפועס
 ן; רדעל ול רוסא ינש .רצמו  ,הרידנה לש טנמומה .תארקל
 וש פושמ .אקוד .םלואו .הדירנל ץפחהו קשחה תא ויכינח בל
 = ,קכחכ הבושת הילע בישהל היהי השקו וז הלאש איה
 קמ לכב לורג םוקמ םופתתש איה היואר .ךכ ליבשב
 ןה ןוו הגה ףוס ףוס .ונרפס תיבו ינכונח תולאש ר'ע םש
 ןוחקלודוה הלאשל הנוכג .הבושזו אוצמל תורשפאה לובגמ אצוי

 !וניא הזכ תהל רמוא לש ,וילאמ ןבומ רבדה
 אשל יתנווכ התיה רתוי הברה . הרוטאה הלאשה לע הבושה
 שהלמ ,הלאש ידיל .םירחאה םג .איבהלו ,המצע הלאשה
 וטו םיזחא םירכד רוע ףיסוהל ינא הצור םלואו הבושה
 שו וכ םיאצמנ .ונאש ושכע .לש לקלוקמה בצמב וליפאש

 תונב םירמלנש םידומלה ןמ הזיאב םינוקיה תצק ןקתל
 ' ,םיריתעה םידדונהל תלעות איבהל םילגוסמ םתושעלו

 | איפרגואיגה ,אירוטסיהה ידומל לע .רבדמ ינא

 וח קר וללה  םידומלב םיאור .הליגרה .הפקשהה יפ לע
 פע םלואו .יטטסאהו . ירסומה ,ימואלה  ךינחה ךרוצל
 תורטמ ,ךרוצל םג .וללה םידומלב שמתשהל ונל רשפא
 ₪ םיריבעמ ונמע ימי .ירבד תא ירבעה רליהל .םידמלמשכ
 ונפל םיראתמ .ןיאו רבעב םעז  ייח תולשלתשה  ןפוא
 ונח ןוחפח  והזו . ורוזפ תוערא לכב הוהב ידוהיה ייח
 דע העיריה תא ונרפס | תיב ךינחל םינקמ ןיאש = ,ללכב

 ה ךילצ .רוחיבו  .אלמהל. ךירצ הזה .ןורסחהו ,הוהב םעה

 כ ,איצרגימאה .יכרצ לש הפקשהה .תרוקנמ אלמהל הזה

 לחהל ראתל םיכירצ ,ץראו ץרא לכב  םידוהיה תודלותל

 אה  ןתואב - םידוהיה לש הוהה בצמה תא * ריהב ןפואב
 ואל ץוחנ הזב אצויכ .םש םתסנרפ יפנעו | םהייח .ירדס

 ז חי תוריא לע םירבדמה םיפיעס איפרנואינה רומל לא

 ₪ יאנת תודוא לע ,םידוהיה לא וננמזב תונושה | תונידמה

 וטכ רע ,תונירמה .לכב םייתוברתהו םיילכלכה ,םיינירמה

 |. .ןהמ תחא לכב וחאהל םידוהיל תורשפאה
 אל םילוכי ,איפרגיאיגהו אירוטסיהה ,וללה םירומלה ינש

 אג סינשמ םיכינחהל | תונקחל ירכ ,ןוגה ירומל  רמוח ונל

 ונעה תורפפה דומלל עגינב יכו ,  איצרגימאה  יכרצ ר"ע

 "וו דע םייתונמא םירויצ תויטמוטפילחה לא םינכהל ךירצ

 הל ץוחנ ןבומכ . םהיתובשומ תוצרא .לכב םבצמו םידוהיה

 וטהחה םיפיעסה : י"ע הנמגפת אלש | ,הלועמ החגשה

 נג התע .השענש המ לכ אל ירהש ,תויגוגדפה תושירדה

 זו לגא ,םיהיב יכינח םיכרה .םידליל  תולגל רשפא  ונייח

 " ,םהל תולגל םיבייחו  םיכירצ ונא  ,תולגל .רתומש המ

 זו ע ינפל הלגתי = ,םייחה .תלעותו ןינע אלמ ,בחרו לודג

 םימיאתמה ,םייתונמא םירויצ :ול ןהנ םא ,רימלתה לש

 !פ תוצרא לכב  ובצמו .םעה ייח .ד"ע  ,ותגשהל .האצרהה

 0 פ .תיבב םידומלה רדס תא ןקתל םיכייח ונא
 ן "ג ןפואב ויכינה תא רישכהל ם"היב - לכויש = ,הזכ

 : .םהל הכחמה הֶרידְגה תארקל
/ 
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 : םולבנעיליל ביל השמ רמוא (10 רצ) "הבושת ךרד, :ורפסב
 8 םויבו 6 הלודגה ריעל .בולשרממ יחעסנ ינוי ₪ םוונע

 יתבש | הלילב | ינוי 40 = םויבו  ,רקוב םרטב םשמ הע

 ,ברע .לכב .אצמנ יתייה םהה םימיה תעש ךשמב
 וא) םויה ותואבמ ץוח ,ותרבחתב ,יתדובעמ בוש

 ףכית
 ינשב

 :םש וה
 ורכמנ .ץנ-ןבו ₪ ןהכה ףסא ידי לעו הלודגה ריעל יתאב/

 ויהש ,ל"רת תנשב םפדנש ןושארה ירפסמ םירלפמעוקע
 ,*ימוקמל בושל ךרדה תואצוהל יל יהיו , ןהכה .ףסא
 ורפס תא תרכומל ונממ 8 ל"נה ינוו יי ישימחב |

 םהילע םיאשונ "םהינש הו - םיחרי :וזיא .םופדה מו 1
 ריעה, םשב אנוואק תא םש םג הנכמ .אוה : תימסיריטקרכ |
 ,187? תחת זיילרת ינוי 5 בתכ םהה םימיב וכררכו > ,"הי

 ויתיאר אל זאמו
 יכנא יתאצי

 ,םינש שלשו םישלשמ רתוי ורבע זא :ינמ
 הסידאל עסנ אוהש תעה התואב טעמב
 אל .אוה ;יתרלומ ץרא לא .יתבש אל הוה םויה דעו "ה

 יתלבק גרבסגינקב יתכשב ,ונתדחא הרירפה ,יבבל לכ תא הז
 רעב ןא אוה םג בתכ ,ינוטכ ,תוקוחר אל .םיתעל :תועידי ונמ

 יתישענש רחאלו ,ןהָאזסנוקדָאר יול לאכימ י"ע  ךרענש ,'לק
 'םימ כח תפסא, ןוחריה לש וכרוע (יתייה .רימח  לעופב כ ,םשמ)
 יהוז = ,םולבנעיליל לש ותנשמ ידָי לע .הספדנ .(ח"לרת--ז' לוח
 רצמ םג הריתי הבחב ידי לע הספדנו  ,"היובא-ןב :עשילא, תנשמ

 תספרה םלואו  .הרבחמל יתבהא דצמ .םג  ,הנכותל יתנז
 ךלה שיח הזה ןוחריהש ינפמ ,םירחא ירי לע המלשנ הנשמה

 הנשמה ףוס תא םיפדה ןהזפניקדארו היסורפמ יתילג .יכנא ,ומלו
 תפסא, לש התינבתו התומדב ט"לרת תנשב עיפוהש  ,"ףסאמה,ב
 ,התיצנרנטו התמשנ .אלב ךא -

 תופירר וליחתה היסור ץראבו הנידנול יתאב רשאכ ,ןכ ירחא

 וספרנש ויבתכמב ורבד | ידמו ,"ינממ . שרוד :ךנה, | מיה
 ףרגויבה אצמי ילוא --- הפ ריעהל ימצעל השרא  ,רפסה ותו

 ףןבתבמב --- וירבר יפלש ,רבחמה לש ונונגס תא ..םירמוש ךגנהו \

 =- ,םונש עבראו םירשע הז רמולכ 6 תגשמ תירגע בתכ אל : :

 . תכרעמה : / :

 = ,ןהכה ,טראפ דנסכלא (9 הפרא 6 0 רימאקל

 .זילרת תנש ילוי 10 םוימ ובתכמ :םגש -- וז הרעהב ץפח ולש
 : . םתכנ .ילא

 'תא .ןודנולב ךורעל | יתוליחה רשאכ | ,ד"םרת תנשב
 זא ינמו ,םעפה רוע תורנא ומע יתפלחה ,"לעדיא רעשיליופה,

 רע והערל .שיא המואמ ונבהכש ילבמ םינש שלשו : םירשע ורבע
 ,תודחא םימעפ םהב ויתרכזהש םושמו .יתונורכז תא ביתכל יתוליחהש
 "> ונממ יתלבקו ספדנה תא ול יתחלש ,  יתורוק דייע רופסה תצורמב
 , .ינפל אלא ונררפנ אל וליאכ ,תורידיו הכהאב .בותכ ,ךורא בתכמ
 :תירב תא שרחל דימח יתיוק םימעומ םימי ינפל דע ,הרצק תע
 קבש .ךכ ךותבו * ,בוחכא הנפאשכל :ימצעל .יתרמא , ומע .ירוענ
 . רגר רפס לא םנבהל ידכ = ,םלועה ןמ אצי ,יח יי םייח ידידי
 ,ודואמו .ושפנ לכב וייח ימי לכ בהא הז ,ומע ימי
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 | לע וב ובתכנו .ורמאנש םיגולרקנהו . םירפפהה .לכ ירחא התעו
 < יתרמאש המ לע רוזחל ןה +: יכנא רבהא המו .רמוא המ  חונמה
 .תאוה תעה אל ףא םוקמה הפ אל םינש שלש ינפל ויתודוא לע
 \ ירחא ףכית יבבל קמעמ האציש יתחנאו ,ךכל רשוכה תעש איה
 . תומגרותמ תויהל  תוניגה ןניא רשפאש םילמב יתשבלה  יתומ
 * ודיב יתותע ןיאש המ דבלמ ,תירבעל תידוהימ ל"צר  ,רבע תפשל
 ..ינבל רפסל ץופחא דאמ ראמ ןכ יפ לע ףא .םוגרתה תא תושעל
 התע הוש ,לורנה םראה ייח ר'ע עדוי ינאש המ לכ שרחה רודה
 =" ידבכמו ויריקומ רפסמ רשא ,םדאה אוה ,םייחה רפסמ ומש קחמנ
 ו התע תעל םלואו .ונתמואב םירואנה רפסמכ ורכזו ומש
 ,טעומב

 -תיברמ :הבסנ "אנוואקב ההשש םירומאה םימיה תשש ולאב
 .הרובפה המלעהל איה יתבהא לעו ללכב הבהאה לע וניתוחיש

 ."ידצמ םג הז טרפב שפנה .תוכפתשה וזיא זא החיה , טרפב א
 הז אל ךא (ליעל יתרכוהש זילרת .תנשמ ילא ובתכממ | הארנב)
 . רקיעה

 2 "הרותמה, ירבד תורמל יכ ותא יתחישמ יתנבה יכנא

 0 ב תאטח, ורפס תא שידקה הל רשא ?ושפנ למחמ,

 . רפא םא יכ ותבהאמ רוע ראשנ אל
 ,הָעָהָל שא םוקמב . ....

 ַה לּוכא /אּוה יִבְל .רַפַא

 = הָלּפִא .והָמש ול בִִבָס
 .תֶבָּונ וילַע תיִשיִרָמ הָחְנִא

 ווה הלא לכ .. , תועמרה  ,תוחנאה  יכ,  ורמא  תורמלו
 לאש קפס לכ ןיא יבלבו . דאמ הזע ותבהא זא התיה רוע ,"ןיאל

 ילאיציס תולאשב קסעתמ היה אל ,18?? תנשב רוע ובבל
 ףא (היובא ןב עשילא לש) והנשמ אל ונל ויה אלו ,תוימואלו
 רפוסה אל ',רמול ינוצר :,/םילונ רובע ךרד, לש ןכותה אל
 לארשי ללכ תבוטל ןקסעה אל ףא ,הנושארה הדוירפהמ לודגה
 . .הינשה הפוקתהמ

 האל םישוח רב רחפלצ לש ותבהא החיה ןיירע .הלודנ
 ה ההותַה .('הבושת ךרד, ורפס רעש לע םפרנש ומ5 םשוח

 ונייהשכ , ,ינרוכז : .אנוואקב ומע .יתשיגפ \ ימיב םג ושפנ תבוהאל
 .,רהנל רבעמ רשא טוסקלאב "רהה, לע ליטל ברע תעב םיאצוי
 בוש לבל 0% רבעו ,היהש המ, לע רפסל הברמ אוה היה

 ומש תוותוא  "ההותה םושח < כ 7- .וכ החע .םיעדוו לכה 6
 ו :תלצבה תרפ הדוהי השמ,



 תמחלמב יכו .,םולכ .רבע אלו ףלח .אל רוע .תמאב .יכ תוארל היה
 הבהאה רי ,ותוא תרבעשמה -ותבהא םע: ,עוגרמ שקבמה  ,ובל
 "הצילמ,ה תא שרחה ורה יל חלםי) איה 'יכו ה לע ןיירע
 .השועש המ השוע איהו ,"וינפיאב היחה חור, איה (תילביבה

 ויפבש הפוריפפה :ןמו ירי לע םיברעה התואב היה לייטמו

 אצוי ונניא תמאב וליאכ רכנתמ היה / ןשע ותואו  ,ןשע הלוע היה
 היה :עוערזמה ידידי לש רעורה ולוק לבא ."תבהלה .לוכא, בלמ >>

 "ותביוא, תשרב זוחא ונדוע יכו ,אוה העתמו העות יכ וב דיעמ
 . הבוהאה

 ! איהה תעב ויתבהא המ .,.רפסמו ךלוה היה םולבנעילילו
 לש םימוחנת ירבד -- וירבד | יניעב ויה קוחצל טעמכו

 ותואב .זילרת תנשמ ילא לינה ובתכמב םירמאנה -- ןמאנ .בהוא
 העש התואבו ,תעד  ינדמליו .ינא .יתבהא לע ינחיכוה בתבמ =

 ידירי .אוה .ובלבש םיארונה םיעצפה תא ,קוחרמ יכ ףא  ,יתיאר
 רובשל ףשנב ךרד  הרומה | רוכשכ יניעב היה 66 ללמאה
 ,ותומכש =

 הרושבה "ילא עינהב .יב ינפמ ,הז  ןונעב םירבד יתיפְרה
 ותמוק-אלמ ינפל בצותיו ינויטרב םק הרוהי השמ ירבחו : ,הארונה
 תא .אל וב יתיאר אל וא ,ורבע םימיב ויתבהאו ויתעדיש ומכ
 לש יריטסֶה ררושמה תא אל ןט"נרת תנשמ יתרה רטמרופירה
 דילכ  תרועב .הדובעה תמחלמ םחולה תא אל ;"םיאפרה להק,
 דמעש ,ימואלה להנמה תא אל ;דומלתה תודוצמב אצמש ןייזה
 תא אל ולופא ;'תונחמה .לכ יגפל ךלוהה  ץולחה, .ךותב .דימח
 דחוימו .ריחי אוהש רפס--,"םירוענ .תאטח, רפסה לש הדותמה

 ןונגסב ומכ וישעמב טושפה םראה תא םא יכ---,לארשי .תורפסב <
 םיניעה- .לעב .םדאה. ;םמורמו םר .היהש אכדנהו ךומנה ;ונושל =

 תויושע ויה .ויניעש םדאה | ;תוהכ  טעמכו :תוקומעה  ,תונירעה
 ול .תורח היה "רמלמ, גשומהש םדאה ;הזוח---אוהו .,תועמד ליוהל |

 רחא | ,וירפוס ילורגמ .רחא ,לארשי ירובגמ יוחא---אוהו .וינפב
 ימי .לכ  ,וימי לכ--,ויתומחלמ ימחולמ רחא . ,וילהנמו .ויגוהנממ <

 ...םלועה ןמ ותאצ םוי רע "בולשרממ, ותאצ םוימ ,וויח =
 ותוא םעפה דוע וב יתיאר  ,יניע דגנל  ויתיוש רשאכו

 רשא  ,הרשע-עשתה האמה לש  םיעבשה . תונשמ םולבנעיליל
 ןטק םדא הדבאמ התיהש ,ותבהאשו *תומכ הזע הבהא, ' 'בהַא

 הבהא םיאלמ םייח ,םישרח םייח ול הנתנ ,חור ץמאב :ונממ =
 ,ומע  תרובע רובעל לודג חכו ,םדא לכל

 .1010 ,ץרט ,קראי-וינ :
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 ,רגינ ,ש

 .ץיִבוקְרּב
 (ףוס)

 ונירפפממ הברה לש םהירובג ומכ ,ץיבוקרב לש "וירובג, :
 לש וכרדש אלא ,םיחיכשו םיטושפ םישנא םה ,םיריעצהי

 2-7 ּי

 'פה ףוסב ותכושתבש ,ןכ  םג התע עורו .קפס ולב (*
 םא וכ "ללמא, חלמה יא ,"ץראב ללמא, --- ? התא ימ, הלאשת לע 'םירוענ
 ?ץראב, הלמב .ןווכ םא--- 'םולכנעילול ביל חשמ נא, :ןמש לש תוביתה ישאר
 ,רוכזא ו יבא ןב, :ויבא של

 ,הרענה

 : תוועשו ,וינפל הערי רשא םישנאה לכמ .אוה םכחו הברה עדויו

 ,תאטח,

 רוזה םבצמב רב בצמב ו
 [-- ,"שילת, :ץביקב ןושארה ריפסה הנה

 למ, יתרלימ .ריעב ול שכב. קיניוו  ריעעה רוטקורה
  הלודנל הרעש הז םיינע-ןב ,איה שו ל תש אלא ,?ןנאשו חיטב
 :וזכואו םידביעה  םיינעה עקרקמ -- ,אצי = וכיתמש עקרקה ןמ
 -ורמע ןילעש שדחהפ עקרקה לא רבוחמ אוה ןיאו -- ,םינעב
 " ותחפשמ ינב ויבורקל אוה רז . שוחיה-ילעבו םירישעה עקרק
 " ,םישדחה וירכמו ויערוימ  ןיב .ובצמ .אוה יעבט-יתלבו | רזומו
 רע תמשכ .,.ודעב ךשח ומלועו ,ולש וניאש םלועב יח אוה
 "עצה שגר ירי לע ,דחא עגרל "שולת,ה רבוח ,לכורה ויחא
 / ,ףנית רכע "רשואמ,ה עגרה לבא .ותחפשמלו ועקרקל ,ףתושמה
 ' ועל יכ, ותבשחמ תא בשחו ושאר תא דירוה קיניוו רוטקודהו
 .העכה וכרד תא תערל ילבמ> ,תויושר יתש ןיב יולת היהי
 - קרפל ליבשב םולכ השע אל לבא -- "בשח, אוה .,,"םייחב
 שרב  רומעלו תורזה "תויושרה יתש, לש | ןלוע תא וילעמ

 דחו םינוא-ןיא שיאש ינפמ + םולכ השע אל עודמו ,ומצע
 פתו ול שי דובעשה רעצש ינפמ ,קיניוו ר"רה  ,אוה ןוצר
 ּ ..,ול .ןיא רורחשה

 "ונא רפכ ץיבוקרב לש :ןושארה ורופסבש םיאור ונא ןכ .הנה
 " ,'חיכש-יתלב,ה ובצמל לגתפהל לכוי אלש חיכש םדא | םיאצומ
 :-ינא יתשגרה יפלו ,הידגהטה ,רבחמה לש ותשגרה יפל ,יהוזו
 ,רבדבש הידימוקה

 0 רתוי היוצמו החיכש 'הרובג, ונל המו
 .:ולמ ,ןוכנ .רתוי וא--,הלזמ םרג הנה + "(רפכ,ב ינשה רופסב)
 ,,ןופניול ה רו מ ה תא הבלב בהאתש -- ,רפסמה לש יתונמאה
 = תלודג םיניע\ םיכרו םירוח  םינפ לעב  ,המוקדהבנ ריחב,
 .רנד הויאש תשגרמ .איה ןושארה ענרה .ןמש אלא  ,"תולוחכו
 "איה, ,ןופניול לע .תקפרתמ איהש העשבו  ,וניבו הניב ץצ רו ח
 ,הנארו תובצ ע וזאב הקיח לא תורוחשה היניע הדירומ
 .יעעב- םואתפ .אלפיש עגר שי = . בל ןוהמתו םינפ םדוא .ךותמ

 ' הנהה ארוקה ,לכ ינפ לע דבוכמה  ,הרומה הז יב

 וול הבורק איהו -- .תונבלו תונידע ול םידיו תוכרו  תוכורא ול
 ..הנח ירבד הל שחול  ןוסניולש 6 וליפאו ."'וכו וילע  תקפרתמ
 . תאו לכב ול = תהמוא .איה ,וירבדב הנימאמ איהו הבהאו
 ,.. תרמולמ ...ךל אשת תרחא +... יתוא אשת אל ... התא ןה.
 < תעשה לעב הרומהש = ,איה תשגרמ ..,"תיבה-לעב תב ןיעכ
 < איהש הנימאמ הניאו .חל אוה רז = תונבלה םידיהו  תוכוראה
 :רדגמ אצויה רברב הנימאמ איה ןיא |. וז תורז חצנ ל | לכות

 ..ליגרה

 ,לינוה רדנמ אצויה רבדב ןימאמ וניא .אוה .םג--רבחמהו

 -רירעטצעל רעד נה ק ג א ב א ר ומ מ ב רה ש רברה אוה הרקמ אל

 --.[יבוקרב לש ויבתכב שיש ידיחיה יוצמדיתלבה לודגה םדאה

 . תקל ןשי רופס, והוש ,רבחמה רמוא םנחל אלו . "ןורחא,ה יורק

 ואוהה ןמזבו םהה םימיב ,םי ג פל עריא הז לכ ,"ןשי םקנפמ
 ולודג . תוערואמו  ,לארשיב רוע | םינהונ םי סם קנ 5- ויהשכ
 הוקי םנמא ונגמזב התע ..םהב םימשור ויה םיחיבש-יתלב םישעמו
 פואה יכ .לבא ,חיכבשדיתלב בצ מ ב ןתני םדאה  יכ םימעפל

 ,חיכש -יתלב השעמ השעיש ווא חיכש:יתלב םדא היהי ומצעב
 : [/ םושנאה ומת ,וספא ל לע לבקתמ ונואש רבד והז



 ,תינוצחה תואיצמה ,"הביבסה, ,םה ןוצרה ילדחו שפנה וע טק
 ,םישנאה .תא הל רבעשתו עינכת .איהו הנה הפיקתה |

 ץיבוקרב םנמא אוה ליגרו . , . "םנוימר, תאו = םנוצר תאו
 חכ, ורופס תא קר אלו = ,"ןוימד,ה לא ."תואיצמ,ה תא
 ,יוה, :האירקהב םייסל רשפא | וירופס .רהי  םג םא ומ,
 םה םירעוכמ המכו (ןוימרב  ,רמולפ) רפסב םייחה םה ו

 .("ןוימרה .חכ,) ."! אוה ךורב שודקה לש ממ

 הנהו ,"םיקחרממ, ישילשה ךופפה לא םירבוע ונאשבו

 -תנידמב רבדרכששי ההש םינש רשע  ."שולת,ה ונינפל בצע
 םיכחוגמו .םירצק ,םינושמ םירגב שיבל, | ותיבל .רוחש

 שובח ושארלו  ,תוריעב םירזחמה "םיטנאידימוק,ה לש

 בשחנ אוה ,תוירבה יניעב קוחצל היה -- "לוגעו ןמק עב ן
 קר אל יכ ,ויניעב םינושמו | םירז ויה םה םגו  ,םֶהנִעַ
 ,וייח יכרד תא םג םא יכ ,הקוחרה ץראב ,םש הנש וז
 ותשאב םגו ,תצקמב וליפא התנתשנ אל הנטקה :וותרלומדרוע

 םע | הלוכו, = , הנוונתנו הנקרונש אלא |, יונש "לכ אב
 איהש ,תכרפמה התרובע םע ,םהב השובל איהש ,הו
 הפאמנ --- ,חורדרצוקו, תופיע ךותמ הרובד םעו  ,םויה לכ

 תאצל הסנמ אוהש םתא םירובסכו .,,"םינש תקירחל
 תא לגסל וא ,ול הרו השענש הביבסה לא לגתסהל ,ר

 +"םיקחרמל, םעפה דוע תכללו ירמגל הבזעל וא ,ומצעל .חנונמ
 םחל תא לכוא ,םימיה לכ ותיבב לטב בשווי, אוה 19 ₪

 0 בישקמ ,הרסומו התחכות תא עמוש ,באכבו הפרח
 ,"ףרה-ילב .תוסוריפפ ןשימו קתושו התו

 תכרוע ,וז תינשגר הרענ | ,("עטוג טינ, רופסהב) אקמלו <
 תורבל הסנמ איה | ,הילע האונשה .הביבסה | דגנ .המחלמ
 איה םג הבש ףוס לכ ףוס לבא ..וב הרז איהש ,היתובא
 בושת אל הימולע תנדעש, הילע ריעמ רבחמהו ,היתונק

 ,הפיעצ תחת דוע | ולדגי אל  תוטעמה .היתורעש ,הילא ר

 וולבו .תוברה .
 איה הרז וז םג .6תוקרינ הר פ ש לש הפופ םג אוה ךנו =
 םייחהש ,הלורגה ו 0 הבש איה םג יכ -

 תוכימש .ךותב ,םהמ | םהיתופטעמ * ולמנש םיכעוממ תו
 תטלחמ איה הנהו  ,"'וכו ןכותמ .ץצבצבמ | ךומהש * ,תעוק
 טילחמ "רובג,השכ .לודג ערואמ והז ץיביקרב לש וירופסב) הנ

 ךרפ-תרובע םש רובעלו ןגה לא תכלל ו רבר יהזיא תשע
 ךכופו, ןגה לא האב איהשכ םלואו .התחפשמ ינב לכ סע חי
 +..ןוהמת קר הריעמ איה > ,"הַיב ישמח

 ךיניע ירה .קוניתה רבדכ תא תרבדמש ךייח ! הרפש -- =
 +..ונא םיקיסעש תואווז
 .רצה ןמ םדא תלאש באה לאוש %רבדה המ 2

 ...ןגב דובעל השפנ הקשה םואהפ % יכנא תעדוי םולכ =
 באה ינפב ץיצמ, ,ןטקה היחא ,יצ'מרבאו ,המא הנוע ךכ

 + "קוהשב םואתפ 5

 ןימוחנת שקבלו החיבה בושל ונלש "הרובג ,ה .איה .תחרכומו
 הוילביבהב תלאוש .איהש םינטקה םירפסהב .העוצפה השפנל א
 לע םימיעני  םיבומ םירוהרה תרהרהמ א:ה ךכו ךכ = ןיב זק
 לע הנוממה | םירוחשה ה 0 ריעצה ריחבה תא

 אוה תבבלמ החיש  ךותמו 2 בול םימיענה ץיקח
 1 ליזאומירמ .;ינועמש, : דעור .לוקב הל :רמואו .הדיב ם

 אוהשב | 0 ו םויב .הנחו = ,,("וכו רוע קפאתהל \

 /) 3% םלועה שה

 הסנכנ .תינכרשו ...תלדה .החתפנ ,הירוהרהבו  היתומולחב .העוקש
 ,הלילבו ,יהתפרח, תא תאשל הרפש רוע לכות אל זא ,.,.םתיבל
 .תיבה תא יאשחב תבזוע איה ,םתנש תא ונשי תיבה ינב לבשכ
 תא תעדויו  םינמור .תארוק איה ןה) עבטהל הרפש התיה הצור
 לא האבש ןויכ םלוא,  .(התומכ  תונועמ "תורובג, לש  ןכרד
 הדרח ,רהנה ךוהל התציפק תעש ,הנורחאה התעש העיגהו רשגה
 הבששכו ."הילע הלפנ הכשה המיאו הלודג הררה םואתפ
 הרהרה ,םינורחאה היריהרה תא תרהרהמ הליחתה ,התחונמל
 ,,םיננוצ --- םח ,רהנה ימ  ,םימהש הל ררבתנש רע  הרהרהו
 םימחרב הב: הלכתסה ,הדרשב המא התוא 'האצמ רקבב רחמל
 : התמועל השאיוב העינהו

 +. .ץוחב הנלו הֶאצי 1+וזכ תענושמ | ךימימ תיארה --
 התיבה .יפלתש .בטומ ,יתב ,ךייח !הלילח ,ןנטצהל רשפא ירה
 :,"..,םימח תיתשו ךבל תדעסו םיציב לש התיבה .אקררפ ךל ןיבת

 אקדרפ לאו םיינעה היתובא לא התיבה הבש הרפשו
 ."תוקרי,ה לאו תינכרשה תירוהיה לאו םיציב לש התיבחה לאו

 ,..'םירובג,הו ."תורובג,ה לכ .ףוס והזו ,הרפש לש הפוס והו
 תאצל , םיצור םלוכ ,םה "ןוימד, ילעב  םלוכ  .ץיבוקרב לש
 ,םהב םינותנ םהש ,רזה בצמה וא הרוה הכיבסהי ןמ ררחתשהלו
 ...הלועפדילרו ןוצר ילרח ,םה חכ יפר םלוכו

 זוע .אצמש ץיבוקרב ירובגב ידיחיה .אוה  "ריזחדיל'הקשמ,
 ,וילע האונשה הביבסה דגנ םחלהל :ושפנב
 תא בזוע .היה אל אוה םג תמאב לבא . הבעל . ,רמולכ ,יביספ
 אצמנו -- ,וידי יתשב ויבא והחד אל ול ,םתר תאו ויתובא
 ,.,הכרעמה ןמ םנ םא יכ ,וביוא דגנכ םחלנ אל אוה םגש
 "תרמה :"חרכה, .רמולב ,הוחהל הקשמ לש -המצע היגולוביספהו

 .םעט .ןתינ רבחמה םנמא ,ללבו ללכ הררובמ הניא ,ולש תרה
 . םימעט הברה םא יכ ,ןתונ אוה רחא םעמ אל לבא ,וז הרמהל
 < םג אוצמל רשפא יל'הקשמ לש "ןורחאה דעצ,ה תבס תא יכ)
 ,איטודבאל יל'הקשמ לש ותבהאב םג ,ויבא לש ותוירזכאו ותונרפקב
 היה .הקסוו ךפהלו .,ותוא םילטבמ ויה םידוהיה וירבחש הזב םג

 : ןפואב : ,תוחפה לבל
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  ,חרכומ רבדה ןיא םיכורמ םימעטהש טושמ אקורו --- (ול חאכ
 ..,הימינפ "תודחא, וב ןיא -- ו תואר .תדוקנמ

% % / 
% 

 ,וב. ןותנ םדאש ץהנושמו רז בצמ לש הוה = בימומה תא

 :השענ אוה ,הז ובצממ תאצל תלוכיה םדאהל ול ןיאש ינפמו
 םירופסב קר אל םיאצומ ונא הזה ביטומה תא -- | ,ךחונמו ללמוא
 ,יתרכוה רבכש
 אוה הזה רופסה) "רכנ, ,"קוריה, | ,(ונכת ' לע דיעמ .רבכ  רופסה

 לש ומש) "רכנב, :םירחא םירופסב םג םא יכ

 " > לנפל, ,"םדא-ארפ, ,(י ר ב ע ה ץבוקב בלה תא שיערמו יטמרד רתויה
 =>-,"ריטפמ, ,"ןושלה ריב, ,"תוקלמ, ,"ערדעגפ, ,"רכזדןב, ,"ןחלושה
 , ץיבוקרב לש םירופפה לכב טעמכ

 ץיבוקרב לש ותוטנ ךכ לכ הטלבוה אק רופס םושב לבא
 ,יוצמ .יתלב בצמכ םיאצמנ םהשכ ,םייוצמ םישנא | ריוצל
 ."עקנארק יד ייב, ידו היה ורופסבכ
 ערואמה םג םא יכ ,וב םינותנ םישנאהש ,בצמה קר אל הפ
 "דצמ אוה בושח הז ערואמ הנושמ .בצמ תריציל םרגש ,ומצע
 רתיבש תוערואמה .כ'אשמ ,וב שיש ?םייגולוכיספה םיענרה,
 םה ."םיינולוח, = םבורש ,ץיביקרב ירופס
 | ןונכ ,םהל יטסיצילבופ ךרע קרש  הלאכ םג .םהב :שיו  ,רקיע
 < םומלוב םזחאש  ,םידוהי לש. הרובחָא, המודכו .?תובדנב, ,"וודו,ב
 ,טלפמ םהל םישקבמו .םהיתב ךיתמ םיסנ * ,םורגופה ינפמ דחפה
 שמש רחא ךרבא הרובחה ךותב  אצמנ הנהו

 -.אוה הנושמו יוצמ יתלב

 "לכ תובישח םהל ןיאו

 = :תולותכ םי



 לש וחומבו ,דעור ולוכו דיסכ םירוח וינפ ,רצק -רעש \ ליעמו ול
 :אלפנ ןויער הלוע הו ךרבא

 וירבחל ותצעב אוה הנופ --  .!םידוהיה .אנ -ועמש =-- ְי
 חוטב רתויה .םוקמה  ,ירבדל ןווא ומה --- םילהבנו  םיזפחנה ="
 . ;;םילוחה-תיבל .הכלנו וכל ..םילוחהדתיב 4. אוהל

 אוהו, .םיליחה"תיבל .הכלהו ול העמשנ :הרובחה לכ

 -רשכ ,םהינפל ךלה ,תולוחכה םיפקשמה .לעב ךרבאה :,ומצעב
 דעור היה העש .חתואבו ,םיחוטבו םינוכנ ויה וילגר ידעצו .אבצ
 ..."ןשקנ ארל אר וינשו דחפמ ולכ

 הארונה ההמוהמה תא םכשפנב רעשל ,םיארוקה .םכל לקנ
 תא םיארוק םתאשכ ,.. ,םילוחה-תיבל האובכ וז הרובח הררועש
 ,תועמרה ןיבו קוחשה ןיב תסכרפמ םכשפנ ירה .רבדה יטרפ לכ
 תוכבל םא קוחשל םא עדוי וניאו .קפקפמ ומצעב .רפסמה םגו
 םיפיסומשכו , רחאכ שארדרבכו .רומוה אלמ ולש ןוטהו  ,ךירצ איה
 דחפו .שפנ-לעגו  קוחצ  םיררועטה = םיטרפה תא אורקל .םתא

 ךותמ אבה קוחש אל ,ארונ קוחש םכתא ףקית הנהו ,דחאכ
 ...עגישמו .יארפ קוחש . ,הנעלכ רמו .ירזכא קוחש םא יכ. ,,רומוה

 ,ויפמ .וקור תא ףלוו:םייח קקר .., ! בעתנ םע ,יפ, ==
 ,.."הרצה רפסוו

 +..1 בעתנ םע -- /
 .. .ונבל לע .קיעמ םויאו .ארונ .תוהלב םולח לש םשורו /

 ,רופסה ףוס ונילע השועש םשורה רתוי דוע .םויאו ארונו
 תוקעצה ,תרבגתמ הלהבה !ריעב הפרש :וירכמו םנכנ רעושה
 םולוחה תיבש * ,םינעוטו םימערתמ :םילוחה : ,םימשל דע :תולוע
 ןוסא .םיטיממ ןאכל וצרפתהש םיאירבה ,םירוה הלאו ,םה .םתיב
 ,רוטקורה לש .ונב . ,הלהבדזוחאו רוח דלי--הנהו ..,םשאר לע
 עתפלו !ןואשה .אנ לדחו : דחא ןויער ,שותיכ ,קקנמ וחומבו

 עקרקב טעוב  ליחתמ  ,םילוחה לא  ןוופהב | שי 'אוה .םואתפ =
 ,.,:ושאר רעש תא שלותו םירורמת הכוב ,תוומקה וילגרב
 בשנ ,הנלכ בשנ הבה .,,םתמ ולאכ .,,ושירחה ,ועגרה, <
 םיבשוי  ...םולכ  םיערוי .ונא :ןיא \ ..,ונמוקממ זוזנ .אל ...,הימורב |

 ...הימודב = םיבשוי = םישנא + וארי * ...ואובישכו = ,.,ינמוהל נא
 אל :..,+םתוא .וכי .המל ..+םוכיה ...םמוקממ םיוז םניא ..,הימודב =

 .."םישירחמו .ונא םובשוו  ןה :.,,וכו
 :דחא עגר רועבו ="
 ,..םה ..,םינשי .ונלוכ | ...הנשב ונמצע :תא עיקשנ וא, 0
 ,ייםינשי ונא , ., ונחנא םישירחמ ::ואריו ואובי .,.םיתמ ונלב

 הושאר תא םירי אל שיא .םינשי ונלב
 םהילע .ררי םסק ןיעמ .,,ושאר תא םירה אל שיא םנמאו /
 וחנצ ,העונה ילב טעמכ ,יאשחבו טאל, .,,םלודנ- רעו םנמקמ
 םהיתובל תא וברק | ,תומוצע םיניעב ובכש ,ררחה עקרק לע
 ..,*רקה .עקרקה לא םיקפורה

 ובכש :דחפנו שערנ .הלי ,ןטק דלי .לוקב םישנאה ועמש
 +םמוד ןועגש הז .ןיא םאה % ןועגש תימוד וז ןיא .םאה ,.,םמוד
 םישנא (המלש המיא :הלמה תא יפמ :איצוהל הצור .יניא) הדע
 םיבכוש ,להובמו רוח רלי תרזגב עקרקה לע םיבכוש :,ףמו םישנו-
 ,םסוג .ןקז ידעצ קר םיעמשנ ,םהיפמ אצוי וניא הגה ףא ,שרח
 ...תומה .ירעצ

 +ארונו םויא למס .הז .ןיאה =
 ,ידיחיה .רופפה .אוה "עקנארק יד :ייב, .רופסה .,ןכ םנמא

 וניאש  .רבדל. רומוהה לש ןייזדילכב : ץיבוקרב שמתשה, ובש |
 רבכ ידמ  רתוי הברה ,הברה . ,ללכו ללכ ומצע רצמ יטסירומוה
 המ 'םהב רוע האר אל שיא לבא . ,םימורגופה .לע 'ונלצא ובחכ
 המ אל .םימורנופה - תוהלבב האר .ץיבוקרב * ,ץיבוקרב .הארש
 2 4% , ג ו 2 ל
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 "אקו הלהבה ןמ הלעמל וא קחרה רמועה םדא  םהב האורש
 .תקב לא טיבה  ץיבוקרב |, םעה תא חיבומו רסימו  סעוב
 ור אלו בורק אל :וניאש שיא יניעב  ,ןמאדיניעב .םימורגופה
 ' לנל רבדה ותוא האור .אוהו ,וראתמ אוהש ,רברה ןמ ידמ .רתוי
 " םשומרשה תא םג ראמ טלוב ןפואב ונל הארה .ץיבוקרב ,וימוטרש
 "ינעמ .אקודש .םימוטרשה םתוא ,םימורגופה ךחפ לש םיכחונמה
 " ןורוטש ונל םיארמ םה יכ ןעי  ,רתויב םה םיארונ ,םיכחונמ םהש
 : ךותמ םג םא יכ ,יארפה חכה יולג .ךותמ קר אל אב .םורגופה
 "אמ .םורגופה .ארומש ונל םיארמ םה יכ ןעי  ,יארפ חכ רפח
 "שנ וב שיש ינפמ םא יכ  ,רבדה אוה ינרמש ינפמ 'קר אל איה
 "קה ,ונתורפסב הז רבה לע המעש ןושארה ,הידימוקה ןמ תצק
 :התיה אל ונלש הידגרטהש ,שיגרהש ןושארה היה .אוה . קילאיב
 "תופחו הלפת התיה .אל ול ,ךכ לכ תונרט :(ןכ רמאל השרוה םא)
 ,(!םכייחל .םעט ןיא .ומכ םכתומל | םעט ןיאו,) .וזכ .הדמב .םעמ
 שש ,ןמא .לש השנרה .התיה .אל קילאיב לש וז ותשגרה לבא
 = ,ףעוו םעוז = ,םאוכ בל לש השגרה םא יכ ,החונמו הולש הב
 הוטסה -- ,הרימפ םא .יכ ,הי רימוק אל קילאיב ונל ןתנ ןמלו
 ! נפל .קילאיב .רמע םעז הבימו שערנ .,ונל שיש .הארונ רתויה
 .םתוא האר ןכלו ,םהירח או םימורגיפה תע שבב ש םידחפה
 'לנא ,ןמא רותב ןכ ירחהאו ידוהיו םרא רותב הנושארב
 0 שו ןכלו  .םורגופה ינ פל ש רחפה תא ונל ראתמ ץיבוקרב
 הע בנה תא תוארל ליבשב תושורדה תויביטקיבאהו החונמה ןתוא
 / ה ו הלהבבש .ך חה נפה ה

 .יעקנארק יד = ייב, רופסהבש רעבנהו ךחיגמה רצה ותואו
 טל שיש תוקומע .רתויה .תוריציה םע תחא הרושב ותוא דימעמ-
 ₪ .חז .עוצקמב

 %- וז.
 בוטומ ץיבוקרב לש ויתוריצי  בורש  ,ליעל יתרמא הגה

 טומה .ותואש ,הלא ירבד תועמשמ ןיא לבא ;םהמ הלוע .רחא
 לש וירופפ לכש וא יניטונומ .ץיבוקרב לש וירופסדץבק תא השוע
 וקש ,רמאל קר התיה יתנוכ .תחא הדוקנל ביבסמ םיבבוס ץיבוקרב
 , ןמצעל ןהשכ תומיטה לבא ,ולש תומיטה בור ינפ לע רבוע ךח א
 '. תמימה רובעל עגונב ןונגפה תוהוצ םג .ןה תנושו ,וזמ וז ןה תונוש

 ..םיגג הברהו תורוצ הברהש רפוסה  אוה  חבושמ  |בומכ
 /% הלו  בושחל | רשפא:יא .ץיבוקרבל | לבא = ,ויתוריציל

 ..ינ וש  םינינה יובר תא תמרוגה איה .ותורישע אל יכ ,חבשל
 = ל ןידעו ומצע תא ריכמ וניא ןיידע ץיבוקרב ו תור יע צ םע

 ,ןש ולה םירברה לש םשורופ ןואו  ,ומצע חב תא רידגה

 .םטעפלש אלא ,ללכ ולש די חי ה< תו ש ר .ץיבוקרבל .דוע ול
 .."םולשו ב וח' צ לש םתושרל דיחיב) םי רח א תושרל .סנכנ אוה

 / , (םבילע
 הא ראתמ אוהש העשב ץיבוקרב אוה רמוע ומצע .תושרב

 פג ראתה אל הפ םגו .וירובג םייח הבש הר ייפסוממ א ה
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 לכ לש רואתה  ינפאמ המואמב :לדכנ | ונוא :אוה) .אוה * יימצע

 "עיבט התואו המעטהה התוא םא יכ (םיגולוכיספה-םיטסילאירה

 הש ,הריפסומטאה | ךואתל עגונב ץיבוקרבל  תוחחוימה .ןיעה
 .[יניקוב .קלוח וירובגכ .והומכ . הריתי הבחב .דימת וב לפטמ
 למ, ולצא האלממו .תבבוס איה .,"הביבס ה --התוכלמ רוהל .רובכ

 י'הקשאירמ, תודא לע ונל רפסמ אוהשכ , הנממ טלפמ ןיאו :,"ןימלע
 תונה נמס תא םג .םא .יכ .הינמס תא קר אל .ונל רסומ .אוה
 חה םרטב דועו .התוא םיבביפה םישנאה ינמסו ,וב הָרג .אוהש

 , רג וניגפל .שורפ רבכ הנהו .,הנומתה .םצע תא .תולגל .רבחמה
 . .ליצרופורפה רסחת םימעפלש דע בחרתמו ךלוה איה = ,בחר

 : "+ +. רבהו .:הנומתה . ןיב



 ןיפא תא טילבמ ה בי ב םה לש יתונמאה רואתהש
 רואת תעשב םיעבצב ץמקל רשפא ךכיפלו , תולעופה

 ונא ןיא .  הלודג תינמא השורד .הזכ רואתל לבא .ןמצע
 םיאשר לבא .רפוסו רפוס לכ תאמ וזכ .תונמא .שוררפ

 ,ינוציק טסילרוטנ יהי םג ולו ,רפסמ | לכ תאמ שו

 ?הזה םוצמצהו ,רקיעה תא וירויצב ועלבי אל םיטרפהש ,עוזו
 רקיעה לַע הבורמ וירויצבש לפמהש שי יכ ,ץיבוקרבל םי
 םיקרפל םירבוע .הביבסה יטוחש שי . שרשה לע םובוזמ
 שי ,ותומלשב | םימגופו רופסה גרא ךותב ידמ רח
 יותוי טרופמו .טליב .ןפואב תוראותמ רופסבש : תוליבקמה הו
 וניא הלאל הלא ןיבש רובחהש םג שיו ,תוירקיעה תו

 + .,וכרצ:לכ נו
 ונל םישרמ "םילוחה | לצא,ו = "דכנ, :ןיעמ .םירופס :םלואו
 שי וכו וירוכב-תישאר קר איה ץיבוקרב לש הז .ורפסש |

 . הברה תורוצו בר רמוח ורעואב

 י בְרעַמְּב תיעְדּמַה תורפה
 ה

 (ףוס)
 ינמרג .םינרתב .המסנימ לש ורפס אצי רפסמ םָיִחְרי
 .יטנאק דגנ אזוניפש, :רנור ב ןי טנ ט םנרק תאמרמ

 טנא קוא-אזוני פיש :הינמרגב ושכע תססותה תינחור הפי
 הסיסתב הינמרגב ורבע  הנש םיחאמכ +טנאקו אזונישש

 הכורָאה הפיקתב ."תירסומה .תמא,ה תשקבב ,תיפיסולפ חו
 טנאק תטיש .ןתוא .םיבירחמו תויפוסולפ .תוטיש :םינוב וה

 יכ םגה ,ינטרגה םעה לש םיינחורה םייחב קומע םשור
 רוריב ,תואיצמב הנבהה ..רבלמ> ,תובר תורימת ורבע :הילע ₪

 היפוסולפה רבלמ .,ללכב תואיצמה לא | וסחיו לכשה
 תילכת .תשקב ."תירפומ תמא, תשקב ונימיב  התוה תנו
 קיסעמה בושח רבדל ,םיישונאה םייחהי לש תיופוע

 -ולפה התשענ םיליכשמ םישנא המכל ..םדא ינב חור תא ה
 םינושארה םימיב .תדה התיה רשא תא ירסומה הרופוג הו

 םישקבמה  םיליכשמה לש תרה תעכ איה הקותיאה ,םדא
 הרבג הזכ בצמב .םוישונאה םייחבו םלועב תירסומ ה

 ולא ברקבו טנאק לש הקיהיאה ,ירחא םיכשמנה .בֶרקב ה
 לש -ןויסנ .אזוניפש .לש .אקיתיאה .תרותב םשקובמ תא .םואוו
 אל "וכו . ליגיה  ,גגיליש ,הטכיפ דצמ תוטישה יאש ןיב סו
 אל :בישמ רגורבו ?טנאק וא אזוניפש :םילאוש וליחתהו ,חלוה
 --רבלב אזוניפש קר אלא ,טנאק וא אזוניפש "אלו ז נאק קו אוונג

 ומלוע:תפפשהש םושמ ,רסומהו תוערה םלועב שש ןיאו
 םירסימה םייחה לכ .תא | ,םייחה לכ תא .תפקמ אוני
 הב קבדנ םאש ,המלש הפקשה איה ותפקשהש םושמ ,םז

 ודיחו ּונְניא .רנורבו .  תוקפסו : םירוהרהל  םוקמ ןיא םש

 ,לשמל ,להיר םיולא םג .םולכ אלו ומסירא ןיבו ניב
 ונויגהב = ןוירע ו עיקש .רנורב ל. 8

 תממורמ * ,המלש תירסומ ב אצומ איה א גיפ
 ףיקמ  ירסומ .ררס ,םייחהל תורסומ תילכה האיצממ

 9 ְי 6 םלול הש

 אוה |

 רנורב תוישונאה תאו תוהלאה תא ,תואיצמה לכ תא רחאמו
 / / ןהטיג ירבד תא ורמאמל םידקמ

 ?הָרֶצְק ךֶמעד השדה, הֶלִמ עכשלה
 1 הָרְמְאָנ רָבּכָש-תָמָאָּב קר הֶתַא ץפֶח

 לש הצרעה .(םידומע ג"פב)  אוה .רגורב לש .ורמאמ
 ,בהלנה ונוננס לע רתול ינא םילוכי ,הרומ ג הזואיהופא ,הזוניפש
 םע טפשנ דנורב ,טנאק יצירעמ  דגנכ םיפירחה ורבד לע
 ןמ הברה :וירברב שי לבא | ,ותדל אנקמ םדאכ אזוניפש ידננתמ
 , תא םיעטמ אוהש המ דוחיב , תירסימהו .תיפוסולפה תמאה
  תואיצמה תנבהב ןה -- אזניפש תטישב הרומגה תודחאה
 ' הריתס תמאב איה טנאק לש הקיתיאה תטיש ,יווסימה תרותב ןהו
 :תלאש םע הרחאל רשפא :ךיא ,ינשה דצמ םנואה חרכהו רחא דצמ
 "םישמ אוה +התורשפאב ןימאמ טנאק ןיאש ,תישפחה הריחבה
 (ירפומ .בויח) התא בייחמ יכ ינפמ ,ןכ תישעל ךילע :הו לע
 הריחבה רבד לע ותפקשה הא ררב אווניפש לבא | .ןכ תושעל
 ותרות תאו ,ןימגו ןיקרו ןיכא ילב ,קוחד בושי םוש ילב םדאב
 הריחבר רברב ותעד םע  הרומג המאתה םיאתה תירפומה
 ,תירסומה העיבתה ךרוצל ינוינה יתלב חרכה ןאכ ןיא .תישפחה
 / 7 הנוא :הרקע איה" ,רנורבי רמוא  ,טנאק תרות :.ינויגה רדס אלא
 "| | תממורמ הניא ,ונתוא תממחמ הניא ,תויטויפ תוריצי ונל הרימעמ
 תרות כ"אשמ ,םייווצו םיבויח לש תיצמת איה ,שפנה תא
 ,שפנה תחמ ש תרות איהש אזוניפש לש הקיתיאה

 "ייח לש הרומגה .המאתהה תא  רנורב םיעטמ ןכ .ומכ
 םדא ונל ןיא תמאב .ותרות םע ותער לע ורמע םוימ אזוניפש
 "חודע = ךכ-לכ םה וייח . תוערואמ רשא = ,רפומבו = תוערב לודג

 < ןוי שנה ךונפל ירהו-- ,אווניפש ךורבכ תירסומה ותמישל הרורב

 םהייחמ םיעדוו ונאש המ .תאזה הקיתיאה לש ישומש ה

 קיפסמ ונגיא  ,םימודק .תורודב םימכחהו םיפיסולפה לש םייטרפה
 -- קר ונל ורפמנ בורל יכ ,ונטפשמ םהילע דימעהל ונל

 ,םיעדוי ונא ןיאש ,םילשמו תוחישו םיגלפומ ם'חבש ,הדגא

 המו ,ותוישיאב דאמ ןיווצמ אזוניפש לבא .תירוטסהה םתיצמת איה
 שיא היח הז ;הבש תמאה "איה ,רתויב וז .תוישיאב בושחש
 "ןראמ חלצומה םאטבמב םינומדקה ונימכח םירמוא ויה וילעש
 ריתסהלו ,ויתושגר לע רבגתהל םדאל םימעפל רשפא  ,"ורככ וכו,
 . וליפא לבא .תועיבצ ןימ עורי ןבומב והז .ובש ימינפה םראה תא
 .היחי הז הנה -- ויתושנר לע אזוניפש רבגתה יכ = ,בושחנ םא
 | המ יפ לע .םחאה לע הקיתאה לשו היפוסולפה לש רומג ןוחצנ
 "ורסומה .ףוסולפה יכ ,ןיטאהל ונילע וגזממו אזוניפש ייחמ ערנש
 יעבטה וגומ יכ ,טילחהל רשפאש טעמכ .ועבמב חנומ היה ובש
 :ןיעל 'םייולגו ךכ לכ םירורב  וייח .,תירטומה יתמיש תא ךולוה
 = וקרצי וילעי ,תרתסנ המיגפ  םוש ,סומכ רוס םוש םהב ןיא ,לכ
 תוערואמ ןנל :םירסומ ויה .ולא ."םדאה הנה, :םירבדה תמאב
 ,תואיצמהו עבטה רדגמ אצוי יסנ ןפואב תוישפנה ויתולועפו וייח
 אוה .אזוניפש לבא .הלאה םירופסה תתמאב קפס םיליטמ ונייה
 תאזב תויעבטו תאזכ תומשפ ,טושפו יעבט ףנילכ םייטרפה וויחב
 רעמצמ .םרא ינב והואר- תחא םעפ קר .םירוב םדא ינב ןיא
 יד רשיהו קידצה םראה תא העושה  ןימהה גרה .רשאב---הכובו
 " ךיגחהל בשח רשאכ--וחורב תיזגרתה התארנ תחא םעפ קר .טיוו
 ,וינפב .ותינג :תא .רעוסה ןומהה יתואל

 ותוטישב אצמנ אלש םשכ .םייחה ןמ תרוב היה אל .אזוניפש
 םייח תחמש אלא ,ש פנ-ייונעו ףוגה ףוגפ  תירסומה
 / ,םייחה לא .רבחתמ ומצע איה "הוה ןכ  ,יטתסאהו ירסומה .ןבומב

 < תושגרההה .התוא ול הרסח ,יב אל ,ינירט םדא םג היה

 ה



 3 םלועה

 היה הז עוצקמב םג ,םיינירמה םויחב בורל . החיכשה . הבורמה
 ,ינידמ םדא היה אוה .ש פנה ןובש חב דימת יח ,ולשו טקש
 תוארהל ידכ ,טנירטואל והעיסנ איה העודי .יטתס א-ירסומ
 ,םיינוציח םיבוכע ינפמ .ודיב הלע .אלש המ--ידנו ק ךיסנה םע
 .ףוסולפה ייחב הזה ערואמה םעט תא וערי .אל םינושארה םימיב
 ותימכ םדא םאה  ?ידנוק ךיסנה םע גוודוהל רמא ךרוצ הזיאל
 ברס אוה יכ ,עורי ?האנה-תבוט וזיא ונממ .שקבל ךלוה היה
 ונממ סרפ לכקל ידכ ,היצנרפ ךלמל וירפסמ דֶחא .שירקהל
 רמלל גרבלדיהל תכלל הבא אלש םשכ ,(וינפל ועיצהש המ)

 הרבע אל יכ ,המכחב םג השע הז רבר) אְרדתקב היפוסוליפ .םש 4
 ורופתנו הטיסרבינואה הסרהנו גרבלדיה ריעה . הברחנו | .הנש ' :

 תבס הררבתנ תעב /,(סחל םהל שקבל חור לכל םירוסיפורפה .
 תותילש ב המש ךלה אוה ,ידנוק ךיסנה לא הזוניפש לש ותעיסנ "=!

 ,ןוכנ לא טילחמ המסנימ ,ותרלומ ץרא תבוטל תיטמול פד
 ירהש ,תיטמולפיד תוחילשל דאמ לגוסמו אזוניפש היה חלצומ יכ
 היה םהה םימוב ,וילמ לכשבו םיבוט םיסומנבו והמכחב ןייטצה

 .(ץינבול ,לשמל) טמולפיד םג םימעפל היה רקוחו םכח יכ ,חיכש =
 .וימיב ולינ ינב לע הזב םג אזוניפש הלע יב ,קפס ןיאו

 וייח ךרעו אזוניפש לש ותוישיא תא הברה םיעטמ רנורב
 הירוגנפל .(ךירצ  וגניא .הז .רבז = ,נתמא .רשוא| םורשואמ , ויהש
 ,הדונמו םרחומ אזוניפש היהשכ ,םינושארה םימיב דוע .,הבורט
 היה רש פא-יא ,הכרבל ומש תא :ריכזהל םיאריתמ ויה .רורה ימכחו
 ,הרעוכמ הרות | :וילע םירמוא ויה זא .ותוישיאב םגפ  אוצמל |
 תא תיחפהל םיבוכו םירקש וזיא ודב רשא שי .רךאופמ ילכב

 רקש תועומש וטשפתנ אל תמאב לבא .תאוה הררהנה הרוצה
 םיעגונ םניאש הדגאדירופס תצק ,םיבר םימי ודמע אל .םגו הלא

 תא ימגפ אלש םנהו  ,םינושארה םימיב םיעבקנ .ווה ותוישיאל =
 הריקחה ',התתמא לע ונל הורסמ אל ןפוא לכב .הנה | ,ותרוצ
 םימכ אזוניפש ייח ונל םיארנ ושכע .םתוא הרתס תיעְרְמה
 רועו . דוסיה רע ,םקמע רע םהב לכתפהל רשפאש ו םילולצ
 !םראה הנה :םירָמוא ונא םעפה

 רנורב .לש הבורמה ותוזגרתהו ותובהלתה יכ  ,ינא .בשוח -
 תד : הנוכב רמוא ינא) אזוני פש תר :תומשפתהל רהוי ךיספת =

 אזוניפש לש ותוישיאש םשכ ,תלעות איבת רשאמ (אזוניפש
 לחנ ימכ .תוכלוהו תוכפמ ןהש םשכ ,ךכ*לכ תוטקש ןה .ותרותו
 ונעמשב ימינפ רוגנ ונבלב ררועתי ןכ ,טאל ךלוה: החונמב ףטוש =

 לע םירמאנש םירבד םג ,אזוניפשל עגונב הרגתו .ךוטנק ירבה
 עמוש יכ  ,ונל המדי .םיעמשנ תחנב קר אוניפש תודוא

 ודימלתב לכתפמ אוהו ,ודובכל האנקהו סעכה ירבד תא  אזוניפש =
 והולשו קוחש ךיתמ לאושו תוריהבהו תולודגה ויניעב ףעוזה יאנקה =

 ידי לע םירברה תתָמא לדנת םאה + השוע וז המ האנקו םעבל
 וידימלתמ רחאל אזוניפש נתכ רשא תא ונא םירכוז 4 לוקה המרה |

 ילומק ףוסבל השענו עגפנו ץיצה רשא ,(0רוב טרבלא) |
 ובישהל, החבות ירבר אווניפשל \ בתכ .הבורמ הועהבו ,יאנק \

 סעב ךיתמ תאוה תרגאה תא ודימ ךילשה אל אווניפש ,?והערמ =
 ותחכות לע בישהל. ךירצ--תועט ירבד בתכ הלה ,זוב .ךוהמ וא
 םג ,ובלמ תועטה איצוהלו תשבישמה | יתעדמ ובישהל- תוסנל\ =

 רותסל הסנ אלא :,תולדגב וא 'הביאב הז ודימלת לא כתכ אל
 יכ  ,םינפ לכ לע ול ררבלו .ןויגהבו לכשב ודימלה ירבד תא
 ותרות ןיא ונימיב .םג ,(ויע 'יס אזוניפש תורגא) שממ ויתונעטב ןיא
 ,יאשחבו תחנב אלא  ,תולוק ילוקב :תינתנ אזיניפש לש <

 תאוה .העינתה | תא תיארל .ראמ .ינא, חמש ,םוקמ"לכמו |
 םימיב אווניפש תרוה היהת יכ .היקמו .ןימאמ ינא םג .הינמרגב
 יתבח :רוע לידגמש המו .םילישמה לש תירפומה תדה \ םיאבה

 ו
 : ל ל ו ו ו

 "יפה םלועב ךכ-לכ  לודגה ידוהיה | ותוא \: אוה וז .העונתל
 | 4 ןנע אשינ ונניא איה . וירימלת לש האצמה ונניאו לשמ ינניא
 " תירוטסה תוישיא אוה-- ,ז"יה האמה תונשב יח איה ,םייודב םירופס
 :.ונ יאש המב ראפתה אל .םיתפומו תותוא השע אל אוה
 ןוטהנ והומשק אל .וב היהש המב וליפאו ,ללכ ראפתה אל אוה
 לנפ רשא תא םג ., תונוימדו תונויזח בור וב וזח אלו תודגא
 ףאירוא םררטשמאב היה וינפל . ליגרה רדגמ אצוי וניא  וייחב
 " וותעידיב יניניב םרא ,תוערה-תשפוח לע םחלנש הטפוקא
 'ועא ,רשי שיא לבא ---  תוירסומה ויתופקשהבו ותוישיאב
 ןתלנ וב .ונבלב הלמח-שגר ריעי םיערה ויעגפו ויתוערואמב
 "יא עזנמ היה אזוניפש ול ולבויו ימדרטשמאה להקה יפיקח
 " יא היה אל .ללכב יכ ,ותדע ינב יפיקתב םהלנ אל אוה ,ירמנל
 ! ה לבא .תיטויפה .הירגרטה ןבומב "רובג, היה אל ,המחלמ
 .םלעמ הדיספה אל "שא ,ושפנ תחונמב ,ותולשב ,ורסומב חצנ
 | ןוטה תיאר .לודג םרא ול רוביש הרשיה ךרדה יהוז ,לקשמה יווש תא
 \ ,רשפא רברה היה ול ,ךל רשפא םא ,םדגנמ ךל --- םיאנק
 " םוחא תערב יולת היהי אלש ,ומצע תֶא ןמא םיתניב יכ ינפמ
 . טגלב תררועמ אזיניפש ול לגסש ,הרומגה תישפנה תורחה .התוא
 ; .רחאכ דובכה?תאריו ןוהמת

 ! נושל ,הינמרגב תעכ המקש ,וז העונת לע דאמ ינא חמש
 " רמה תרות  .ויתודמב .קבדהלו. יתרות קא לבקל ,אזוניפש לא
 - הלונס ידחיל תידוהי תה  תויהל תלגוסמ אזוניפש לש
 . ,אינפש הרוה "םומסיאותא, | אל יכ -- , הלעמה ישנאל
 "ול ,לכב תוהלא "סומסימו קא, אלא ,ליג י ה ףוסולפה רמא

 .נ םוכ וב ןיאשש ,םנה רמוחב אלא רפכ תוהלאב
 . , תואיצמה לכב אזוניפש .אצמ תוהלאה תאו | ,תוהלאה

( 2 % 

 ,תוניִחְּב
 . (ןריטסקיא יבתבמ םיעטק)

 ,ןאראב הרובד

 (ףוס)
 ושב לשו העז לש היר גפתסמו ךלוה רדחה לש וריואו

 חטשה .לא רחא דחא םיסנכתמ ינכש ,דומל ירפס םיניוזמ .םדא
 --םילוחב םילוגע תורטועמו תופיע--םיניעה ,ינחלושל ךומס ןטקה
 ,תושבי ,םיתפשהו ףלק ינפ -- םינפה ,ףרה ילב תוצמצממ
 , .בוטנומרל לע ןוריב לש ותעפשה, ,תיפורה תורפסב ושכע םידמוע
 תא אטבמש וניניב דיחיהו דחאה -- ןוזכורב רפסה לעמ ארוק
 | ,רומג  יסורכ "שיר,ה

 = לא ."תוינוריבה, תא סינכהש ימ הנה -- בוטנומרל --
 0 הז ירה  בוטנומרל לש ותוינוריבו ...תיסורה תורפסה
 < תולמלממ םיתפשה ,הבשחמל תעמשנ הניאו תשקעתמ ןושלהו
 .'חמהו ,םעט .תורסחו .תופרוטמ .תוסריסמ .תואצוי םילמה ,ישוקב

 תועוו בוחרבש טקשה ךוהב .תחתמ ,םש ,ןקורתמ ,ןקורתמ .
 = ,קונח .הכוב- םינכשה \ יתבמ רחאב ,הקסורמ לונגרה תאירק
 ! ,שע רחיב םיטטימתמ םימחיפמה .רדחה ילתכו ,קספה ילב הכיב
 = .ווסתרפמב ילע .םימויאמו םיטטוזתמ  ,םהישיבכע יריקו םהיללצ
 , תא הז ןירטנקמו םילודג תירואמ ינש םהיניב  םימבחתמ ' הנה
 / ₪... ,קופקפו ששח םוש .ילב -- אברכ הכלהו .םירבדב הז
 ,סיגבי הז .ימ = אלא = ..,יתומכ הכלה . רירת -- ףיקתחו = ינסרכה
 . 1 -- ההֶל ךימפ ,םשו שיש  [םילודג \םירה :ינש יב ושאר



 0 ,ךא ,.ץראה .רודכ לש ךשימה חכל היא יי [

 ,םיעה רדעב הרעש %הרוד לע תקפרתמ רבדמה |מ הע

 -- יתפי = ,יתיער ,תא ,ימ .,,הצחרה ןמ תובוצקה  רדענ ;

 -- הננטט וננה ינאו ,יל היוא .,ינריכמ התא 0 םאה -- זירה
 תא אנ לא ,ןיגינוא הינגבי לש  ותבהוא * ,ןיקשופ .לש .

 לע .ךל ורפסי המהו הנורחאה הקלחמה . תי ירמה
 המכ יל רמאהש  בטומ :אל --- אלא . < . הבולעה יתבהא

 ומלועל .ןודק'מ .רדנסכלא :ךלה :םירצינה תריפס ונפל |
 8 החיתפ הריחשה םיהתה ירה ךכ םא .,+אל זערוי ןא
 תיבה + לעב תדקור הברקבש :והתה ילג .ןיב ..,איהש .ומכ שהוא

 תפפוט  הנימילו השאר לע | תירכנ האפ = ,רונס תרומה
 --הדיסחו .האנ .הלכ ,..םינבל הפוטעו השובל איהשב ,הלש"
 .4 םוה ....לד מ ל
 :ושארב יל ענענמו ינפל וי דמוע הת
 המ התאו -- ,לזאועל ,התשנ +8 ,הת | םוכ .התשנ =

 איה ,ץיברוה ושכע איבמ רקבה תחוראל :םיכעבו תוינטחל
 ,םיריירדה .ראש לש םהיתוטמ תא םוי לכב עיצמה < אוה ם

 ךכ --- ,היפרגומסנקב קרפ ינתאמ רחא לכ ול ראבמ הז
 ,ולש תיוזה ךיתב דומלל . דחא לכ גהונ םויב ,שארמ ה

 ביבאה םיתניב .ךלוה. ץוחבו ..דבלב הימה :ךותמ קר--לו
 הנורקמ :הננער שמש = ,לכה לע :וררה ויזו ותררש תא לו
 ,הריתי = תונרזפ ךותמ לכה לע הרוא תא הרשמו םינגה
 ןיבמו .םויל  םוימ םיפיו םיכלוה ' ,םילע  םימכתמו םוכלוה ם
 לכב .,'קריה הלועו ץבצבמ היסנמגה רצח ךותבש תפצרמה יונג
 דרגמו הלודגה העספמה תא הקנמ ,ןקזה רעושה םש רמוע לק
 ,הקספהה תעשב | ,םירהצבו  .םיכרה םיבשעה תא .ואטאטמנ
 ,ןקו = תומיתח ילב  םירענ--םידימלת לש תואמ * ןאכל םקומ

 ביבאה יציצ חיר תא םברק לא םיפאוש---המוקה"יפוקזו םישומו
 םירותפכ .תורוש ,םירומה םנ םיאצויו םיסנכנ .  םינהנו םינושאוה

 ,ויז דיעמ םהמ רחא לע  .םהינפב הרק = תוניצרו- םהיזח
 וליפא האר  תחא םעפ ,ונרצח ךיתב ,תחתמ  ןאכ רד אוזש |

 ---לוקב ,לוקב וא קחצ אוה ,םיריעזה וידלי םע הז .בבותשה דענ
 ,הבטמה | ךוהמ | תאצוי ותשא רקיבב  רקובבו ...םדאה דחו
 אוה רוזחל ,קושה לא םינווכמ .הינפו לודג לט .הניוזמ יאיהשנ

 רבוכ תחת . הפופכ הלוכ--איהו 'הקד העיספ | ךותמ הנה
 .,.האשמ
 העש התואב ויה תויולת ויניעו ךומנ לוקב הז תא ויז רפס "=
 דחאבש ,זא םלח ילוא : ,עדוי ימ , הקוחר ,הקוחר הדוקנ רויאב
 הלס תא הנממ לוטי ,ז השא לא שני ,וחורב טולשי םיפה |

 הרומה .,איה .ול ןמרזי  ,רודזורפה ךותב ,םשו .,.התיב לא ופינו
 ,..ודי תא .ול .טישויו וילא .שגי .אוהו ,ומצמ
 לע | .ירדח לא לכה בוש םיסנכתמ םירהצה תחורא לאו < =
 תא חילמה לעמ ףלוק ץיברוהו "סומירפ,ה םזמומ שגרדה יג

 : תונטק-תונטק .תוכיתחל וכתוחו רז
 רבד .ךל ןיא ודידל ,שארה תא לטונ  אוה .ומצעל ול -- = <
 קור עלובו ריואב .וטבמ תא אוה ףילצמ---חולמ לש רשארמ ₪

 ,רומל  בורמ .ויפ  ךיתב תשביתמ ולש ןושלה --
 ... לוכי וניא .אוה--,םח לישבת לש תחא ףכ ףא ןיא

 !:איכורככ תווצ ליחתהו שגררה לע חטתשה תחא םעפו

 -+ ינחירו בוהצ| ,לודג סנא ול ונת -- םגא | ,דלַאויג --
 חתאשכו = .,.ךיפ  ךותמ .רירה תא ליזמו ךרצי תא הרגמה ,הזכ
 לע ,ךיתפש לע ףטפטמו תתוש וסיסע ירה ,ךינש תא וב ץעונ

 ושכעו

 ץצומ | .הנהנו ץצומ התאו ,ךראוצ לעש הבינעה לעו ךרטנס
 : ...4 א-- ךשפנ בבושמו

 '  םע דחיכ  ,תחא : הטמ  דוע םיתניב הפסותנ ץיחל רבעמו
 , .לעבי הובג ריחב תיבה תרעב 'ונילא .הפינכה .לודגה רועה .לימרת
 - תורצקו | תוכורא  זלה לייט רבכ .ברעה .ותואב ףכיתו .תירילב
 | ּ ; ונתילעב

 ? היה  רלוקהשכ | ,םינשה ןתואב רוע ןחבנ אלה אוה --
 ,פשמל ,והבח לא ןכ יפ לע ףאו ,."היט-קרויבה, לש הראיצב יולת
 התאו -- הדיעתב התא הצור -- : רמאו ומצעב ןיבשחה הרומ הנפ
 ,..יביבח ,יקדרד .דמלמל ןיידע קוקז

 | ָחְָמ ,שמחו םישלש ןבכ זא אוהו--יקדרד דמלמל
 [ 0 ,..התש לער + דיסהוינפו ותטמ -ע לטומ ותוא יאצמ רקבב הר חמל
 ול .ןפוא \ םושב ,וז ןינכ התימ ול רריב היה אל 'ופיג אוה
 ! 0זחעפאס --+שי +הת םוכ םכל שי אמש אלא  ,,,רהרדרהרדב
 ..?רתויב רזכא ונניאה ,ןאכבש היסנמגה רוטקריד--רקיעהו

* * 
* 

 .הקלתסנ שמשה יב ,האורו ןטקה ירדח ןולח תא חהופ ינא
 " ,תונורחאה הינרקמ םיבהזמו םיננער םיצעה יכ ,ברעמל רבכ
 םש ירה ,ךכ םא . הפטלמו המח חורהו .םיריהב:םילוחכ םימשה
 רוע, אב אל ויחרפ חיר---ינאו  .ויפי דוה לכב ביבאה ררוש תחתמ
 ךרכה חטתשמ ינפל .יתלכט םרט דוע ורוא ינרקבו ,יפא לא
 ! .,תואמ םע  ,ןאכלו ןאכל .תוצצורתמה ויתובכרמ יפלא םע לודגה
 +, .ויתוריחב וירוחב םע ,םילהוצה ויתוקונת

 ,,, ךכ לכ לולצ לוקב םיקחוצה ,וירוחב
 | טחינש חטתשהלו חונצל ,םהילא תדרל יל .בוט אמש --

 : : ןנחתהלו  יתמוק םור לכב
 ל ינא ירה ,..םכמ השקבב ,אנ ינוסמר ,יתובר -=

 וליפאו . ,, וליפאו ידיג ה"םשו ירבא ח"מר  לכב  ,ילנרו ידיב
 .,,םכמ השקבב ,אנ ינוסמר- -תבאוכהו הצוצרה יתמשנב

 ךליאו ךלוא .לייטמ ליחתמו תינרוחא ידי תא לישפמ ינאו
 : : ירדח ךותב

 --."דחא ןריטסקיא ףא רישכהל אלש יאשח ראלוקריצ לבקתנ
 8 ,תירולכה לעב + הילעה ריוא לא וז הרמ הפט קרז .ימ
 ;ןרוטטקיא"ףא .ןיא + . "ח"ח . .. ונניאו רקבה ומ ךלה :ומצעבו
 ,..בתכב הניחבה איה רחמו ,דחא

 -לוצלצ ,םינומעפ לוצלצ ץוחה ןמ הלוע  חוהפה ןולחה ךרד
 " .םש גח םאה --םֶב--םָּב--םַּב . , םּב---סֶּב--םֶּכ--ינוטונומ ,ףוכת
 ,יית תא םינומעפה םה םיולמ אמש וא ,תחתמ ךרכה ךותב
 ",םשו ,,, םב--םב--םב --,,,  םב--םב--םב--קירל  ודבאש
 = הפיו הטועפ תחא :הריע שי תורהנו .םירהל רבעמ קחרה .קחרה
 * .ארותיתה לעו ,םינטקו םיכומנ םיתב --.הלפשבו .., הלפש הלו
 ,,ונח תקדו .םינפה תמוגע המלע תבשוי וללה םיתבה רחא לש
 ! , :. הפצמו דהח בלב הבישקמ .קחְרמל תוקומעה היניע תא תפקוז
 ,יאשחב הכובו תללפתמ ,הקיחב הינפ תא ושכע איה תשבוכ 0
 ..הילא םיעיגמ ,רהה לעש םירצונה תסנכ:תיב-לדגמ שארמ .,חלעממ
 0 השאר לע םיפרפרמו םיסט  ,םידדובו םיבוצע םילוצלצ
 התמשנ יטינ 0 תא



 +., םב- -תפ --םב ..,--םב--םב--םפ =
 ,עקרקב עיקש וטכמו ץראל :דרימ ישארו הילא :ריזחישכו 2

 ליקב ולדשתו ;יניע :יותש 'תא .וב הלתת \ : ארותיתה .לעמ זיזתו

 : ףטלמו ךר
 .,,(ושכע אהי המו =

 ולא | ,תוחפל וינפב ול תקרוז החיה ולא ,אל
 ,םלועל לבקי אל הרוע.ו יב יאמרו לוינמ אוהש ,טושפ ול הרמא
 ;הנוונתמו ךלוה אוהו תוניבלמ רבכ ויתורעש--היאר אהו ,םלועל

 :לאשתו וינפב ץיצת קר איה ,אל ..,אלה הנוונתמו ךלוה =
 ,,?ושכע אהי המו --

 דמועו שגנ ,רדהב ילויט תא קיספמ ינא הנובב אלש 0
 אוה םג .ןילחה ןדא לע תופפותמ תוינבצעה ויתועבצא .ויז לע
 הדירטמ הבשחמ > וזיא ,םיטמקה םיקמעתמ וחצמ לע  ,דמול .ונוא

 ,םיליזלז

 םוש ילבו ופתכ לע ול רטוס ינאו .רורב הז ,וחמ תא ושכע

 .:תומדקה
 2, תושעל המ -- 9

 ו וחמ . רודב =- וטבמו םירוח וינפ ,ושאר תא םירמ אוה 0

 ,הבשחמה התואב ןיירע שופח
 :הוזגרתה .ךותמ

 ,.,(תהוהש-ע-ל המ---אלה רומא -- /
 ,ןחלשה לא שגנ אוה .תוניתמכ ,תוניתמב---ומיקממ םק יז

 : ופורגאב וילע  הכמו עגר רהרהמ <
 ,טֶא ...השא אשונ  ינירה -- וז םעפב לשכנ .ינא םא --

 .ייהשא .,,השא ..,השא .אשונ ינא --- םכלכ ועקפתת םנ ול
 :רח ימינפ באכ הזיא ךותמ םיתוועתמ ,םימקעתמ וינפו
 .,ול אשא תונונח יח ,יח ,יח ...תינונח - -
 סכרפמ ליחתמו הילע- חנוצ  ,הטמה לא ברק .אוה  םאתפו

 : וילגרו .ויריב
 .. 18, 818 ?אטעפ א08ק --

 הלודגה תחרקה .חריהבמ ושאר לעמו  ,ףרוטמכ :וילגרו ויריב
 ?ונרדח תא הקנמה ,הבירר הננואהה רקבב םויה דוע .הלוגעהו |

 ארטל יצח םוי .לכב = ,תורושנ תורעש ארטל * יצחב---םוי לכב) 9

 .רתויב ךהוגמ .רבכ והו  ,אל | 8 אטצפ צי .,,ך-ת:ח:ח ..,."תורעש =
 ...קוחצמ יפוג = ךותב םילתפתמו .םירעור = יקרוע .לכש שיגרמ .ינ

 ואב ,אנ ועמש ,אל---הממה יפלכ ירי תא = ינא .ףקוז---ךדח
 ..:תחויחחהל ץהפהח אוה .,,.אוה ...אבררא  ,ולכתסה סבל

 םיצצונהמ .הרואלו :הרונמה .ירדח ךוהב תקלוד העש .רובעב
 יבג לע בשוי ןוזכורב .ןחלשה יבג לע רכש לש = םוקובקב יש
 :ינבצעו רוח .אסכה =

 ...ןפוא . םושב . ,םויה התשי אל .אוה ,אל -- =
 חבש . ןהונו .האלמ .סוכ .קירמ .ינאו ,עקרקב ולוכ שובכ .וטבמ "=

 :םלועה היהו רמאָש ימל הידוהו <

 .ןוזכורב .לש תומודאה ויניע תא האְרא אלש דבלבו - ,
 :ךייחטו .תונטקה ויניעב .ףעפעמ יז
 ,.,שפנ .ירמל ןייו = ...ךכ  ,ךכ --

 תעעונתמ וראוצ לעו תינרוהא ול לשפמ ושאר היהש תעשב ="
 שגר .האוגו ךלוה יבל .ךוהבש טיגרמ = ינא  .הלודגה :והרגרג>תקופ |
 ךותמ ישאהב > ענענמ ינרהו . :הז = לדלורמ .רשב :יפלכ: בומ יתלב =

 א
 <--רחא הפ .ונלכ = ...טעמ אנ .קעצנ ושכר! ,יתוכר ונ =- = =

 , : ,אוח < יח יח  ,לוקבו |

 בכ ליחתמו הזב ןניבתמ ינא

- 

 וכל | ,ןכ םא 'זסוצור סכניא זאל ...ה ה ...היהיהיהיח -- = <
 1 = ,םכלוכ  ,לזאועל כלוכ =
% : 2 

 2 4 אל ל

 ןא גו הפצרל ,הקרוזח  םיכ לטונ  ,יטוקממ .םק נאו
 / :הישילשה תא

 עב .פהא , םימשא םכלונ =... לזאזעל ,.לזאזעל --
 לגו יריכ עבומ ,הצבב עבוט ינאש םתא םיאור \..םילוונמ
 ...םכמ דחא ףא- ...יתרזעל .שח ונניא

 ל דעור לוקב קר ,תועבר ילבו
 ..דחא ףא ..,דחא ףא ...דחא ףא --
 אט עו .רדונתכ | ,ומוקממ סק אוה :ןויז תא ינא האור

 | ממ לא  שגנ אוד .,וילגר תחת | תפפורתמ עקרקה התיה

 :הינמחר םאב ףטלמ =-- ףמ" מו .חינמ ,ישאר לע וירי יתש

 -- ,. ןטקה ישפמ ... .ילש הטוש .,, ש<ש:ש --
 יא קמ .יכו  ..,ש:ש:ש---תועמר  גפהסמו -- ,קסרתמו ולוק
 א .םינחר םינועט ונלכ = ..,ונלוכו = ...?אור חמו 7
 ,..ה<יה>יה:יה?יה | ,וניל<ב

 פנה תא הקנמו ןקזה תיסנמגה רעוש דמוע רקבב תרחמל
 "לכ וויומו וירי יתשב .אמאטמה | תא אוה זתוא  .הבחרה
 עומו םינזאה תא המ-וצה  ,הקירש ךותמו חכב ,חכב .ומוקממ
 יףוגבש ןימינה לכ תא

 קהה ייפוק ןכ יפ:לע:ףא - קינחמ תיבה ריוא ,םח .םווה

 :תחלגתב קפועו ןמקח :יארה
 תונמיה .ויחל לע  תפרפרמ  רעסהש העשב הז --

 | ...ול .תועמשנ .ןניא  םיריה ...ליעוה
 ואח -- תושרח .םינפ הזיא .םיטבלתמ .שגרדהו :הטמה ןיב = "
 /וקתפו תונוילג .ונולקצ ךותמ איצומא ה .הכומסה הריעהט ברה לש

 0 גויסנכמ ינוסיכ  ךוה לא .םכחותו .םינוש

 ומשה = ותוא לכ ותהטמ = לע היה .לטומ .ןטקה .ונב =-
 /ה--תוניחבה .לע .ונהעד .המו  .,אבל .לוכי "אלו ..,האירה = תקלד
 וחש שי '  תואה ... ולש אטבמה נט "קר ששוח אוה.,,?הוקה
 ] +, ל המ .,70.ב ולצא תפלחהמ

 ּ :וופכ תא .קפוסו הנפל .הנפמ  ץצורהמ ןוזכורב

 |[ -""' החינה ןלחה ןרא לע ?איח ןכיה ותעבגמ ---
 8 ,.י \פוג

 ,ומ תאו הינימשה העשה תא .ןועשה עיטשמ לרגמה שארמ

 א ףוופ איה  ,ויז ררגנ .ירחא ..תרשופו המיענ חור םאתפ  תפפנמ
 :ןנחתמו .ךועמה ונוליעמ .ירתפב

 .- .לוכי יניא .ינא ,ךכ . לכ רחמה אנ לא ..,,ש:שבש ---

 :ילנפי
 ינוג לכבו .ויפ .ךוהב תושקונו תועוערזמ רינש יכ ןעמיש נא

 / / ,הרומרמצ תרבוע
 תהחיק סע ,הריהיה ,הפוקזה היסנמגה התע תרמוע ינפלו

 שעשה ,םיקנעה  םילו דגה היתונולח .תורוש שלש. לכ .סעו םיאופקה

 , ..יקוידב םרפסמ ךכ---,הששו

 .לאָרָשי"ץֶרָאמ םיִבּתַכַמ
 געש הגשב לארשי ץראב ביכאה ימי ןיב להכחה לודג המב

 למ הינקסע סג ויה םהיגובו ,םורכע םורוית האלמ ץראה התיה דקתשא !תאזה
 9 ההיפי לע גנעתהלו ץראה תא .תזארל .תנמ לע קר אל ואב .םירייתה .םירפוסו

 הגהלו בושוה תא חתפל רשפא תמכ  ,תושעל רשפא המ .,שורדלו .ריקחל םג םא
 וקת תורושק יה םורייתה םתוא לש םהירוקבכ .תירוטלוקה הדובעה תא
 :יִרָבה תושעל םדי = הרצק המכ דע ,סוערוו לארשי .ץרא יבשות

, / 

 .הנשב) הרב



 ןאצי רשאב | ואצי םורויתהו  ,םישעורה | םיבאה = ימי = רהט ונע |
 לע דמוע ראשנ לכהו ,יונש לכ אב אל ילארשיצראה ונב)שוב |

 תוצילע הב שוש "הגוגח ירחא  האבח תישפג תוקיר זיא קה תשג
 ןתינש. רחאל םגש ,הקיעמ הרכה לש שגר הזיא ראשנ .תוורפומ תו

 תווקתה \תוחיהמ רתוי תועיספ  עוספל םוקיפסמ ונא .ןיא היקרות
 תונויצל . תועקושז תוכלוה  ל"וח ינב  דצמ- הדוכעבו  םונקפע
 ןיא .תוצוכתמ] תומצמטצמ תופיאשה . תורירקב שה סונויצל , ןומו

 םע רחי לכא .תונויצהי לש םינושארה םימוב .ןלגנש .םיבחרה .םיקפואה
 .ךפיהל .תונורחאה םונשב לארשו ץיראב םייק 'היהש שואי .ותואסג

 תוריהזמ תווקת ילב םג םייחה יאנתל לגתפהל  הקזח חוטנ תגמתסמ

 םילעופה תוחכה פ'ע רשפאש המכ דע תומדקתהה ךררב האלה תנלו ]
 .ץראה ואש
 הלא םגַו ,הרבעש הנשבכ לורג םודוהיה םיריתה רפסמ ןיא תאוח הנע
 םהיתולאש הפמעמל ויה רבכ (פדחוימ תונינעתה .םיררועמ םעא ןאש ג

 קר = .ונותרואל פחיב ושכע תיארנ הרתי = תורורק  וזיא = ,הימשו)
 דימת .תלכקמ איה ,םינשיה ,היגהנמ תא רוע = הבזע . אלש .הרוחוה אז
 הנמאנ התויהכ  ,הלק הבדנכ איה תקפתסמו :היתפש לע "לק ,קוחצנ ₪

 םג םיחרואה תא :םילשורי .הדבכ .ןכלו  ,,."!חקת .םלועל, .:הנשיח ה
 תונינעתהה .סהל כל םשוה אל םירחא תומוקמבו ופיבש ירחא תונוגחנ

 תושדהה םינפה 2 בל םש אל שיא םגש רע ךכ לב הנטק חת

 ,ץראה ו ושעש םומשרה  ינפב םומסוקמכ 8 םידמוע סנה .
 םירויתה ןמ לוהג לדכה הזב םה  םילדננו ,ץראב םהווח .ירדפו = םידוחח

 םיאכודמ. .םיקרפל םיאצויו םירבה המרה לע = ןנואתהל םיליגרה .,הופוומ
 "דוהיו חרזמ  ידוהי ןיב הזה לרבהה הבס  ,ץראב ולבקש םומשלה
 תידוהי הביבסמ אב אוה ירה לארשי ץראל אבש יסור ידוהי ,איה הטש
 םתעפשהו לודג םש .םורוהיה רפסמש ,בשומה םוחתמ  ,םיימואל .םוסוטנא
 תימואל הבוכס ,י"אב אוצמל הוקי .הזכ ידוהי שואש רבדח אוה ועבטו

 לש טועמ אצומו ןאכל אב אוה הנהו .רתוי רוע םירושע םיומואל םויחו חו
 הלאמ אוח יאדו ץראה תא רותל אבה יסוה ידוהי םתס הל ו בת

 ירבע .בושו תוציחנ לעו םעח תווקת לע ,  תונויצח לע הברה םיבשוחו א
 אוה  ןיתוצילמכ םג ילואו  םימאונה תוצילמב ןימאמ אה ןהוקתה - :
 ,התינבל ובושיש הינבל הכחמה  הממושו הכוזע ץרא איה לארשו /

 תוצילמה ןתואש ויניעב האור אוהז .,י"אל .ואובב  ותוממותשה אוח הלז
 הלוכ חמדאהו לודג ץיראב םיברעה םובשיתה = רפסמ - ,דכלב .תוצולמ אא
 ץרא  יכשות לש לודגה .בורהש  ,כטיה ערווש יריה :ותוא  ולופאו א 2

 לש םבושוב קר ונועמ לבש  ונפמ תאזה הרבועה תא חכוש ,סה םיגוע ל
 לכב רפסמ תומוקמ לש תומש קר / טויח  ןחומב .םהלש = םיסרטנוא
 הזכ ירוהישכ ךכופלו ,קיר לילצ אלא ול הגיא הלוכ ץראה לבו לאו

 ולש לארשי ץראמ אב ול ךמכ .םימעפל שיגרמ אוה רשא שי .לאושו
 ,ובל ירוסול םובר .ןימוחינ םג הפ אצומ .אוהש רברה ןכומ ול איה הרש [
 :תירבעה הפשה זוחתפתהב ,תובשומה יפויב .,םידוהיה .שפוחב ןומוחונ 7

 לכא  ,תידוהי ריע הלכ איה םילשוריבש = ,ותוארב חמש או .,םויחה
 ובל תא תוצחולה תושגרה ןמ םג ררחתשהלו רטפהל לוכי ונוא א

 / * הב .השעגהו ץראז
 אוה ינווצ םג םא ,ברעממ אכה ידוהיל עגונב ירמגל בצמה אוה הגוש <
 לש זכרמב ןותנ .וניא .ןצראבו ,תידוהי הביבסמ תאז לכב אוה קוחר קח

 אוה יא ,יסיר ודוהימ רתוו הברה וצראב אוה ישפה םדא = ,םירוהי 09%"
 ידוהימ רתוי הברה אוה ינע לבא .,ינוציחה ץחלה תא וזכ הכורמ ז הדמכ
 םויח ובלב ,אל וא יברעמה ידוהיה אוה 'ונויצ יי ו :ןויחל :

 רבד לע  .תואצרהב תקסועה  רתדוגאב אל .,םילקש ל
 .םאתפ ב אוה הנה ב ו םירוהיל רב ישעמב

 ןפוימואלה .םהיתושגרו תועבטה םתוהליב םיחמשו ךכ | לכ םה םיאורבש םיררע

 אוה הפ

 שו םש

 וה

 בב םש

 ,שממ ,תיָרכעה הפשה .לש הליצְלצ תא עמוש

 ,סגש פ"עא וצראב ותימכ = האר אלש ,ירוהי = חכ הזוא וינפל האור

 הפ ןלארשי ירא ידוחי רפסממ לודג- .םש םרפסמו תויכז יווש םירוהיל
 ןל תתיהש הפשה | הזיוא

 עמושו האור אוה ,המכח םשל וא הלומעת םשל ,האצרהל אשונ קר ות

 ,םילודג םירברל הוק אל אוה ,רשואמו חמש אוהו ,ול סה םישדח םלוכש םירבד

 םעפב האור ,הרוגא וזוא לש רצ גותב םימצמטצמ םיימואלה וויח לכש אוה
 אלפתמ אוהו ,שרח קפוא הלגתמ וינפל ,הלודג תימואל הביבס וויחב הנושארה

 הארמל

 ,ץראל תלעות דימו ףכית

 ,תורירקב פהילע רבוע יסור ידוהיש םירברה םתוא לכ

 םיאיבמ סניא  ןוגה רפפמב תאוה הנשב הנה ואבש םינמרגה םינויצה

 ,ןמז רחאל תלעותה התוא איבהל םה םיריתע לבא

 ילכמ דובעל ףורצו רשפא לארשי  ץראבש ,הרכתב  םהיתבל םיבש םהש ינפמ

 .םה .,תולק רתויה- תורובעה תא  םג תוחרל ילכמו  ,הלאמ  םיכוט םימיל תוכחל

 'ץראב = םירוהיה חכ תא תקזחמ הפ תישענש הדובע לכש ,הרכהה תא םיטלוק

 תורשפאה אוכת זא וילע ןעשהל רשפאש חכל םימיה תוברכ חכה ה שעישכו

 .תושק רתויו רתוי תולודג תודובע .םג ותרזעב רובעל

 .םיצורה  ,הינמורמ םידוהי תרובח םג שי תאזה הנשב ואכש םירותה ןיב

 םישנא ואב הרכעש הנשכ םג ,השדח הפשומ דסול ליבשב המדא תונקל
 וצפחש

 המדא

 ,רשפא

 יםצפח תא אלמל ולכי אל לבא ,ןוח ילעב ויה םהיניבו ,המדא תונקל

 יא תודרונ תונטק תוווחא תונקל .ןיא העש לכב הריכמל תדמועה

 םישנא רחא ץובקל דחאלו ,רכאתהל דדוב םדאל רשפא יא םגו

 .ודאמ השק רבד והז ,פתור ךלה פ"ע והערמ שיא םיקוחרו תונוש םהיתופיאשש

 ןמזוה .ךשמב הלעי ילוא
 רשפאש

 תולודג תוזוחא  ןיכהל  ילארשיצראה  ררשמה יריב
 .םידיחיל תורשפאה רוע ןיא העש יפל לכא ,םיקלח  םיקלח .ןרכמל היהי

 ,ןוגכ = ,ללכה ןמ  םיאצווה  םירקמ ןובשחב איכנ אל םא  ,םונטק םיקלח תונקל

 :אל ךכופלו  ,תומויקה תוכשומה תחאל הבורקה המדא תקלח תינקנשכ ,לשמל

 2 תינזל דקתשא ואבש .ןוהה ילעב יריב .התלע

 ןוגה .המדא

 הלועפל
 ,"זורפמ, הל | תושעל דזע ךירצ רככ .התנקנ

 ..לבח .תוגזל הצפה :איהו ,הרהופמ איהשכ הנה האב תינמורה הרוכחה
 םתבשחמ תא איצוהל היהי השק םהל םג ךֶא ,המלש הבשומ ליכשב

 :המדאהש ירחאו .םינשו םישרָח תכשמנ היקרוטב המדא תינק ..תורוהמב

 'תתע דע וקיפסה .אל תופוחרו ןויצל ןושאר .הרוכע הברהו ןמז הברח שורד

 מ, תושעל

 = תרזוח "הזרפומ, הנואש המדאהש ינפמ ,יוארכ המדאה תא חיבשהל ר

 "| תא םיבשהש הז כ"או ,הנשו הגש לכב הכ םיפתושמה םילעבה לכ ןוב
 שפא וא
 תקלחנו

 זורפמה = ןורסח ינפמו .,םונש וזוא ינפל ונקש .השרחה םתמדאל "ןורפמ

 - אל חבשהו תרחא הקלה ולרוגב הלעת האבה הנשבשירשפא וו הנשב ותמדא

 היהי ול

 ,טישרורו

 תוינקה

, 
 .םה םורקוח ,סידחא .םישדח הז םינמורח :הפ םובשוי .רבכ הנה ןכלו
 ושוק ..םתריקח" סתדובעל  ץקה  עיגי יתמ תעדל רשפא יא ןיידעו )ו
 "םיבוט םוקוח ן' יטחב ,הנידמה - בצמב ,תוינוצח תובסב  ,ןבומכ ולח"

 הזח רבדב שו לבא .תושרל תושרמ התרכעהו המדא תינק ןפוא תא םירדפמה

 ונדצמ .לושכמ םג

 . בםושיה

 ,םה םיבוט םודיקפ ונידיקפ לכש ,חוננ :םירחוימ

 יינינעב םוקפועה | וגיתורפומ דוחא = ןורסח --- אוהו נא

 לב .ץוחנה יפכמ .רתוו םורסומו ידמ- רתוי םיריקפ .לארשי ץראב ונל שי
 לכו ,םירחא םידפומ לש םהיִריקפ לע  ךומסל לוכי וניאו ץפח וגיא רפומו רסומ

 םידיקפ ול הנממ---םהיתופיאש פ"ע הול הז .םה םיכורק םא וליפאו םהמ רחא

 . םלוכשו םירחאה םירסומה תרוכעב הרצ םניע ןיא א םג חיננ אלא רוע אלו
 יקנ םבל
 , וגוצר תא םישוע םהש דסומה ותוא

 הלאמ
 היהתש
 ,תועדל

 ו
 םיאנתב םג ןליפא ירח \ תאז לכבו

 < רברה רשפא יא ,  הרומג | תודהא | םהיניכ היהתש | רשפא יא

 .עגונב .םהיניב דוגנ שי קר םאו .תחא הפקשהו תחא הטש םלוכל
 7 לש .ןכרד לע : ןטשל רומעי אל רחא דסומש דוע רשפא וא בוש .יהה

 0 ,סורסומה לכל םינופה םישרחה .םישנאהש ,ןכומ ןכ לע, .ונשה דסומה
 תובישת
 לופשמ

 ל .ונשה .רסומה וא רחא דסומ דצמ  תודגנתה .םיאורו ,תונוש
 = 'םדא .לכש הז .ירול .אונמו םורפומה 0 לש םדו:כו סכרע תא רברה

 = 2 בוש .הזלו (ןילוכגה תא בוצהל)

 .וננווערל קר םיחוסמ .םלובש

 = רובכ לע" אקור ןגהל ץפחה ןמ וליפאו  ,איהש וזיא הינפ ץמש לכמ



 ,וזכ אמיק תב תורד תסה =

 ,םוחלצומ יתלב | םישנא = ,םורשו יתלב םישנא םה םלובש םהב ורשחב ,םהמ
 ,םמצע תבוט תא קר | םישקבמו וינינע לכ תאו כושיה תא םואנושש םושנא
 ונירסומ ןובש רוגנהו ,לארשי ץראל  םישדח םישנא ואבש | ,םושעמ ףיה רככו
 תעד יבנוגו םיאמר אלא וב ןיאש םוקמל ואב יכ ,ובשחש דע .,ךכ לכ םזיגוה
 עקרק תונקל הנוכב ואב  הלחתמש פ"עא ,ץראה ןמ . חורבל .ורהמו .,חוירבה
 ,םרוג םחכ יאבו ונירסומל הזה  יעבט-יאה פחוהו  ,ישממ .רבד הזיא תושעלו

 םומעפל םונופ המודכו רחפמ הזוא סחל רסיל וא עקרק תונקל םיצורה םישנאש +
 ,ןוע ירומה תכשלל אלו .ילארשיצהאה דרשמה לא אל ,קנבהל אל ,הלואגל אל
 תושרוד םתלעותו םמצע תבוטש ,םויטרפ םישנאו םירוסרסל אקוד םא > יכ
 ,םורסומה תכ יאבל ןומאה:יא תא תוכבלה .ברקב רתוי דוע | וקזחו יכ ,םהמ
 סהו ,ץראב הפ  ונידסומ לכ תאמ ירמגל וקחרתנ יכ , םינמורה םג ושע ךכו
 .םייטרפ םישנא תרזעכ םהושעמ תא םישוע

 רשפא םאה  ,תמאבו .תודפומ ה דוח א שרוד הזה בוצעמה בצמה
 לש  תכ יאב ןא תחא הרוגא לש םושרומ יכ ,אוהש ןמכ רבדה תא בוועל
 ןטש .(הנוכב אלש ולופא) .השעי = רחאהשו והערב שיא ורחתו תחא תורחתפה
 תונושה תורכחה םא .הנה םלוכ ואב הליבשבש ,תיללכה הרובעהב ורבחל
 ירה ,ןהל םידחוימה םודיקפ ןמצעל ריקפרל תובירצ לארשו ץראב  תודבועה
 ,חכה יאבו םודיקפה לכל ףתושמ חיהו רשא ,דחא םויגלוק עבקוש שרור ,וונחה
 ירקעי רוגנ = הזיא היהי םאו .ךחא םכסהבו תחא הטש יפ לע ודבעו םלוכשו
 ןוא הפ לבא | .ענכהל ןא  םויגלוקה ןמ תאצל םא טועמה ךרטצו םורכחה ןיב
 אוהש המ השועו רבוע םהמ דחא לכו ,םירוקפ קר שי .םויגלוק ןיא ,ךכ רברה
 אלפ לכ דוע ןיאו  ,ודגנ םג רבועו ינשה ריקפל דגנתמו ותוירחא לע השוע
 יללכב םידיקפל תונפל םיצור ןניאש ,הזכ שפנ לעג םומעפל ררועמ הזב "רדס.ש

 דורפה רקיע .אלא ,  םירסומה ןיב קר אל | ךורפה  לודג ןפוב] :
 ,הרואכל  ןאיה םתבוהש םידסומה ישא רו | .םמצע םיבשותה ןוב אוה
 ינפמו  .דורפה תא קזחל דע םיפיסומ םידרפנה תא דגאלו תוחכה תא רחאל
 רפול ,יללכ רבד הזיא ןפיב תושעל דאמ השק םיבשותה ןיבש לורגה דורפה
 , הדעה יקלח לכ תא .דחאוש יללכ דעו ןוא ופיב , לכל ףתושמה דפומ הזיא
 רבדוש"ימ ןוא- , תורנהוה הרעה .לש םיגושה היקלח לכל עגונה רבד הרקו םאו
 שי , התרעה לש הרובכ לע ןגיש ימ ןיא ,הדעה לש יללכה סרטניאה םשב
 תוריחבל .ומדקש תופסאב לבא ,הרבעש הנשב רחכנש ריעה דעו ופוב םנמא

 ןיאש רע  ,ריעה ידוהימ ךכ לכ ןטק קלה ףתתשה ןמצע תוריחבב םגו |
 ,העפשה לכ ,  טטירוטבא לכ דעול  ןיא הז ינפמו  ,רעוב הרומו ריכמ
 ,םתעפשהכ םינויטצמה | ,רתוי ב ריעב םיבושתה םישנאה ו"חבנ אל דעוה לא
 תושעל םג לוכו וניא .אוה) ,ךרצה תעשכ הלשממה לא תונפל לוכי רעוה יאו
 ,ופוב ריעה דעול חכ םוש ול ןיא המכ דע . רתוי וא תוחפ לודג רבד הזיא
 לע ונערוה ונמזפשו ופיב הרקש המקנה חצו השעמ י'פע טופשל רשפא
 ורעסנ תוחורה \ לכש י"פעא  ,םולכ הזה הרקמב חשע אל .ריעה דעו ,ותודא
 התוא ול התיה זא וכ , אוהש לכ חכ וליפא דעוהל היה ול , דאמ זאי

 לבא . םובמותו םיבהוא ול שוכרלו ותעפשה תא קוחל רשוכה תעש העשה
 דעובשו חכ לכ ול ןיאש ,רבדה תא ומצעב שיגרה וזכ העשב ותקוחש י"ע
 רעו תרזעב ריעב  בצמה תא ןקתל תלכי שי חמכ דעו .ךרוצ לכ .ןוא הזכש
 ותושולה לכ םע  ,ןשכע לש דעוה וליפאש הזמ תוארל רשפא  ,ןוגה רועה
 םוינע תאופרל ,רשבה ריחמ תררוהל עגונב םינוקת הזיא ןקתל קיפסח ,וגויפרו
 רועול .תוצוחנה לע ופי יבשות ודמעי ףוס ףופש תווקל שי ירהו ,המודכו

 ושכע לש  דעוחו ,הרעה ינינע לכ תא ףיקת רשא
 , ומוקמ תא הל חנפי

 שדח שוא .לכ לע רתויב ערה םשורה תא השועה אוה ופיב דורפח
 היהו רשפא הבש .,תירובצ הנפ םוש אצומ וגיא ופיל אבה :חרואה .,הנח אבה
 , םירחא םוחרוא םע וא רועה .ינב סע .שגפהל םילשורוב = ,לשמל  ,ומב ל
 רבהל םיפסאתמ םנוא רועבש םוליכשמה .,הדחוימה ותנפב םרא לכ .בשוי ופוב
 תופסאה רפסמ ךכ לכ אוה .הבורמש יפ לע ףא ,תויללכ תולאש לע ץעוחלו
 ופוב ! ןאלל םלוכ ואב הרו-עו הרטמ םשל אלה .םיליבשמה  סתואו :,ופוב
 םוצמאי ,םוקזחי רשא ,םיבושח םירובצ םונונע רסוח ינפפ םינוונתמו  םיכלוה פח
 דעו תיב שמשש ,בולק ,תוחפה לכל | ,ופוב םייק היה  םיתנש  ינפל .,םודדועיו
 תזכ םערתוב | ןכ .סג  ןיא רפוב .  בולקח םג  .לטב | וטכע < ,םולוכשמה .לכל
 וב .היהש .תוכה .ותואב :,סעה לא  םיליבשמה תא םרקל לכויש  ,םילשוריבש
 ררסל ועדו םוברעהש ;ודוחל ךירצו  .יברע 'בולק ושכע חתפנ .ירבעח בולקה

 לש. בולקב סה
7 

 םבולק תא  רדסל ידיה .ועדושמ .רתוי הברה םבולק הא

 פ ,תותפרצו תיקרוט,תיברעב םירפסו םונותעל םירפס תיב .םג שי םיברעה
 ג כזה "פע .םיאב תואצרהה ירחיוו ,תואצרה םיארוקו בולקהב םיפפאתמ
 הו פרוטה סיריקפה ,ופיבש םוברעה םולוכשמה לכ םיאב הלאה תופסאל

 :קוח םוז ןאכ ןיא .שלחו .ןוידע אוה הפר  ,וניתודפומ לכ חכ ןאב םג תו ןוכו , םירוהי םילוכשמב לודגה אוהש יפ לע ףא ,ופיב ונזכרמ
 ו ואל אבה ידוהיה ןיא ךכיפלו  .ןאכ שי תוחכה  רוזפו רורפ אלא
 ו לפרועמ רוע  הזיא  םהינפל םיאור רבכמ הפ םיבשויהו .ופיב חור
 עש ,לה םיערוי ,בשוימ םוקמ לא םובלוהש רבדמב םירדונכ םמצע תא
 רווה םידמוע םה רבדמב .ןיידע העש יפל לבא ,הבחרו הלוחג ךרד שי
 עו ינכט ריתעה לע םיעגעגתמ םה ירחו .אוה הקוחר ,הקוחר הבחרהו
 5. ,הווקמהו .שקובמה ,םוקמה לא אובל םהל םרי אצמה

0-45 1% / 

 / .תּונויִצּב
 , ולוקח הפפאה ןודנולב התיה (שרחה ןינטה יפל) לירפאב ח"יב

 / פק 89--1909 חנשל דנריבידה עבקנ ח"הודה לבקתנש ירחא .ק"פאה
 יונ 25 יוחא ליחתמ ישילשה שולתה פ'ע" הוה דגדיכידה םולשת ,הינמ
 ה דעב .ןימולשתה תא רדסל תושקכתמ תודוגאה .שרחה  ןינטה יפל
 ,י'אב וגל שיש בושח רתויה דסומה תא ךכ י"ע םסרפלו רומאה

 וע 8000 0. לש םוכס .לע תויצגילבוא הלאה םימיב האיצוה ק"פאַה
 תנו האיבס .איהו (ךרעב ,בור 875) .קנרפ 0 היצגולבוא לכ ריחמ
 | ינוב ד"טלב :ןירועש ינשב םימלתשמה (ךרעב .בּוה 15) הנשל קנרפ
 ע ,תומלתשמ ,רכמצדב א"לב ,הנשב תהא שרחה ןינמה יפל רבמצרב
 ןנ ,פנש ח'ו ךשמב תוטלתשמ תויצגילבואה לכו ,עודי רפסמב תויצנילבוא
 !ווזא לרוגב ואציש תויצגילבואהו םישולתה ןוערפ ד;ב ,תויצנילבואה
 וו ושפאש םיקנכה תומש ומסרופי המ ןמו דועב .ק"פאה יטפשמ ןפואב
 .וללה  תויצגילכואה םלצא גישהל

 ואח להקהש םיקפוסמ ונא ןיאו .הנושארה תידוהיה חיצגולבואה יהוז
 5 םועצמא גישהל הז ןושאר ןויסנב ךומתיו :חנומאב ונתיצגילבואל סחיתי
 ."תוימונפ .תואולה,, י"ע לארשי ץראב

 מ יוורוג רירה םש לע י"אב ינוגיה רפומ רופו רבדב םיליחתמה
 עחש 'וכו  םוגולוירטקב ,םיאפור ןוגכ ,םיחמומ לש הלוחג הֶדעו החע
 ואצמנ רכבו ,רפומה .תינכת תא  עובקלו ןינעה לכ תא רדסל היהח
 ירתא ,תאזה הרעוה לא םנכהל םנוצר תא ועיכהש םידחא םימסרופמ
 ה תחא הרטמו תונוש תוצראב תוימוקמ תורעו דסות תיזכרמה הדעוה

 )ו ךורצ הז רסומ ר"ע תולאשה = לככ .רסומה ינינע לכ תא רדפל---ןלוכל

 1 זםוגפהממ 26ע]ום \( 30 113850. 5 :הסירדאה פע

 \צ עשירוי,ב םפרפ ירטסואה .טנמלרפה ריצ לכַאג ר'רה .ונרכח

 ווקארקב .תויהל הדו תעה הירטסוא ידוהי לש .תימואל' הדועו = דע רמאמ
 עלגנש :תוינויצה תוונררתסהה = ; הנפתתשת הדועוב .  ז"ש :יאמב . ז"טבו
 שאלה  תוידוהיה = תורבחה | ,הניבוקובבש  תוימןאלה תורבחה  ,הירטסואב"
 יזמה תמרגורפה תא = ללכשל :--- .הריעוה תרטמ  .דועו  גארפבו  הגיוובש

 ןזפנ ,ווקארקב התיהש הנושארה  הדיעוח םינש עברא ינפל העבקש תימואלה

 ?ווהוזסהה - ןהולא  ועיגהש תוגקפמה ןתוא לכ  דוע ולכקתנ אלו .ורדגנ
 זוקטמה לכ תא .ררבל ושכע לש ה ריעוה .לעו .תיעבט תוררתסה  ךרדמ :תוומואלה

 החח1910 תנש ףוסב ..ראמ .תוושח תולאש וז הריעוה ינפל שי : הזמ ץוחו ,וללה
 .חטש דאמ רבדה אופיא-בושהו ,םיבשותח לכ לש השרח הריגס הירטסוא תובלמב
 ואגרידה תער יפל = ,םיבירצ םירוהיה .תירוהי המוא  הירטפואב שוש חיבות וז
 ןטיס בקו ("עבארפש"סגנאגמוא,) :"הביבסה ןושל,, ןמוסה םוקמכש שורהל
 וטל רותב תירוהיה ןושלה תא.םושרל םידוהיל היהי רשפא זאו ,"םאה:ןושל,

 ?\ווחפה תריצי תלאשבו ןרזגאו תולהקח רורס תלאשב .הריעוה קופעת רעו .סהלש

 .? ,תוימואלה תוינורמח תורבחה לכל דופיו זכרמ שמשת רשא ,תידוהי תיגירמ

 ."היח .בולקה  היהו תאזה  תיזכרמה .תורדתסהה  ינפלו ,הירטטוא ירוהיל
 ,וישעמ .לב רעב .יארחא טנמלרפפש

 תיהטסואכש ונורכח םיכלוהו
 ו נווצ תויהל רשפא ךיא םיניבמ םה ןוא ,סתנידמב תימואלה הרוכטה
 ול רשפא ךאיה = םג םיגיבמ םח .ןואו .תוימואלה .תָושירְרְבו ימואלה
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 םויב שרגהל ורמעש | בויקב .םירוהיה תוחפשמ םותאמו ףלא לש

 החדנ התע-תעל ךא  ,ריואב םידסועו  םייולת וראשנ ,ךחחנ םוט ל

 ןוירטסיגימהל ושגוהש תונלבוקהל ךמס שי םא ,רבדה ררנת

 + בויקב הגהנהה ידיקפ תאמו םונוש וו

 תודוסיה םתוא דחי םיעוער המכ דע ,החיכומ שורגה לש יווחחה

 ,םידוהיה לש הבישיה תוכו רברב םיקוחה לכ .םוה

 לש הרוקפה התוא  ילגרל שורגה ןינע לכ רצונ :,רבדה עונו

 הלאל .םוחתל ץוחמ הבושיה תא הריתמה 6 טפוגואב 1 םומ \\

 הזב שמתשהל וצר םידוהיה .אוהה סה 1 סתוכו םהל הוב

 היצילופה תובשל לא םאובב ךא .רלוקריצה דומי לע םתבישי תונו

 אל הבישיה חובו םהל הדבא יכ ,האצמו  םהיתודועתב קורבל

 . םהילע אופא לח  רלוקריצה ןיאו" ,ויר הא ל אלא 6 טסו

 היסימוק לש שארב יחפמה-ןוירטסינימ לש דחוימ  רוצ בווקג גש

 םהבושי תוכז העקפ יב הנולתה ילעב 'םידוהיה יפב תמא םא ה

 והירה ןידב אלש בויקב תבשל םידקמה לכו

 םועגונה  םירבדכ לקהל | רחסמה*ןוירטסינומ פ"הכל = גחונ הוה טל

 רחסמה :תוארהתריקנמ הריזג לכ לע רומת שובמ היה הזה ןוירטמוע

 הכלממה לש רחפמה יגינעל רספה | םורגל הלולע .הרוזגהש .האוש ו

 םירושעה | םירחוסה םידוהיה שורג הרקמב ,לשמל היה ךכ + אלקל

 , םובה םורקמב רע .היה ךנו קג

 . רחסמה .ןוירטפונימב םג וז הפקשה ,הארנכ , הלטב ושבע םווא

 הבישיה = תזכז הרכובב תתל ץוחנל הלשממה .האצמ 1804 תנש

 הנירמבש תומוקמה רתימ םידוהיה תא שרגלו , תונטק םורע שלש

 שרוהב התעש העיגהש רע תונוש תובפמ | לעופל האצו אל

 הלודג הרעפ ליטה  םירושע  םירוהי' יפלא לש שורגה רבד רז הש

 :לריניגהו ,הלאכ .םירקמב .הגוהנה תונלדתשה .הליחתהו םורצונה םווחו

 תותואב :תיכוה .הבש ,האצרה םירטסינימה שארל אוה םג חלש

 המחלמה:רטסינומו ,הרכוב רחס לכ לע האוש טימהל שוריגה רותע מ |

 שש | רוע םידוהיל תוצקהל רשפא יכ  ,רוטנרביג-,ניגה לש .וחערל

 תא טיעמהל שררו רחטמה-ןוירטסונימ אב זאו ,  הרכובו  היסור לוג

 הטמחלמה:ןוירטסינימ רמע כר ןמז ,  ןהב רוגל  םירוהול רתומש מ

 ץק םישל םהב וציאהו םירשה יחתפ לע םינלדתשה וקפר םותענו

 ויה ףוסיףוסו ,שוריגל  םירמועה  םידוהיה םיאצמנ ובש ,רודביותל

 :רימחמה תעדכ הכלה הקספנו םולש תירב תורכל םוגוירטסונומה ינש

 םירעה שלש רתיו .ןאליגראמו דנקוק ,דנקרמסב קר .םידוהוהל - הבושה

 .הרכוב ידוהי ינפב תורגוסמו תורוגס וראשנ היוו ל

 תא לטבל  בושמיט לש ןוירטסינימ היה .חרכומ תרחא הלאשב םלוא

 + םוירחסמה פס
 לע  רכע רשא תא "םלועה, לש עובשה תקינורכב .ונמשר .תחא |

 רוע הררוע אל הזכ שער , הנשמ רתוי הז תכשמנו תכלוהה ,האוה

 ילודג תא ,םירשה יבר תא הרירחה איה ,.םידוהיה לע .הרזגנש הלו

 ,םיימשיטנאה ילודג תא ולופאו הכלממה תצעומו המודה ירבח ושאר תא ₪

 איבי הוה רבדהו :, םהב ךומתמ ולדהי אלה םהידלי .דעב ורגסי סאו 9

 ףוס ףוס ושע ה"אה תויולרתשההו . ללכב היסורב .תירחפמה :הלכשהה לכ

 גוהגהלו רלוקריצה תא לטבל ןוכנל האצמ םירטסוגומה .תצעומ] ו

 אל םיגפ לכ לעש ידכב , רחסמל רפסהיתכב םירוהול = םיזוחא ה'מ לש

 שער הללוח איה -- ונתונותעב קר אל םילג התכה םונכרה תו
 % ; , + תיסורה תונותעב

 .ינימיה רזמעה ,בוקישנימ לבוי אל ןשארמ .ךעשל היה ו
 / 0% ל :
 1 . 6 יי 4 0

 לע לפנתהל ודיל אבש הרקמ לע | הקיתשכ  רובעל ,"הימירוודהיבונ ,ה לש

 סרגנוק הכ הארש ,תאוה הריעוה רגנכ הכופש המחב אצי אוהו , םידוהיה

 היסורב םידוהיה לש םייטילופה םייחה תא רדסל אבה ידוהו .טנמלרפ וא

 רמוא -- םודוהיה . המצעל הדחוימ הלהק תוטדב תדחוימ הנידמ םהל תונבלו

 + תמאבו , הנומאה לע  ,לוכיבכ ,ורבד םה .הלשמטה תא ומר -- בוקישנימ

 אלא םידוהיל וגיא  הנומאה ןינע לכש ינפמ  ,הקיטילופל אלא ונוכתנ אל

 .תיטילופ .הגהנה

 ןילרובמי'צ ירפסב ןייעלו אורקל הלשממה ירש ל םוקישנימ ץעימ ףוסבלו

 תא וניבוו וארו זאו ,ללכב םירוהיה ד"עו "ידוהיה להקה, ד" ןֶאמפארבו

 . םידוהיה תורטמ

 ..םורוחשה לש :ןגרואה ,"הימנז .סור,ה הדיעוה דגנ .אצי רתוי זע ףצקב

 רצוכ :הלאש | הלטטמהל ושוגיש הכלטמה.תמודבש םיינטיהמ  שרוד .אוה

 היפורב סולו  להקהלו. תימוקמ תיטצע הגהנה רודסב קוסעל םידוהיל ושרה

 ? תדחויט הנידמ
 תינברה הדיעוה דננכ םיימשיטנאה ומירוש הקעצה לב יכ / המדנו

 ודיב | תלכיהש הז יפמ םילמ  איצוהל ידכב אלא הרקיעב תנווכמ החוה אל

 ופסאתנש םידוהיה תופיאשל בל םישל הבשחמב הלע אל תמאב יב ,ררבל

 ֶּנ . גרוברטפב

 אל ווכ הבושת . םדיב רכרה הלעש יארו---םירוחשה ונוכתנ הול םאו
 קדטצמ הלטטמה לש ןגרואה | ."היפור,ה לש 'תונוילגה רחאב אובל הרחא

 הלהק דופי לע ןודל םידוהיל ריתהל הלשממה תעד לע התלע אל םלועמ יכ

 תולאש לע םודוהיה םיפסאנה תעד תא עומשל קר התצר הֶפשממה . םידוהיל

 , הלשממהל תושרהו , קוח רוע הניא וז העד ירה ךא ., םתנומאו םהייח לש תונוש
 + ןןכנל אצמתש יפכ קחרל וא .ברקל

 ברה הוב רברל ליחתהשכו , הדיעוב "הלהק,ל רכז ;לכ ףיה אל ללבו
 ,סר קוסעל  הדועוה לע יכ ,רועהש .הלשממה לש דיקפה והקיתשה ןוקפיט
 . . רתוי אלו תויטפשמו תויתד תולאשב

 !. הריעוב ופתתשהש םידוהיה ירבדל תדחויט תובישח לכ ןיא--ןכבו
 : : + םיקופפפלו תוששחל םוקמ לב ןיאו

 ייבונ,ה הנחטמ "תודחפנה,  תושפנה תא "היסור, ןותעה עיגרמי ךכ

 י"הימנז .סור,הו "הימירוו

 הרוקפ = . הופור ידוהו לעמ = רפ םומורגופה רחפש | , תודחא םינש הז

 םוריהז תויהל ךל1ה:ירש "לבל .ןוירטסינימה  תאמ םיהספ יברעב רומת .תאצוו

 . + תפוריאב .תורטדמתהו זגור םירריעמה ; םודוהיב תוערפ .ישעממ

 םירוהיל .אגתל ךפהיש .ילכמ תספ :לש גח ןיירע רבע אל תאז לכבו

 תונןש םוהעב .םודותול םר תולולע לש םורקמה ובר וז הנשב , םונוש תומוקמב

 תורחא  םירע דועבו קסנימב רט א ריזומב | , הנרוהגב רשא הבליזב |, תוסורב

 7 תוערפ ויריל  ואיבהש טעמכו -, םידוהיה לע הדרחו  דחפ הלא תולילע .וליפה
, 

 .דעומ רועב זאצמנ םירתסנה םירענהו פנ הרק אלמלא

 יִכ. .תיעומש וציפנ ץראל ןיוח ינותטב .וז הנשב התיה אוש:תדרח םג

 הז .ןיאש :ינפמ | , םיגימאמ = הברה ואצמנ הלא תועומשלו , תוערפ וצרפ בויקב

 םירוהול האנשהש ןמזכו תררושה תוחורה:תרעס ילגרל ושבע ענמנה רדגב

 ,+ םיקקוחמה:תיב תמב לעמ םג הל םיפיטמו םויל םוימ תרבגתמ

 םידוהיה בצמ רכד-לע  קוחה תעצה :תא יניפה .טניסה םסרפש העשב

 ,"םראה תויכז לש היצרילקיד,ל שעמכ םיניפה היבשחש העצהה וז , הידנלופב

 ןיגע לכ וכ ,.שארמ ונוזח , םמצעל רסח שקבל הפוריאל ואב התוכזבש , לוכובכ

 ןויכמ הכישיה רתיה יכ ; תוירכה יפלכ םיניע-תוזיחא אלא ונוא תאזה העצהה

 + לעופל םלועל אצי אל --- הידנלניפב היצרטסונימדאה תערב יולת .אהיש

 יהשעמ היה ךכ תמאבו

 תושגומה תושקבה לכ יכ  ,םיעירומו םירזוחו  םיעידומ | הידנלגופמ

 , .לכ ולב תוחדנ המש חבישיה תא םהל ריתהל ידנלוינה רוטנרבוגהל םידוהיהמ

 .שרגזול תודמוע ,המש תרזאתהל וצרש ,תוידוהי תוחפשמ המכו ,בוכע

 גוהנ היהש יארפ קוח לטבל ןזכנל הז  רוטנרבוג םג .אצמ תאז לכבו

 יפנע תמישר: תא םידוהיל תונתונה תודועתב םושרל !םינומדק םימימ וז הנידמב

 ' ,הלודג ,ןבומכ ,התיה אל וז המישרו  .םהב  זוחאל םיאשר םורוהיהש  רחסמק

 וז הטושר ,הז ןיממ תורוחס רועו םינשי םידגבב רוחסל םהל רחוה  לכה:ךסב

 םירינו'זניאהו םירוטקודה ,םידמולמה .םירוהיה לש תודועתב .ןליפא תמשהנ החיה \

 לטבהל הכורצ וז תירמוקוגרט יכ = ,אצמ | רוטנרביגהו = ,םינומדק גהנמ .םושמ

 תעצה תא לבקל טגיסה | ריתָע יב ,הוקת שו ,םיתעה ונתשגש יהחא ,ןשכע

 5 ל +
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 גהנמ .לטבל תרמוא איה אלא ,םידוהיה תכוטל  תנוכתמ  הניאש | ,רוטנרבוגה

 ,הפוריאב קוחצ ררועמה = |
 ..!התרזעל םוקוקז םיניפה ויה אל ולוא ,יוה ,הפורוא לובשב .לכהו

 תדמב תניטצמ | התיה הדנקש (נתאמ םה םיקוחר אלו ,םימי ויה ;

 תא תופו םונפ רכסב תלבקמ התיה איה .הנמוה הלעמל  ןיאש םיחרוא:תסנכה | *

 םחלהל ונאמשו תאזה ץראב םמחל ושקבש םיברו , הצראל ואבש םוררונה לכ <

 תא ואצמו הב וכשיתהו הדנקל ואב הכורבה קרויונל .הסינכה .תוכז לע

 עובשמו שדותל שרוהמ לדגו ךולה וז = הנירמל הרגהה הכלה ךכו .םשקובמ

 ולע רדא שרוהב רחא עובש לש ךשמבש דע ,ךכ יריל רבדה עיגה ,עובשל

 .םורדונ ףלא ב"י הרנק תמדא לע

 תורצב טיבהל הלוחתה איהו הערל הלשממה לש החור ךפהנ םואתפו -

 ,תויטולופ תורחא תובס וא ,הרגהה לש התומב הזל המרג םא ,הרגהה לע ןוע

 תוריזגו.תורמוח לש תועצה ךורעל וליחתה םיקקוהמה רופב יכ ,הדבוע יהוז ךא

 ,הינומורו היסורמ םירוהיה  םיררוגה לע למ םרוק תולחה תורוזג ,םירגהמה לע =

 ,קוחל .תויהלו םשגתהל הלאה תורזגה וליחתה רכבו

 שורדל  :הרנקב םג גהנוה םהיפ לעש ,תונקת ולבקתנ ץרמב 15 םויב /

 תואצוה וא ,עסמ-סיטרכו .םינמוְפמב רלוד ה"כ הדנק ףוה לע .ותולעב רדונ לכמ

 ,החפשמה רכח לכָל םג 'ץוחנ הזכ סוכס ,תואושנ וונוע ןילאש םוקמה דע ךררה

 תאמ שרדוש םוכסה לפכי ראורביפ שדוחבו .ץראהל תסנכנ המלש החפשמ םא

 תבשוממ הלחמב הלוחה ררונל תושרה ןיא ןכ ,שפנל רלוד םישמח דע רדוג לכ :

 .ןץיראהל .סנכהל <
 הלשממה הרותעש תושדחה תוריזגה תרושל הנטק תלחתה קר יהוז

 יצחה קר וליפא לבקתי םאו ,םיפועס ב'פ שי השדחה קוחה:תעצהב ,םסרפל

 יקספת אל םג םא ,הלודג הרמב רצעתש הדנקל הרגהה הדותע םהמ

 דחא לכ. .ולא תולבגהל םובשותה לש .םתוסחיתה איה .רתווב .האולפמו

 לכ יכ ,םועדוו לכהש תורמלו ,ץראה תלעוה תודא לע בשוח וגנואו ומצעל קרי גאוד

 תורמלו . ,ץראה תומשנ תא םיבישומה ,םיסנכנה יוברב יולת יז : .ירמ לש הרשא =

 קרש | ,םידדוג םה םיבשותה לכ לש תושימחמ רתוי .יכ .,לכל .. :ריו .אזה .יןלגש :

 הלוח ןיאו גאוד ןיא  ,רחסמהו תשורחה יפנע לכב הנידמה החתשתה םללגב

 ,הרנקל הבר הער אובהל. החותעה  הסונכה:תלכגהל הלומעתה .דגנכ םמוקתהל |

 םושדח .םייח הכותל ופינכוז .ץראה לא  ואובוש םישרח תוחכל ןוידע הקוקוה =

 .הלולכשו התוחתפתהל :ורזעיו ==

 םידרוגה לע תורוזג תורזוג תירבה 'תוצרא םא ,יוקהה לש וחכ לודג ךכ :

 ירמגל םירחא .םוילכלכ  םיאנת שי םשש יפ:לע:ףא .,ןכ. תושעל הדנק םג חכורצ =
 ,הקירמאבש הלאמ

 יאצילג ינלופ טטופוד ירו:לע ירטסואה טנמלרפב חלאשנ תחא הלאש
 ברקב תלהנתמה תימשיטנאה הלומעתה לש היפוא לע ונתוא הרימעמ איהש

 ,םינלופה
 לגרו'זהל הפסוהה תא המירתה איה !יוקיקכ היצילופה התשע ארונ "לוע,

 ןיעמ םורוהיה .לע .תולפנתהו  םירבד תולילע האלמ התיהש ,'הקפלופ \ הביג,
 הוה "לוע,ה תא  יקסבוליטס ןהכה ינלופה טטופירה  חאר ,םימורנופל" האורק =

 המרחוה דוסי הזיא לע | !ןוירטסינימהל הוצלפרטניא  םינכה ותאנק | תמחבו

 דגנב טנמלרפב ףירח םואנ אשנו .הז הרקמב ןהכה  שמתשה םיתניבו 0
 םיגותעה חסונב .,פהיתאטחו םירוהוה תונוע לכ תא הצרה ובש ,היצילגב םירותיה =

 .היסורב .םירוחשה =
 םושענ םוקכאהו ,םינלופה יסכנ \תא .םהירָי םושבוכ היצולגב .םידוהיה,

 רחסמה תא ,םיתבהו תועקרקה . תא םידוהיה םושבוכ םירעב ןסהל  םידבעושמ
 םצראמ .תאצל םיהרכומ םהש דע | ,םולכ ראשנ אל םינלופה יריבו ,תשוהההו

 י"תורחא תוצראל רודנלו |

 / שמ

 4. 1 ה3תגהמההה ץה) > 2.8 =

 )כ הווהונה םידוהיה וינע ד"ע רפסל ןהכה ,ןבומכ ,חכש הזבו ל 2
 ₪ ,וז הנודממ .המוצעה הרודנה \ רכר :לעו ., הנינשלו לשמל התיהש
 . הבוט  בורמ איה םג האב

 והוהוב םחולה ינלופ ןותע לכ יב ,טטופירה  ןעמ ומואנ ףוסב
 וע "הקסלופ הביג, לנרו'זה ךירצ ךכיפלו , הנורמהל הבורמ :תלעוה הוב

 ןוט אוה הוצמ ירהש ,שנעהל אלו הליעומה  ותדובע רעב  תרוכשמ
 4 + ןידה קמוע תא םתא .תוצמלו םידוהוה

 ₪ החיה אל תיסורה .המודה םגש ,הז ימשיטנא םואנו
 ענוקעכו = ,ןילופב םוימואלה םינלופה יגוח ךותב םג בר .ןוצרב .לכקתנ
 :יקפבוליטס ןהכה תא תפומל רימעמ "ןעוד,הו , הלא םירכרל המכסה

 05 המודה תמב לעמ תאצל םהינפל העיצמו הכלממה:תמודב | םינלופה

 / ,.תיפורח ןילופב רשא םידוהיה םע
 לרפב טטופירה עימשהש השרחה "הרותה,, איה הבושח הכ
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 ןק הנע יכ ,רמתחה תלאשב הניט גרא ב וניחא םוקוסעש רע
 ןתוומתה תינוטנגראה הפגמה וז--הכראה אב יכ ,רבשמ תנש  ,םהילע האב
 / , םורנהיה .תדובע ירפ לב תא התלכו הרשה תואובת לכ תא הלכאו

 היזג םהילע הרזגו םידוהיה לש חו ר ה ינינע לע הודי המשו הלשממה
 לכ תא רוגפל הטילחה איה :היסווב וליפא הומכ העמשנ

 תורות .פהירלי ודמל ובש ,םירוהיה לש "הרות:דומלת,ה

 , + תודהוה תעדו
 מ םג ןלג .המש םודוהיה .ולגש םוקמ לכב יכ ,רבהה ררכוה

 ןחיניטורו היסור .יאצוי ור יפ:לע .םיניטנגראה םיטסונולוקה :תויהב . םהמע

 אש הרוזג ל ת'תה יתבב הנירטה תפש רומל תא .בושחל המש םג םיגהונ

 !ונעח םידליה תא ןיכהל ךירצ םולוחהמל רפסה:תיבש יפ:לע:ףאו ,.התואלמל

 = וז הבוכסב םהילגרו םהידי תא. אוצמל תורשפא םהל תתלו םויחה לא

 ודותבב .ץראה = תפש רומל לש הוצמה = תא .םייקל  ןוכנל .םירדחה .זאצמ

 'ת'תהל לכקל םידוהיה ורחב קוחה לע וז הרבעה םושמ =: רתוי .רועו

 גו ,ת"תב .םויללכה םידומלה = תא גוהנהמ םייללכ  רפסותב  םג .םירקבמח

 < < + הזה תוברתהו .הרזה הביבסה תעפשהמ םהי .לי תא .לוצהל .ורמא

 : ? הלשממה התשע המו

 ש רומל תא ליטמה קוחה תא רומשל הרומח תרוקפ האיצוה אל איה

 כ תא ירמגל הרגסו ההמע אלא ,"הרותדרומלת,ה יתב לע ה ב ו ח ל  ץיראה

 3 : + ת"תה .יתב

 ןפנ םילרתשמ נואו ץירפב .םירמוע = םניא תוירזהיה תולהקה ישארו

 ילנה םידומלה תא םג ורמלי םהבש  םיינרירומ םישדח רפסייתב םהל רפול

 )ל לא תד דומלל .ןוישר שקבל םיצמאתמ אלא | ,םיירבעה  םירזמלה תא םג

 רונחיותבל םהידלו לש ךונחה לכ תא רוסמלו .םויב תודחא תועש = לארשו

 : , םווללכה

 ,'רוהיה  ךונחל ,םירליח לש יטוא לה  ךונתל גאוד ןיאו

 - ,"השמ תד ינב םואגיטנגראה,

 ,םונאיורד ,א -ךרועה

 פההאפסק -4. [. 17/8085.

 .ינרבדלונ / +" .אוצומה

 הו. תת

 יפלועהב, עובקל  םירמוא .ונא ,תברעמה תאז

 וחייעבו לארשי ירעב השענה לע תוריקס --"קוחרמו בורקמ, שרח

 ,ווניארוק תא שקבל  םירבכתמ ונא  ירהו  ,ל"וחבו  היסירב

 א 9אַרמ םלואו הו קרפל תועירי ונל יקיפסהל אנ וליאוי

 יפחת רומג קויד תוקיורמ תועידיה הנייההש ,םישקבמ

 '' ל?רפמו ומש  ןהילע ןיאש  ,תעידיל .ץרמנ רוצקב
 --.בל םשוי אל ,יתסירדאו .עידומה

 "עט
 + + %- שש



 ו \
 ירו לכאב אילי ליווצ רעביא ןערהיוש
 התפר
 ן ענ סאו

 .גרובסרטפ שו

\ 

 .הנליווב קרברש המלש לש םירפס רחסמ מ

 :םישדח דומל יהפס .רואל .ואצו

 תעירי = תישארו  תיבדאפל 0

 ןיקרטות .ל יו תאמ ו 0 הארוע

 - / .'ק 40 .הנקותמו הינש

 ם ,תיבדאפלא רחא ןושאר  רפסו תובדא 0

 .נ תאמ  םירויצ םע ה ל - תרמה

 5 ריחמה גר בנוייא .דו יקפדיל

 הו הינשה םידוטלה תונשל היטמותפירה

 תידיבעל הרחוימ הקלחמו תוחישל תונומת םע

 'פאק 05 | . ןאמבופ בקעי תאמ .בתכב-

 מ - 1י ו ל והילא תאס םירויצ םע דומלו ארקמ רפס םייחהו הש ּ

 רנכל ב"| גובניטש הדוהי תא ּי הי גירה

 י'ק 90 .םיבר םינוקתו תופסוה טק ה שילש = [- 0 /

 תונשל גובניטש הדוהי  תאמ ינש קלח היתמותסילח

 +1,20 ריחמה  ,תונורחאה םידומלה 0 1

 ץיכוש ריה .א תאמ הקודקדו תירבעה היפרגופרואה תרות 10107 |

 י!ק 80 'ב קלח ,'ק 50 'א קלח ,םיקלח ינשב

 .בוורכ הדוהי תאמ בתכב האצוהל רוע רפס ןוגגסה יליגרת וש

 רפכ ,'ק 20 הרומה רפס ,קוצלאיחי היקס \

 0 . .'ק 30 דימלתה \

 1 תאט בתכב האצרהל ר:ע רפס ב םילי

 י'ק 60 'ב קלח ,'ק ₪0 *א קלח ,םיקלח סה תר

 80 ב"ח ,'ק 20 א"ח ,ל"נהמ בתכב םיליגרתל תוינכת וי

 יק 80 ןאםדירפ י"או ןיול .נ תאמ תירבע היתמותס*
 תיעיבר האצוה .תיסורו תירבט םגרותמו ראופמו רצוקמ ףורע ןתלש 1

 י'ק 50 ריחמה רג ב ל ב"ו תאט תופסוהב 0 3

 ל 10 םירועישה תא .םוי לכב וב םשרל םידימלתה דעב .ךיכזמה

 י'ק 25 הבירבב םידלו דעב יגש קלח תופסוהבו 'ק 15 הבורכב

 .'ק 60 ריחמה ,ן י ט ש פא .א תאמ םידימלתל שךדח קוקה

 תורודהט'גב שרפ מ ארק מ םשב רצקררואיב פע םיבותכ םיאיבנש

 םיטפוש ,'ק 25 עשוהי ,תיסורו ןאגראשו ,תירכע

 'בו "א םיכלמ ,30 'ב 5אומש /85 'א לאומש ,0 2

 י'ק 75 והיעשי 5 6

 ירבע רואיב םעו (םעטסיס ןעיניל) םירוטה תטיש פ"ע םיבותכ\ םיא'נ)

 ,תיפורו ןאגראשז .תורודהמ ותשב ארקמב הניב םשב

 י'ק 40 עשוהי רפס רוחמ 3
 6 .ירחסמ תיבל הרסמנ .גרבניטש עשוהי .םכחה ירפסמ תושאוה הרוג

 ירפס לכ דימ ת  ירחסמ תיכב םיאצמנ יתואצוה ירפס

 שטח םע הפשה
 האצוה

 םינושאה םיקופ

 מח 6

 .םירפסה רחפמל | םיכיישה .םירברה
 , השירדה םוכסמ ךרעב .צורפ 15 המידק ימד ילכקב ,חלשא )נג

 , סנח שָרור לכל וחלשי תורפסה תועצקמ .לכמ  םימרופמ םינלש
 3. ד. 00660087, 30המה0) תחתנאה גוגת יחכתמ

 :רמ אוה םירצמ "ץרא לכב יםלועהו ןכוס

 .ריאאס טרופב רעטפיר מ
 ו תומס קס 80 0

 .לכ כו תואצותה = לכמ .לימורו = ןיגרא'זו הלכשה * ירפ דש

 םימתוחהל החלשנ

 (טיאמו ב'כ ףרכ 'ג תרבוח
 :םינינעה ןכות

 וב (ז|רנזול ק ףסוי ר'ד .אוש ןוחטב (א

 .(ךשמה .ןאמור) אטחה (ב
 (ח|.יקצבול .א .י

 ( .(ףיס) .הריתסו  הלילש <(
 .יקסומיפכמ .ב .ש

 ,ןומ ש ןוש רג  .(רויצ) המוח (ד
 .(רוש) .םונבלה תּולילב (ה

 .ןאמביפ בקעי
 ,ושילש רטאמ .תודיסההה תוהמל (ו

 .לאקוחי]ב יכדרמ

 לע 1910 תנשל המיתחה תלכקתמ

 ,תורפסל ישדח יתע:בתכמ 60

 ,םייחה:ינינעלו עדמל חלש תש

 .1896 זנרת תנשב רדפונ
 4 : ץיראל-ץוחבו היסורב המיתחה יאנח

 ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךרע יפכו לבור 8 הנש יצחל ,לכור 6 הנשל
 ,תואקרמב חולשל רשפאא .'פוק םישלש תבותכה יונש דעב

 םג ,אטסופה תאחמה .דבלמ ,ונל חולשל םיבירצ ל"וחמ .םימתוחה
 .תקיודמה םתבתכ ףאו ףסכה חילשמ תא ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ

 :םיפפכ חולש מל תבותכה
 ל 0 וזאאהק. 06008, 9 218781. ,4 18680", הקנה

 א 000 6 2 תסמנסממוה אוווא 0 5.
 ְּ 9 ו

 1. 1. 0986. 8 / ]גש 011898[, )8801.

 (טפפ].) 61 0ע90ח5א8]ה, 46. 6 2081/80 0065 5.
 :היצרטסינימדאהו תכועמטה לש תבותכה

 6 האו ה 1" 1117770 ג א כי*, 06608. 1102. הז. 9.

 140080010 668 1145011110 011*, 006888 ( \גפפ1880) ..9.
0 

 ,םיאפורה תצעב ועמש
 ל לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ילזרבו
 םיטפצרה ותוא םיליכבמש הדמ התואב לזרבה דופי תא .ליכמ
 וב שי "לזרב, ןייבש לזרבה דוסיו ,םיאפורה לש :םילועמ .רתויה
 היתשל הפי אוהו ףונה תא אירבהלו םדה תא רהטל  ידכ
 ,תונייה ראש לכמ  רתויב לוזו רתויב  ליעומו \ םינטקלו .םילודגל

 .הפידואו יושרו "למרכ. תרבח  לצא הריכמה

 :.ןאםנייטש

 .יקסבניפ .ש

 .(111) לא

 ,ילורכ קשוה

 .(1) לארשי.תוצופתב (י
 טושפ ידוהי

 .(א אא 1[) םישקמו : תובשחמ (או
 .בורק ובר

 א א

 / ר-

8 | , 
 הקירמא  תנידמל "ם 5 ע ה, .ןכוס

 (ם"מיב) ןאמרעקורד גם רט

 8. תזטסא6תמהמ אש -108, 50 6808] 8(.



 תחה תיבקתמ

 ה

 התופתתשהרי ההרוזר
 םהיפתתשהבו ם; תברענ ויעב

 םישלו זא ןגישהל ולכוי םימתוחהו ,הנשה .ףוסב קר

 כנ ררסב הקיתוילביבה .יכרכ תא ןהב

 ,םירבעה "מב לכב
 לודגה הקיתוילביב,ה .ירפסק תוכורכ

 ,תירטעהו הלודגה ,"תואקיתוילביב.ה לע םותחל רשפא

 ואצי ןושארה עברב

 ,דיגנה לאומש יבר ריש לכ (א

 .שרוד לכל םנח חלשי טרופמ טקפסורפ
 , םיראבמו .םיהגמ = , םירדוסמו .םיבורע ו

 : 5 ,((גארפ) ידור ם ,ח ר"ד ו"ע 3
 המלש ריד יבתכ לכ (=-ג\ ]5

 ,םינקתמו םיהגמ ,םירדוסמו םיבורע זיבור

 ,ותדלותו רבחמה | תנומת םע

 .רנגוול ק י ר"ד י"ע
 םילשוריו ידדוהי ןואנ :ינש רפס ג ו ּך נש ר

| 

 פוס תנש לש ינשה עברל המ
 תועובשת הקיתוילכיבה לש

 "חלורנ הקיתוילביב
 וח םורפללכ טירכמה ר-*

 הת רפסה רחבמ

 םיסכחהי ובוסי לש

 .הנש לכב םירפס (50) םישמח
5 
 במ

 +1 טופו

 .תריעצהו השדחה ;ורנש

 , ,.תוצראה לכב םירבעה םירפיסהו
 0806 תב

.+ 

 :וללה םירפסה פ"דהי
 , ותדלותו רפחמה .תגומת

 ,ןושאר קלח .ןווניבר ,מ ר"ר י"ע
 ץוא רבדמב עפמיתומישר ,עסמ ירווצ (

 .(קרויגוינ) ץ י בר קי ל יז ,ג 'פורפ תאמ ,שוכ

 ,ומצע ידיב תובותכ ויתודלותו רבחמה תנומת םע

 ,א'ח ,םיריש ץגוק ,םימודמה (6--ח
 .ןוסלגצק קחצי תאמ

 , םייתורפפ םיפוט , ברעב (י
 ,יקפבצטידרב .יכ,ם.ר"ד תאמ

 ₪046 ₪ ו (אס..0ט) \606.6שט

5 

 א.6יפטו טוף 0909ן1וף 1 36 \טפפטטו] 0%

 א ףטש(ב 46 "600 0, ₪

 ןוגועפ) םינורחא םיבתכ (ג--אי | וחפפיש ;גרבשרה ש "א תאמ , תור ב

 ןושאר קלה ,יק פד ש רב ,יתאמ (חונמה | המלש ר"ד יבתכ לכמ ןושארה , אבה רפסל 5

 ,רבחמה תונומת םע םופדב רדסנו ךלוהה ,"תודמה רפס, , ןיבור = 2

 5 ,ןלפק .פ/ י"ע ויתודלוה , + (בודקב .אצוו 2 5

 2 םדא רותב יקסדשרב ,!, תיתורפפ הסמ םִעְו רטמשדנרב ,ד ,מיבתכ לכ ו -ד 5 5

 5 ,רודניב א-ןב תאמ , "רפסמ רותבו םע ,םיקלה השלשב ,םישדה םג םונשי ל 2 . א

1 : : 2 ; 34 

 2 - | ,,םה נשה עברה לש םינושארה םירפסה ינש =
 ל ."תודמה רפס, :וושיי" ופ ,ןיבור ,ש ר'ד יבתכלכ 6 5 ₪ 8

 (כ 724 קמ ₪ .םיובל ויט .ם חפ ,יד"בה-תנלפמו,רהאלמ ,םרה 0 "יי
 = ₪23 ,(ןייטש גרא ב י"ח תאמ םיאולמו ןיל טייצ לל ה תאמ ו

 5 ט 2 ?המיתחה ריחמ |
 ה 7 5 | םע הנשל לבור 48 1 ל"וחב ;לבור 18 חולשמה םע ,לבה 10 הנשל :היפורב < 3 = %

 ( \ ךרָעב הנש עברלו יצחל .ןכו  ,יחולשמה : 0
 ₪ 3 ה |, ש | ו ןורועישב ,(תורפסה תועצקמ לכב םירפפ םיתאמ) "תירבעה הקיתוילביב,ה םע 5 = 5

 ו ?הנש עבר לכב תחא תבב םירפס 95 לבקל | 8

 ₪9 2 -* ע | םע לכור 88 הנשל :ל"וחב ; לבור 85 הולשמה םע ,לבור 24 הנשל :היסורב = 7

 ד" ,ךרעב הנש עבהלו יצחל ןכו .,חולשמה ו ה
 % 5 םתמיתהל ףרצל םהילע תחא תבב "תירבעה הקתוילביב,ה תא לבקל םיצפהה 5 5

 ₪ :םיכרכ םישמחב רדה תכרוכמ דעבו ,שארמ לבור 609 דוע "הלודנה הקיתוילבוב,ה לע 5 =

 5 .הלעיש יפכ ,הנוקה ןובשח לע חולשמה ,לבור 869 (םינונעה ופל םירדוסמ) .
 ט ורדה .תכרוכמ "תירבעה הקיתוילביב,ה תא לבקל כ"ג רשפא ןירועישל ןימולשתב שו
 - תוכירכה רעב לבור 8 תפפוהבו -- םירפפה .תאצוח רדס ופכ --- םיכרכ םיעבראב קר לבא <

 שר .יחלעמל ראובמכ הולשמה .(םיכרכ 5 לש תוכירכה דעב עבר לכל לבור 1) םיתנש ךשמב |

 |[ 0 . .םרוקה יפל הנידמה יפסכב חולשל רשפא ל"וחמ

[ 
 | אובמ סע | ק"הכ .תפוקתב = םירבעה תשבלה)

 ןיתעז ויתע

 ה1ץתההסת, כסההזאחו 3 [,,  החקסאוו כ".

 1וושההפא (14ו58816) .,118 סטו <

 6. .םידימלהל :ירבע-יסור .ןילמ :םרפ 9

 הז ךרעבו 'פאק 60 רוע ל"והב .;כ"ור 5 הנשל

 ,הנש .ץברלו ,יצחל=-=

 תישילש הנש
 רויצמ עובש ןותע

 ינבלו - םירליל .תוקוניהל
 ,םורוענה

 גנוקרוזוטומ רער טימ

 ןע יידוא םוצ /
 עשודיא ט :הסירדאה מ :ךוז שיט ירו

 םלאה ו | .םנעפ 0
 < ,רנפל .,ב ,י ל"וטהו ךרועה

 לנצ

 ו

 :טרופערדא 0
 | 200 טה אסא צטט

 , "קלאפ ןושידיא םאר.
 'ז ןווד ךילטנעבעוו ןעבעגעגסיורעה ,שידיא ןיא גנוטויצ עשיטסוגויצ עגיצנייא יד

 4 +ןעטסינויצ רענאקירעמא יד ןופ ןאיצארעדעפ

 ןופורייא ןוא אקירעמא ןיא רעבוירש עשידיא עטסעב יד ןופ

 ןפנויצ .רעפיו< .טלעדנאהעב :ןערעוו \ יקלאפ  עשיריא סאד, ןוא
 יש א ןעבאה סאוו  ן;ט יהנעגץלעגנא  טשירוא = ענוימעגלא -ךיוא ןעגארפ

 .טערעמנוא סאוו ריא רעדעי . טלעוו רעצנאג רער ןיא
 י"קלאפ עשיריא םאד, :ןערינאבא םוראד ףראד ןעגארפ

 + זיא דנאלסיוא ראפ זוירפ רעד
 + רהאי ץנאג א ראפ ראללאה 0

// 

₪. 
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 .ירבע ןועובש .
 .ישימח םוי לכב אצוי

 א"ע  חוטב-טלקמ שוכרל תפאוש תונויצה
 .לארשי | ץראב לארשי םעל יולג-טפשמ //

 .(ליוכ תמלגולפ)

 יש 1

 :ןכתה
 --י"-57--

 , הפצמה לע ₪
 .האסה השדגנ (א 9%

 .ןויסנב ודמע םיברעמה (ב
 .תובהל יתש ןיב

 ,םדצב "אלא,ו--םירפסמ (ד

 . םיובנירנ ,י .ןילופב תוללובתהה תיחת ₪ ו /

 + רלפנרב ,ש רד / רריש לימא ₪ .-

 . ןיבור ףסוי .הוקת חתפ

 םירפס רפומ ילדנמ (ב"י) השעמה רופפ ,המלש .ייח 5

 7 .ץו ,הקירימאב .תידוהיה תונותעה 6
 . תירבעה תוברתל תורדתסהה דעו ,תכרעמה לא בתכמ ל

 + ןמ םחרבא :ןן| הינמורמ םיבתכמ 8

 . ,י"אל .היפורמ האיציה תעונת ₪
 ! = ,תונויצב (10 |

 ,היסורב 1
 .ץראליץוחב %

 .'פוק 55 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לכוו ל הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורג "םלוקהש ופפ

 , רלור ₪ %/ג תפירימאב ,גגיליש 9 הילננאב , קרשמ 9 הינמרגב , םירתכ 0 היראגנוא.הירטסואכ = : ל"וחג

 .תנש ברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 / .2 30 הסירדאה יוגש רעב

2 \ 
 ] ו 'פוק 46 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 69 ןושארה ךימעה לע -- .םיתעביא תקליחמ טיספ הרוש לכ רעב : תועדומ לחפ

 :הפירדאה

 6האחוה ,['ג0 הע", 3, 01ץאאנזו 00 ב הדסאגא 3.5 11 |+603%000ם ,,113013זם', 0 ו!מג <
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 האב וז הדירי ,חורה תדיריל קהבומ ןמיס ןונגסה תרילו <
 תא 'ממורו תובבלה תא וררועש ,תולודגה .תווקתה |דבא
 ,הל ןירוק תוירבהש ,עקרק יבג לע הרירגה התוא.ךותמ ,|

 ."תוישעמ,
 ןויערה :יפלכ .שארה תלקהב וז הדירי הווחאו  הרושקו =
 יאשונ דגנכ שאה םיליקמ הליחתמ חורה ישנא יפלכ .,וואש)
 ןתרוע האנש ךיתמ םהילע םירברמ כ"חאו ,חורה ישנא ,ןויעצ
 תובבלב ררועלו םכרע תא רירוהל ,םרובכ תא ליפשהל םילוחש

 המל חורה תלשומ "תוישעמ,הש םוקמב ירהש ,םהילא זו
 האב אז

 ונייחב םיאצומ ונא רחי םג ולה םיערה םינמיסה ינשו
 ומכ רברה תא אטבל םיחרכומ ונא--דוחיבו ,ושכע לש :םיינוש
 ,אישנה לש םינורחאה וימואנבו וישעמב--א₪ש

 ,ונתוררתפהבו -- ךכ לכ םיקוחר םניא םהו -- םימו ווה
 לש ,םיפאוש לש ןוטה טלש ונלש םיגיהנמה ימואנב ,וניתומ
 תופוקת תא רימת ןייצמה ןוטה | ותוא ,םימלוח  לש' ,םיש

 הלואגל הריבכה הפיאשה ,תולגה רעצ ,קומעה רעצה ה
 ויהש העשב וליפאו ,םימואנה לכ ךותב םילחלחמ ויה ,היחח

 הפיאשו רעצ ךיתמו .רבלב םיישעמ םינינעב  םילפטמ ם%
 ,השעמ ישנאו םירחוס אל = .ונלש םייניממה = םידסומה וא
 רוסיה תא וחינהו ונלש  םיקנבה תא ונב | ,םימלוחו םיזוח ו
 קושב - םיחיכשה תוישעמו רחסמ  םשל אלו = ,תימואלה קה

 .הוקתו ןויער םשל אלא ,וללה םידסומה
 ונינפל ואצי םיצולחו- -ךכ לכ םיקוחר םניא םהו--םימי :ויה
 ,תוריבכה תופיאשה ירצוי  ,הלודגה הוקתהו קומעה רעצה ף

 קשמ עמשנ ונינרבר = ימואנבו = וניתופסאב = ,ונתורדתמה וע
 ,ונלש  םינרברה ויה הבשחמה ישא  ,חורה ישנא ., הניבשה
 ,ונכותב ויהש םיינומההו םיסגה וליפא םשאר תא וניכרה .םהי

 םיקילדמה קרש ,וניבהש הממ רתוי ושיגרה רשפא ןא ,וגינה
 תולג ייתל האנ:ה שא תא םילעמה ,הוקתהו .הרכהה ריפל *
 םנוא השעמה ישנאו  ,העונתה יגיהנמ םה  ,תורוח יוחל הקשה"
 הבשחמה יטילש לש .תונויערה תא םייחב םושגהל .אלא 5

 - | : 0 ור

 י תיעיבר הנשו

, 

 | ה ריל ו

 == = .עירת ,רייא 'ג ,הנליו

 םעהס1ז ג, 99-ע0 4518, 1910 "\ ה

 םימעפל ,ביהלמה ,ררועמה רובדה רימת עמשנ ונתמב לעמ
 ,תוליצאב .תלבוט ונתמב התיה דימה לבא | , היזוליאה םג
 .הפיאשהו רעצה תניכש הילעמ התלע אל םלועמ יכ ,תונידעב

 הנתשנ .דימ .הדיריה הליחתה -- "השעמה ימי, וליחתה
 רקבבו | ,תורחופה לש ןונגפה ונתציחמב םיעבוק וליחתה .ןומה
 * .םירבדה הלא לכל םיזב ונלחתהו "םיחכפ, םאתפ ונישענ הנהו רחא
 ."םילטב,ה

 שארבו  .םיררויו םידרוי ונא ירה ,הריריה הליחתהש ןויכמו
 , תוררתפהה דובכ רמושו לגרה אשונ תויהל רקפהש הז---םיררויה

 ומצעב ערותהלו תוארהל ויעפמל אישנה ךלוה ןו רחאה ןמוב
 "ןיאש הטלחה יריל אבש ינפמ ,תונוש תוצראב תורדתפהה ירובצל
 םיררושה איבו ברעהו תוערה דוריפל .ץק םישל וזמ הבוט ךרד
 לודג םואנ םאינ אוה ,אב אוהש םוקמ לכבו ,ונברקב ושכע
 "תואצות לע\ .תוררתפהה ךותב םינינעה בצמ לע ותער תא הלגמו
 ןושארה -- םילודג םימואנ ינש ונעמש רבכו ,ןורחאה סרגנוקה
 לע הקיתשב רובעל היה רשפא ןיידע םאו ,ןודנולב ינשהו בובלב

/ 

, 

+ 

 "=  תוערע םישרודה םירבד הברה שי וב םגש פ'עא ,יבובלה םואנה
 חקיתשב רובענ םא ,הרובכלו ונתעונתל אטחנ אטח הנה ,הבושתו
 , ינודנולה םואנה לע םג

 בושיה תדובע רודס תאש ,אישנה יפמ םיעמוש ונאשכ
 :תא ררסל םחכב ןיאש ,םישנאה םתוא רוחיב ושרד .לארשי ץראב
 < 'ןהיציזופוא ושענ םיטרפה םהייחב וחילצה אלש ינפמו ,םה םהייח
 פ'הוהל הכותמ ורחביש השרר ,'םיטורה, רמולכ  ,היציזופואהש
 ןמ אלש םינש רוע רוחבל .הריתהו םישנא (0 השמח םצמוצמה
 ;הצוחנה הדובעה לכ תא ושעי וללה םינשהש .תנמ לע ,היציזופואה
 רשא לע ןמציו םייח .ר'דהב הרמ קרוז .אישנה תא םיעמוש ונאשכ
 תואמ שלש רובאב תדבוא תונויצהכ תירוטסה העונת ןיאש  ,רמא
 איפהרפב זירכמו דמוע אישנה תא םיאור ונאשכ ;ש"יל םיפלא
 ונאשכ -- ,הטושל ותוא בושחל רשפא רציכ  ,ןיבהל לוכי וניאש
 ' * רובעל .ןיידע ונל רשפא הלאכו הלאכ םירבד םיעמושו םיאור
 ,םהילא- המכ הז ונתוא םיליגרמ .רבכ .ירהש ,הקיתשב םהילע
 'םעפב אל םג יאדובו הנושארה .םעפב םוניארו םונעמש םויה אל
 וובב רבדמ ,לצרה לש ושרוי ,אישנה .םא לכא | ,הנורחאה
 םישוע םה ןיאש ,ונל רשא חורה. ישנא לכ ד/ע בבל לדוגבו
 ישנא דגנכ תוממיקתהל םיררועמו קר .םירבדמ םהש; אלא  ,םולכ
 אוה לכ תישארש  ,אישנה םא --  ;םיפונמה .םירחוסחו השעמה



 ,הזכש ןוטל המב ונתמב תא השוע  ,תורדתסהה דובכב בייח
 ,דוע קותשל .ונל רשפא-יא בוש ,ןילוח ילוחל המב

 ר"ע סומלופהל רשקו םחי םוש הלא ונירבדב ןוא
 העיגפה יפלכ אלא םינווכמ םניא הלא ונירבד לכ ,הגהנהה
 ,ומצע אישנה י'ע התמבו האישנ ,ונתורדתפה ועגפנש הלודגה

 "םיתב .ילעב, לש .תוחקפה תאו תורחופה תא םיאור .ונאשכ
 תא רומג .שוריג וננחמ ךיתמ שרגל םירמואו לכ לע תואשנתמ =" ->

 םיטועפה תונובשחה תא םמוקמב טילשהלו ,הפיאשה תאו הבשחמה
 תא ונתאמ םילווגו םיאבשכ ,"תיחקפ,ה תוריהוה לש הנונגס תאו
 ,ונתורדתפהל שיגרהל םיבייח ונאש ,םישיגרמ ונאש רובכה שגר
 ןיאו .םילוכ י .ונא ןיא ירה ,אישנ אוה רשאב האישנלו התמבל
 ,..האסה השדגנ ןכ לע יכ ,רוע קוהשל םיאשר ונא

 ,ןויסנג ו3א3 יגר

 תוריחבה תא (14--15 רמונ "םלועה, 'יע) ונרבוה רבב 5
 ופנתנ , ןויסנ ידיל אניוו ירוהי תא ואיבהש ,אניווב ריעה תצעומל

 ןפנתנ--,לארשי םש רובכו םמצע רובכל עגונב אניוו ידוהי < =
 . ןויפנב .ודמעו

 םירחיבה ובר ,םירחוסה עברב ,ריעבש ןוש ארה עברב 8
 רי" ,םילרבילה רי הפיקת התיה ובש ,ןבומ אליממו  ,םירוהיה
 עוריבש םושמ ,ושכע דע הז עברב הפיקה התיה אל םידוהיה
 עגונב םה םינרתו לכ םדוקו ,רבר לכל דימת םידוהיה .םה םינרתו
 םג הדמעש איה םידוהיה לש וז הריתי תונרתו ,לארשי דובבל
 הפיקת םדי התיהש תומוקמב ,םיטרקה ,איסורב םילרבילהל
 דובכ םע בשחתהל ילבל ,הכלממה תמוד לא תוריחבה תעשב
 םע בשחתהל ילבל םהל היה רשפא יאש העשב וליפא םידוהיה
 , םידוהיה תועד רפסמ

 םיחרזאה ןיבמ ןוגה טרידנק- םילרבילהל שיש םוקמב - 2
 לע הלוע וניא בור י"פע ,םידוהידיתלב ןיבמ רמולכ  ,"םיירקיע,ה 5

 לכב  .םושפ םעמה ,ידוהי טרידנק תוריחבל רימעהל םתעד
 ןתורוחשה תוגלפמה לע םינמנה םירחוב לש עודי רפסמ שי םוקמ
 יא ןכ םג םמצע םָילרבילה :ןיבו ,ידוהיב ורחבי אל יאדוב הלא
 הריתי .הבח םישיגרמ םניאש םירחיב ואצמי אלש רשפא
 רופכלו ,תילרביל .איה םהלש םלועה תפקשה םנמא ,םידוהיל

 וניא ןוצרה לבא .םילוכי םניא םידוהיל עגונב  תולרבילה .ירוסיב ="
 וניא ןיב לידבמ .אוה תעד ילבו יאשחבו ,הפקשההל דימת עמשנ %

 לע .ךומסל הנכסו ,ןה תויאשח אלה .תוריחבהו ,.ידוהיל ידוהי
 םילרבילהו ,הענצבש םירבדב םידוהיל עגונב םילרביל לש םריבד
 ףוס ףיס םה םג-- םירוהיל עגונב וליפא םיוש םבלו םהופש
 תולרבילה ,םהלש לא תונופ םהיניע תעיו ילבו ,םמצעל םיבורק
 ,תימואל הרות אל לבא ,תישיא הרות אלא ושכע רע החיה אל
 יוושל אלא  תנוכמ איה ןיא םימואלה יוושב תרבדמ איהשכ
 לש שיא ןיבל ו המוא לש שיא ןיב לדבה ילבמ ,םישיאה
 ,.תרחא המוא

 אלו םישיא לש הרבחכ תולרבילה האור הכלממה תא
 ,תואיצמב םתס םישיא ןיא ףוס ףוסש םושמו ,םימואל לש הרבחכ
 טליב םימואלל התוא לרבה ילבמ תישונאה הרבחה תא תפפות תעדהשבו <
 םילרבילה ירה--ם תו המי פ ע םיימיאל םישיא לש רויצה אליממ
 ,ירקיעה םואלה לש הרבח קר איה ולאכ הרבחה תא םיאור

 תגהנהל םא איה תחא ,הרבחה תגהנה ךרוצל םישנא םישורדשכו .
 םוקמ םיספוהו אליממ  םילוע ,םירעה  תגהנהל וא הכלממה

 וברש תומוקמבו ..םירוהי-יתלב קר םילרבילה םירחיבה תבשחמב <
 ,ירקיעה םואלה ךותמ םיטרידנק תואיצמב ןיאו םידוהיה רפסמ םהב

 ₪צ

 3 םלועה <

 ןשי םש לולחו םמצע דובכ ןובלע הזב שי המכ רע ו שינרה |

 ןזינע תא םחרכ לעב םינתונ םילרבילהו ,שממ םידוהידיתלב ךותמ
 ווק -- םניאש םידוהיה תא לכ םדוק םיאור םה ,םידוהיב
 עמומה םידוהיה תא = ,םיירקיעה תרוצ ולבקש םירוהיה תא
 ,וקה וליפא? רע ,םילרבילל .יעבט ךכ לכ אוה הז רבד
 שמ .וניאר רבכו . יעבמל  ותוא םה םג םיאצומ םילרבילה
 ןו םידוהיה םירחיבה .הב וברש  ריעב , איסורב םג הלאכ
 ןנוממה תמודל ידוהי וניא רחבנ םש הפיקה התיה םיטדקה
 ויש תוריחב ועיגהשכו ,הוכ י עב ט  טדידנק םש אצמנשכ
 וה םיטרקה ולעה ,הנוהכל לפפנ .רבכ ןושארה טדידנקהו
 מיטואל, לש ןטק רפסמ רבלמ ,םידוהיהו ,םעה "ריחב,ל רמומ
 ע/ תויהל דמוע רבדה היה ךכו |, וב וקיזחה ,םינויצה ונייה
 עזידנקל ודימעה םילרבילה , ריעה תצעומל תוריחבב ,אניווב םג
 והיה ,הפי רברה הלע אל -- םעפה לבא ,  םירמומ םידוהי

 - יהובצ רמעמל תולעל ירכ םרי לע ךמתהל םיזיעמ םידגובשכ ללכב
 עוהיה ..השעמבו .םירברב וחמ ,ןובלעה רגנכ וחמו ושיגרה
 ןווהי סניאש "םידוהי, .םוקמב 4 ,םירחא  םיטדידנק ודימעה
 חשנ םירמומה ינפ . םידוהיה -- ורחבנו שממ םידוהי ודימעה
 נק עברה ותואבש תועד תואמ הנימשו ףלאמ .הרדק ילושכ
 . תועד תואמ ששכ קר םירמומה

 וה תוריחב אלש , ימפירשנעבאוו .רטסא,ה  תרמוא הפוו
 וטצעדהנגה לש היצרטסנימיד אלא ,"אגיוובש ןושארה עברב םעפה
 על ךרומש ולא רגנ ,תודהיל םינמאנה םידוהיה דצמ הצרמנ
 ּ .,."םמעב םידגוב םתוא השוע

 נכ םשל אניוובש וז תיטילופ היצרטסנימיר איה .חיוארו
 ,הילא בל םישנ ,היסור ירוהי  ,ונחנא םגש ,תורהיה

 , .הוגפ]| יהו ןיג
 ןוח וניניע רגנל הלגתמ היסורפ תנירמב רשא ןזופ לילגב

 ,וילע רומעל יארבש ,ביצעמ
 ןווה לילגב םידוהיה םיבשותה לש הליהבמ הסיסג --ונינפל

 | לילגמ האיצומ היצרגימאה .הנשל הנשמ ךלוהו תחופ םרפסמ
 נב היצרגימאה התיה 1820 תנש דע םאו .םירוהי םינומה םינומה
 וה תא םיבזוע ויה זא דע םא ;ארירג תירטילורפ קר הרקיעבו
 שק ינפמ וא-הריבע םפאמ ךכל וחרכוהש םילעופו םינמוא קר
 ןונרחאה םינשה תורשעב היצרגימאה הלבק הגה--,תורחתהה
 ₪ ץראה ןמ האיצומ איה ,תינ גרו ב התשענ איה :תרחא תומד
 .השעמה ישנאו .םירחופה

 מ ,רשמייצ,ב ןמרסוו ףלודור ר"דה םפרפש םירפסמה
 םליקנמ תמאב םה ",ערוי רעד קיטסיטאטס דנוא עיפארגאמעד

 ושבו 61989 ןזופ לבחב םידוהיה רפסמ היה 1861 תנשב
 ועמתנ םינש ר"ל ךש מ ב :תרמוא תאו ,80488 קר 8
 ןוה םיררוב .תומוקמב .הצחמל דע םירוהיה רפפמ
 ןה ,לשמל ,ץטארגב ,הלודג .רתוי הדמב רוע תחופו רפסמה
 ₪ אוה ךכו ,6א50--1905 תנשבו ,םירוהי 1680--1840 תנשב

 ןונשומו םירע שיו .,םירחא תימוקמבו (808-- 1681) ןיזריוושב

 השש םיעבש ינפל רוע ,דח א ידוהי וליפא ןהב ושכע ןיאש
 !תינשוה בורש הלאכ = תומוקמ ןזופ לילגב ויה--1846 תנשב
 (: | םש ויה 1840 תנשבש ,ןפמק ,לשמל .ןונכ . ,םידוהי ויה
 140; רע םש םרפסמ דרי רבכ 1905 תנשבו ,םידוהי םיבשות

 806-1005 תנשבו ,םידוהי 45% 1840 תנשב ויה ןישירווב
 , . ישממ לעופב.הליהבמ הסיסג ונינפל :הרצקב ,המורכו

 )\ םיננובתמ : ונאשכ ונל .תוראבתמ האוה הסיסגה תיבסו
 ו 2 7 .



 ןהוא ןה ו:לה .תובסה .ןזופ לילגב .םידוהיה םייח .הבש
 םידוהיה ורקעיש תורחא תונידמכו םירחא תומוקמב םג חו
 ץחלה ידי:לע םא יב ,שממ שורג .תרזג ידי"לע אל םתנש
 ."םיירקיע,ה םימעה  ינב .םתוא םיצחולש
 יכלממה :ןבומב  יסורפו חורב :ינלופ- אוהש | ,ןזופ ליל

 ,םינלופה . תובהל יתש ןיב .םידוהיה םינותנ  ,יבימרטסוע
 אלא רחא קשנ םהל ןיא  ,תינידמ תופיקת םהל ₪
 ןימי לע םירזוג םה הבש הרחה ברחה יהוז .. תימואלה<

 םיטילשב . םידוהיב וז ברח תעגופ לכ תישארו  ,לאמש

 םיפפיעמ םה ךכיפלו ,שנעה ילבמ עינהל ולכוי אל ירה ם
 ,המוצע תילכלכ המהלמ םהב םימחולו םידוהיה" לע קה םנו]

 ילכלכ טיקיוב לש הרוצ השבל וז המחלמ ,לובג לכ תעדוא הו
 םידוהיה תא ונתה לא, "! םידיהיה תאמ .ונקת לא, ,םילוהו

 ,םעה ןיב םיצופנה םיזורכה .םה .הלאכו הלאכ --"!םכתא
 שיאמ | םירבועהו םע:תופסאב םיעמשנה , םינותעב ם
 לכוא .תרכנ העינמ = טוקיובה  ת;פשהש | םוקמ > לכבו
 "וכו תורועה ירחוס ,ןייה .ירחופ  ,האובתה"ירחוס םיִדוהז
 םיאבומה םירפסמה ,םינלופה םינבנ םידוהיה לש םנברוחמ |

 רפסמש הרמב יכ ,סיחיכומ ןמרסוו ר"דה לש רמאמה
 יהלעו ךולה םינלופה רפסמ הלוע הרמב הב ,תחופו ךלוה םא

 תיסורפה הלשממה לש הקיטילופה םג תנווכמ אסיג .ךריאמו
 תא ,היצזינמרג םשל ,תיברהל םיצור םיסורפה * , םידוה
 ךכיפלו :.הז לילגב םתעפשה תא ריבגהלו .ןזופב  םונמהנה וע

 ,תופתושמ תודונא ,תונוש תובשיתה-תורבח דוסיל הלשממה
 רחסמה תא םדימ איצוהל ,םידוהיה .ידעצ תא רצהל תפאש
 : , םיסורפה .ריל םתוא רופמלו הש

 םינלופה -- הז תא הז םינוועה םיביוא ינש םירבחתמ נו <
 הרטמ .םשל .דחא לכ ,םידוהיה ידעצ תא .רצהל -- םטו
 --הזו ,תינלופה תופיקתהו .ינלופה חורה תרובגת םשל הז ו
 ,יסורפה ןומלשהו ינמרגה חורה תרבגח 8

 תובהל .יתש ןיב ,"ףרשי | ידוהיה,ו -- חכו חב ןוב ןא
 תנידמ, .התואו ,שאמ לצומ רואכ וליפא ראשהל לכוי ידה

 .,"ןיירנעדוי, וניניעל תישענ םידוהי .האלמ .התיה םינפלט
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 ונל האיצמהש  תיטסיטמס : המישר םיארוקה ואצמי .ןלחל
 תעונת רבד לע אפידאב ןויצ .יבבוח :דעול רשא ןיעירומה ₪
 ,(1905-1909) םינש ש מ ח ךשמב לארשי ץראל .היסורמ
 ךרד .םיעסונ .לארשי ץראל .היסורמ םיאצויה \ל כ טעמבש 8
 יסיטרכ םהל האיצממה ,הרומאה ןיעירומה תכשלל  םינופו וש
 בושחל תושרה ונל שי  ,בוצקה ןמ  תוחפ  ריחמנ |
 ןטק טועמ תוחפ) םידיהיה לכ דייע .תועידי :ונל .תנתונ המש
 היסורמ םינשה שמה | ןהוא ךשמב ואציש ,(ללכ רנו
 עוצקמב םירבר הברה המישרה ןמ דומלל רשפא ךכיפל ,'
 לע קר ןאכ דומענ ונחנא  סלואו ,לארשי ץראל היממפ

 , רתויב םיבושח ונל םיארנה ,םידחא
 ש מח ךשמב : לארלי ץראל היצרגימאה ןיירע איה המומ
 היצרגימאהל םחיב) ,שפנ 10986 םשל היסורמ ואי"

 ידוהימ שפנ ףלא םישש ךרע הנש הנש האיצומה ,הק"*
 .(הנניא הטועפ .וליפא לארשי ץראל היצרגימאה ידה
 לודג .חֶנשל הנשַמ הלדְגו תֶפלוה איהש םיאור +
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 םיאצויה לכ רפסמל פחיב 11.98%, םיאצויה רפסמ היה 1905 תנשב
 .םינשה שמח ךשמב

 . , 81,450 6! םימורגופה תנש) 1906 תנשב

, 1907 9% , , 
, 1908 ] 1900 , 8 
, 1909 ]5 , 5 

 לודגה אוה .יעבט המכ דע ונל שי םינמאנ םידע ינשו
 :הוה נרדומה

 הלדגו תרמתמ תישענ היצרְנימא לכש םיעדוי ונא ,א
 ץראל םיאצויה ,םיטנרנימאה רפסמ הברתמו ךלוה םא ,הכיתמ
 !רעתנו וזחאנ רבכש ,םהיבורק תצע י'פע השרחה םהירוגמ
 תא המישרהב םיאצומ ונא הז טרפל עגונבו .ץראה התואב
 : וללה םירפסמה

 לכ לש 14%/," םהיבורק תצע י"פע י"אל ואצי 1905 תנשב
 תנשבו ,הנש התואב = םיאצויה  רפסמ
 ,ללכב םיאצויה רפסמ םינשה שמח ךשמב לפכנש םשכ
 י"אב םהל שיש םיבורקה תצע י"פע םיאצויה רפסמ םג לפכנ .ךכ

 ,רתוי וא תוחפ םידימאה םישנאה נורש םיעדוי ונא (ב
 ירהש) ץראה תא רותל הלחת םיכלוה ,י"אל תאצל םירמואה
 רחאל קרו ,(רתויב תובורמ ןניא י"אל העיסנה תואצוה ףוס ףוס
 ,ץראב םייקתהלו זחאהל ולכוי יכ רויתה תעשב םהל ררבתמש
 שוריפה תא .ונל ןתונה .אוה הזה רברהו ,תאצל  םיטילחמ םה
 ,"לארשי ץראב ויה רככ, :המישרבש הקירבורה .התואל ןוכנה
 םירפפמב תיארנה תידימתה הילעה רתויב איה הבושח זוז רצמו
 : וז הקירבור לש

 --1906 תנשב ןםיאצויה לכ לא סחיב 2%/,--1905 תנשב
 .--1909 תנשבו ;9%:--1908 תנשב ןל96 .190ל תנשב 8 /
 ,ידמ רתוי ,ולודג םג טעמכ איה תאזה הילעה .%/

 ,םיאצויה לש יתחפשמה דמעמה תא תערל אוה |ינעמ
 < ההוא גולאה םירבדה תא המישרה ןמ םידמל ונא הזל  ענונבו
 ,י"אל םיאצויה בורש ,תוינומדק םינשמ תובבלב הטלקנש העדה
 רוע הל ןיא ,םייחה םע םהיתונובשח תא ורמג רבכש םינקז םה
 רע םידלי ואצי תורומאה .םינשה שמח ךשמב | ךומסתש המ לע
 רפסמ .ךלוהו תחופ עורמ ןיבהל תצק השק) 9₪:/: הנש וייט ינב
 חכ םיאלמ םיריעצ ,6תונושארה םינשה שלש ךשמב םידליה
 ךלוה ולא לש םרפסמו) 95'/:--ר"מל ינב דע ז"ט ינבמ  ,םימולע
 לכל דוע םויוארה םישנאו ,0ןירכ -- הנשל הנשמ טעמכ הלועו
 רמוח 74% ואציש ירה .ל4%- -םישמח ינ : דע א"ל ינבמ :;הדובע
 בושחנ םא) םינקזו ,יעבטו אירב .בושי לכל דאמ בוטה ישונא
 דוע השועש המו .869% קר ואצי (םירומג םינקזל :א"נ ינב תא םנ
 יעבטה חיה אוה ראמ ןוגה רמוחל ישונאה  רמוחה תא רתוי
 4906 ,םירבג 5890 םישנה רפסמ ןיבו םירבנה רפסמ ןיבש
 םהישנ תא םתא םיחקול םיאצויה בורש ונל הארמה !םישנ
 :תנמ לע הרומג הערב י"אל םילועו = (55%,---םהידלי תא :םגו)
 דרי זאש ,190ל תנשב וליפאש םיאור ונא םנמאו ,עקתשהל
 הבסה) בשיתהל תנמ לע םילוע םה יכ ורמאש ,הלא רפסמ
 לש רש הרופו ןאכ םימורגופה  וקפפ רבכש וז- ,הארנכ ,איה
 תוחפ םרפסמ היה אל םוקמ לכמ | ,(גוהנכ ,חכ .ףילחה החכש
 6 0% ןמ

 ונאש םושמ ,"םדי חולשמ, הקירבורה : לע םירבוע ונא
 ,םיאצויה לכ רפסממ 89% תודא לע קר תועידי הב  םיאצומ
 ,םיאצויה רפסממ םישילש ינשל עגונב תועידי תוהפח | רמולכ
 "חג םירְבע נא = ,םולָכ וז הקירבורמ דוָמלְל רָשּפא:יא ךכיפלו

 :,רמולכ ,80 [;-- 9



 ונמצעל ררבל תלוכיה |

 ומצע אצויה השקתמ בור י"פעש םושמ  ,"ןאל, הקירבורה לע

 בישמ אוה םלועבש גהונב .וז הלאש לע הכלהכ הבושת בישהל

 ולאש םושמ  ,"םילשורי, וא "ופי, :הריתי הנחבה ילב וז הלאש לע

 הבושחה ףוחה ריע םג איה ופיו) ץראב תובושח רתויה םירעה' ןה
 חונ םוקמ הזיאב ,ול ררבחמ ץראל אב אוהשכ קרו ,(זא 'ינמ
 םיליחתמ טאל טאלש , ןייצל קר יואר ,םייקתהלו זחאהל רתוו ול
 לש .הלודגה התובישח תאו דחוימה הכרע תא ונלצא םג םיריכמ
 תדרל רמאש רחא שיא וליפא היה אל 1908 תנשב :ופיח
 םג םיחסופ ונא ,שיא ל8 ופיחב ודרי רבכ 1909 תנשבו ,ופיחב
 רשפאהיא וזהלאשל עגונב םגש  םושמ ,"םשוכר,  הקירבורה לע

 םירפסמה ןמ קדצ טפשמ הזיא איצוהלו תמאה לע דומעל ללכ
 םרא ינב לש םכרד ןיא ללכבש םושמ ,תישאר> ,המישרבש
 אל םא עדוי ימ ,תינשו .וז הלאש לע תויתמא תובושת  בישהל
 לבא ,רחא ךרוצל וא אמלעב לויט םשל קר ועסנש ,הלא אקוד
 ךכש ןתונ רשיה לכשהו) תובברה ילעב המה ,תובשיתה םשל אל
 -- + 'םסיכ ןכותל,ו ונל המ -כ"או : .(רבדה םנמא אוה

 םרורב לע וגרמעו ינאבה ךשא םירפסמה םתוא םלואוי
 תכלוה לארשי ץראק האיציהש (א :לילעב ונל םיארמו

 רמוחה ש (ב ןי ע ב מו גררומ ןפואב הנשל הנשמ ה ל דג
 לולעה ןונה רמוח אוה .,לארשי ץראל אצויה ,ישונאה
 . יעבטו .אירב בושי לכל .הבורמ תלעוה איבהלו חכ  ףיסוהל
 רשפא יאש ,םירפסמ ךותמ ונדמע םהילעש ,וללה םירברה ינשו
 םיבושחה םה ,הכלהכ אלש םינפ םהב תולגל אלו םשיחכהל אל
 ,.רתויב ונל

 חכ תא 1 א פ הלודג .חדמב .שילחמ הז "אלא ו -- ,אלא
 תנתונ ןלהל הספדנה המישרה התואש אלא---,םירומאה םירפסמה
 ,לארשי ץראל היסורמ וא צ י ."ןשא םישנאה רדיע :קר תועידי ונל
 ובשיתנ רשא םישנאה ר"ע ללכ תועידי םוש ונל תנתונ איה ןיא'
 ןיעידומ תכשל ןויצ .יבבוח .דֶעול ול שי .,לארשי ץראב וזחאנו
 ץראב ןיעידומ תכשל .ול שיו ,םיאצויהל תרשל הסידואב
 ןיעירומה תכשל לש התובישח ,םיפנכנהל תרשל הפוג לארשי
 ןיעידומה תכשל לש התובישחמ רתוי הברה הזווחפ הסידואב רשא
 האיציה אל ונלעפמלו ונלש םושמ-  ,הפוג לארשי .ץראב רשא

 ונא המ הנהו ,םש תובשיתהד םא יכ ,רקיעה איה ןאכמ -
 םעפב םעפכ .תמסרפמ הסידואב רשא הבשלה % לעופב םיאור
 תוחפה לכל ונל .תנתונ איהו ,התדובע .רבד לע םירפסמו תועידי

 , התרוצו האיציה לש התוהמ תא
 ןוא  התדובע  רבד לעש ,  לארשי .ץראבש הבשלה | ביאשמ
 ךכיפלו  ,ןמזל .ןמזמ וליפא .םימסרפתמ םירפסמו תועידי .םוש
 ךלהמ ד"ע .םולכ םיעדוי ונא ןיא -- רפפה ןמ רפח רקיעה
 יארו .הב ירבעה .בושיה לש ולודגו לארשי ץראב תובשיתהה
 םירפסמ עובקל .תילארשיצראה הכשלל רתוי השק הברהש ,ורמאי
 םירפסמ עובקל הפיראבש הכשלל השקשמ תובשיתהה דע .תועידיו
 אצמו י"אל םדא אב רבכש ןויכש םושמ ,האיציה רע תועדו

 תכשלל חי" םוש ול ןיא בוש  ,ץראב וחאהל תלוכי וזוא ול
 ,וב השעי רשא תא תערל הלובי ןיעידומה תכשל ןיאו :,ןיעידומה
 םירפסמ עובקל .תלוכיה י"אבש זוכשלה ידיב שי ןה ,תישאר לבא
 וניא הז רבד) ץראה תא םיבוועה רבה לע פ'הכל תועידיו
 ד'ע  תועידיהל םיסנכנה .ד"ע תועידיה תלבקה י'עו (התויב .השק
 ,בו רי ק ב ץראב םיזחאנה רפסמ פ"הכל ררבל היה רשפא םיבוועה
 םירפסמהו | תועוהיה תעיבק דאמ איה השק יאדו םנמא ,תינשו \

 הצוחנ םג איה לבא ,לארשי .ץראבש הכשלה .תאמ םישרוד' ונאש
 בושיה ךלהמ לע דומעל לֶכונ הרי לע קר טעמכש םושמ ,דאמ

 א
 2 % שיריו 2

 :איה .הלוכי המכ דע ,ררבל החי חי ה ךר דה יהוו ,ולודנו

 ןושןחל איה הכירצ ךכיפלו ,שדח ישונא רמוח הכות לא טולקל

 ,רתויב איה השק םא וליפאו תאזה הבושחה הדיבעה

= 
 ,,םיובנידנ ו

 ,ןיִלופְּב תוללובתהמ תחת
 ועמש םיירובצ = תועריאפ ןילופב ועריא ןמז הזיא ינפל

 .ידוחיה םלועה לש ובל  תמושת תא םהילא

 | קלע  וחכותהו הב ונרש = ירחא = ,םוריחיה תלאשל עגונב
 ה הומלחהה .המלש הנש טעמכ תודחוימ תופסאבו .תונותעה
 ןונמה לש ןהיתופקשה תוחתפתהב הנורחאה הרוקנה אלא ןניא
 ו ןואו  ,םע רותב םירוהיהל עגונב .תוינגרובה - .תויביסרגורפה
 ןושואלה הימרקימידה לש היתופקשה ןיבו ולא לש .ןהיתופקשה
 ןושחחהב ,םייחה תודבועמ ןיעה תמלעהו הריתיה תויחמשה אלא
 ןע ילגרל = ררועתנש = םומלופה | ותוא לכ  רמגנ = וללה
 2 "םיקויטילה,

ּ: 

 ועווחאו רושק ,ךכ רמול רשפא םא ,"ינוצחה, ערואמה והז
 ןח בוש הנשמ רתוי לש הקספה ירחא ,"ימינפ, .ערואמ םג
 !וןואה,--. ןילופב .םידוהיה םיללובתמה תגלפמ לש הנזתע תאצל
 ןויחאה ומויק תונשבש ,הז ןותעש אלא דוע אלו = ,"אטילע
 וועד תא ץיברמ ליחתה ,זוע חור ושכע שבל ,תמכ בושח היה
 :אושנמ םיללובתמה ואלנ ..תיבהלתהב ןהילע םחלנו םיברב

 ,םהילע המחלמל | ואציו ,םתפצוח תא ,םיימואלה לש םהיללעמ
 ₪ החוחתפתה .ךרדב םה םינויצ  ןיעמוללה תוערואמה ינש

 ןו\ ,טהיתוכס הא ררבלו םהילע .דומעל יאדכו ,ןילופב  תודהיה
 , , םתובישחו םכרע

 ,א

 ןויה רדס לעמ ןילופב תררוי םידוהיה .תלאש ןיאש ,הזה רוה
 ₪ עולבל .אל--,םינלופה לש  םנורגב םצעכ ועקתנ םידוהיה

 ןזמולאכו ,םינלופה לע םידוהיה דחפ לפונ ןמזל ןמזמ ., איקהל

 מה ,םידוהיה תלאשב םיקסוע םיליחתמ םה תחדק לש םוח
 ויוונצה םייחה עצמאב תדמועה תיזכרמה הלאשה יהוז וליאכ

 זו לש םתוינקירב הזה רזומה ןויוחה תא םיראבמ שי ,ןילופב
 ושב םיקסוע .בושח רתוי ןינע ןיאש ןויכמ : םיירובצה םייחה
 : . םידוהיה

 !ץקנמה הלאל המחנ תצק וב שיש ,הז רואיב םלואו
 ווק תלאש ..יארמ  רתוו אוה יחמש * ,םשפנל .המחנ דימת
 ינלופה רובצה -תעד תא .הקיסעמ | הליחקהו  הררחתנ בוש
 !; רבההש ללכ הרקמ הז ןיא , םומעשהו | תונקירה  ךותמ
 , הצרמנה תונירמה הרובעהו הכפהמה תונש .ירחא

 !שעמה תרקבב ושכע םיקסוע .,ללכב היסורב ומכ ,ןילופב
 וש רע ויהש םיבר תונויזח םייחב וטלבנ ,ןיכרע יונשב ,ושענש
 /שקהנ אל הבפהמהב ולתש תולודגה תווקתה .ןיעה ןמ םייומס
 : ןיא -- ,קירל .והבא ,הכפהמה הלכאש םילודגה = תונברקה
 ) קוחרהו בוהקה .רבעהל רמ שגרב  םיפחיתמש> אופיא .אלפ

 םטסכתה תאו תימרגורפה .תא רקבל םיאבש העשבו ,ךכ
 ווימיסרגורפה תוגלפמה רוחיב .םידוהיה תלאשב חרכהב םילקחנ
 /' יללכ הבושה .וז הלאש ןיא תימואלה  היטרקומרה ליבשב



 ןורתפ הרתפל הצור איה ןיאו התובישחב  הרומ אוה א

 הבושתו .,התבושת \ תא הילע הנתנ רבכש םושמ א

 .יוניש םוש תלבוס איה ןיאו ,ושכע םג  תרמוע המט
 יפל .חיכומ וניא שדח ערואמ ל5 ,השרח ארבוע לג 5

 איה ןיא ,היתופקשה תקדצ תא קר אלא  ,ו! הנלפמ לפ
 איה םנמאו ,לועפל רבכ איה הלוכי ,וז הלאשב ןורל רו

 ,םינוריעה דרמעמ | קווח = יפלכ .תנווכמה = ,היתולועפב

 םירוהיה תרוקע יפלכו םינלופה הכאלמה | ילעב

 + תוימונוקיאה  םהיחווש

 ,םיחכותמה ןיב תימואלה .היטרקומירה לש הלוק עמשנ .םא

 ,תושדחה תודבועה לע רוא ריאהל אלא .התנווכ ןיא הו

 ,םידוהיב .תורתהלו ,התרות תא תוקזחמ ןה המכ ד ,ה

 ,םינגרובה םיטסיסרגורפה הנחמב םירברה בצמ אוה ךכ ₪
 הנורתפ תא תשרודה ,תיזכרמ הלאש םהל איה םודוהיה

 םילוהיה רבד לע תעדה יולג ,וז הלאשב םירקיע חעונק .ינש

 קר םיטסיסרגורפהל םהל ןיא ,םכותב תחתפתמה  תימואלה ה

 , תוירובצה תולאשה תחא לש הנורתפ תא ברקל לולעה |ןו

 ,וב יולח ץראב םתעפשה לרוגו םלרוגש ,דאמ בושח רע

 לעמ | ריסהל = ,ינלופה רובצה ינפב .רהטהל .ןויסנ אלא ו
 העייסמה הגלפמ לש ,'תידוהי, הגלפמ לש הפרחה תא ₪
 לע פ"הכל וא האנשה לע םידושחה ,םידוהיה = םיימואלה וו

 םינלופה םיטסיסרגורפהל ויה  םידוהיה ,ןילופ  ינינעל סחיב תו
 .הקזח ריב תאזה ןבאה תא םירקועו םיאב מה ירהו ,םכרד לע ףנ

 םיטסיסרגורפהל םהל השורד ויה אל וז הדוקנל עונהל +
 השורד התיהש ומכ ,תוחתפתה לש הכורא הפוקת ₪
 , ברעמה  תוצראב תוילרבילה .תוגלפמהל  תאוה  הכוראה הפ
 קיפסה ,המודה לא .תוריחב שלש לש ,תורחא םינש לש ןוט
 םתוברקש | ,םידוהיה לע ןעשהל | רשפא-יאש ,םהל חמה
 ,ינלופה רובצהל .הליבומה ךרדה תא  םהינפב = תרגוס םידוהש
 אלא רוע אלו ,דחא ןוחצנ אל ףא (םידוהיה םהל ונמ מ
 .געללו קוחשל תחא אל םתוא ושעו הפרח םהילע ושש

 ריפח השרוו ירורפמ דחאב וא תוריעה .תחאב .רחבנ םא
 רפוס הזיא תוריחבב לשכנו ןגוהכ תינלופ .רבדו .אורק עדוו וו

 םיטיפרגורפה תימואלה היטרקומירה לע הנמנש ןקירוטסיה היא

 תא תינלופה .תומדקתהה ןויער חצנש  ןוחצנה :לע עירהל ומ

 לש הלגר יאשונל ,םידיסחה םאתפ ויה ךכ ךותמו .,היצק'

 + נעלו .קוחש ררועמ הו רבר ןיאה  ,תינלופה * תומדקחמ
 תוריחבבו | ,םיריסחה וא :םיימואלה :ולשמ םידוהיה ברק

 ינומה לע העפשה םיללובתמהל םהל ןיאש דימ ררבתנ תונועאז
 ,םירוהיה לע ונעשנש ,םימדקתמה אופיא | וחרכוה > ,םיוחע
 -יאב ,םונמג ךותמ םג םא ,תודוהלו םיימואלה םע תורב תוש

 תרמיתמ התיהש ,וז הגלפמש אצמנו ,תידוהיה  תוימואלה .ירקעמ
 תרתומ איה ןיאש ,התויטרקומידו  הרוהטה התויטוירטפב /

 היטמולפידהל די = תנתונ איה ןיאש ,תוימניטואה ירקעמ מ

 היטרקומדה הב  העוקשש םירותוו תורשפ לש הקיטילוש
 םיימואלה  םע --- תרשפזומ וז = תימוירטפ הגלפמש --- ,תופו"
 הישעמש אלא ,תחא אל הקרטצה השעמ תעשב םנמא ,םידח"

 , , < חינפ לע .וחפטו רומה

 ואר םנמא םינומהה .םיקמ הל השבכ אל | םידוהיה :ךותכו
 לכבּו ,םהילע תובוט םירבדמה  ,לארשי .יבהוא םיטסיפר

 דוע ולידנה הזה רשתה תאו ,דשח יניעב םהילע וטינה
 םינלופה ןיב .הציחמ ןיעמ  ושענש םיללובחמה ל )

 וליחההשכש אופיא אלפי אלו ,הברה | םימו : -םייקתיש ול
 םידוהיב רימ ולקתנ ,ץראב .הווחא םהל םישקכמ םיטסיפרגורפה
 לא ,םהילא םסחי תא ןוכנ | רוריב ררבל םמצעל הבוח וארו
 ריסהל םה םיכירצ ףופ ףוס ירה .םהיתולאשמו םהיתופיאש
 המשאה תא ,האשמ דכוכ תחת וערכש המשאה תא םהילעמ
 םהיתופיאשב | םיכמותו ץראה-יאנושל  ,םירזל די םינתונ .םה .יכ
 ; תולדבתהל

 לופנ , םידוהיה תלאשב םישרודו .םירקוח  וליחתהו  ודמע
 ןילופב .תחתפתמה | ,תידוהיה ןושלה לש "האיצמ:ה לע ולפנ
 םיימוי םינותע העברא רבכ הל שיש רע ,ךכ לכ ליהבמ ןפואב
 תואצרה ,םינורטאית המכב םיקחשמל הב םישמתשמ ,םילודג
 ,תינמרג ןושל אלא הניא ירה וז ןושלו ,'וכו 'וכו הב :תוארקנ
 ,תירוטלוק ןושלל .תכפהנו תחתפהמו תכלוה איהש הדמבו ,עודיכ
 הלודג הנכס רבכ יהוזו , תינמרגה לא תברקתמ איה .הרמב הב
 + ץראל הארונו

 היפורמו אטילמ ואב םידוהי ,"םיקווטילה,---"האיצמ, בושו
 םירזו תיפור הרוטלוקב םיקבה ,תיפורה ןושלב .םירברמ ,תימינפה
 םהל ושבפ הנהו ,הלש תרופמהו תינליפה .הרוטלוקהל  ירמגל
 התוא 'םיקיחרמו הילע םיעיפשמו תינלופה .תודהיה ךותב םוקמ
 תוימואלה תועדה תאו תיסורה ןושלה תא םיציפמ ,תוינלופה ןמ
 ןיא אמש + האריו רשח ררועמ הז רבד ןיאה --  ,תוידוהיה
 םידמוע םיימואלה ירוחאמש רשפא + הוסמ אלא תוימואלה תוערה
 ! ץראל | הארונו  הלודג | הנכס | םושו | רועו -- | ,םירחא

 . הטעלו
 .ןחופפ ורחא "תואיצמ, דועו

 ,תוינלופהו תורהיה ןיב טאתפ וטלבנ
 :רנורפהל םהל רורב היה רחא .רבד הנה הלא לכ דבלמו

 --ראמ הכומנ םתוברת תגררמ םירוהיה ,אנה תמדקמ םיטסיפ
 ירה ,הרוטלוקה תולעמב תולעל םה םיצור  ,םיטוטנטוה  ןיעמ

 רמולכ ,תיפוריאה .הרומלוקהב קבדהל אלא .תרחא הלובחח םהל ןיא

 רבכ וקברש ,םידוהיה םיאב הנהו ,ןיא תרחא ךרד .תינלופה

 םהיחא ןיב .תינלופה  תוברתה . תא ץיפהל תחתו ,וז הרוטלוקב

 סיסנכנ םה ,תורעב ירעש "מב םיעוקשה ,"ץראה,ל םירזה

 ,םינוקית ם ה ב"ןקתל םילוחחמו = םיינלופה | םייחח לא

 ןמוה רע ורבד  םיטסיסרגורפה דצמ םיבר אל םנמא
 טינקהל םילוכי ויה ירהש ,תאזה "הלקלקה. ד*ע םמצעב .ןורחאה

 הלאכ םירבד ויהשכ םלואו ,םירוהיה םהירבח תא ךכ | י"ע

 תא םישבוכו םיקתוש םיטסיסרגורפה ויה .םירחא יפמ םיעמשנ

 אוה רוש ודוהו םה םג וריכה םבל יקמעמב ,עקרקב םהינפ

 ןקתלו ינלופה .רובצה ךות לא סנכהל םיקחדנ םידוהיהש ,רבדה

 תונומאה רגנ = ,תילוטקה  תוילקירלקה דגנ םיחומ :םינוקת ול

 םרא ןיאש םיירברבו םירעוכמ םיגהנמ הברה דגנ ,תוילוטקה תולפתה

 םירוהיה םנמא יכו שרושמ  םתוא רוקעל הנטקה ועבצאב ףקונ

 היה .בטומ םוקמ לכמ םלואו ,רבד לכל םה םינלופ םיללובתמה

 םהיחא יפלכ םהינוקיתו םהיתואחמ ,םהיתועיבתב םינופ ויה וליא

 רע ,המכ הז םיטסיסרגורפה םג ושינרה הז רבדב .םתד ינב

 .ורמאל העשה העינהש
 ,םירבד הברה דוע ורמאנו הז רבד רמאנ .העיגה וז העשו

 ,םהילע םימילעמ ויה הכ דעש
 "יע) .םידחא | תועובש ינפל ומסרפתנש |, םהיתוטלחהב

 וזירכה ,םחור לכ תא םיטסיסרנורפה ולג (18 רמונ ."םלועה,
 ןושלה = ןוגר'זה ןיאש = ,תותד הצובק אלא םע :םידוהיה ןיאש

 ססבל זאמ םימדקתמה לש םכרד הז ןה ,םירוהיה לש תימואלה

 םידוהיה = ויה וליא ,ןכבו ..השויהו קרצה ךוסי לע םהיִתועד תא

 םימוצעו םיבר םידמיג



 ויהש םנושארה ןבומכ םה ויה זא ,תימואל ןושל -- ןונר'זהו .םע
 -- ףיאמ אלא ,ןושלהו םעה דגנכ תומלא השעמ לכל םידננתמ
 ,ןושל תידוהיה ןישלה ןיאו .םע םידוהיה ןיאו ,סנ ה"בקה השע
 םידוהיה = ולליבתיש רשויהו .קרצה פ'ע  שורדל אופא = רתומו
 ,םינלופה .ךותב ירמגל .ועמטיו

 היטרקומרה לא םיטסיפרגורפה - וברקתנ\ וללה = םהיתועדב
 םיטסיפרגורפה םה םינימאמש הזב קר אוה .לדבהה | ,תימואלה
 תא ,תוללובתהה תבוטל .הדובעה תחלצהבו םידוהיה תוללובתהב
 והז = היצלימיסאהו ,רז רוסיל .םיבשוח םה \ םילרבתמה םירוהיה
 םידוהיהו םינלופה ןיב םולש תורשהל ידכ ,ירקע רתויה יאנתה
 תימואלה היטרקומדה יפמ תחא אל ונעמשש םויאה ירבד שממ =
 םיבשוח םינלופתמה םידוהיה .תאש אלא .ללכב םיימשיטנאהו
 ךלוה .םינלופתמה רפסמש :םינימאמ םהו ,םיחאל םיטסיסרגורפה
 העימטה יעצמא) תירוטלוק הדובע י"עו ,עבטח ךרדב .ברו .ךולה
 הרוכעה .יכרד אלא ,םינרפצה הנלדגתש דע רמולכ ,ע"על םנוא
 ךאיה .ירהש = ,הלודג רתוי  חוריהמב םרפסמ לדגי  (תירוטלוקה
 תוללובתהה לש התמאב ושכע ןימאה ילבל םיטסיסרגורפה םילוכו
 םיצרוח ויה וז .הריפכ י"ע ןה ?םינלופתמ .םידוהי לש םתואיצמבו
 המצעל תושרהל הלוכי וז--תימואלה הימרקומדה .םמצעל תומ טפשמ
 םע םה םידוהיהש תודוהל ,םידוהיה לש םתוללובתהב ןימאה ילבל
 לבא :,םירחא םיבר םורבד  דועב תורוהל- ,תיתד הצובק אלו
 .וז .הגרדמל ןיידע ועיגה אל .םיטסיסרגוהפה

 העימטה ,  םידוהיה תבוט .תא םישרוד םהש ןבומ וילאמ | -
 י"ע  ;םידוהיה לש םתאנהו םתבוטל אלא האב הניא איה םג

 תשרוד  םידוהיה = תבוט = ;ירומלוקה םבצמ  .םמורתי : העימט |
 ךכיפלו .,םיירובצ .יטנאה םימודקה םיטפשמה לוע תחתמ וררחושוש
 ןוז הרטמל םיפאושה .םימרזה .םתוא לכב םיטסיסרגורפה .וכמתי
 הלק .רתוי .השעת הדידנה תורשפאש -תשרוד םידוהיה תכוט
 וכמתי ךכיפלו ,בשומה םוחת לטביש תשרוד םידוהיה .תבומ  ,החונו
 םה םיצור  ,ונתבוטל קר 'םה :םיגאוד גוללה תושירדב םה םג
 םא ףא ,אובל הפופש המלש הנומאב םה םינימָאמו תוללובתהב
 =יטנס םה .ןיא םלואו :.,םירומג םינלופ ושעי םידוהיהו ,המהמתת
 תא לטבל  ,הדידנה תא לקהל םה םיצורו = ,ללכ  םיילטנמ
 םידוהיה .לש םרפסמ טעמהי .בגא ךרדש .םושמ .,בשומה 'םוחת
 היטרקומדה קרש ,םירברה םתואמ .איה וז הנווכש אלא :ןילופב
 אל = ןיירע םיטסיסרגורפה = ,םר = לוקב םריגהל הלוכי תימואלה
 יוז הגרדמל :ועוגה

 לש תושרחה םהיתועד יולג קר. ןהב ןיא תוטלחרה .ןתוא
 שו -- ,תוימואלה םהיתופיאש לעו םידוהיה לע םיטסיסרגורפה
 בושחל םכל בר, ,םיללוכתמה םידוהיהל הארוה ןיעמ םג ןהב
 ,ידוהוה .ןומההל תוכייש םוש םכל ןיאו ,רבד .לכל םתא םינלופש
 והוא  םתבזעו = ותוא תערל םיצור -םכניאו .וילעמ  םתערקנש
 ונינינעב קר קוסעל  םכל בר = ;םיימואלהו = םיקווטילה יריב
 ,ונרובצ = לע .םכינוקיתבש הבורמה הבימה תא | עיפשהלו ונא
 םשמש בוחרה לאו םכיחא לא םכל ונפ | ונתנומאו .ונתוברת
 םתעפשהו םיימואלה דגנ ומחלה םש ,םינלופ ויה ם ש ,םתאצי
 ןיאש  ,הדוקפכ .העמשנש וז .האירקב ."העימטה תרובע תא ודבעו
 םנזא תא וטה םהו ,םיללובתמה םידוהיה .לא ונפ ,הילע רובעל
 ;םינלופל םידוהיה תא ךופהל--הדובעה לא ושניו

 --הדוקפה .העמשנש ירחא רימ השענ ןושארה /דעצה
 !הוצ "ץירפה,

 (אבי ףוס)

 3 םלועה <

 .רלפנרב ןועמש ר"ד

 .רָרִיַש ליִמִא

 ךלח (ברעמ ינב ןינמל) לירפא שדחל םישלשה םויב
 וש ענראו םישש ןב ותויהב רריש לימא לודנה רמולמה
 ₪ נולואית היה רריש .(1844 תנש יאמ 'ב םויב דלונ אוה)
 ןנ רשא הטיסרבינואב וז הרשמב ןהכ וימי תירחאב ,יתנמסט
 שנ ווכת ,ןויוהלוו סוילויל בורק היה םשו ןגנימינ
 וה ורפס ידי לע רתויב םסרפתנ רריש םש ,םיערמה שרדמ
 ₪ רככ רשא ,"חישמה ושי תפוקתב לארשי םע תודלות,
 ןוחוה ,ישילשה ךרכה לש תיעיברה הרודהמה) תורודהמ עבראב
 של ,וייח תלועפ התיה הז ורפס .(םידחא םיחרי .ינפל האצי
 ונע םיעבראמ תוחפ אל ול הכשמנש תיערמ הלועפ
 ע לכ רקש ואמו ,8?18 תנשב האצי הנושארה הרודהמה
 וה רפפה לש לודגה ןורתיה .,וילע ףיסוהלו ורפס תא ללכשל
 ןש ףסא יכ ,האלפנה ותומ לש ב ,תישאר :םינשב איה
 ןומה ורקחמ ןינע אשונל סהיתמה לכ המוצע היויקשב טקלו
 עטופה דחאל עגונב בתכנש לודג וא  ןטק רבד חינה אלו
 ןועו ,קיפפמ שומש וב שמתשה אלשו ורפסב ותיא םשר אלש
 .טעמכש תויביטקייבואהב ,םירבדה תאצרה ןפואב
 , ןווחאה .ןירתיה לע דומענ רוחיב ,הלאכ םירפסב התמגור
 וופס לא--וב אצויב רפס לא רריש לש ורפס וא ליבקנ םא

 ןוא לש ירוטפהה רויצב ןכ םג קפועה ,טארםיוה ףלודא
 ןחישמה תרה רוקמל עגונב םירבדה תתמא לע .דמע רריש ,הפוקתה
 תו םיסב ול שמשש ,רבדה תא עבק ורפסל .המדקההבו
 ,ןןוווהיה תמדא לע החמצ תיחישמה תרה יכ- -ויתוריקח לכל תירקע
 9 ,ותרושבב דחא רובד ףאו ושי ייחב רחא ערואמ ףא יאו

 וה םימיב התוחתפתהב תודהיה תנבה ילב ןתתמא לע וניבהל

 | ,םהל המרקש הפוקתבו

 | עפ אוהש  ,ורפס תא רריש  רסי וז התנה רוסי לע

 ה .תוקומעו  תובורמ ויה הז .עוצקמב ויתועירי  .תיקנע .תיעדמ

 שאה לש | תירוטסהה הפוקתה .תריקחב .ומצע תא  םצמצ

 פיפא םוכויטנא םומלופ ןמומ תודהיה .לשו תילארשיה

 וטופ לכל ףיקה וז תירוטסה הפוקתו .ר תייב ןברות ימי רע

  קייודמ  רויצ ונל .איצמה  ןושארה קלחב  .הלודג תומלשב

 לארשי םע לע רבעש המ ,םיירוטסהה תוערואמה

 מ | ימוב ןכ ירחאו  תיתדהו  תימואלה  ותוריח .לע = ומחלה
 עו ןוטלש ימיב ףוסבלו ,יאנומשח .תיב יבלמ תפוקתב ,ותלודגו
 ;ולופה רע םוררוה תיב תלשממ ימיב תינידמה :הדיריה תפוקתו

 דק טפשמ םוש ןיא וז .האצרהב ,רפיק םונויררא ימיב ןורחאה

 ןונררא ,לארשי םעל האנש לשו רוננ לש שגר םוש ןיאש ןכש לכמו

 / חי הלועו עקוב .ותאצרהבש הלודגה תויביטקויבואה .ךותמ

 ה הויא םג הלאה תוערואמהל עגונב קרוצ טפשמו הרשי הנבה

 וה ותוא  וירברב ןיא .וז הידגרטל ישפנ :סחי ןיעמ  ,היטפמיס

 םאצומ ונאש המ ,לארשי םעל ירצונ וא יירא רקוח לש

 תידהיו תילארשי הירוטסה) = ןזוהלוו .םוילוי לש ורפסב ,לשמל

 6 םירבדה בור ורמאנ ובש ,טארסיוה לש ורפסב ןבש לכמו

 '\ש םישנא לע וטפשמב םגש אלא ,דוע אלו ,לארשיל היולנ

 גששמ לכמ ומצע תא רריש רחש תילארשיה הירוטסהב םילעופה

 !וגו לע ןעשהל  רשפאש ןפואב ,ןותמ ןיתמ ןד אוהו = ,םודק
 5 הלע הז .רבד  .תיקייודמהו  תורשיה ויתונקסמל  םיכסהלו

 !\+טהה תאו םיאילֶפמה םישור חה תא בהא :אלש יִָפמ
7 
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 :תירוטסהה תמאה .תא קר ובל לכב שקב אלא תו

 הריציה תפוקתב תילארשיה המואה לש םיינ חו רה םיו

 ימוב = םייתורפסה ,םימשרה תא :,תירוטלוקה  החלועפ תא
 תושעל אילפה הז עוצקמב ,הלושב .רמגו. .תוההוה ₪
 טרפ לכב ונל איצמהש המלשה .היפרגוילבובה .ירו 5
 הרורהממ לדגו ךלוה היהש ,רפסה תומכמ םג האנה

 ;קדוצו .רשי גהנמ גהנ רריש .םוצעה רמוחה תובר פל \
 :ואית .תוריקחל עגונב .ה"וא .ירקוח ברקב ותמגוד ואש
 ,וירבח .בורכ ,האנשו תוריהי = ךותמ .ארקיעמ = לספ אֶ ןו
 בלחתמישב םהילא סחיתה אלא * ,םידוהיה םירקוחה יונו

 ררבל תנמ לע םהב ןתנו אשנו ,םלכ .ירבה איבה שאו

 םע םג ,ותלוז םירקוחה .םע ונתמו ואשמ ,רצ .לכמ מ

 ירבד לע וליפא ,רובכבו .תחנב היה  ,םהירבד .לע .קלוח הו

 ירוטסהה ורפס ןייע)  וירבד .תרקבב הרמ וב  קרז רשא |
 איה ,(הרעהב 689  ךומע תיעיברה ארודהמב 'ג קח

 רשיה טפשמה תדמ .איהש ,ותדמ ,תורחת םוש ילבו תו
 םע וחוכוב םג םיאצומ ינא > .תהחושמ יתלבה = הערה

 םידוהי, ורפסבש  ,ןזיוהלוו לש ושררמ = תיבמ- דחא
 רשא) תומוגומ תורעשה .המכ .בבג ."םיאנומשחה ןמז-ינפ
 ךררמ קוחר היה רריש .(םינורחאה  םימיב  רבכ-  ומווז

 תוחנה םהידי לע קזחל ידכ  ,תוערואמהו םירברה תמי
 ,לארשיל זו ב הו ה אנ ש ה שגרמ תועבונ ןה ןרקיעבש ,

 תועובק תוחנה ודיבו  ורקחמ :ןינע :אשונ .לא .ללכ א
 .תמאה תדיקנ תא אוצמל שרדו רקח אלא
 היה יכ םגה .תועדה םמליפ םוש ןיא רריש לש ורפסנ
 סחי רובו תיתישמה תרה תווהתה ןמו תא וע
 וידימלתלו םהירימלתל ,חיש מ ה וש י ל ,לבטמה ;ןנחוול מו
 קפתפה אלא ,הלאה םינינעב חוכו לכמ .קחרתה ..,פולש
 ורפסב םיאצומ .ונא .רחא טרפב קר ., םתווהכ  םירבדה תו

 םייתרה םייחה ורייצבו  !תוצרהב -- תודהיה לע .ךתח
 תרות רבכ הרבגש רחאל  ינש .תיב תפוקהב ונמע לש םווצ)
 אוה : ,"םיקוחה (לוע) תחת םייחה, םהל | ארוק אוה ,םש
 ןמ טעמ שי ולא וירברב | ,ורפסב םלש קרפ םרואחל ש)

 חיה רשפא:יא ,ירצונ"יגולוית .רקוח לש תיביטקייבוסה "ה
 יפ ב וחוכוב םולופ םפרפש תוערה  ןתואמ ומצע תא :רוזא
 ,טילחנ םא ,ונדצמ .היהה הבורמ הגלפה לבא :. תילארשיה זו
 פוס ףוס יכ | ,רוכזל ונילע ,תודהיהל  האנש ןיעמ הנ ש
 תגבהל ,תירומלתה .תורהיה תעד ףוסל תררל ירצונ רק
 הנב רריש -- םויחה לע .התעפשהו התיצמת > ,םישורפה
 ,ןותמ ינולוית רקחמל :בא תויערמה ויתוריקח ראשבו הו

 יכ = ,הינמרגב  תיערמה = תיגולויתה  ההיקחהל איה כוש
 יעדמה עוצקמב קסועה לכל םיניעל = היהו .לודגה ורפס ש
 ,ירמגל טארסיוה לש ורפס החדנ - רריש לש ורפסי ונפט
 םיאצומו םירצונו  םידוהי  םירקוח םישמתשמ = ררוש ל %
 תומ רחא: ,ורפס ושכ ע לופי אלו ןתי .ימו = ,.הבורמ חל"
 ,תואבה תורודהמב והיא לקלקל םיוגמ .רקוח הזיא ידיל 5
 רשא ,שדקה יכתבל .אובמ :ץילב .לש ורפסל .לשמל .עוואל
 םילוקלק  .בורל ןה תושרחה תורורהמב :וב ושענש ₪

 הניוצמ תומלשב רריש ררב ורפס לש םינורחאה וקח
 ; ןיבור  ףסוו

 .הָוְקִת חַתָּפ
 התוברק . תורמל ,הוקת חתפב יתייה- אל הנשמ רתוי הז

 ומכ .,םיחרואה תא .הילא תכשומ הנניא תאזה הבשומה ,ופיל
 ןושאה ומכ ,ךכ 'לכ :הפי .הנניא איה  ,הדוהיב תורחא .תובשומ
 הילע .ןיא ,.הרדנ ומכ ךכ לכ הולשו הטקש הנניאו ,תובוחרו
 ןיאו ,םייחה תוטשפב ןיוצמה לארשי ץראב ירבע רפכ לש ןחה
 םיינחורה םייחה | תוחתפתהב | הלודג .תופתתשה תפתתשמ איה
 המ .לבל = קוחרמ :םידמוע הוקת חתפ יבשוי ,ץראב םיימואלהו
 םילעופה תוברתה .תלאשב םינינעתמ .םניא םה ,ונמלועב ארבנש
 םיברעה םילעופה לש חכה לא .בל םימש םניאו הבשומב םירבעה
 חתפב .עורג ירבעה לעופה ןיבו רכאה יבש םחיה .הב שגרמה
 םיגאוד  םניא .הוקת חתפ ינב ,םוקמ לכב רשאמ רוי הוקת
 הוקת חתפכ רוע ןיאו - ,תרבורמ ןושל .רותב תירבעה ןושלה קווחל
 ינ .ךכ .לכ ןהב יוצמ היהי ןוגר'!וב שומשהש ,לארשי ץראב הבשומ
 ,תיאלקח = תורדחסה : רוסיב הברה םינינעהמ םניא היקח חתפ
 הוקת חתפב הננקש תוקידאה ןוניתיבשומ לכ תא ,רחאל הכירצש
 תא = ףודרל .תשרורה , תואנק לש הרוצ תובורק םימעפל .תשבול
 תינוציחה התרוצ יפל .םהינהנכבו םהיתוערב  םישפחר | םישנאה
 הברה תלדבנ איה ןיא הייח ןפואבו ,הנטק הריעל הוקח חתפ המוד
 םיקסעל .הפיאשה קרו  ,םינש הברהו הכרה ינפל וניתוריעמ
 :,שרחה ןמזה לש םתוח .הילע העיבטמה איה הב תררושה "סנזיב,ו

 חתפ השוע ,הלאה | תוערגמה לכ | תורמל תאו .לכבו
 לש שער הב  םיאצומ םתא .תרואה .לע קוח  םשור הוקת
 הוקת התפל הליבימה ךרדה הנה | ,םיננערו םיאלמ םויח
 תוצובק  תוצובק .םיסררפבו ,ןיעה תא .םיסררפה םיביהרמ רככו
 ותופת  םיאלמ םילס ןהירלי םע .רחי .תואשונה תואיברע תולעופ
 הבשומהו ,םידוהי םילעופ .לש תוצובק םג תושגפנ םימעפל בז
 םידמועה םיתבהו , לודג תובוחרה רפסמ ,הלדגב קזח םשור השוע המצע
 :לבש ךבל לע ךתולעהב ,ברה םרפסמב .בלה תא 'םיחמשמ םיפופצ
 םיאור ונחנא .םינוש .תימוקמב ,ונלש ולכ | אוה הזה  שוכרה
 , תוירבעה - םהיתובותכב .םיפסונתמה ;רובצה-תודסומ לש םינינב
 הנהו | ,"הבשומה רעו, : בותכ וילעו .תומוק יתש לעב תיב .הנה
 . םיאור ונא קוחרמו ,לודג תיב םש ."תואופרה תיכ, טלש וניניעל
 ונחנא הפו :,"הרות דומלת, : ריקה .יבג לע תולודגה תויתואה תא
 תוביתנ  תיב .חסונ יפ לע יונבה הפיו טק תיב-.ינפ לע םירבוע
 םיולת רצה ןמ  ,יראדהדיב, = + הירבע קר בותכ  וילעו ,ןטק
 הטסופה לש ינשהו תירטסואה הטסופה לש רחא :םיזגרא ינש
 תופשב תוכתכ םג .,תוירבעה .תובתכה .דבלמ .,םהילעו  ,תוקרוטה
 הטסופ רוע התיה אל הנש ינפל ,אוה שדח הוה ןינבה ,.תורחא
 תושעל חילצה םרוקה הבשומה דעו יריב קרו ,הוקת חתפב העובק
 רכש הנמלשת ןהש | ,תיקרוטהו תירטסואה הטכופה םע הזוח
 ,הבשומה דעו ירי לע .הנמתמה ,הטסופה תא להנמה ריקפל
 ליבשב = םידחוימ  .םילוב .םג  אניווב הנקת  תירטסואה ;קומסופה
 הלשממה = ,הפי .רויצבו תירבע תבהכ םילובה לעו ,הוקת חתפ
 "תאמ השקבו ףרנלמ םג .תונבל הוקח חתפ ינפל העיצה תיקרוטה
 ,םירושכמהו .םידומעה .תנכה .תואצוהל קנרפ 1000 קר הבשומה
 הוקת | חתפש םימי ואובי לבא= ,הנבנ אל רוע םנמא ףרגלמה
 ,דחוימ ףרגלט םג הל .שכרת

 תאו. הוקת .חתפב וארבנש תורפומה 'לכ תא םיאור .ונאשב
 ונא ,הב .וררשש ,ןוכנ רתוי וא  ,םיררושה .םיבוטה .םירדפה
 ,חונמה .רפמאטש .עשוהי לש  לודגה .ונורשכב  תוריהל םיחרכומ
 היה .רפמאטש | ,םנמא ,הבשומה-דעו = שארב = בר ןמז .רמעש |



 בומ להנמ תויהמ ודעב עירפה אל הז  רבר לבא ,קורא יאנק
 תילצה םג ,םיבשותה בל 'תא ול תונקל ערי אוה ,ןיוצמ ןרדסו
 תעמשמ אורבל עדי  אוה .ןומא הבשומה דעולו ומצעל שוכרל
 "הלשממ,ה התיה וימיב לבא ,המה ריב לשמ אוה .הילע רומשלו
 ,בוט רתויה דצ לע  םירדופמ "ויה = הבשומה ינינע לכו ,הפיקת
 הבשומה ינב ויה .אלש העשב םגו ,רעוהלו ול .ועמשנ לכה
 ואלמ ,ןהל  םידגנתמ ויהשכ םגו ,דעוה תוטלחהמ ןוצר -םיעבש
 טטירוטבא הבשומה רעול תונקהל עדי רפמאטשש ינפמ  ,ןהירחא
 ,תושרח תוערל דגנתמ רותב ,הפיקת תוישיא רותב ,םנמא .לודג

 השרח העד לכ דעב עירפהו תונלבפה תרמ תא רפמאטש עדי אל :
 ,שרוחמה רפסה תיבל האנשב םחיתה אוה ,יולג .ידיל אבת אלש :

 תוריקפהו הבשומב ךורעל וצפחש תואירקב תופרוקיפא האר אוה
 םיריעצה .,הזחמ הזיא הבשומב | גיצהל וצפחשכ ,"רטאיירטב,
 ,הוקת חתפב םמצע תא ואר םהיתועדב םישפחה :םישנאה לכו
 םישמח ינפל הנטק הריעב םירד םה ולאכ ,רפמאטש ןומלש ימיב
 היהו םירכאה לש םייטרפה םייחב ברעתמ היה דעוה .הנש
 ךורעל  םירסוא ויה הניתח תגיגחב  ,תווצמה תרימש לע חינשמ
 חתפב ןהכ-ןייטשנרב ר"רה .ררסשכו ,םישנו םושנא לש טידוקר

 םסק"סנפב | תונומת הארהו תואירבה תרות  ד"ע תואירק  הוקת 0%
 תא םיככמ תונומתה תא םיארמש העשבש ינפמ ,םיקודאה ולהבנ /

 הבשומה דעוו ,דחא רדחב ךשחב םיראשנ םישנהו םישנאהו ,רואה 0
 ,תונומתה יולג תעשב רואה תא הבכי אלש ,הצרמה ןמ זא שרד
 תגצהל םרוקה הבשומה דעו לש םחיה רוחיב אוה ייפוא 8
 ,הוחמ גיצהל הנושאר הוקת חתפ יריעצ -וסנ םיתנש | ינפל  ,תוזחמ
 אַל םישנש ,יאנתב לבא ,דעוה תאמ ןוישר ונישה  למע בורב
 יאנתה לא םיכסהל םיחרכומ ויה םיקחשמה ,קחשמב .הנפתתשת

 ומכ ,םירבג ידי לע ואלמי םישנה ידיקפתש ,וחיטבהו הוה
 םישנהו ,םתחטבה תא ורמש אל םיקחשמה ךא .םירופה .יקחשמב

 לודג ףסכ שנוע זא ליטה דעוה ,שממ םישנ ויה המבה לעש - 2
 תרוקפ לע רובעל וזעונש--הוקת חתפ תונב---תוקחשמה .יתש לע = 8

 םהל ושריש ,ףקותבו םיריעצה ושרד בוש רבעש .ץיקב ,רעוה
 ןתנ אלו םיריעצה תחטבהב רוע ןימאה אל .דעוה .קחשמ ךורעל
 ילב  הזחמ גיצהל םיריעצה וטילחה זא = ,שורדה ןוישרה תא
 ,םיריעצהל םהל היה רשפא יא  ,הזכ ןפואב ,רעוה תאמ ןוישר

 ;רובצה ינינבבש םימלואה רחאב םוקמ םקחשמל אוצמל ,ןבומכ | = = 9
 ,רברה ערונשכ ,יטרפ תיבב הזחמה תא ךורעל וצפה ןכ לעו | :
 תתל ' זיעי אל שיא יב  ריהזהו ,הבשומב תועדומ קיברה ,רעול 5

 הרהזאה לע  רבועהו ,רצחב אלו תיבב אל  םוקמ  םיקחשמל ְ
 ינשה רצמ ךא ,םיבר הריחפה תאוה העדומה .שנעי שונע תאוה

 ורצח תא רימעהל טילחה ,א"קי דיקפ םדוק היהש ימ ,הבשומב
 ןושארה דעצה היה הז .דעוה תדוקפ תורמל םיקחשמה תושרב
 רבע קחשמה :רעוה תלשממ דגנ הוקת חתפב תוממוקתה לש
 רבלמו ,סנק שנוע עשופה רכאה לע ליטה דעוה לבא ,םולשב
 קלח תחקל) חרזאה-תוכו 4 םינש שלש ךשמל ונממ ללש הז
 רעס ליטה הזה השקה שנועה .,(הריחבה תוכזו הבשומה .תופסאב
 ןיב המחלמ הצרפ ,ףדרנה לע  ןגהל ואצי םיריעצה .הבשומב

 היה המחלמב קלח חקלש ןהכ-ןייטשנרב ר"רה ,הרשפב הרמגנ-
 םג וסנכנ שדחמ רחבנש דעוה לא ,הבשומה תא 'בוזעל 'חרכומ ,

 םיימינפה = םינינעב .ברעתהל ותוכז לע :רתו = רעותו * ,םירועצ
 : , ,תויטרפ .תוצובקו .םיטרפ םישנא לש םיינחורהו

 שי םנמאו ,השרחה הטישה יפ לע ושענ תושדחה תוריחבה
 ול ןיא .דעוה .םיריעצ םג וב םיפתתשמש ,שרוחמ רעו .התע הל = .. <

 = םלועה <
 הנ שלש התבצמהפ ג המצב, השבע מ-5 ה-25 לא רש .2-- 2 איוחחלהה הק יבש

 - םירישע רתויה םירכאה דחאו ,המחלמל הדי לע םירחא וררועתנ

 < המחלמה  ,.הלהנהב .םינוקת תשירד הליחתהו ,םינקוה ןיבו םיריעצה

 יה ךולו אוה ,ןוטלש חב לכ ול ןיא ,טטירוטבבא םוש דוע

 ) משמה הלטב הבשומב * .םינוא-ןיאו אוה שלח ןכ לעו
 הו הבשומה ינינע תא להנמה  דעוה  תונורשכב ןומאה

 עגה ול ןיא ,הקיר רעוה תפוק , תודבכב גהנתמ לכהו ,םירחא

 ;הנל לוכי ונניא םיפמה תאו םיבורמה : רובצה יברצ קפסל
 ןנ ,הכוכמה ןמ  תאצל רציכ .עדוי וניא אוחו  ,וילע םיננואתמ

 ןועה .ןתואכ ,רבשמ תעש העיגה הוקת חתפ תלהנהל

 ות תא ססבל וקיפסה אלו םינשיה םירדפה תא ובועש

 : ,םישרחה

 שנ חשעל קיפסה אל ןיירע שדחה רעוהש יפ לע ףאו

 חעהל עגונב בוטל יונש הוקת חתפב תאו לכב שגרמ
 | לוזג רתוי שפח םישינרמ .וליחתה הוקת חתפב | ,תינחור
 \,הוחמה .גצוה יכ ,הזב םיאור ונחנא ךכל קהבומ רתויה ןמיסה
 וה הנשמה תמב לע הנורחאה תבשה יאצומב הטסוקא

 | + תאוה

 ו הופונ היריעצבו היסולכואב הבורמה היקת .חתפב

 וש תא גיצהל התסנש איה  איהו ,תירבעה המבה יבבוח לש

 ןוז ,ופימ םיבר םישנא וילא ךשמ  הזחמה , המצע היתיחכב

 וש גהה תא הוקת חתפ יריעצ םע רחי גוחל ילגר וכלה וא

 טנזחל התיא ריכשהו המב .ורצחב הנב היקת-תתפ ינבמ דחא

 נשוכ תואמ עבשכ .ורכמנ ..םישנא האלמ התיה הלודגה רצחה

 ₪ וזנ רפסמ .והוו -- המצע הוקת חתפב תואמ ששמ רתוי

 ן/ ש םילודגה םידימלתה  ,תוריעצו םיריעצ ויה להקה בור

 | הרבעה הפשה הטלש םיפסאנה ןיב. .םילעופ  ,רפסה

  ,הוקת חתפ לש תרמזתה הנגנ .תוקפפהה תעשבו הגצהה

 \ רותב םישוע םהו = ,םילעופו םירבא  ינב םה  תרמותה

 ענו ,םידבוע םה  םויה לכ ,דאמ .בומ .םשור תרומותה

 וג ושעמ תא השוע תרומזתה לע חצנמה  ,םינגנמו םיפסאתמ

 :פענ לבא ,אוה  המוגפ ןיידע הניננהש רשפא  ,הנומאבו

 וא הוקת חתפבש תרמזתה , םמצע םינגנמה תא תוארל

 ְי ,הבשומב :הריהזמ תחא הדוקנ

 /\ ,הומאב הנייטצה אל םגמא "הטפוקא לאירוא, תגצה

 |" ריעב םיקחשמ לש  הגצהה .ןמ העורג .התיה

 הלא םג .,לודג .ןורתי אוה הזה רברהו ,תובהלתהב וקחש

 | משו וארש המ | לכמ חור  תרוק ואצמ .ןורטאיתה תא

 8 7 5 ו 0 -- אלש ה להקהו

 8 ב ] ,ול אוה שדח 'הטסוקא

 ,םיק הדות ריכהל ךירצ ,הקזח שפנ תוממורתהו

 היה להקה לע הזחמה לש םשורה  ,םהיעמוש בל לא

 |. . ו לא וננובתה הבוהמ .בל-תמושתב

 , יתונורחאה .תוכרעמה תא ועמש | הלודנ

 , 9 אל הוקת חתפב "הטסוקא לאירוא, תגצה תעשב

 | אירוא לש ובל תוקוצמ תא שח להקה ,רחא ןורטאיתב

 | -" 9 ושפנב הלגתנש ירסומה חכ ידי לע בהלתה

 8 ו ה םירובגה תומ .תודהיה ירוסי תא

 , .- 5 רחא ו דריש .ירחא קר  ועגרנש

 [[ 0 תידוהי תא | ומיקהו המבה לא

 - ה ע ו דחי להקהו םיקחשמהו

 | 0 ש ןושארה ןוחצנה לעו .ינחורה

 0 היה הוקת חתפב הוה ףשנה

 ןח כ םיחכוש | ןיא = הזכש ףשנ | ,ונתפשל הניוצמ

 ,ו"'ל ,הפי עקרק קפס ילב ּואצמי ודי לע םיערזנה םיאירבה



 .המלש יוח

 תשעמה רופס

 תאמ

 , םירפס רכומ .ילדנמ
 ב ה

 ,תינמוא ילעב ויהש יפ לע ףא ,רגנה ליצריהו אחפנ קוו

 שוריח ויה וזה הלעמה רותבו ,םיבושח  םיתבדולעב ל
 לע בהז ריברל .וכוש ,םידוהיה םתואכ ,םינמואה .םהורנ

 -ץעוי, תלעמלו ,וירחאלש רודב "חרזא, .תוכזלו ,םרודב
 .םינטקה ןירוטפירקסה ,תושרה ירפוסש ,הז ונרורב תש
 םידעומו תותבשב םיגד םלצא לוכאל דובב םהל וקו

 םדובכ לע העשל ל םילחומ םילודגה םירשהשו ,םהֶה
 םהיתונבו םהישנ םע םידקרמו ,ההשמה לא אובל .םהל טו
 -ילעב םהו -- םינמוא ,אוה שודיח אל םולכ תמאבו הק
 ...!םרא ינבכ םיבושח םהו--םירוהו
 ,םלועה תומוא לצא םידוהיכ .תמא ירבד וללה  םירבוהו
 םילפש םה ,רשפא ,םידוהיה לצא םילפשו םיזבנ םינמואה
 ,הנושארבכ היתחת לואש דע םילפשומ םניא לבא וש
 גהנתמ אוהו ,םעה לע םיאונש ללכב הכאלמהילעב ןוא
 חורה יסג ,םינצחשה ואצי ,וכרדכ םימהבו תמאב ,דוננב
 ,םכרדכ המרעו תימרתב םיגהנתמו םרבכ  םכות .ןואש |

 ...ק ריעב הרות םוקמב טרפבו ,םלכל םייוזבו םיאונש ויה
 הררפתנו ןותיחה לפפנ םימעפ המכו ,החפשמב לוספ ה

 ןותיחב רתויב שקבתמה רבדה היה-החפשמ םיחי ודי ל
 םיטחוש ,םימכח ידימלה ,םינבר םילעמ ויה ,םידימא ם
 םינמואה תא םימילעמו םהירבקמ רפע ינשי  םינלטב

 ינונח ,םיכרכבש אינפכא-לעבו ירפכה-יקדנופו  גזומ = ,םהי
 םושמ םהב ןיאו םירשכ םהש יר אל תיברב הולמו  םיטטמנו)

 םיבשויה םה םה ,םהב תחבתשמ התיה איהש אלא ,החפשמ
 יתבב םירבדמה ישארו ןיאושנו .ןיסוריא .תרועסל .םואורקה ₪

 ,אוה הז רבד לש ומעטו .להקה ירדחבו תיאצחרמב .)ח
 אלא םהל וחינה אלו םידוהיה ינפב ולעננ .אלה .תוסנרפ
 םמצעב תויחל םהל תוקיפסמ ויה  ,ןהב וקיזחהש ,הלאו 0
 םע ,םתסנרפ ירי לע ,םירבד םהל תויהב .םירחאל ליז
 הבוט תושעל םדיב היה ,תוכלמה ירשו ץראה ינודא .,םיסנני

 חויר דבלב תחא םעפ אלו .הרצ תעב לארשי ללכלו ויזל
 ,תיברב יולמו ןיסכומו אינסכא ילעב ידי לע םירוהיל רמע חח
 םיחרואל חותפ היה .והיב ירפכה-יקדנופ ,  ונימיבש םיריקנגה ₪
 .ךרדל הדיצו הברנ םהל ןתנ םיתושו םילכוא ויהשמ " ,ם

 םימכח ידימלתל םהיתונב םיאישמ םיאקדנופה ויה בווה
 םהישעמו םירומאה ולא לכ לש םכרד יפלו  ,הבישיח ירו
 ,םתעשב ויה ,לארשי יטבש ,רכששיו ןלובוש המ וה ₪

 םהו ,רכששי טבשל ןוזמ איצממו איטמקרפב קסוע חיה
 + הרוחב

 ,המרב | םינמואה לע הררש | םיגהונ ויה להקה יפנופ
 היה אל לעופ ,הברה םירבדב םיתבה>ילעב - הערל םולדנ
 ומו;מ היה תושרדמ יתבב ,לימיירמשו .ישמ ידגב שונלל '
 ויה הרותלו ,המיכה ירוחאמ הנורחא הרושבש | םילספמה
 ירבג 'ז .ןינמל הלוע היה אלו ,ייונרומ, אלו "רכחה, ול פא

 ,םיקוספ - הש"ש | וינפל וארקו | ,םהילע = ףסונ אלא
 לכו ,הרות הנשמבשו םינהכ .תרותבש ,תוחכות יתש הו

 / : = 4% םלועה 6 6 ה

 היה רופא ,ּול תונותנו תוארקנ ויה ןלכ ,םש תובותכה .תוללקה
 אל ותער תוחו .ויפ תאו ,הדעה ירבכנ ףסאתהב ,להקב אובל ול
 ורמסו הפיזנב וב ורעג אוהש-לב עשפ רבר לע , םלועמ ולאש
 ותוקלהל וילע ונמנ םיברב וינפ זיעמ היהשכו ,יחלה לע ותוא
 ףפוכ אבצל םורפמו ופטח וינב תא , להקה : רדחב תודרמ .תכמ
 "רב, םשה ןאכו .ןוהבא-רבו שרדמה תיב ישבוחמ רחא לש שפנ
 ,"ןוהבא-רב, וניאש םדא שיש ,עמשמ ונממש ,דאמ האנ "ןוהבא
 בא ינב םיחאל םידלונה סקנפב ףרטצנש ,ינע-ןב הז +אוה ימו
 הדפיש ,הרצל הא אלא ,םהיחא אלו "םהיבא ןב, אל .אוהו ,דחא
 !םתרפכ אהיו אבצה תדובעמ םתוא

 םתואב םילפשומ םילעופה ויה םמצע ןיבל םהיניב ףאו
 אלש התיה התליחתמ תונמוא ירבד לש םדומל ךרד .םימיה
 לש ודימלת ,הברה תוער תודלות ףוסבל הירחא הררגו  ,ןגוהכ
 תדובע םג ,תרשמ תרובע םינש המכ דובעל בייחתנ | לעופ
 רעש תוטירמ ,תומולהמ לבקלו ובר תיבב תנמוא תדובעו החפש
 העש לכבו תע לכב ,תיבה:תלעב ,ותשא דימו ודימ יחל תוכמו
 זןיינמ ול העידיה ,רמל אל הפיג הכאלמה תא םאו ,וצריש המכו
 ורעצ חכפלו ,ללמואו שפנ רמ ,טוידה-לעופ וימיב היהש ופוס
 ןויבו .הכמו--ול םידי ,רוכש השענו ןימוחנת םוכ הֶתוש ליחתה
 ,ותשא תא םג םימעפ וכהו תוניהבמ ויה אל תושר וידיל ןתנש
 !ונמוב הז בר ידיל םאיבה ערה םלומש ,תוקוניתל יואו .וגוז תב
 ,םימותי +םה ימ ,ותומכש טוירהמ רמלתהל ואבש | ,תוקוניתהו
 ץראה-ימע --םהימימ וארק אלש ,םיבולעו םיבוזע ,םיינע ינב
 ,םירומג

 ,הער םילעופ לש םתדימע התיהש המכ ,ןכ יפ לע ףאו
 -- תעד ילעבו בבל ישנא ,םיבוט .םישנא הברה םהיניב ואצמנ
 י . םיחמש םינויבאו

 םמשו םוגע הארנ היה . ןמוא לש ותריד:תיבש המכ רע
 .ההובעה העשב ,םינפבמ ונועמב החמשה םימעפ התיה ץוחבמ
 ,וירי השעמ ,שובלמ שבוכו טייחה קיציאי ,לשמל ,ול רמוע הנה

 שבכמה תא .דיקרמו "שראמ,ב חתופ ,ןחלשה לע וינפל חנומה
 יזוחא ,םילעופה  ,םירוחבהו  .ותגיגנ לוק יעונענ יפל ודיבש
 םינועו םיעייסמ ,םירפותו ונחלשל ביבס םיבשוי םהשכ ,טחמ
 ךלמ, אצוי םלכ יפמו ,ונורגב דחא לכו ,ולוקב .דחא לכ ,ול
 תא םהמ רחא םקוע דימו .הבר החמשבו הנירב הלינב "ןוילע
 ןחרב יוורח . רמואו רוח בוצע ליקכו המונע  הרוצ שבול ,וינפ
 רמז:ילככ םינוע םתצק םירוחבה ,התנותה םויל "הפכב, הלבל
 --היכבב םישנכ םיעוג םתצקו ,הלבאו הקד המיענבו הממד לוקב
 התירחאו ,םקשה ףשנב םילותה:תינאה ,הינאו הינאת תיבבו
 םירקרמ ,הכאלמ לוטבב םירופאש | ,םירוחבה ,הריקרו רוכרכ
 םינתונש הז ןורוד ,תוניבשוש םוקמבו ., הלכה ינפל .בשוימ רוקיר
 וירוחאל טמשמ רחאו הז תא טבוצ הז ,הפוחה תחמשב גוזל גוהנכ
 תלעב ,ןושש לוקב בוט-לזמ תאירקב םימתוחו ,והיבח לש ועבוכ
 ,םימח ןיסבלוב האלמ הלודג הרעק םהינפל המישמ תיבה
 ,היארלו העש התוא  דומעל היה  יארכו ,םתפילקב םילשובמ
 תוריהמב םיעלכנו הפה ךותל םיקרזנ ,םיפלקנ ןיסבלובה ךאיה
 םיטייח םילעופכ ןיסבלוב תליכאב םיריהמ .ןיע ףרהכ תגלפומ
 ,שוריח םוש הזב ןיאו .םלועה לכב םתמנוד ןיא םהב אצויכו
 , .םוי לכב םנוזמ--םשפנל יוא---ןיפבלובה ירהש

 תעשב ,םמצעמ םורמא םילעיפהש ,שי הברה ריש ירבד
 ושענו םלועב וטשפתנו ואצי סהמו ,םהילע הרישה חור תארשה

 וכברע םירפכה .לע םיריזחמ | ויהש ,םילעיפה  ילא  .םעדיריש
 םיצח . םימעפ . ייהש. הע םיינה | ןישרמ הברה תילמ םהירישב
 המא הבהאדי יש ,םרב שי יללה .םירישה ,תיסיר .םיצחו .תירוהי

- 



 ,הירבע

 ,תובוטדילעב  :ןונכ =

 ,םתונקזב םג םהל שו .

 ודמלמ היח םייח .יברו <

 -תיבב | ,התולגב תעגענתמ | ,הילותבב ןיירע ,לשמל
 םילייטמ ויהש  ,תומיענו תובוט תועש תרכזמ ,הרור לע ,תולשבמה
 רבב םעפו םירעי יכבסב םעפ םיבוהא םינוי לש גוזכ םהינש
 ןתחל תקקותשמ םתס הלותב וא ,םיבהאב םיסלעתמו  המקבו
 הנבלה דגנכ וירי וטשופש ה  קוניתכ ,השפנ לכב גל תכשמנו
 תריש ,הערה התומחל הלכ תריש םהב שיו .,ויתועורוב הקבחל
 ,אבצה תרוכעל | ןינוריט ' תרישו  ,תגרוח"םאל הבולע המותי
 ,םהינבו םהישנמ םייושנה --- םשפנ ירמחממ .היכבב .םירטפנש
 םיטסומלופ ,"םידוהה, לש םיפכ לע םיאושנ | ,םינטק םידליו
 תדממ םינש יפ הכורא ,םישבכ תורוע תפיטע םיפטועמ ,םינקו
 וללה םינטקה .םהיתויחאו םהיחאמו םתומאו םהיבאמ --- םלדג
 םילעכ םילטלוטמה  ,"םיבולע = םימותי, םירישה םתואב םייורק
 םיסג םירכא ,םירכנ  ןיבל = ,ןופצ | יתכריל תונליאמ םירשונ
 וערי אל םהירוהו ,ותומי םשו ,םיריזח יעור םש תויהל  ,םירובו
 לע םילותהו םעז-יריש םג םהב שיו --- ,םלוע רע םתרובק תא
 םהירישב ,שרוקב םישמשמה לעו הרעה יסנרפ.לע ,םיכ ילעב
 וערפנו .וללה  תוירב ינימב םתמח לכ תא םילעופה וחינה הלאה
 םיוניעהו ץחלה לע ןידודיח .ירברו לותהב ,תוללקו תולאב םהמ
 ,יאנגל תומש םהל םינכמ | ויהו : ,םהירי = תחת :ונעתהש םישקה

 יםהב אצויכו תופי םידי ילעב  ,תואנדתוירב
 תודליו םהל תימויפ המשנ ןיעמ םילעופהש

 םיבבחמו םירענ לצא םיוצמ םה ךכיפלו
 ,רמוא התא ןאכמו

 ,םינטייפה םירפופה תא

 םהילע הביבח תונמואה .םעבטב םינמוא םה ףא םידלי
 אצויכו ,םירייצמו םילסיפו םילספמ ,םינוב --ןוצרב דימת םידבועו
 ,סופט .השועו  למזיאב םיצע עקיב ןבר  תיב לש קונית- ,הלאב
 שענ"ילכ  השוע | ,הכונחל | םירזרזח איצומו תרפוע וב  ךיתמ
 םיצצ ירוטפו םירומת תורוצ רייצמ  ,םירופל  םינמה"תומלהו
 ןיאש יד אל אלא ,תועובשה גח דובכל תונולחה לע םקיברמ'
 ,רי קזוחב תערל ותוא םידבאמ ,םהב השעמה ןורשכ םירישכמ

 רלישבו !םילבה ירבדב ועשת לאו ודמלתש בטומ :םידליל םירמוא >>
 םהירי השעממ הנהנו בשוי .אוה ,תונמוא-ילעב  לצא ןמרזמ
 לכ תא ותעד לע הלעמש רחאל .םנויגהו םתניגנו םחיש ירבדמו
 -תיבב ,ובר תיבב ול .םיעיגמש תוחכותו זגור ירבדו םיפעבה
 ןאכ ההעש התוא ומצע תא האור אוה  ,ויריה תיבבו שרדמה
 םידי תואור ויניע = ,הרואל הלפאמ ,החמשל ןוגימ  אצי ולאכ
 .חמשו הנהנ ובלו האנ החיש תועמוש וינזא ,תוינקסע

 םיווצמ ולאו ולא ,םידלי--םינמואו ,םה טינמוא םוּדלי
 םינמואו :,םתאריו םירומו םירוה + דובכב--םידלי !ארומו דובכב

 ,םארומו  םיתַבדילעב ךובכב

 ולעב ללכמ. ואצי תובא תוכוב רגנה .ליצריהו אחפנ .קוזיוא
 החפשמל וסחיתה םה  ,ריעבש םיתב ילעב ןיב | ונמנו .תונמוא
 םיתב  םהל ושירוה םתובא | ,ריעה ילודגל םיבורק  ויהו הדבכנ
 יחרזמ לתוכב תומיקמו ,תובוחרה ראשמ חבישמה םיקמה ,קושב
 קיזייא תיב :.םייח יבר לש = וינכש ויה םהינש .שררמה"תיבבש
 ויה וללה םינכשהו ,ולאמשמ לצריה תיכו ,םייח יבר תיבל ונימימ
 ,החמש לש: םידעומו םילגרב הז תא הז םירקבמ ,םולשכ םירד
 ,יל'המלש לש לודגה ויחאל רבח היה ,ןויצ-ןב ,ליצריה לש ונב

 ,םויב .תועש יתש וא תחא העש םנחב
 לש הטופקב םיאשר ויה ליצריהו קיזייאש חמ ,ויקפעמ הנפנש
 תוכז -- ללכ השק אל ביט  םויו :תבשב  .לימיירטשבו .ושמ
 םיבישח תיבא לש םהינבש ,הז אוה השק ,םהל הדמע תובא
 ,ונילע אל .הערהחור, :םירמיא ,תינמוא | ילעב ויהי .םינפ .יאושנו
 ירברל - םתכשמו .הרותמ : םתוא כ ,םתירליב .םהב | הסנכנ
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 לש רע ,הנונתהו ךלה הזה ןועובשה ךלה ,תודיעוו תופסאב |

 ,ןאמ 8 םתונטקב ויה םידלי  ,תורענ השעמו םיעותעה
 שנ תעקשקמ התיה וז הער חור , םתונקוב ,םכילע אל
 ואמילעב--םולכ אל % םפוסב היה המו ,השקטקמו השקשקמ
 ומ יננ ףופ ףוס ,תיטוידהה םתואכ םניא .,,ןכ יפ לע ףא
 !"םה םידבכנ םיתב

 וז ,ולהמלש תא ער-רצי .איבה וללה םינקז"םידלילו
 %ע תא ףחוד היהש ,תוברה תופיחרה ןמ הנורחאה הפיחרה
 יומנתתכ רידח רוע בשי אל ושכע ,רבעה םלועה ותואמ ואיצומו
 ָ ,"הציב,. לע .תרגוד

 ו

 + הקירמאְּב תיִדּוהְיַה תּונותעַה
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 .םינועוב שה
 ןיענש םירברל םוקמ הנפמ וניא הקירמאב ימויה ןותעה

 ומנחנ וחצמ תא טמקל דחא עגר ךירצ ארוקהש ,רמאמ לכ
 ןנוזמ ןועב םיספדנה םירבדה לכ . ןותעב אובל .אוה לוספ
 ינוש רע ,סתושילקו םתולקב בלה תא םיכשומו  םירצק תויהל
 מ יאקירמאהש ,ןורקב הבישי תעשב םיעלבנו םיארקנ תויהל
 שה תלגע , םוקמל םוקממ ורבעב  ,םויב תודחא תועש וב
 עא םובשוי םיעסונה ,םיאקיריתאהל ארקמ-תיב ןיעמ איה
 וה לע יניע ףיעמו לודג ןותע-ןוילג ודיב זחוא דחא לכו
 ןואשהו שערהו . םיניע תוריאמ תויתואב םיספרנה םיקרפה
 יי ןינעהש ןמיס : האירקה רעב ללב עירפמ וניא ביבסמ
 . ןיבהל

 חיוה ,ותרובעמ תבוש יאקירמאהשכ ,ןושארה םויב קרו
 ומ קרפל ,טויפ ירברל  ,םיכורא רתוי םירמאמל ובל הנפמ
 וזמ םג) השמח לופכ אצוי ןותעה הזה החונמה םויב .המודכו
 "וממ ,םיריש ,םירופס : "בומ-לכ,מ .אוה .שודגו אלמו (שמח יפ
 שה ונ אצומ ארוקה ,רועו דועו םירויצ ,תונומת ,עדמ
 ווע ליבשב םגו ,ויתונבו וינב ,ותשא ליבשב ,וליבשב האירק
 .'ותמאו

 וקהש םושמ ,תידוהיה תונותעב לבקתנ אל הזה גהנמה
 ויש  ,ןוהעה יפמ "הרוה, שקבל ,הארנכ ,לגרתנ אל -יריהיה
 : ,.ויניעב הוש וניא .הטורפמ

 ומטב ורעונש ,םידוהי םינועובש שי קרוידיונב :םלואו
 ות איצממש ינחורה  ןוזמב םקופס  םיאצומ םניאש םיארוק
 ₪ הא םיאשונ םניא םינועובשה לש םבור ,יפויה ןותעה
 לכ הצווש ,הצובק וא הגלפמ םכש לע םה םיאושנ אלא
 למ ,בל וילא םישל .אוה יארכ הזה ןויזחהו ,הלש .ןגרואה
 ינונר'זה אריקה לש ויפא לע ונרימעמ אוהש

 וזונברל הלוע ווארוק רפסמש ,"סטרעוורָאּפ, ימויה ןותעה

 !םטיינטייצ, םשב יעיבש ןותע םג תוטעומ םינש ךשמב איצוה
 ואנה תורמל - ,תכרעמה דצמ הרצפההו למעה לכ תורמלו

 ₪: רסומה תורמל ,הנ"פ:הל ןועובשה ץיחנ | המכ דע

 / .םיקחמ םירוהיה ביחרבש "יטפילאיצוסה םלועה,ו ,תאצל
 , . ,ונורפחב :ללכ 'שיגרמ וניאו

 רעמא = רעד, ידוהיה - ןועובשה .אוה  רחוי חלצומ <



 לש לודנ :גיח שי ול ,"-אנרישז. ןענראמ, ןיתעו
 ,הזה ןועיבשה םג םנמא ."קסע, םשל קר דטונ

 היפתכא ךימתפמ יתויהב ,םיבוט םיאנתב אצמנ אוה
 ךא ,וילעבל רשוע איבהלמ אוה  קוחר ןיירע  ,רושע
 ,עובש לכב  וררסכ :אצוו :אוה ;

 םישלש | קיזחמו  ותומכב = לורגה ,הזה יסופיטה ועו
 םיאצ מ  םתאש יפ-לע"ףא ,תידוהי הרוצ ול ןיא

 תמר לש" ורקיעב : > ,"םיידיהי' ."םינמורקו תוחלמ הירוטס

 איה  .יריהיה בלב  יאקירימאה  םליעה \תא תחל אלא 30
 ,הילוד.ל | ,היקיחל  ,ה,ידמה תיעריאמל םיכורא .םיףטא
 שירשהי הדיבעה דעב םרפ הלשממה זובצק וריאו הומו

 היה אל זא יכי,םיטנרגימאה בלב תיאקירימאה  תויטוורט

 ."רענאקירעמא ריד, ןועובשה -עבמ רתוי .הז .סרפ לבקל
 ,(ותיטנו וכלהמ .לע דיעמ וע
 לאידיא .אשונ תויהל תייזנטירפ םוש הז ןועובשל ול ןיא .ןבומנ
 םהל דמועו םירפיסה' םירזוער תא דחי רבחמה ,אוה

 הרטמ אלא ל"ומהל ול ןיא ,תחא הביטח םנותע תא
 לוזב ארוקל תתלו דומע םינשו םישלש עובש לכב אלמ
 ,"תוינחור, .לש םרש "רצוא,  ,תוטורפ שלש רוחמ

 .םימי העבש ךשמב ותמשנ תא לכלנלקש
 ,םינפה הָבורמ יהי יתורפסה רמחהש ,ל"ומה אוה לרתשו
 החצ ןושלב לכהו :."תומכתה עבש, לכ וניעובשב :אצמי
 .הלאה םירמאמה "תריציב, .קחוד םוש ןיא ,ןבומכו ל
 ערמ-ירמאמ = םיקיפסמ םיאקירימאה = ןושארהדםוודלש
 ארוקה להקה תא םיקיסעמה םינינעה לכ .תודא לע ם

 ,הנוכב ורצונ .וליאכ תורהיה תמכחב תוידפלקוצניאה עובש
 םירוכעה ,ותמכחדימ תא ןהמ באשיו םי ובננ מ אח
 הז ילאנאב רפופ לש ינחורה רוניצה ךרד םירבוע םהשנ

 תירכנה םתרוצ םיטשופו םיכלוה  םורויצו םירופס
 םיקמ יונשו "םירובג,ה לש םשה יונש  י'ע :תידוהי הרוע

 ןאמור ןיא םא - םינאמורה | לא עגונב םג .אוה ךכו הש
 םידוהיה םיאנותעה : םיחמימ | וז הכאלמל , ןכומה מ"
 השלש בותכל רשכומה | ,טרפייז ,מ רמ דוחיבו ,הקיז
 ,,,"הבישמה, דוס 'פ לע -- םוי לכנ ם
 -םולש לש ןיוצמ ןומילופ הז ןועובשב שגופי התא םיקרפל
 ,(ןייטשריפס .יניעב ןח אצמק וכזש : םידיחיה ןמ וה .םכי
 רער, ןועובשה לש םיעובקה "םינחרב,ה םע תחא הפיפכנ "ו

 , "רעגאקי
 -יאש ינפמ ,קרויפוינב דיחי אוה הז םופיטמ. ידוהיה ןועובשה

 ינפ לע תומכה תא רבבמ ארוקהש ןמז לכ ,ומע .תורחתהל רז
 --הז ירה ,תוטורפ שלש ריחמב רומע םינשו םישלשו ,ח
 ,לוה

 תוגלפמל םידחוימה םידוהיה םינועובשה רפסמ אוה רחו גו
 (םנכת ייפ לע םג תצקמבו) םתרוצ יפ לעש םהמ שי תמו

 תחא קר םיאצוי םה םיכ ןורפח ינפמש ,םינותע אלא
 ןהה ,ןועובש םהוח םהילע .עובטש םירחא שָי םלואו .

 ,ימוי ןותעמ  ןויע .רתיבו .תוזיזפ תוחפב םווח תולא
 םיניטצמ םניא .םה םנ םנמא | םיידוהיה | םינועובשה -
 יתוישעמה, הקבר םהב םנש רמול ךירצ ןיאו  ,הרחי תו
 תויקנב םיימויה םיניתעה לע הברה םה םילוע ךא ,תיאק""

 ,יתורפסה םמעטנ\
 ןמ רחאו רחא לכ לע תויטרפב רברל םוקמה הפ .-
 םינגרואה לש  ןיפא רע .דומעל אוה יאדכ יכ ףא ₪

 תודא לע קרו ,הבורמ העפשה ילָעַב םה סה ויףחא

 םירבד רפסל הצור :ינא | ,ינויצה ןויערה .יאשונ * ,םינועובש " ינש
 ,םירחא

 קראידוינב  אצויה  ,"קלאפ .עשידיא סאד, דחאה ןועיבשה
 תינויצה .היצרדפה לש ימשרה ןגרואה אוה ,תינשה הנשה הז
 ןיא .םויה דעו ,הבירמ .העיניבו בר .למעב רצונ: אוה- , הקירימאב
 הקירימאב .תונויצה כצמ תא .תערל ץיחנ .ןהיא סיסב ןיידע ול
 ןויזחה תא ןיבהל ידב ,וז הנירמב הל שיש .הרחוימ - הרוצה תאו
 ןיעיבש לכלכל תינייצה  הילפמה ידוב .ןוא ..יכ  ,הרואכל  .הנושמה
 ליה נווצה טנמיט .ם,ר,.יכ...םידומ לכה ,החא דצמ ., רחא יהוהי
 ;קחכב יא .ונשד .הצמו ..הקילימאב,.םיידוהיה םינומהה  בהק ב, קזחו

 גב יא .תיישעמה ץראב .ותוא םיראבמש יפכ .,ינויצה ןויערה- יכ
 , תוטפנה .תא .תחקלו תיבברה-,תא .ביהלהל. ידכ

 תויניצח : תיבס .הברה .דיע שי הזה . יופיה םעטה דבלמ
 תלכיה תא ונממ תולטונו הזה ןיעיבשה .תיחתפתה .רעב .תיבכעמה
 ,ידוהיה ריבצה .לע עיפשהל-

 / "רעד, ינויצה .ןועיבשה .דפונ הבח רתיבו .תובהלתה רחיב
 לש .ןגרואה והז | ,םינש - עברא-שלש ינפל "רעפפמעק רעשיריא
 ןותעה לא םתוריסמ ךא ,בה אל םרפסמש ,הקירמאב "ןויצ ילעופ,
 ןיעמ .התיה ."רעפפמעק,ה תעפוה .,תפומל .תויהל היואר םה ל ש
 הזה ןותעה ול שכר .ףכיתו .הקירמאב תידוהיה תונותעב עריאמ
 * םהל רקי .היה .אל ןברק לכש ,"םירכחה, ברקב םיצירעמ להק
 ןיב ול .ואצמנ םיבר םיבבוח םגו ,םהלש ןגרואה תא םייק" ירב
 :פמעק,ה וכ ,םינויצה הנחמל ץוחמ םידמועה ,םיימואלה םידוהיח
 לגד .אשונ םג אלא ,ינויצ ןותע קר אל .תויהל .לדתשה ."רעפ
 ,ללכב .ימואלה ןויערה

 *ןויצ .ילעופ, ,םינש יתשכ םייקתנ הזה יטפמוסה .ןועובשה
 " נפל םיןזירקה אבש רע ,םיבורמ תוחכו בר  ןוממ .וילע וזבזב

 "7 זא ,האמ ולדלרתנו םתדובעמ םנואמ יתבש םילעופהו .,םיהנש
 י(*תאצל ?רעפפמעק,ה .קספ

 "  תידוהיה תונותעה רבד לע ירמאמב ריכזהל ינא הצור
 :.תילגנאה ןושלכ םידוהיה  םינועובשה תא .םג הקירימאב
 הקירימאב תילגנאה תונותעה | דייע רפסל אביש ימ םא ינקפוסמ
 ,תודהיהו םירוהיה ינינעל םידחוימה םינותעה תא םג הילא ףרצי
 + ידוהיה בוחרה ינינק תמישר לא םסינכהל ימצעל תושר ינא לטונ ןכלו

 לבל אוה עורי תיזעול ןושלב : ידוהי = ןועובש לש סופטה
 --הרוצהו ידוהי אוה רמוחה : תיתולג .הירב יהוז .רתוי וא תוחפ
 הבָש ,הנירמה םתוח עובט וללה םינותעה לע םלואו , תירכנ
 ,םיאצוי םה

 הקיפסה אל ' ןיידע תירכנה הרוטלוקהש ,לשמל  ,היסורב
 םוקמ ספות :יפורההידוהיה ןועובשה ןיא ,ידוהיה חורה תא עלבל
 יפלכ .רתוי ןווכמ .אוה בור יפ לע | , םיינחורה םייחב יבושח
 <> ןנהל ,וניתויכז תא שוררל ,וננובלע תא עובתל דמוע אוה ; ץוה
 :,תונורחאה םינשב םגו * ,"םיררוצ,ה לש תולילעה | ינפמ וגילע
 םיימינפה םינינעב  רתוי םילפממ וללה םינועובשה  וליחתהשכ
 , תידוהיבו תירבעב םינותעהל "הפסוה, ןיעכ אלא .הז ןיא ,ונלש
 = ונל ארב ךכ ,הלופכ תונבר ונל ארב הנושמה ונבצמש םשכו

4 

 0 "רפסמ היפורב .רוע ונל ןיא תמאה רצ לע , הלופכ  תונותע םג
 , יפורה-ירוהיה .ןועובשה  ךותמ תינוזינ םתודהיש םירוהי לש ןונה

 * .הלודגה .תונותעה , הקירימאב םירבדה .בצמ אוה ןכ אל
 ',םיטנרגימיאה ,םירגה ןמ קר ה לו כ תסנרפתמ תידוהיה ןושלב

 םימיִב- אצוי הזה ןועובשה ליחתה בוש , קראיונמ  םיעידופש ּפכ (*

 ה : , ל ין הלאה
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 אל ,הקירימאבש םידוהיה םיחרזאה ךא . חוה תא תסנרפמ איהו
 הלאמ םיבר םג םא יכ ,איהה ץראב וכנחתנו  ודלונש הלא קר
 םניא | ,םיבמולוק תנידמב ועקתשנ רבכו םיל רכעמ  ואבש

 םיאצומ םה ישונאה  ינהורה םכרצ תא  .וז תוניתעל ללכ םיקקזנ

 ןועובשה ארבנ ידוהיה ינחורה םכרצ ליבשבו , םיללכה םינותעב
 .הנידמה ושלב ידוהיה

 םיקסוע בור יפ לע ,דאמ ןטק אוה הזה ינחורה ךרוצה
 םיינעה םיריהיה לא תוענונה--תוידוהי תולאשב וללה םינועיבשה
 םירמאמ םיאיבמ םה םימעפל ,ךשיחה תוצראב םיאכידמהו
 לש ןח"שה תחת םיטקלמה ,הקירמא ימכח תאמ לארשי תמכחב
 רבה לע םירמאמר םהב ובר  דיחיב | ן.הינמרגבש :םדיתוכר

 םנג םה םיטעמ אל .הבש זוננה רואה תודא לעו לארשי תרות

 ,וירספטו וירישע ,הקירמאבש ל*רשי ילודג .תודא לע םירבדה

 םירעה ר>שבו קרוידוינב קר אל םיאצוי היאכ םינועובש

 שיש :ירעב םג אלא ,הקירמאבש תולודגה
 ,םינוזינ .הדשה ירעב  םיאצויה םינועיבשה הלאו  .תולודג אל
 יפ לע םלואו ,  םילודגה .םיכרכה ינועובש לש םנחלושמ = ,ןבומכ
 ,"םיימוקמ, םינינעב םירמאמ םיאלמ םה בור

 םיקסוע .(ההשה | ירעב = דוחיב) וללה םינוהעה | תכירעב
 תומי לכב תרחא הדובע לכמ םה םילטבש םישמ | ,"םינבר,ה
 ורה ,הפ לעב תבשה םויב םיעימשמ םהש "השרד,ה = תאו ..לוחה
 ,םנועובשב -- בתכב םיארוקה ינפל םינתונ םה

 ידי םיאצוי םהש ,הקירמאב םידוהי לש בר רפסמ .שיו
 קרש ,ילגנאה  "ידוהיה, ןועובשה לע המיתחב תודהיל .םתבוח
 , וב ארוק אוה תוקוחר םיתעל

 םידיעמ סה ירה "ןיתעה לע םימתוחה םידוהיה, םג םלואו
 אוה רתוי הברה .תורהיב איהש לכ הזיחא םהל שי יכ ,םמצע לע
 ,םהל רתומל אוה הזה רכדה םנש ,הקירמאב םירוהיה רפסמ
 םושמ אלא ,הריתסהל םיצורו םתודהיב םה םישייבתמש ינפמ אל
 םבלל םיעגונ םניאש ,הלא םינינעב לפטל "יאנפ םהל ןיאש,
 ,םהמ םיקוחרו
 םירישע  תילגנאב " םידוהיה םינועובשה ויה .ךכ אלמלא %

 - + + ,חורב רתו
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 : !רבכנ ךרוע
 : הלא ונירבדל םוקמ "םלועה,ב תתל השקבב
 תורבח ןונכ ,תוירבעה תורוגאה לב תא םישקבמ וננה

 יב ,'וכו תירבע

 אובל לכונ ןעמל ,ןהיתובתכ תא ונעידוהל .הנליאות
 ירבוד ,הרורב הפש ,הירבע ,ע"פש יבבוח

 , םירזוחההוניבחכמו וניזורכ תא ןהל .איצמהלו םירברב ןהמע
 ןועמל ונתכשל תא ונקתעה יכ  ,םיעירומ ונגה הז םע דחי =
 :התעמ אוה ונתבתכ .שדח

 0שהתו8ה(0וג 16% 607818020 קזב66 ת0 [0|!םטץ. 200]ום-- -
 0100400 וש אה ם6860. 93, 1100. 00. :

 ! תבתכה י"פע וגרבזג לא חולשל ךירצ תוירחא יבתכמו םופסב

 116 8. 11טעומ(ל. 20ע]ות \(-, תטצ1ה 610081 1.
 + ע"רת ןסינ ויכ ., ןילרב

 תירבעה היחתה תכרבב
 לש יוברמה דעוה

 ,תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה

6 
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 . תוידוהי  תילהק ןהב

 *המחלמ, תושעל םח .םילוכיש המכ | דע ,ןבוככ ,םמצע"

 .הָיְנמַמ םיִבָתְמ
 וו

 (, טל חוכומ נא ,םימדוקה יבתכמ ירבד תא ךישמהל שגא םרטב
 . תר תא :תוקיסעמו םויח  רדפ לע תודמועה תולאשב לפטלו הרצה
 : ,תרחא הלאש לכמ רחוי הינמורב ידוהיה

 עמ ואנש ןיב ,םידוהיה דגנ תונושה תוחפהה ולדח אל ףרהה ימי לכ
 הו געלה סורב אגרוי  רותיב ןויטצה ןהבש ,טנמלרפב תווצלפרטנוא
 ;ג ירמאטב ולגתנש ןיב ,וכרדכ ,םעפ לכב הינמור ידוהי לע אפח רשא
 ו רשא םירוהיה תושקב םקיר ובשוה  םעפב מעפכ ,גוחנכ לכה ,תופסאבו
 וה רחא םג הוה םיט קכמה ןיב .חרזא תווכז תלבק ר"ע טנמלרפה לא
 ווב רעס רוע הזה  רברהו הטיפריבוניאב  הרומו םינותעב
 הוומו רפוס : הש ,ידוהי :ש-במה לש שלושמה ואטח ללגב תינמורה
 ערואמו .ערואמ .לככו !חרזא:תויכז שקבל וינפ זועמ ,ינמור ןוילע:שרדמ

 יה הלאשה לע תוכלה לש ןילת:ולת שוררל רשוכה>תעש םינמורה םיאנותעה

 וו תונוסנ .ירחא  ,ףופ ףוסו ,הלכתו  ץק ןיא דע ,חכשל הלאו יאנגל הלא

 4 תאירק טגש .ירחאו = ,""יל ימ יל ינא ןיא םא, יכ חינמור ידיהי וחכונ
 ןווחחנ הוב תושעל הצרש - ,ישארה:רטסינומה דצמ םהילע .הרסאנ ץראב ירוהי
 לעה:תמתלמ ךרדב םיישממ םודעצ .תושעל .םידוהיה וטילחה ,אגרויל

 ,הונמורב .תאזכ
 יפלכ קר הרזעל םיגופ םה יכ ,םירוהיה לע  םינמורה ונגואתה הכ דעש
 ה יריצ לא ץרמנו ךורא םוירוממ  הינמור  ידיהי התע וכרע | ,ץראל
 טנה"תלזגו .קרצה-יא לע םיריעמ םה וב! ,הלשממה ירש לאו ךלמה לא

 תא פהל תתל ,םכצמ תא ןקתל בל םשויש םה םישקכמו ,סהילא עגונב
 ההזמ ץוח .דוע לוכסל חכ ספא דע ערב םיאצמג םה ןהידעלבש ,םדאה

 וה ןהגו \תויאשח ןתצקמו ,חויבמופ ןתצקמ ,תופסא תאירקב םירעה  כורב
 (זע םיליחתמ םהש איגינקה תואצוהל ןרק  םיפסוא ,תויכזה תושקב ןינעב
 וע תאצוהל ןכ 'םג .התע םישגנ ,הרומאה המחלמל תישאר הלובחת רותבו
 ומה .יניע תא חוקפל םובשוח הזה ןותעה ידי לט  .הנודמה תפשב ימוו
 \ודל םוכסת יכ /להקה:תעה תא ררועלו ,ץראב םידוהוה כצמ תא וארו .ןעמל
 [  .,םהיתויכז תא שקבל םאיבב םנימיל דומעת .יכו םודוהוה לש תקרוצה

 ןוושעוח ירול איבהל תאזה .העונהה חילצת םא שארמ ריגהל השק
 ןו גוהנכ ,"תופי םינפ רבסב ,  םוירוכמה לבקתג התע:תעל .אל וא תוישממ

 ומ ,בווקב עמש+ םא אוה קפסו ,דצ םושמ עמשנ אל אוהש לכ רורב הנעמ

 ל םינכוסמ םינינע הברהב ,הוה ףרחה תומו לכככ ,תעכ הרורט הלשממהש

 וטנ רעס ררוע םכורשו ,םינורחאה םושדחב וקחוהש ,םישרחה םיקוחה
 ט ןיא תרדונתמ הלשממהש ןמזב יכ ,וילאמ ןבומו .תיחכונה הלשממה ידגנתמ

 ,טשרקובב

 "חד םולבוסה, הלאמ  רימת .אוה .הז :ןינע .ירהש  ,םודוהיה .תשקבל רוע |

 וינשרה תונותעב רוחיבו ,תוגו תע ב העב השגרומש החונמה איה הנימב תניוצמ

 :יומנהל וכ ,אוה ןמיס הוה רבדהו .םידוהיה תשיררב והשמב ףא תקפוע הניאש

 ...ןויכראה יבתב ןוב---ןל יזארה םוקמה ןתנ םוי

 'עמ רברל ילע  ,םיכרוע םודוהיהש .*תומתלמה, ןונעב יתעגנש ןויכו
 הוחנ רשאמ ,םידוהי  רותב םירוהיה תא רתוי קיפעמה ,רחא סומלופ לע םג

 . ,הינמור יבשוי
 .הפ אצמש ,םיתיסמה עגנ .הינמזרב םג טשפתה לבת תוצרא לבב ןמב

 וה עוהג ןורחאה יבתכמב יתרכזהש ןמכ ,ראמ דע הרופו בחר הלועפ:ההש
 וול לקנ הזכ בצמבו ,הינמור ידוהי בור לש ירסומהו ירוטלוקה בצמה ראמ

 9 ןש .הזיא ינפלו ,םירחא  תומוקמבש רועבו = . תובר" תושפנ .רוצלו .תשר
 הלה הנה ,הלאה םודיצה לק שפנ טאשבו געלב טיבמ םעה היה ,הינמורב
 .זא לש ימואלהו יתרה שגרה תחת הריתח  רותחל  םיתיסמה דיב החע
 .ףקנוטסנואה תודגנתהה התואל טעמכ רכז .דיע ןיא םיבר תומוקמבו ,תאזה ץראה

 .טנלחמ פהל ןאצמ םובר םודוהי יהבב ,הלאה 'םוקידצ,ה םופיטמל תיב

 0 טאל םיקנויו םחכ םיארוק  םידליהו  ,םותוסמה לש  םירפסהו  םיסרטנוקה
 ,שתנצחמ רוצמ .םיקהרתמ .םה טאל טאלש דע ,םברק לא ירכנה חווה תא

 / 'נ לא רחא רענ אוכהש ,דחאכ בצעו קוחצ ררועמה ,השעמ הוה רבבו
 ,': תאז תא-יכ ורמאב ,שמוח םוקמב "השרחה תירכה, רפס תא ירבעה ורפס

 לש .םינושה ךונחה:תודסומו רפסההיתב .יכ ,ףוסוהל שו הז .לע ..,ויבא רל

 .תודומלתו םורוטלת םיאלמ מהו ,הוגמורב כר רפסמב םואצמנ .סותיסמה
 1 אש 2 4. 4 יש



 14 : 3 םלועה < :

 קנבח קוחר ללכב ,םילודג םימוכס ותושרב ואצמנש םושמ ,וישעמב חילצהו | טעמכ ןיא יב דע  ,"בוט  ךונח, :שוכרל ידכ < ,המש םחוא טו
 רתוב קנבה אוה פחיתמ . ונלצא ךכ לכ הב םירמיתמש תוריהזה התיאמ הוה | רפפה:יתכמ דחאב דימלת היה אל היתונכמ וא הינכמ רחאש ו

 רועב ,םולודגה םימוכסל םוקמ אצומו  ויתולועפ תא ביחרמ ,יתוחוקלל ןומא = , הינמור ידוהיל וראשנש בבלה ישנא טעמו  ,דאמ בוצעמ חו

 , י"אב ונלש קנכה ןוה תא לידגהל ךרוצ ןיאש דימת םירמואו םירזוח ונלצאש = ,'חדמ םעה ילגר תא בישהל תחא אל רבב וסנ  ,"רומא שאומ

 ןמזל האולה רותב זגתנש קראמ ןוילימ 5 םיאצומ ונא ץנאליבהכש רברה ןיוצמ = תדמוע הינמורב תודהיהש ןמזב ,התע ךא .הברה החילצה 5 סתוונע

 הריצה תא קנבה אצמ הארנכוי , תועקרק םג םיאצומ ןנא ביטקאהב |, ךורא = ררועתנ תימצע:הנגה לש שגרה יכ םיאור ונא , לורחל רא .תויחל קוט

 == אז תוא רוכזנ םא םנמא , םהב קיזחהלו םתוא שוכרל ידכ התואנה תיטפשמה | הראשנ הדבל איהש ,תילארשיה הנומאה לע .רמשש סעפה ו

 ,ונלש קנבה תא םג חבשל ריכזהל ךרטצנ ,י"אב םולכ ונישע אל זאש ,תומדוקה | תוררועתה ,םירוהי רותב םתוא  תנייצמ הנדוע איה קרשו המ

 תבחרהש ,תודוהל םג ךיוצ לבא .ןישעמ גוח תא ביחרמו ךלוה .אוה םגש | רבדב םיקסעתמ דוחיב , תורחא תולודג םירעבו  יפאיב ןטשרקובב ה ,

 אל ןוורעה , להקה תער לש תחרכמה התעפשה ךותמ האב  םישעמה גוה שרדו םכשה םישרוד םה ןהבש ,תופוכת תופסאל  םיארוק ,םואַטא

 1 ונדמעמ תא םש רצבל ירב ,י"אל ולכ רובעו ונל שיש ןוההש העשה העיגה | המחלמהו ,םישחמ םניא םה םג םידוהיה  םינותעה ,  םיתופמה

 8 תמשמ יארוב אוה  ,ומצעל אוהשכ הזה רברה .הלמה ןבומ אל

 החיש התיה 2208268 06. 8810מ1טם6 יקינולסה ןותעה לש ורפופל היכרועו תצק .תרחואמ העשב האב תאזה המחלמה יב ,רעטצהל שו לוו
 ישאב םכחה עגנ וז החישב .םוחנ םייח יב\ היקרומ לש ישארה ברה םע = תירבעה הרוטלוקה תורסח ולש ,ולכ םעה לכ אלו םובבלג םיריחו קו

 דועב טנמלרפהל פנכות זנל עוריה יפלש  ,רמאו ,המודאה אקתפה תלאשב | םדקמ וושדק לא וכל תא כושהל ךאמ השק יכ דע = ,ללנב יי

 םכתהל וחיטבה רבכ תוכר םימעפ . י*אל הסינכה ןינע ד"ע קח:תעצה םימי .חרי ל ךירצו . בלה קמועמ םיאצוי םירבדב םג ולו  םופוטמ ורבד

 התיהשו ןשיה ררפה תאמ השוריל הראשנש ,המודאה אקתפה תא לטבל ישאב | ךונההש דוע לכ ,הברה ותילצי אל תאזה העונתה יגיהנמ םג יב
 תויהל םילובי ויהש , םירז םיניתנ לש ןומהב הסינכה דגנ  ,עוריב ,תנווכמ | לש תובבלה תא רישכהל  לכווש דע ,ירקוע יוגש הנתשי אל חו

 .הלשממהל לושכמל | ימואלה תורה תא םולקלו תולארשיה הירוטסיהה תא  ךישמהל רו

 תקסוע המ:ןמז ה הז  ,תנינעמ העידי הספדנ 10010 '[טע6 ןותעהב ,ןמ םהרבא
 ק 7 1 ק 2 םיקנב דוסול תונוישר תנותנ ד"ע תושקבה תרוקבב אטשוקב הכלממה תצעומ
 'םימעפ רבכ ןארקנ םילפ ד"ועהו זידננרפו השנמ : תושקבה ישיגמ . םייעקרק
 < דועבו ,הרמגנ רבכ הריקחה ; םהיתויולדחשה ירקיע תא וראבו ה צעומהל תודחא

 + םירטסינימה תצעומ לא סנכווו וללה םוקנבה ר"ע ןורכזה-רפפ ךרעי המ ןמז

 ןויטשרלנג .א רמ .זגרבח ארק ןורטאיתה .םלואבש ונל םועודומ קסגווהמ

 .םואנהו ,אלמ היה ןורטאיתח .םלוא ,"םידוהיה  ייחב תויצנדנטה,  ר"ע האצרה
 אושנה דובכל הלודג הפסא .הילגנאב רשא בוגולגב התיה לירפאב טיג

 ,םיפסאנה לע ריבכ םשוה השע = הבולהת  ודובבל הכרענ , תובהלתהב לבקתג אישנה 5 . םשל אבש ופעלו
 ו : תאזה .הטלחהה הלבקתנ .הפסאהב  ..המודבו רועה חמ

 ירבעה, םשב םיריעצ תדוגא דופי רע ונל .םועודומ תיכלפה בליהוממ לש רומג ןותתפל  הדיחיה = ךרדה תא ינויצה ןויערהב האור הפסאמ =

 םיקרפל תואצרה תררסמ איה .ץראהו הפשה רעב הרונעה- -התרטמ ,"רועצה = -- תירוטסיהה ותדלומ ץראב ידוהיה םעה לש ותיחחלו םירוהיה )א

 םג .תורכעה תורפסה תצפהבו ל"הקה תבוטל תובדנ ץובקב תקפוע ,םיעובק = יד גיחנמהל הנומא תאו תונויצה ירקיעב התנוטא תא העיבמ איהו -
 רוכעל  םיליחתמה , םירועצ לש  תורוכא דופי ר"ע ונל םועודומ תורחא םירעמ | * הע!נתה תורטמ לש ןת ימשנתה עגר תא ברקל תוצרמנה ריתולעפל

 6 .היתודסומו תינויצה העונתה תבוטל ץרמב 9 רמוחב וכטתיש , האירקב דנלטוש יבשות םידוהיה לא הנופ הפ
 ש ותמשגה תבוטל תדבועה הדיחיה תורדתסהה איהש , תינויצה תווי
 ו רוחש | ,לודג םואנ אישנה םאג ,הטלחהה רחא הפ הלכקתנש יוזא 6 תורגנ 2 ב תו וכ : לא הל יר " ל . "ידוהיה םעה לש הלענהו םודקה לא
 ,ל"הקה תבומל יתנש םולשת םלשל הטילחהו תונויצה העונתה = ךי'ע , ונולא היקרוט לש .הסחי ד"ע ,ןודגולב רמא רבכש םירבדה לע נווט

 ל םיפירחה םיאטבמה םואנהב ורפחש הארנ . ןויצ יבבוח דע , ,ייתופיאשו לג

 רפונש רשכה חבטמה ד"ע ןמקל םיאכה םירבדה תא םסרפל ונשקבתנ לע רונהל ץוחגל אישנה אצמ הו םעפה םגש פ"עא , הוציזופואה דג

 < שיא | לש יטרפ 'בתכממ עטק זהו ,י"אל  הסודואמ תכלוהה "אציראצ, הינאב : םידחא םירבד היציוופואה

 ו : תכרעמהל עודו = , לוכי התא ךואה : לצרה ר"דה תא גרוברטפב לודג רש לאש תחא םע

 ,רשכה חבטמה תודא לע םידחא םירכד ריגהל הבוחל יל .בשוח ינגה, תויהל הדיתע ךדגנ םהלש היציזופואה ןה ?וללה םישנאה םע דחו

 םילכאמה ,אלפנ ןפואב ררפג תבטמה .דאמ  לודג רבד | והז יכ אנ ןער 1598 בשה לצריה רודה ?  נלש הלשממה רג" הבעה ה]
 םיפסאנ = םורוהי .תוארל  םועגו = (לודג- אל | ריתמהו = ראמ = םומיעכו  .םיבוט 1 התלגגשכ םלואו ,לודגה ועסמ תעשב וירכח סובמולוקל ויה :

 רשכה| חבטמה ילכאמב ,ץיופמ ןיאב םצפחכ םהל םיללגתמו הלפתה ורחב ."החילס ונממ .ושקבו ודמע  ,ותא קרצהש ורוכה דימ ,טז
 0 5 + םירואיב שרוד אוה ןיאו וילאמ ןכומ לשמה |
 הקלחמהב םיעסונה , ונחנא לשמל הנה .,,הפכמה לע םיעפונה םג שמתשהל םילוכו ,תואפירדא ושגוה אישנהל ,המוצע תולעפתהב ,ןכומכ , לבקתנ .םואנח <

 תא ונל ךרוע ירוהיה רצלמהו ,םיעסונה לכ םע דחו  םליאחב םילכוא ,הינשה | םיסופה תא הטיסרבינואה ידימלת וריתה ודובכל ךרעגש טקנבה ןמ נס

 ,בל םירהזנו יקסבוגרשמ ברהל רוככב םלוכ .םיסחיתמ םידיקפה לכו ,וניתורועס .ןולטה תיב דע םמצעב והואוכהו וחג

 < אןינפל רשא תא עדויה  יקסבונרשמ ברה הלחתל יוארו  ,רופחמ םוש ונל היהו 0 -

 שטירט ,ד לש ןינעמ רמאמ םיאצומ ונא םירחא םינותעבו --

 קנכה לש | ץנליבהל "קנב אנותשלפ עשטויר,ה לש ץנאלוכה תא לכ

 16 1/2 ודב 2 עיגהש ,םינמרגה לש - איבהש חוירה ,לארשי =

 דעול בדג יושרומ יקסכשילרופ םהרבא רמ יכ .ונל  םיעורומ
 י'ע . לארשי:ץראב תולמעתהה  תארוה יכרצל קנרפ 1100 אפיראב ןויצ-יבבוח

 ,יקסכשילדופ רמ לש ומש לע ארקתש , הדחוימ תמיק ןרקל רוסיה חגוה וז הבדנ
 "םש רפסה:יתב וכינחו ללכב לארשי ץרא ירוהו לש ינפוגה בצמה:תמרה ךרוצל
 ,טרפב

 , לש ואצמ רבכש | ,הזה קנה תוינ 5 0/6 לש רגר עי

 ינמרגה  קנכה לש ח"הורה 6 ןריחמ :,תינולרבה | ,אסרומז
 ה 2

 5 : 2 הא 0 ולו םונשיה 7 לש ולח ה ת



 3- םלועה < . 4

 האיציה תעונת

 ווא ךרד לארשי ץראל היסורמ ועסנש םישנאה תמישה .
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 מ םימורגופ:רסוח לש *רשואה,שכ .,תונורחאה םונשה יתשב םלוא הניסוי ב
 ומ לכ סהל ןיא יכ תוארלו םהיתוביבס לכ לע ןנובתהל וליחתה םידוהיהו ו

 .הנע הקורמאבו , תימואלה תוברתה יחל םגו הלכלכה ייחל עגונב הנירמב | הלש ןובשחוהןודה תא המסרפ א"קו תרבח רידלעש ןיעורומה תכשל

 7 לוקה לש ילכלכה בצמה, = ,חכ היצרגימאה תפילחה בוש ,רכשמה קספ | לע  ונתוא .תודימעמה ,ןונע תואלמ = תועודי וב םיאצומ ונא ,תפלוחה הנשהל
 ,זונע פתל ןיא םונמואה ןלבג לבא רחפמה ןפויל םוימ דרוי---.היברסכמ םיבתוכ .ןובשחה תנשב היסור ידוהו לש בצמה יטרפ =

 פאה תא םישרגמ םילורגהו םינטקה םירפכחמ ;ןיא---דיתעל תוכוט תווקת לכ = היצרגימאה הררי ולאכ  ,המדנ םדהו הרעסה תפוקת  הרכעש רחאל
 לה תנימל סוגל םא .יתלב תרחא ךרד סהל ןיא הלאו ,םילעופה תאו םידוהיה = אחמפ ורבעשכו , םזגרמו םבצעמ תצק וחנ היסור ירוהי ,הנוגה הדמכ התחפ

 ה/זטלפל ,ןוטסיוולגל וחקירמאל םיעפונ ,הנוכנה הלמה איה וז---'פונל, ,חור ופאש םהב ויה אל תוערפו ,הינשו תחא =

 ל הבה ."םויח תושעל, תורשפא וויא םש שיש | ,םוקמ - לכלו חקורפאל  "םיטנרגימאה  רפסמ ןיב לורג - לדכה שי וכ ,סיחיבומ םורפסמה םנמאו

 ושעגו ןהירבגמ ונקורתהש תורגע שו .םהירכמו םהיבורק תנמוה יפ .לע תרירול החיה תרחא הכס דוע םלואו .ןהירחאלש םינשב םרפסמל תוערפה תונשב
 ! ךלפה הז ,הנבוק ךלפב תורועה .הזפ תוניוצמ רוחיב ."םושג תוכלממ, = רחפמה יפנע לכב הקורמאב זא ררשש רכשמח---סינשה ןתואב םיאצויה רפסמ

 ונלפמ ,לארשו ץראל .עופנל םיְִרמ היִסור םןרדמ' ,הקירפא ל םיטגרגימא ל 0 - ,הישעתהו

 ג 5 2 5 יצלמ 8 ( 2-6 -



 הדידנה םרז ןווכמ -- עקרקה תדובעב םירוהיה םיקסוע םשש |
 ,תנוטנגוא

 ירעשש הדמב הב ,'םורגפנ ברעמה ירעש, :היהיש אוה היהש המו

 ,,,םולעננ חרוטג

 דואל רוע ונא  םיקוקז םא---הופורב םידוהיה בעמל השרח הוצרטסוליא
 = ,רבוספ רדנפכלא םסרופמה טילקרפה לש ותתימ הז עובשב החיה--הו'
 .וייח תשרפ תא םיברל הרוגוהש
 ןועמ םירוחשה םינגרואה .םג ,םתורירמ .לכב ידוהי ייח וה הלאה םווחהו
 תוטילקרפה לש ריאמה בכוכה היה הז רמוספ יב ,רחבל ולכי אל להמיר

 לכל ןורטפו הרומ היה יכ = ,הפוריא ירעש תא הינפל חתפ אוח *
 שיאה . היה = םןגא תאז .לכבו ,םיברל רגל התיה . ותרוח יכ ,םיסו

 םהיתונש םדי חלשמ ןאל
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 ואצומ ינפמ תינידמ-תורובצ הרשמ

 5 םוכסה גס
 ם 5 יוחאה | םחיה

; 5 
 , 5 םוכסה

 | ₪ ₪5 |  יזוחאה םחיה

 55 םוכסה ה
 ₪ ₪ | | זוחאה םחיה

 5 םוכסה
 ₪ ₪ | וחאה פחיה

 9 5 םוכסה |
 ₪0 | דוחאה חיה

1 
 9 מ םוכסה [

 5 ם | יווחאה םחיה
 ב כ-

 .ירוהיה

 ' ונפ ןידו תד :יערויו םירוטניפ  .םיניוצמה ויתונורשכב ודוהו וריכה לכה
 היה אל ,רבד תושעל לוכי היה אל ימשר ןפואב ךא ,והיפמ הרות שקבל ולא

 1 .ירוהי חיה ןכ לע יב וירבח שארב רדומעל לוכי |

 לכ שיאה יח תודידב יח .תימינפ הגותו םירורמת םיאלמ | ווה ויוחו
 ,הלילו םמוי עוקש היה םהב רשא םיבורמה וירפס | ןיה םידיתיה וורידיו ,וומי
 ,ול וזמרשכ םלואו ,ערמהו רפסה שיא אלא ,ועכטמ .ירובצ ןקפע היה אל אוה
 וכ ,וירוחאל עתרג ,תודהיה ןמ "ררחתשיש , רחאל קר ארדתקה לע .תולעל הכויש
 מ שקב םהב רשא ,וירפסלו ויתומא 'רל בשו ,שיאה היה הנירע שפנ לעב
 ובל .תוקוצמל



 מ

 יז 3% ל-ץוחנ

 תער ךבל הנכוהש ירחאו תונוש תונירמב ושענש תוברה תונכהה ירחא
 רובצה:ינקפע ףורצב ,הניווב להקה ישאר ףוסיףוס וטילחה --- ירותיה להקה
 *ימאה ינונעל סרגנוק ז"ש רבמטפס שרוחב אורקל ,ןיכמה רעוב ופתתשהש
 תולהקח יחולש ,תוגידמהו תוצראה לכב םידוחיה ינקסע ופתתשי ובש ,היצרג
 .היצרגימאה רורסב תוקסועה תורבחהו

 תלושי .הזה  םודגרומימהו פרגנוקה תורטמ .ד"ע םודנרומימ ךרע דעוה
 תתל ידכב ,תונושלה לכבש םיילארשיה םיינותעה לכל ,תובושחה .תורבחה לכל
 תריחב תלאש תא .סרגנוקה תומגמ לע דעומ רועב ןורל תלוכית להקהל
 הגורמ| הנידמ יגב לכל שפוחה| תושרה תא ןתנו ',דעוה רתפ אל םורוצה
 ,םהינפל יוצרל ואצמיש ןפואב תוריחבה תא ךורעל

 :רעוה התזא עבק רשא יפל סרגנוקה לש המרגורפה יהוזו
 תודסומהו תולהקה ,תורבחה לש תידימת היצרופואוק רורס ד"ע (א

 ותידוהיה היצרגימאה רודסב םיצורה םינושה
 היצרגימאה רודסל םוצוחנה םיעצמאהל םינמ אנ תורוקמ אוצמל (ב

 ,תידוהיה
 ,הבורמ היצרגימאה םהבש תומוקמח לכב ןיעידומ תובשל רפול (ג =

 םוקנבה לש  םתנוכתמכ ,תידוהיה היצרגימאה יכרצל קנב דסיל (ד
 ,הוצרגימאה ינינעל יחו'צהו ינלופה

 .םידרונה רעב הרובעה תשקב ןינע רדפל (ה

 ,היצרגימאה תולאשב םירפסו תורבחמ ,וזכרמ ןותע איצוהל (1
 ,תירוהיה היצרגימאהל תיזכרמ הקיטסיטטס רדסל (1
 ,תירוהיה הרידנהל םישרח תומוקמ ןיכהל (ח
 תעצה תא םג םירפומהו תולהקהל רעיה חלוש םודנרומימה םע דחו

 פכ תורא לע םתער תא תווחל םתאמ שקבמ אוהו סרגנוקה לש םווה:רדס
 ,תורומאה תולאשה

 ףלא | .ץראל*ץוחב ונוחא תובל דע ועגנ תיסורה בויקב םירוהיה תורצ
 תובפלה תא ררוע ילבל ולפי אל שרגהל תודמוע ויהש תוחפשמה תואמ שמחו
 ,םזיגרה ילבלו

 ריצ .בויקב םודוהיה תבוטל רבד השענ םש יכ ןוחנולמ םועירומ חנתו :
 וכציתה "םיחא תדוגא,- תאמ דחא ריצו הי ל גנ א ב תולהקה תרוגא תאמ רחא
 תאו םידוהיה תונע לכ תא ול וראבו ,יירג רראודא ריס  ,ןוציחה-רטסינימ ינפל
 בושקה רטפינימה .תוללמואה תושפנה יפלא לע שורגה טימיש ארונה ןוסאה
 1800 לש םרעצב תופתתשהה תושגר תא עיבהו םהירברל בל:תמושתב
 םיק עמשנה יפכו ,םתבוטל לכוי רשא לכ תושעל ודצמ חיטבה ףא ,תוחפשמה |

 ונפל לדתשהל ותאמ שקבו גרוברטפב הילגנא ריצל ורבד חלשו ותחטבה תא
 ,הריזגה עור תא ריבעהל םדיב תלכיהש ימ

 ןתוא לש ןתוכז ררבתת רשא רע העש ,יפל שורגה תחדנ עוריב :
 םישרוגמה ושאיתנ רבכש ירחא םואתפ אב הז יוחדה .בויקב רורל תוחפשמה
 יפכו ,םתבוטל הלחת ושגוהש תויולדהשהה לכ וחדנש ירחאו .,הוקת לכמ
 ,רצה ןמ חעפשה וזיא תמאב הזב התוה םירמואש

 םירעבש ,הקירמאב רשכה רשבה רקוי םרג | ,"םלועח, יארוקל עורוב
 וררועתנו ןילוקמהריתב דגנכ תויצטספינמ םישנה וכרע איהה ץראב תונוש
 יתאוה "העונתה, ,ריחמה תא ודירוי רשא דע ,רשב תונק ילבלו איגונק תושעל
 ,קראיונל םג- הגורחאה תעב הָרבַע ,סיאול ..טסו רומיטלאב םירעהב הליחתהש

 ןיב  םמצע תא וארש םירוהיה םובצקהו .,םירוהי ןוסולכואב הלודג רתווח ריעל = =
 ,רשבה ריחמ תא םילעמה ,םיגוטיסה םהילע .םיקיעמ דחא | רצמ יכ ,םירצמה =

 ךורעל וטילחה  ,לוזב רשב םישרודה ,סינוקה םהזא םיקחוד ינשה דצמ
 רכממל תויזנח םיפלא העבראמ רתוי  ,םהלש ןילוקמה יתא רזגסלז "התיבש,

 תויונחה ולא ,היצרטסנומיד .םשל רועה  תוצוחב וכבוס םיכצקהו ,ורגסנ רשב =
 וכפש | ,תונולח ורכש "םיתבוש,ה  ,רגסהל וחרכוה ןחתפל וזיעה .ןהילעבש
 עוגה .רשבה תריכמ תא עונמל סגוא ישעמב ושמתשה ללכבו ,רשבח לע טפנ
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 וכ רעב ריעב .אצמי אל חספה ימיל יכ ןששחש דע ,ךב ידיל רכרה
 "ץוהרלו  רוקחלו הז ןינעב ברעתהל קראיונבש "הלהקה, .הרמג
 רק ונוח וז הכובמל ומרגש תוירקיעה תובסח דבלמ יב ,ררבתנ
 | נוה יכ ,םיבצקה ועירוה ןכ הנה ,תולפט תובס רוע ןאכ שי ,המודכו
 שנ רשכ םוקמב הפרט רשב םורבומ קראיזנבש םודוהי לש ןולוקמדו תב
 ,רשכ .רשב םירכומה םע תורחתהלו רעשה תא דירוהל םדיב שי
 אמ שורדל ומילחהו הז ןונעב נתנו ואשנ "םיבצקה תדוגא, לש
 הנלדחת ןעמל ,םירבדה בצמ תא ראבל ירוהיה להקה לא הנפת יכ
 ָּ ,םהיתויונח תא חתפל םיבצקה םינוכנ זאו ,תויצמ

 ,תוחפל ,ןילוקמה" יתב וחתפנ "הלהקה, תולדתשה יפ לע ןכבו
 ( פרמוא  ,"הרוגא,ל ץוחמ םידמועה ,םיבצקה ןמ םיבר ךא ,חפפה ימי
 % הפיפומ .קראיונבש .תילקידרח  תורוהיה תונותעה םג .התיבשה תא
 לדג קפפ ןכלו | ,תויצרטסנומיד ישועו "םותבוש,ה לש תובבלה

 . ---ימידוהיה בוחרב הזה שערל ץיקה אבי בורקב

 רכש תוינערופה - התואל םודוהי הברה םוופצ הי צי ל ג ב
 ןע 10 רבטצדב 81 פויב :הטיוו ימיב היפוה ידוהימ לודג  קלח לע
 ₪ רגוע ןויה רחפמו ,םייטרפה חזרמהיותבו .ןייה רחפמהיתב לכ  לטבהל
 " ,ןיי:ירחוסל תודחוימ תויסצנוק ןכ ירחא רוסמת רשא ,הלשממה

  םואעמנ ,הז רחפממ םיפנרפתמה ,םירוהיה יפלאש וילאמ ןבומ
 | ןוחפשמ יפלא יפמ לכוא  תרכו- ובש םויה ברקו ךלוה  ,הלורג הרצב
 ןמטנ הכלממה התיה אל םידוהי אל  חזרמהדיתב ילעב לש םבור ויה
 ₪ תא תונשל וכרטצי אלש  ידכב ,תויסצנוקה תא םג םהל תרסומ התיהו
 עותא 85 טעמבש ןויכמ ךא -.הז רחפממ םדוקמכ סגרפתהל ולכוי) םחייח
 אש ,הלומעת להנל םינלופה וליחתה ,םה םירוהי ןייה רחפממ םיסנרפתמה
 אהל רמולכ ,תויאלקחה תורבחהלו תולהקהל תויסצנוקה תא הלשממה
 / .הזה רחפמה ףנעב םידוהיהמ רטפהל --- תטזשפ איה םתנוכו

 !ןועו הלעי םא ,  שממ בער תנבסל םייופצ .םידוהו ףלא .האמכו
/ 

 א תושעל תששוחו רברב הלשממה ןיירע תפסהמ העש יפל םלואו , םדיב
 שק ולכקו םידוהיה ןויה ירחוסמ עורי קלח יכ ,הוקת רוע שיו , םינלופה

 ו הא םילאושו , תורבעה .םוי לא הדרחב .םיטיבמ םתיברמ םלואו
 וענה אלו רחא רחפמ ףנע םושל ורשכוה אל רשא ירחא  םפוס היהי המ
 ? תרחא הדובעל םמצע

 פה תנירמל ךרדה -- הנבומ וז הרמ -הלאש לע הבושתהו

 +. . ! םירעשה ןיודע ורגסנ אלש

 ו לאושי לכ, תרבח דופיל הנש םישמח ואלמנ םדוקה עובשב
 פ בורב הוה לבויה גח תא גוחל הרבחה ישאר ויה םידיתע .ויראפב
 ) הגיגחה התחדנו ןול םיסרנ רמ שישיה הרבחה אישנ הלח םיתניבש
 ַ ,ו"ש רבטב

 נדלונ ,ל +' .איצומה

 ה ₪. ת. 70605

 ,בונאיורד ,א ךרועה

 קסתהטנסק5 4. [. 085

 ! ימלועהב, עובקל םירמוא ונא ,תכרעמה תאמ

 ושבו לארשי ירעב השענה לע תוריקפ---"קוחרמו בורקמ, שרח

 . ועארוק תא שקבק | םירבכתמ ונא ירהו . ,ל"וחבו . היסורב

 / טארמ .םלואו .הז קרפל תועידי ונל .קיפסהל אנ וליאוי

 א רומג קויד תוקיודמ תועידיה הנייהתש ,םישקבמ

 'לרפמו ומש ןהילע ןיאש ,תועידל .ץרמנ רוצקב

 2 --,בל םשוי אל ,ותסירדאו עידומה

 ד - - .





 ,ךפשנ תפטעמה הרדסנ רבכש רחאל
 , הספדנ ךכיפלו ,רודסה הבס .י'פע

 | = =  תועדומ ילב הפטעמה םעפה
: 



 / 9 "ע. חוטב-טלקמ | שוכרל | תעאוש | תונווצה : ,יר ב ע ן ו ט ו 5 ּש
 . לארשי .ץראב | לארשי " םעל  יולג-טפשמ

 ! = ,(ליזכ תמרגוכפ) .ישימח םוי .לכב אצוי

0 . 
 . | :ןכתה .-

 ---*7י+
 ,ןורכז םוי [\

 . הפצמה לע ₪
 .יעיבשה דראודיא לש ותרימפל (א

 ;דוס יולג (ב ---
 ,עצמאב .לארשי די ג -

 . םוובגורנ ' .י .(ב) .ןילופב תוללובתהה תיחת 6

 8 םירפס רכומ  ילדנמ ,(ג') השעמהרופס ,המלש ייח 4

 . . דלפנרב שף : 0 םרעמב .תיפרפמ .תוייפמה 6 .

 5 . : רב 7 דילי לש וירופסממ ,היתיאר 66 =

 ! 8 ?םחבא 41 ;קוחרמו בורקמ ₪ .
 כ .(ב) .לארשייץראמ םיבתכמ 68

 ,שינעה מ. . הירטסואב םירבעה םירומה לש תישימחה הדיעוה 9

 .תונויצב 0

 ,היסורב 1 ה
 .ץראל:ץוחב 9% ,

 /- ,/ חותפ סקנפ ,ןוטיליפ 3%

 \ < + תויתורפס תועידי 4
: 0 

 ,יפוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לכוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל 4 'םלועה ו ריחפ

 ,רלור 9 */נ  חפירימאב , נגילוש 9 הילגנאב , קרַאמ 9 הינסרגב , םירתכ 10 היראגנוא.הירמסואב | : ל"ת

 .תנש עברלו יצחל הז ןובשחבו קגופ 1% תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנופ 0 לארשי ץראפ : :

 .ק 30 הסירדאה יונש דע

| 
 !פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 0 ןושארה דימעה לע -- . םיתעברא תקליחמ טשיטפ הרוש לכ דעב :תוערומ רימ /
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 ןעס ןויח

 ₪ ןעס

 ּוָעְל הקנדְּב רָמויַהְו הָחְלְצומַה הנפה -לֶאַפְריְִעַס

 ,ושְלַחְנש .ףוגס יִרְבְאְל .עופמה ןח --לֶאָּפְרןע יָּכ ּפ ִס

 + רֶבְכש .חָבויַמַה ןונד- 2857 . ןיטינומ .ול ואי רבפש  ,חבוי'מה ןונח--לֶאפְרְֶעְס /

 השל רח ירק סי פניה לאּפְרזע ס

% 
 2 ו 6

 ננוועררעפעביןענא
 (ערעישאססאפסקעדנעשיווצ .עיוו  עדנעויירנעטואק)

 ןעלייטטלעוו ןעללא
 ןעיגיל :ןעד ףיוא ךילמהענראפ

 ראיווענינרובמאה
 : ל אקיסקעמ"גרובמאה ןעיניטנעגרא"גרובמאה

 ,םתוכיאב 0 ןעיליזארבדגרובמאה 2
 2 דנאלגנע"גרובמאה 7 < אדאנאק"גרובמאה /
 הרבחה .לש 8 'גרובמאה אבוק"גרוממאה ב

 םרעפא לו .עעז .רוצ ןעזיירסגנולאהרע  דנוא  דסננונינגרעפ
 סיב .ןעטרהאפ"-רָאעטעמ, .ןעגיגעט19 ןעטרהעוועב עיד
 עב ךאנ ןעטרהאפ ,ןעגרעבצטיפש דנוא .ףאקדרַאנ םעד ,דנאלסיא סיב

 .הנטלטטאש דנוא דנאלריא  ,דנאלגנע ךאנ .דנוא /
 .אקנארפ דוא סיטארג עטקעפסַארפ
 תסזפ|!טח

175 
 3 1181 וזיש |

 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש .יצחו תחא ףכ .יכ ואצמו וכשח םיאפורה

 לז
 םיטפצרה ותוא  םיליכמש הדמ התואב לזרבה "רופי תא יליבמו
 וב שי יילזרב,, ןייבש .לורבה .דופיו .. םיאפורה לש םילועמ רתווה

 היתשל הפי :אוהו ףוגה תא .אירבהלו םדה תא  רהטל .ידפ
 .תונייה ראש :לכמ .רתויב : לוזו .רתויב  ליעומו .םינטקלו .םולודגל-

 ,הסודואו .יושרו "למרכ, תרבח .לצא הריכמה

 .תּואירְּכַה תַריִמָט ו - ש
 לופה ירכא ראו הבה 7 הו יחפופ בקואַָה - לאָפְ
 הָליִבָאָה םֶדוק הָיִתְשל בוטהו דָמְחְנַה ,בָרָעָהְו קותמה ןח --לֶאָּפְר

 דאָמְל דֶדּועְמּו אירכמה . סָגְרפִמּו .ןיזמה הקמה --לֶאָפְרְזעַס 1

 ןוסווחהוווה וו 0085-קג00366, 8110, םקסוו= [ןק3וואוה] :אוה יִתְמאה לֶאפריועס ןייה

 ןעמרהאפדנאלרראנ  ,םייהטנָארד

 דד הו סודו" - ב דר זה וחוה קה

 לאפרעְס ןויה אוה ירה

 פרְזעְס ןייה אּוה יִרָה
 פע ןיוח אוה ירה

 אפריעס ןיוחה אוה ירה = רמש לק רו
 ,לֶאפְרןעס ןייח .אוה ירח הָכַהַמ שיח םֶפקְתְל ּובושי

 ;לאפרךעס ןייה .אוה ירה הנה הפר כ
 ,לֶאפְרעס ןייה תֶא ךא הָלְחַמ לכ ירח תו

7 

 10 ו

 פאפיראסין  ||

 ורפ"ורפ
 ((ק 6 'טש 10) הירשע

 םילועמ .רתויה

 || .גרובסרטפ ט'סב ה

 והכי םדוקת לכו

 -רומלתב תוהומחה תולטה לכ וצבקנ .וב רשא ךורעה רפס .אוה אלה
 [ .לאיחי .ןב ןתנ וניבר תאמ ב"א י"פע ורדסנו םישרדמו

 .ךורעה ףסומ רפס םע

 םינוקתו תורעה םע , ל" .איפסוט ןיםינב 'רל

 ל"ו טוהאק ריד הדוחו ךונח .רימ
 + ךרעה .ןיח רפס םע םוקלח 'ח

 "לבור 54 חולשמה םעו לבור 56 ךרוכמ יתלב וריחמ
 , ץננמ תחתמ .התע הו < אציש ומכ דאמ בוט בצמב אוה ל"נה רפפה

 ,םימלפמוק השלש קר י"ת וראשנ , תרקבה םעטמ קחמנ אלו ,סופדה =

 ,הכז םדוקה לכו ו

\ 

 ,[  :תכתכה .הקירימאב "הירומ,, ןכוס קינוער .,י ם"ומה לצא ונישה
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 םייח םינודאה י"ע  תלבקתמ  קסנימב \ "םלועה, לע .המיתחה

 .ןמרקוצ .לאומשו .רזענת



 תיעיבר הנש

 == = ,עץ"רת ,רויא 'י = ,הנליו ===%<-

 עד[ א, 19-48 1

 *] ור

 ,אעראב ילבד ארפוש יאהל לש

 תדלוהל הנש םישמח הנאלמת רייא 'חל ירישעה םווצ
 . לצריה
 זומת 'חל םירשעה םויב ,ונתא רוע ונניא  לצריה רודוא
 , ותומל .הנש ששה

 ,לבאל גחמ ךפהנ לצריה לש םישמחה תדלוה םוא
 , םילבאתמה םה יג
 ,הלוכ תינויצה תורדתסההו ,ויבהואו וידידי ,וירבח ו
 ,ןורחאה .ומוי דע הינפל .ךלה .אוהו"הרע

 ,לצריהב םהל היה קלח םליכ ,םליבשב יח היה לצרוח --ם

 רתיו ,ומצעל אוהשכ .רחא לכ ,םדאה ינב םח .םיטסווונ
 + רובצה .אוה .טסיאונוא-

 ,םמצע תחמשב םדאה ינב םה  םיחמשו רובצה אוה נוח
 ,םמצע תרצ לע םח

 חמשו ותוא דבכמ רובצה --- ,רובצהל הברה ןחוגה ד
 ,ורדעה לע לבאתמ רובצה --- דבוא .אוהשכו מו

 םירדומ םה = תוינוניבה תדמבו ,  םדאה ינב םה םונוגינו
 ,המצע תולדגה הא םג םידדומו שי
 ,ומצעל איצומ אוהשמ רתוי םלועהל ןתונו םינכמ םדא לכ
 , ינוניבה .ולופא\ --|

 ,הטעומ םלועהל ותניתנ--ןטקה :םדאה ינב םה .םירמואו
 ,הבורמ ותניתנ --ל
 . םינוניב םה רשאב ,םה םיעומו "

 תוכיאה אל ,רועש קר הל שי ,ךרע הל ןיא :תוונוניב
 , תומכח אלא
 ,הטעומ ותניתנש הז אוה ןטק : םינוניבה םה םוחמוא\
 , הבורמ ותנותנש הו =
 , ןכ וניא רבדהו

 ,הטעומ ותניתנש לודג שיו הבורמ | ותניתנש ינוניב שי
 ול םימיאתמה םיאנתבו ןוגה רמוחב זחאנ אוהשכ :,יע
 רמוחה תא אצומ וניאשכ  ,לודג חכו  ,.הברה \ רצוי =

 לודג שיו ,םעמ רצוי -- ,1ל םימיאתמה | הרובעה
 םילוכי  םניאש :הלאל = ןתונ אוהשב | --- :,הברה הוט 5

 אבש :לודגהו ; הכרה. ןתונ --- ומוקמבו  רנמזב .ינוניפה ו

 עי 11, 6-20 88, 1010 מש ₪5

 -- וידעצ | ינוניבה .טעמ ןתונ -- ומוקמב אלשו.  ונמז םרוק
 אוהשכו ,תוינוניב --  ויתואינש ,המא---ופועמו לרוגא דצב בקע
 ,לודגהו ..ויתומא 'ד ךותב .העות אוה ירה ,םיכרדה ןיב העות
 =- ויתואיגש . קחש יבעל רע--ופועמ ,תומלש תוצרא- -וידעצ
 העית אוה ירה ,םיכררה ןיב העות אוהשכו ,והומכ תולודג
 ּי .ףוס ןיא תומלועב

 ,ינוניבה ,תוכיאה אלא ,התרמ תומכה אל --  תולדגה
 ןיא תוינוניבה רשאב ,ינוניב אלא וניא ,הברה ןתונ אוהשב םג
 הממ רתוי ול שיש הז אוה לודגה , תנתונ איהש המ אלא הב
 .,,לבקל םילוכי םיגוניבהש ,הזמ רתוי הב שי תולדה רשאב ,ןתינ אוהש

 ,הרוצ ול ןתנו ,ןויצ תבח ,ילויה רמוח אצמ .לצריה --
 .העונת ותוא השעו ,בלבש הפיאש ,חכ אצמ לצריה --
 אוהו .,םידרופמו םירזופמ . המוא יקלח אצמ לצריה --

 ,םע ייח תור ,תור םהב חפנו םתוא רחא ,םצע לא םצע ברק
 ונל היה אלש ,ימואל שיכר תריציל דוסי חינה לצריה --
 / , הלוגב ונכלהש
 ,םע תפרח ונילעמ ריפה ,תודהיה לגד תא םירה לצריה --
 ,לארשי םש יזוב לכ .ינפב הפוקז המוקב דומעל ונתוא
 ידירש ,ונליבשב הלא לצריה ישעמ םילודגו םיבוט המ

 חורבו רמוחב םידכעל ונייהש ,חרזמה ןמ לודגהו קיתעה םעה
 ..,ברעמהב םימע יהרפלו םימעל

 העתהו העת םג ילואו ,םימעפל העוט היה לצרוה --
 ,..ידוהי לגר םלועמ םהב :הכרד אלש ,תוירברמל ונכותמ םיבר

 ולוכ םעה תא אשיל רמא .ץראה ןמ ונתוא רקע לצרוה ---
 סהב חכ רוע ןיאו הצרא םימשמ ולפנ םיברו ,וחור יפנכ לע
 ,תולגה רפעב בוש םה םיקבאתמ ,םהילגר לע  דומעלו  םוקל
 . ,המוקתל ףואשל םהב דוע ןיא .חורו

 םירזופמה ,ונל לצריה לש הלאה תויעטה ןה תוביצעמ המ
 לש לטל .םיבירצה | ,תיברעממ הרוטלוקה ילוכא :,לבת  יוצקב
 ...,ונלש למרכה רהמו הירומה רהמ  ,תרומה ןמ היחת

 ונפל . םידמועו לצריה לש ותפירע תא םירכוז ונאשכ םלואו
 תא רופסלו תונמל ,ונמלוע לש ונובשח בושחל םיכירצ ונא ןיא ,ורבק
 *הבוח,ה :דגנכ "תוכז,ה תא בשחל ,לצריה לש ויתולועפו וישעמ

 בוטה לע לצריה תא חבשלו ונלש רובצה לש הירטלהכובה יפ לע
 ."תונובשחה לכ ירחאל, גל ראשנש לודגה ."ףדוע,ה לע ,הבורמה

 =- .ונל תושרה  לצריה לש ןורכזה םויב  םידמוע .ונאשכ

 םוימ

 רמלו



 םינוניבה רובצמ עגר ונתער תא חיפהל -- ונילע הבוחה ,אל =
 ןיכרעה זוורמו .תוינוניבה .לש תונובשחה תא חוכשלו .םיטועפהו
 .הלש

 .+,!תוישיאל לדוג ובה !שיאל לדוג וגה
 הברה ,הברה ונל ןתנש הזב אל לצריה רודואיה היה לודנ

 היה לודג ;ותוהמב ,ותוכיאב ,ומצעל אוהשכ היה לודג .ראמ
 אל היה לודג ,בוטה תריצוכ אלא ,בוט רצויכ אל
 בוטהו יפויה לש הע 51 הכ ,יפויה תריציכ אלא ,יפוי רצויכ
 .ןתנש הממ רתוי .הברה וב היה" רשאב היה לודג ,תוממורהו
 ,הלודג תוישיא היה רשאב היה לודג

 תוישיא ,ותוא הריטעמ הלודג תוישיאש רודה ירשאו
 האירבה לש ,תושונאה לש ,רובצה לש תרתוכה תלוג יהוז---,הלודג
 הילע ליצאה .רצויהש הריצי ,הידתתמ יהוז---,הלודג תוישיא ..הלוכ
 הושרקש םדא תמשנ ,הנוילעה הינומרהה לש הלוק תב > ,וחורמ
 . ןוילעה .דוההו .יפויה

 ...אעראב .ילב---ארפוש יאהו
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 .הָפַצְּמַה לַע

 יובש יגרוביא 1 .ותרי| .

 .הלודגה .הינמירב לש לודגה .הכלמ ,יעיבשה  רראוהיא תמ
 ,םימת בלב ותומ תא הכבמ ומע לכו .טעמכ הפוטח התימ  תמ
 לש ולבאו ורעצב = בלו בל .אלב םיפתתשמ םירזאנה םימעה לכו
 ,ולגנאה "םעה

 ,סעה יפמ היחה ,הרגאה היהתש ,יח ורועב רראודיא .הכז
 רראודיא םנכנ תחא םעפ :תרפסמ וןכש הדגאו  ,םירתכ ול .תרשוק
 תולודגהו םילודגה :םלאשו םידליה לא הנפ .םידלי .לש רפס תיבל

 רירפלא ךלמה !םירליה ובישה לםה ימ .היתוכלמו הינטירב .יבלמבש =<
 םקש ,דחא חקפ רלי םש היה .הלודגה הירוטקיו הכלמהו לודגה
 רראודיא -- .לודג .רחא | ךלמ רוע ערוי .ינאו .:רמאו וילגר לע
 השעש | לורגה רבדה והויאו :והלאשו ךלמה וילא  הנפ .יעיבשה

 ועדוי יניא :שחלו דליה םלכנ ?הלודנל הכז וליבשבש ,הזה .ךלמה 6
 --יערוי .יניא .ינא םג--,ינב ,ךתעד חונה :רמאו = רראוריא .והמחנ

 תמאב לודגהש םושמ | ילואו = ,םירבדה ורטאנ הונע .ךותמ
 םהיתובל תא וילא םיברקמ וישעמש ,םדא .ותולדגב ,ריכמ ונָיא
 תבחא ותוא הבהאל והכלטמ ךותב םדא ינב םינוילימ .תורשע לש
 והוא דבכל והכלממל  ץוחמ = םינוילימ .תואמ לשו םהיבאל  םינב
 רעצ תישענ ותזוימש ,םימרוג וייחב וישעמש םרא ;ומש תא ריקוהלו
 םישעמו ,ונממ לודג- ךל ןיא הזכש םדא---,ולוכ  םלועה .לכל . ןופאו
 .םהמ םיבוט ךל ןיא הלאבש
 תא | יוארכ .ךירעהל, ונא .םג = םיערוי ונגה םירוהוה .ונחנאו 7

 -וריאש- םושמ קר .אלו .םלועל ההבאש .תאזה הדבאה לש הרע
 אוהש םושמ .םג .אלא ,םולשה ךלמו .רואנ לשומ היה .יעיבשה ררא =

 הלשמש הלשממה התשע וימיבש ,ןושארה = רידאה .לשומה היה =
 לש = תימואלה .התורחא תא ריכהל  םינושארה תונויסנה :תא .ומשב
 ,תימלוע  הלאש איה .םידוהיה תלאשש ,םלועב \ .עירוהלו = ונתמוא
 המואהל הל ןיאשו - ,הנורהפב  םיבייח . םירואנה \ םימעה לבש
 ריואב .הסטה .המוא .תויהמ. לדחת ןכ םא אלא . ,הנקת .תילארשיה
 :הל .תרחוימה .הצראב תבשויה המוא .תויהל/ םושתו

 היפימוק הילגנאב .העבקנ .יעובשה .רראור% לש ותוכלמ .ימיב

> 
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 ןגשתה ילעבמ, .דחא ,הל .רוםיו רקיע שמשל היה ךירצ יוטסלוט = היפומוקה לאו ..ץהאל  םירג תסינכ ר"ע הלאשה רורבל  הדחוימ

 ו רכדב .אוה ותער תא תווחל לצרה .ר'דה ןמזוה  תאוה
 %, דחומה  וכרע תא ןיבהל .ונחנא < םיכירצ  .הילננאל .םירוהיה
 ןק יהו ,הצראל קוח קוחל .תרמוא הילגנא תלשממ :הז השעמ
 תוחל ,תרחא ץרא ןיתנ ירוהי ,לצרה .ר'דהל .תארוק
 ,  ךינהל = תלוכיה = תא = תנתונ ,הלשממה :ןאיהו .,אוה .ותער
 לע אלא ,רבלב  הפינכה תלאש ר"ע אל ,וחעד תא עיבהל
 ש םושמ ?המל .הז .לכו  .הפקיה .לכל  ללכב םירוהיה
 קלטה הא םא יכ ,ירטסואה ידוהיה הא קר :אל .לצרה .ר"דהב
 ?ה לכ םשבו המואה םשב רבדל יאשרה ,ימואלה :ירוהיה
 וחוה .ריכהל ןויסנ אלא .וניא הז השעמ  ,םיררופמהו םירוופמה
 ָ .תילארשיה המואה לש 'תימואלה

 יטמש ,המצע הילגנא תלשממ התואש אלא ,רוע אלו
 ,\ ,הנושארה םג .התיהש איה ,יעיבשה רראודיא לש ומשב

 יש תוללכה םידוהיה תלאשל הל רשפא יאש םלועב . הזירבז
 ;אש םידוהיה תלאשל הל רשפא יאש ;םיקלח םיקלח תרתפנ
 ןח יחהו ,הצראב הקובד הניאו ריואב הסט המואהש ןמו לכ
 הרמאש הנושארה םג | דראודיא ימיבש הילגנא תלשממ
 ה החעמ ,התעצה התיה היוצר יהלב ,ץראה לא ונתמוא תא
 ות ונתלאש ןורתפש ,בושחל ונתאמ םיבר םג הירחא ועטו
  וחמשנ\ והור תורושק הבש ,ץראה התואב אלו םתס ץראב
 0 ,התנווכ התיה היוצר לבא ,םעה

 ?וה ,רואנה םראהו רידאה לשומה ,יעיבשה דראודיא
 ענ ומנ ןוששו לסק ,דלישמור ,םידוהיה ברקב  םידירי
 ₪ נשח וניא הז טרפ .םלואו ,דאמ ול םיבורקה םישנאה
 ותקמ םה ןיא בור י'פע  תוכלמל םיבהוקמ  םידוהי : רתויב
 ןשאוה - רידאה  לשומה היה יעיבשה דראודיא לבא ,םעהל

 ,ונמע ימי .ירבדב/ רובכל ורכז ראשי
 1 א

  ושרוול חלש  ןוספלאוו ,ד  רמ- ונתורדתסה אושנ
 וז ןימוחנה תמרגלט יעיבשה .רראודיא

 ןוודוסהה םשב ..דראודיא ךלמה ותראפת רוה לש ותריטפ ר"ע
 וש עיבהל ימצעל השרמ  ינא ירה ירוהיה םעה לש תינויצה
 ₪ והיה םעה .ךרעצב הנמאנה  ינתופתתשה תא ךתוכלמ

 ןוזיש םוכלמה יבלמ ךלמ .ינפלמ ןוצר יהיו ,םהימי ירבדב .תורוהל
 ומה ותכרב תא : ,ךיבא רובכ רדה לש ושרויל ,ךל םג
 ---/יךנימיל דומעיו

 ו .ףוס יי 1 4

 !ועסל הינשה הריעוה גרוברטפב .התיה רבעה עובשב
 [וייקל .ורגנתהש  ,םיסורה .םירפיסה ןיב ויה  םיבר = ,םיפוהה
 זלוכ תוריעול תרשכומ העשה ושבע ןיאש ורמא יכ  ,וז הדיעו
 ןז\וקנ הריעוהו ותער לע דמע  ,יקסבוררג ,הרובחבש ןקזה ךא
 0, רשא ירחא ,הדיעוהל .ותכרב תא חלש יוטסלוט  וליפאו
 "חוה תא תיברהלו תובבלה תא ברקל אלא התנוכ רקיע ןיא

 ₪ יהננה י"פעש ,הז רברב .אקוד הדיעוה "הלשכנ, הנהו



 תילאמשה . היצקרפה :יגיהנממ .רחא היה ,הל ווק
 לש התעש העיגהו הרזחשכ ,ושכעו  ,(םיקיבודורטה) "םולפ)א |

 ,ימשיטנאל -- רמולכ  ,"ימואל,ל .אוה םג  ףפהנ וש
 שרדח אל" ,"תונותעהו תוימואלה, רכד לע .האצרה הריעוהנ
 םוי םוי םיספדנה ,םירבדה לע רזחו םולכ הו עוצקמנ /

 ,הזה ןימה ןמ םינותעה רתיו יאימנז * ,םור,הב * ,"אומר
 , םירוהיה "םהיפרור, ינפמ :?םיפדרנה, םיסורה לע
 םיבשותב היצמאולפסקיא םישוע  ,טוקול 'פורפה .רמא |
 םתואב אקוד םמצעל ורחב םידוהיה ,םהילגר תא םוקחווו םו

 רחפמה תא --י םהילעב תא םירישעמה  הרובעהו .היחשה
 ,המדאה תרובע תא םיבולעה םיסורהל וריאשהו ,הישעחה

 . .קחודבו רעצב קר :הילעב תא

 יאדו ,"םילמעה, לש םגיהנמ הז טוקול היהש "העשב וא
 ירמגל ,םירחא ידימ וינהנומ לש םנובלע תא .שורדל עא
 ,ינקירימאה חלפהש ,םיברב חיכוהל זא עדוי .היח וזו שו

 םיגאוד .הקירמאבש  םושמ = ,ולרוג לע = ןנואתמ .ונוא
 תא תסנרפמו הליפשמ הרובע המראה תדובע אהה אש
 "ןימי,ו החוד "לאמשש,כ  .ושכע לבא< ,קחודבו רעצב ק
 םימשאה םה םידוהיה קרש ,דוסה טוקולל םאתפ הלגתנ

 םידוהיה םה םימשאו | ,ייפורה חלפה לש וקחדו ורעצב םומא
 םידוהיה םירפוסה ,םיסורה םירפופה לש םבצמ לוקלקנט

 םישרגמו םיסורה .םירפוסה ילגר תא םיקחוד \ תיפוה
 םירפוסה םיבייח .ךכיפלו ..תורפסה לכיהמ ,םיירקעה תו
 ,םידוהיה םהירבח | דגנ םמוקתהל ,םשפנ לע .רומעל |

 הבוט .קיזחהלו םירוהיה ירימ ירמה תאו תוורפסה תא אז
 איהש םושמ ,םידוהיה לע הליטמ איהש תולבגהה לע הלששע

 ,ירקעה יסורה םעה ינינע לע הו

 עימשהש םירבדה | .םולכ  הצְרמה שרח אל ןכ:הנה
 תודהיהו םידוהיה לע "הוחאה יברמו תובבלה יברקמ, לש ₪
 --שודח תצק .ץראה לע תומשיטנאה ימיכ םה םיקיתע ל

 הלגו טוקול רוחש ,הוב קר שי -- רומג שודח אלו שוזח ₪
 םיברש .,הרמ .תמא---רתויב :םימכוחמ יתלבו--םיטושפ  םיוע
 ,הריתסהל םיצמאתמ ןיידע םיסורה  םירפופה יונ
 , שא-בוקירי'צ לש עודיה םומלופה ירמגל חכשנ אל :ןייזע "
 ,בוקירו'צ- ,הבורטסכ םירומג םילרבילו  םיבושח  םירפופ \א
 רשפא-יאש ,היגולוכיספה ןמו ןוינהה  ןמ .חיכוהל  םהומווו |
 דע קיפסמ ןפואב יסורה חורה תא וכות לא טולקל ירוהזל
 ,תיסורה תורפסה תא רישעה ירכ דעו יסור רפוס םג תווח"
 םוטאל :ליגר וניאש ימ לכו ,וז החנהב תמא הברה שי כ
 תודוהל היה ךירצ ,תמאה לש הלוקב עומשמ וינוא תא ₪
 םג .וללה םירבדה ךיתמ הטלק ןזואה רשא שיש .אלא ל
 אל ללכ קסע הל ןיאש .,הרומג - תומשיטנא לש הרחומ לט
 שגרל קר תעמשנ איה אלא ,תורפפה תבומ םע אלו וינה ₪
 םיבוקירי'צה  ,םיבורטפה וא וצר אל  ,בלב עוקתה האח
 ,םהירבד ךותמ תעמשנ וזכ .המיענ םנמאש  ,תורוהל םונינוא
 ןיאש ,הזה רברל םבל םהילע באכ תוננובתהה = תועשבש רש
 תעבוק תומשיטנאהו  ,תוינויגהה םהיתו*קשהל . םיעמשנ םהיהוש

 ליבשב אקודו ,םנוצרב אלשו םהערמ אלש .םשפנ .ךוהב רול
 "םיימואלה םינפה,ש .םיארוקה יפמ עומשל ראמ דע ומזח

 טוקול אב הנהו ,"םיימשיטנא םינפ, אלא תמאב םניא
 קר אל םנמאש ,דוסה תא .וילע םיקלוחהל םגו וירכחל פ
 האנש םג טושפ ןאכ שיש אלא | ,ןאכ שי היגולוכיספ |

 --תויהל -הדיעוהל הל .יואר ןיאש .> ,תיִמונוקיא . תודח
 % : . י ה 1

 . "רא,,ה  ילעב .וליחתה  ,םיריכזמו םיאב ןללהו .ןםירוהי לש םהוויָצמ

 הכורצ איהש אלא ,"הוחאה תא הברמו תובבלה תא  תברקמ,
 י.:םהלש הניאש תושרל םנכהל םיקחדנה ולא לע המחלמ רוסאל

 ןיידע ,םתעד לע םילרבילה םיפורה םירפוסה םירמוע :ןיידעו
 ירבחמ םיבר " ,טוקול לש םיטושפה ויקומנב  םידומ םה ןיא
 ,האחמ תואל הפסאה םלוא תא ובזע טגו וירבד דגנ וחימ הדיעוה
 + .,ירקמ "לושכמ, לעכ טוקול לש ותאצרה לע םיחיגשמ םה ןיידע
 - םג הנחקפת ףוס ףופ לבא .תעדה חפיחב אבש טנריצניא לעב
 ,,,םבלב השענה תא .תוארל םה םהיניע

 ,וללה םירבדה ורמאנ עצפה לע חלמ תורול ידכ אלו

 ,.,םרקיעמ םיעטומ תונובשח ונא םג .בושחנ אלש ידכ אלא
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 ,עצמאב לארשי די אלמלאש ,ונבלב הלוע הבשחמ רשא שיו
 הברה םיבוט ונילא םימעבש םילועמה לש .תוחפה לכל םהיסחי ויה
 : : גשכע םהשמ רתוי

 ריש .שגרמ = תימואלה תורהיה | דגנ תעד יולג לכב טעמב
 ,םמעל םירכנתמה . ,םיללובתמה = םידוהיה םתוא .עצמאב לארשי
 םיסנו םמעל  םיזבה םירמומה | םתואו ,םהל רוה םלועל .םיסנכנו
 םריקפת והז ולאכ םמצע תא םיאור ,הנחמה ךותמ םידגוב .תסונמ
 :םידוהי יתלבו םידוהי ןיבש םינינעל | םינמגרוהמ  תויהל .יתמאה
 :ןתימואלה תודהיה תא האנש תילכת םיאנוש וללהש וילאמ ןבומ
 .םתואיצמ | תא  השועו םאסכ תחת הריהח = תרהוחה איה .ירהש
 ,רמאלו םמצע לע וירכהל םהל היה רשפאש ןמו לכ ,ירמגל תרָחוימ
 . ךותכ = המוקח םהל התיה ירה ,ידוהיה םעה לע העפשה םהל שיש

 םירוהיה :ינינעל םיחמומה ויה .םה :וחפסנ םהילע רשא םימעה ינב >
 ברקב הררועתנש ןויכ לבא .םיררצה ינש ןיבש "םייעבטה , םיכותמהו
 ,הלאכ "םירוהי , ינימל רוע קקונ אוה ןיאו תימואלה .הרכהה םעה
 "5 לע  דומעל םיחרכומ םהו םהילגר תחת עקרקה טטומתמ ירה
 : .יםשפנ

 תודהיה---םתביואב הלאה "םידוהיהל,, םהל תירימת המחלמו
 "הרשו .םיחצונמל םימחר תערוי הניאש השק המחלמ---,תימואלה
 הנואש תא םיעמוש ונא םעפב םעפכו ,הפוריא תוצרא לכ---המחלמה
 0 .היללח תא .םיאור ונאו תאוה המחלמה לש הנומהו

 התשע אל םעפהש אלא - ,וז המחלממ עטק רוע ונינפל .הנהו
 עורקל ךרוצ ןיא = .יולגב םא יכ  ,ךשחטב הישעמ תא "לארשי די
 פר .וילאמ אוה לוטנ---הופמה תא

 .פכ תוגהונ יאמב ןושארב - .רברה היה הירטסוא תריכ הניוב
 :ןהילגדו ,רטארפהב םילויט םופרפ םשל ךורעל תוירטלורפה .תורוגאה
 "  יתלכה םימואלה ינב םילעופה רפסמ הניוב אוה בר ,עוריכ .ןהינפל
 " םייקבולס .,םיוכ'צ ,םיינלופ םילגד .םיפפונתמ םילגדה ןיבו ,םיזנכשא
 |: דוע :םילגרה לע ףסונ וז הנשב .אנר  תמרקמ רברה גהונ ךכ .'וכו
 ' הגיגחב ףתתשהל וטילחהש ,ןויציילעופ לש ידוהיה םלגר---דחא לגרד
 הלגד = ,הטארפה לא .תאזה השדחה הצובקה האבשכ .הירמלורפה
 * תמושת .,ןבומכ  ,הררוע | ,םיירוהי  םיריש הרש איהו הינפל ךלוה
 % = ,תאזה השרחה הצובקב הברה ונינעתה םימואלה לכמ םילעופה ,בל
 ,םידוהי רותב הגיגחב םיפתתשמ םירוהיהש ,ללכ ואלפתנ אל לבא
 ,םיירוהיה םירישהו ידוהיה לגדה דגנ תוחמל םהעד לע .הלע אלו

 <> ןותעה יכרוע ,םילעופה יגיהנמ רטארפה לא ואבש ןויכ לבא
 'רימ. ,םירמומו .םיללובהמ םידוהו .םה םבורש ,'גנוטייצרעטייברא,,
 וז :איה  הלודג- "הפצוחש, | ,ואצמ וללה םיגיהנמה .רברה הנתשנ
 ::םיידוהי םיריש איפהרפב רישל | ,ירוהי - לגד< רטארפה לא  איבהל
 תא תושונאה .לש הגַח .םויב םרא:ינב םיחכוש  .שממ .שדוקה לולח

 ל
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 דגנ ,"םיפוצחה,, דגנ  םילעופה להק תא  םיררועמ - "גנוטייצרעמויב

 צ"עופ לא  םיחולש וחלשו ,גחה .תחמש תא םיעירפמה  ,םינויצה

 תא "רוקרי,, לבל ,ידוהיה לגדה תא פ"הכל וריסי .יכ םהמ .שוררל

 רברה היה ,םירחאה סימואלה ינב ,םמצע םילעופה יניעב ...םיניעה

 םיגיהנמה לבא ,םלגד תא וריתפיש םידוהיה תאמ שורדל טעמ רז
 דגנ םילעופה תא ררוע ןעמל ,םדיב היהש המ לכ תא ושע

 :ילעופ | וברפ הלחתמ | .ענכהל  םוחירכיש ידכ = ,םידוהיה

 תקסופ םהילא הניא תודגנתההש וארשכ אלא  .רבדב = ןווצ

 תא בוזעל וטילחה ,םב םירגתמה ינפב ודמעי אלש וניבהשכו

 רחא רמע ,בר םרא ןומה םביבס ףסאנו ואצישכו .רטארפה

 יניהנמ לש םירעוכמה םהישעמ תא םיפסאנהל  ריבסהו .צי'יעופמ
 ,ושעש הלבנה תא ,םידוהיה הגלפמה

 .השעמה ףוג והז
 םיגיהנמה ישעמ תא קידצהל *גנוטייצרעטייברא,ה התסנ ןבומכ

 תא עירפהל התיה םתנוכ לכו ,םינויצ ואב .רטארפהלש ,חעירוהו

 ןיאש  ,"גנוטייצרעטייבראה, איה  תערויו ,  תירטלורפה \ הגיגתה

 הגלפמל ,םינויצל םהל המ :ןוינהו תמא והשמ וליפא הירבדב
 + ירטלורפה גחלו ,תירטלורפ יתלב

 ףוקול םידיהיה .םיצור , הנשנו ךלוה ,הנשנו רבדה ךלוהו
 ,ןירוח ינככ םתוא םיבבופה םימעה  ינפב דומעל  ,םתמוק תא
 םידגובהו שפנה ילפש םיאב הנהו ,םהיתויכז לעו םשפנ לע .ןגהל
 !: םישוע םתא המ ,םיפוצח : םיארוקו

 !תימואלה תודהיה | רגנ תועדה ייולנ לכב וקדבו  ואצ

 ןמ ,היסרגנוקו  תונויצה דגנ  תוצראה לכב ורמאנש םירברה ןמ =

 םולעופה יצוכק רבדב | תוירטלורפה תונלפמה לש תוטלחהה
 ,ימלועה ןוירטלורפה להקב אובל ורמאש * ,םיימואלה = םידוהיה
 םיינלופה = םיטסיסרגורפה לש = תונורתאה | ףוטלחהה דע
 לארשי די התיה דימתש םתיארו ,הניוב רטארפ השעמ דעו
 .עצמאב

 תילשל רמאש ,רטארפהב ןויצ-לעופ ותוא קדצ רשפאו
 == ,רוהט יירא ונילא אנ וחלש, :"םידוהיה, םיגיהנמה לש "ידוהיה,
 ...? "רשפתהל לכונ יאדו ותא.

 א
 + םיובנירג + <

 .ןיִלּופְּב תּולְלּוּבְתִהַה תִיְחִּת
 .ב

 םיללובתמה לש ןושארה םדעצ---והז "אטילעארזיאה, תושדחתה
 ףיטמ היהו םינש שמחו םיעברא ינפל דסונש הז .ןותע .םידוהיה
 ןדבאו תיחכה תוסיפא ךוהמ םלועה ןמ רטפנש הז ןותע ,העימטל

 . העימטה תעונת ייחמ י"ע היחתל התע בש ,םייקתהלו תויחל ןוצרה =
 =- ;ןיידע  םייחהו ותמ רבכש -- ,םינקזה ידימ לפנש לגרה
 בושל זועו חכ יד םשפנב  םישיגרמה ,םיריעצה י"ע .םרוהו רוח
 האגה ותאירקב *5 ץטע 81 מטסז|, ,הקספנש הרובעב ליחתהלו

 תא םישרחה "אטילעארזיא,ה יכרוע םיחתופ ילילג לש  תאזה =
 רבד ןיא .שרוחמה םנותע לש ןושארה  ןוילגב ישארה םרמאמ
 הרוטלוקה תא ץיפהלמ ,תוללובתהל ףיטהלמ לרחל םחירכהל לכויש
 םידוהיהו םינלופה ןיב .םיסחיהש פ"עא , םידוהיה ןיב  תינלופה
 ,רברב קפס .םיליטמ רחי םג םידדצה ינשו ,רתויב םיבוט םניא
 ינינע בצמש פ"עא ;הבוטל תונתשהל בצמה> דוע  ריתע םא
 םה .םישגנ תא] לכב -- ,דאמ ןווה ער .ץראב רובצהו הָניִדְמח

 73 םלועה = <

 גהיל וליפא רשחב םיסחיתמ םינליפה םיימואלה םאו ,םירתוומ

 .ועפא"יא ירהש ,חצנל םפוסש הקזח םתנומאו ,הדובעהל
 2 ,םלועל םייקתיש

 מ כ הקזח הנומא ךותמ -- ₪ ץטז 8ו מסי
 ומ הנלפמ רוחב אל ,ןשיה לגדה תא םיריעצה םיללובתמה
 ינכה ילעב ורחאתנ .םהיתוער רעב .םחלהל םה םיאצוי המיוסמ
 ףפ יהוהי תא ךופהל --- םלוכל תחא הרממש ,תונוש תוינידמ
 פופ תינידמ הגלפמ לא םיחפסנ םה ןיא ,םירומג םינלופל
 "ו הנלפמש .םידומ םה ןיא ,ולוכ םעהב קברהל םה םיצור
 החא וא וז הערשו ,ינלופה םעה לש וחכ-תאב איה תרחא
 ,ינלופה םעה לש רומגה ונוצר יוטב

 5 ,שדוחמה ".רזיאה, ילעבל םהל שי הנומא קר אלו
 לאוש -- 4 התמ תוללובתהה, , םייחה ךרד איה םכררש
 וללובתהה ידגנתמ םיקסופ םניא הז עודמו, --- ורמאמב 'ןהכ
 ה רג םימחלנ ןיא ירה % הב םחלהלמ  םינלופהו . םידוהיה
 6( נא וא . המלועל הכלה רבכש העונת רגנ ,תמ רבבש
 ו ,תוללובתהה לש הרבק לע רמאנש ,"שידק,ה היה םדקומש
 אמ ,תנשפתמו תבחרתמ איהש אלא רוע אלו ,תוללובתהה איה
 ןווח תינלופה הרוטלוקה ,ברו ךולה ךלוה תינלופ םירבדמה
 וע ןולחאה ןמזב םאו , םעה לש  תובחרה תורדשה ךות לא
 ןשנ אל תוללוכתהה לש הלוקו - ,העונת רותב העונתה החיה
 / תפוקת תורבוע העונתו העונת לכ לע ירה -- ,םייחב טעמכ
 ן . הילעה--האב-הדיריה תפוקת ירחאו .הילעו הדירי

 ןהושו ווב לש שגר הזיאב "אמילעארזיאה, ירפוסמ דחא ריעמ
 ןונ דע ךכ לכ .םר- לוקב םיקעוצה םיימואלה .םתוא ירהש
 תוננ םיגהנתמ ,תירבעה תימואלה  ד'ע = ,תירוהיה ןושלה
 ןומעב םהינבל .םיארוק  ,תינלופ םירבדמ ,םירומג םיללובתמכ
 !עיחועיבתב םיאבה םה םהו ,ינלופ ךונח .םתוא םיכנחמ ,םינלופ
 עצווש ,חיכומ רבדה ןיא םולכ ,ינלופה רובצה לא תוימואלה
 וו ותוריגו ותורעבב עוקש ראשי ןומהה יכ ,וללה םיימואלה םה
 וז םמצע  םהו ,תולבגומהו תורצה ויתומא 'ד ךותמ םלועל אצי
 . ,תינלופה התרוצב תיפוריאה הרוטלוקה ויזמ םינהנ

 פרוקי .וירבחל רפסמו ינלופ .רפוס אבשכ %םינלופהו
 ריחכהל = םינלופל השק המכ רע ,המצע "אטילעארןיא,הב
 וטאוהשכ ,םבלב םהל םיעוטנה ,םידוהיל האנשהו זובח תושנר

 ש ,הלאכ תושנר לש םתואיצמ ד"ע הרמה תמאה תא הלגמו
 '?וושידיבהוא, תויהל םינלופל םהל רשפא-יאש דע ךכ לכ לורג
 ו ,םולכ ךכב  ןיא = ירה -- ,םידוהיהל יוצרה םופטה ותואמ

 הטמל  הפיאשו תפתושמ הרובעש ,ןימאמ ימצע הז ינלופ
 תנא, התוא לעו ,םירומאה תושגרה תא דיחכהל תולולע תחא
 '\טלעארויאה, ילעב ,,םה --- םידוחיב בוטה תא קר האורה"לארשי

 שה ךותב הרומג העילב ועלביש ,םהמ םישרודו םיגלופתמה

 נקי אלא ,רבלב םתנומאו םתרמ םתוקחרתהב וקפתסי אלו ,ינלופה
 שלעארזיא,ה רפוס אב הנה =- ,ינלופה .םעה תד תא םהילע

 וםויהושירדב וקדצ אל .המכ דע ,תער וללה םיימואלהל דמלמו

 ?ועפשהש ,יתדה סיסבה לע תוינלופה תא רימעהל יוארה ןמ- ןיאש

 .ו'ומנל .תוינולוח תויהל .תוכירצ םהלש הרוטלוקהו םינלופה- לש

 % והיה םופטה לש .ותולגתסה אלא הניא תוללובתהה

 שמלב רמ  הרומ ךכ -- ,וולע הלועה  ינלופה ייראה םופמה

 .וחרנעה תוימואלב תוקברהו ,תירומלוק הילע ייהוז .תוללובתהה

 קיה תא הרימעמ איה .ירהש ,הדיריה אלא :הניא ,תונויצב
 : והקינח .ירכ רע םירצ ,םיִרְצ תולובג  ךותב

, 



 ,קפוסמ ינא ןיאו ,תוידופיה תופקשהה ןח הלאו .המוש
 ,םולכ .ןהילע ופיסוי .אל "אטילעארזיאה,ם רוע אובו

 לכ תא .וללה םירבדב -וקירה ןילופב .העיממה .תעונח שש
 םילירבמה ,םיידוסי 0 ןמסל ונא םיכירצ םלואו |
 תא וחקל םדימש ,"ןיירע םייחהו ותמ- רבכש םינקק

 ,ןושארה לדבהה
 תושונאה לע תומר רוע םירבדמ םניא םישרחה ל
 םיערוק ונא יכ ,אושנמ רבכה ונאטח .לע :,המלשהו
 . ונתונויצו  ונתוימואל יייע .םיערק םיערק = ,תישונאה

 החגשהה  יחילש םה ולאכ :םידוהיה תא דוע .םיאוה ₪
 + תוישונאה לש .החישמ תלכקל .תובבלה תא : רישכהל ה

 םכילע 'םילוע םינלופהש םושמ  ,םינלופ ויה .!טושפ |
 םכותמ ולדבת םאו ,םכמ םה םיקזח ,תירוטלוקה ם
 ,םכלש  ןוגר'זהב .וקיזחת םא * ,תוימואלה .םכיתושירד :חא
 םוקמבש ,קר םיצור שרחה לגדה יאשונ  ,םכתורחא ה
 תינלופה תוללובתהה .אובת המלש יתלבה תינמרגה חו
 תינלופה ןושלה אובת געלנה ינמרגה ןוגר'זה .םוקמבו

 ,ןקוה ללובתמה , תודהיה לא ,תדה לא םסחי .םג הנחש
 לא וסחי היה | ,ירמגל .תווצמה | לוע וילעמ = ריסהש יוז \ל

 ,תודהיהב  רמיתהש אלא רוע אלו ,יבויח םחי = תידוח
 םגו .ויחאל ותוארהלו ואיצוהל  שקבו .הרותבש רואמה
 הז .רוברו = ,רומשל  הצר---'פומזיארוי ,ה--תורחיח תא |

 דע .תידוהיה . תרוסמהמ קחרתנ אל ןיירע , ןלגר .לע
 ,ריעצה ללובתמה אוה ךכ אל ..ירטגל הלטבלו .התוא חומש
 קוחר = בור \ פ'עו : םיללובתמל  ישילשה וא .ינשה רודה |

 ויתועד = י"פע = .קוחירה תילכה תורהיהו הרותה תעוד
 אלא ,היגהנמו תרה רגנ המחלמב ליחתהל ףירצ היה ותו
 ונל .םיעודיה םירברה םתוא ינממ  םיעמוש נא :ירהו ,אהו

 דגנ םחלהל ךירצש ,תדה תא םעה תאמ לולשל ןיא
 אוהש  רפסדיתבל וליפאו ,תדה לע ופסונש ::תומודקה

 ךותב = תינלופה  הרומלוקה תא .ץיברהל .תנמ לע .תונגל הש
 הצור אוהש אלא ,תדה ידומל תא םינכהל רמוא אוה ,םידזח
 ןושלב .םרמללו  תינלופ .הרוצ וללה םידומלה .תא .םג שונה
 אוה .ןיאו תודהיה  דובכב | רמיתמ ריעצה .ללובתמה וא חש

 תא .םיחירכמ םאו ,הילע- ןגהל ומצעל . המוענ הבוח
 תא השוע איה ירה "ךורע .ןחלשה, לע - ןגהל ."אטילעאוא

 .רש האפכ ולאכ ,החרכ לעג
 רועו --  ,םישרחה םיללובתמה לעמ רפוה הז הופמ םג

 הלאה םישנאה גםשפנב םיזונגה .םיברה .םירקשה לע ףסונ דחק
 םינינעב םיקוסע ויהשכ תדה תלשממ  דגנ םחלהל תחא אל
 ,םידוהיה ינינע .תולובג ךיה לא םיסנכנו .םירזוח םהש .ןוי ,
 עגונש המב םיריהז : ,פ'הכל  ,תויהל .םיחרכומ :םישענ ₪

 ,םהיתובאכ תיתדה תודהיה לגד םיפפונמ םה ןיא םנמא םא\

 תלשממ לע המחלמ םג ירוהיה רובצה .ךותב םירסוא :םה |
 ם יצור םהש םשכ ,ינולוח הז רובצ תושעל םיצוה םה .ןוא וז

 .ינלופה רובצה תא :ינולוח
 קפס םוש ןיא ,דאמ תובושחו תובר  ויתואצות הז פרנה
 מק תוללובתהה ישדחמ ולשכי הבש ,ףננה .ןבא תמנמ

 תודגנתה ףופ ףופ וררועי יאדו ,תוערב םישפחה בהקב דוחיב
 םהמ שוררלו םתוא םינימ .תויחל םינלופה :םה םידיתע ורחשי

 , 'םיירברבהו םירעובמה, םינהנמה לעו תויתדה לע המח
 *;רבדה תא תושעל ולכוי אל םהו ,םהב ןיידע םיוחוא 8 רו

  6העולם 

 רשקמה הזה טוחה תא קתנל םהל היהי רשפא-יאש םושמ
 ושרהי םידוהיהו ,  ידוהיה ןומהה : לאו ידוהיה .רובצה לא םתוא
 הרותה רובכ לע | ,םהלש הרוטלוקה דיבכ | לע נגיש .םתאמ
 ,לכהש  ,םינלופה לש םהיתויולפנתה : ינפב תרוסמהו  תודהיהו
 ,תרתוסמ האנש | וזיא ןהב  םיאור ,תועדב .םישפחה  וליפאו
 ולכוי .אל ,םיללובתמה ,םהו ., םירוהיהל ןיעה ןמ יומס זוב הֶזיא
 ןיאו , וללח םינונקה .לכמ םה םיקיחר .ירחש ,הז דיקפת .אלמל
 ,הלש תרוסמהו תירוהיה .הרוטליקה ןיבלעב ללכ םישיגרמ םה

 םילאיריאה םתואמ וליפא הנקורתנ השדוחמה  תוללובההה
 אלא םניא םיריעצה -םיללובתמה = . הנשיה .תוללובתהל הל ויהש
 "רובצב תוינלופה תא ץיברהל  םתרועתש ,ינלופה רובצה יחילש
 ,םינימאמ שיש םושמ קר ורחכנש ,םה םירוטטינא ןיעמ . ירוהיה
 עמשנ היהי םלוקו םידוהיה .לא .רתוי םה םיבורק םידוהי .רותב יכ
 ,ןתעשב תוירטלורפה : תוגלפמה םג תושוע ויה ךכ ,רתוי םהל
 < ;ןהל ווקש ילאמ ירמגל תורחא .תואצותל ומרג ןהישעמש אלא
 + ןויזחה ותוא םעפה םג .הנשיה

 ,"העיטטה-ןויזח, = םיריעצה  םיללובתמהל םהל | ףלחתנ
 התואיצמש ,העימטה תע ונ ת ב ,ותואיצמב קפס ליטהל ןיא יארוש
 םישכורו .םיכלוה םידוהיה ,לודג קפסב ושכע תולטומ התורשפאו
 םושמ | ,תינלופה הרוטלוקה תאו תינלופה ןישלה תא םמצעל
 ,ךכל .תומרוג תוירובצו .תוירוטלוק * ,תוימונוקיא = תובר  תובסש
 ,תינלופה הביבסה לא רתויו רתוי .ןילופ ידוהי םח  םילגתפמ
 הביבסה ךותכ רחא רחא םיעלכנו תידוהיה םתביבפ לעמ .םיערקנ
 תורצ לש הברה םינש ירחאו םיבר תורוד ירחא ןבומכ ,תינלופה
 + ןוילכל  ,תוללובתהל | ה פ י א ש רוע הזב ןיא לבא  ,רעצו
 ,הרומג העימטל איה םג הפאש אל | הנשיה הוללובתהה
 .םיבלענ םמצע תא םישיגרמ ויה םמצע םינקזה םיללובתמה , ןוילבל
 < םיצור .םהש םירמואו םתוא םינומ םינויצה ויה .םא- ,רימג ןובלע
 לגד תא ליפהל ןפוא םושב וצר אל ךכיפלו  ,םידוהיה ןוילכב
 התנוכ היהתש העונת ללכ ריוצעתש רשפא יא ,םדימ תודהיה
 : . תומל  ,ןוילכל .היולגה

 -לעמ תווסמה לכ תא םישרחה םיללובתמה .וריסהש .ירחא
 ןיא .התע רע הנומטו הנופש התיהש קורטמה הפשחנ  ,םהינפ
 ךירצש אלא ,"םייתודהי, םילאידיא ןיא ,םייטילופומסוק .םילאידיא
 עלבהלו :ינליפה רובצה ךוה לא סנכהל ,םינלופ תושעהל טושפ
 םימעט אוצמל רשפא ,המ םושמ איה תחא -- ,םושמ ,וברקב
 < ,םידירומ אלי םה םילעמ אל לבא  ,וז "אתוכירצ,ל םינוש םיקומינו
 =< ,םירומג- םינלופל .תושעהל םי כי רצ םידוהיהש אוה  רקיעה
 ךותמש םישנא םע קר .רברל רשפא וזכ הפשב ,רבד לכל םינלופ
 ,ידוהיה רובצה לעמ וערקנ רבכ הביבסה לא םתולנתפה ךרד
 וז 'הגרדמל : ןיידע .ועינה אלש ולאש ,רבדה רשפאה םלואו
 % הלאכ םיפיטמ ירחא וכליו ולאכ תופקשה וטלקי

 תעונת ישדחמ לש םהירכועב היהיש אוה םילאיריאה ןורפח
 < .ידוהיה  ןומהה  ךות לאו | וארבי אל יארו .העונת , תוללובתהה
 ךלוה הביבסה לא תולגתסהה םצורפש פ"עא ,ורדחי אל ןכ םג
 < קמע, לא "רובדה ימורמ,מ .תררל קר ופני םאו .קזחו ךולה
 השעמ לכ . םילפונב ולפיו לעשו רעצ לכ לע ולשכי *השעמה
 ירובצ וא ימונוקיא השעמ לכ ,הלכשההו ךונחה הדש לע -ישממ
 :רותפל םהל היהי רשפא-יאש ,תושק תולאש ינפ לומ לא םרימעי
 :יאה המחלמה תלאש ,לשמל ,ןוגכ תוילאירה תולאשה תא .ןתוא
 ה ןמואהו רחיפה .ןיבו ירוהיה ןמואהו רחופה ןיבש תימונוק
 " תונמואו = תורחוסל תושדח תויריבצ  תורוצ ול רצויו  ךלוהה
 תושרגמו שרושה ןמ ידוהיה .תא תורקועה -- ,המודכו היצרפואוקה
 םלועה לכ ידוהי תא תרחאמה ,האיציה תלאש ;ץראה ןמ  ותוא
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 תא -- ,תימלוע הלאשל םידוהיה תלאש תא השועו ,םחרכ לעב
 רובדב רותפל ןיא ירה ,ןתומכ תולאש הברה דועו וללה תולאשה
 ריגהל .םישדחה םיללובתמה וכרטצי הלאכ תולאשב .אמלעב .

 םהיניעב םימדוק ימ לש םהייחו ימ לש םהיסרטניא * ,רורב
 רוטפל םהל היהי  רשפא .יא וללה תולאשב .רתוי םהל םירקיו
 ,תחא "ץרא, ינב לש םיפרטניאה תודחא לע הארוהב םמצע תא
 .דבלב םילמ לש תודחא אלא הניאש

 אלו ,הנשיה התרוצב תוללובתהה הלשכנ ולא ףגנ ינבאב
 החכב היהי אל השרוחמה תולליבתהה םגש ,שארמ תוארל השק
 .ןהב איה םג לשכתש הפוסו ,הכרד לעמ הלאה םינבאה תא ריסהל

 (אבי ףוס)

 תת מל ש יח

 השעמה רופס

 תאמ

 ;םירפס רכומ ילדנמ
 ,(*גי .

 קיזייאל לבא ,יל'המלש לע ובבחתנ םהינש ליצריהו קיזייא
 היה הז אחפנ-יבמ ,ולש אחפנדיב ליבשב רתויב ובשומ ובל היה
 ליצריה הז .דגנכו = ,קיזייא לש ויתוריקחמ רתוי  הנהנ יל'המלש
 ופוג אוה ,וינוענשבו ורובדבו :וכולהב ,ונהנמב אוהש ומכ*רגנה
 אוה יוה הז ןחתר .הבורמ האנה ילהמלש תא הנהמ היה

 .וב הרעוב ידימת שא רונתכ :וחור  ,אחפנהיב ומצעב =
 אחפנ-יבל םימעפ תונותנ ויה .יל'המלש לש תויונפה .ויתועש =
 חור יפלו הנשה תופוקת יפל לכה ,ליצריהל .םימעפו :קיזויא לש
 םתס וא ,תוצוח טיטו םימשג תע ,לשמל ,ירשת תפוקתב .םויה
 ,םירדקתמ םימשה . בשונ  רקו חל חור = ,ןנועמו רירגס םוו
 יבג לע םירוחש םיאלט ,האלוטמו הלב המלשבכ םיבעב םיפטעתמ
 לכב הרוחש-הרמ םיקרוזו  םיפעוז םהינפו , םיהכ-םיצומא .םיאלט
 ותבישי םצמצמ ,אחפנ.יבל אב יל'המלש העש התוא --- ,תוירבה <

 טקוש ,וירוהרהב עוקש םמוד בשוי  ,תיוזב םיחנומה ,םילכה .ןיב
 ןבלתמ לזרבה ,םימחפה םיבהלתמ ,חופמה בשונ , ומוקממ טיבמו
 תומלועל סט וחור | ,םסק-ילבחב רופא יל'המלשו---םיותנ תוצוצינו
 ופוג ,ובל ירוהרהמ. תואנ  תורוצו תופי תוארמ האורו .םיאלפומ-

 ,םולש תונכשמבו \ ןדע תוברעב םש ותמשנו ,אחפנדיבב  ,ןאכ
 הרשמו הארמל רמחנו בוט םלוע .ארוב יל'המלש--החמשו .הרוא
 ,ונוימרב ארבש האנה ומ לוע ב והמשנ

 האושר ,םיקחשב ריהבו רו שמשהש םימיה  םתואבו
 וש פנ לכב וויזמ גנעתמ יל'המלשו ,הז וג מ ל ו ע האנו המדאה =

 ,וילכו ותיבש ,ליצריהל וכשומ ובל העש התוא--.וישוח לכבו

 ,םהילע רפכה | ןחו םעונ תופוע לש ןילולו ןבתמו .רקב תפר
 ךימימ תיאר .ריעה ינב ךרהכ ' אלש לכה וייח .. יכרדו  וגהנמשו

 בלב ול -שיו תומהבו תופועב לפממש ,בושח = תיבה-לעב  ,ידוהו 2
 וניא אוהש ,קושב .ותריד תיבו םינבו השא לעב .ורוהי + ותיבב
 םע .לייטמו ,םלועה ךרדכ ,תבשב טנילאשמ . תליכא .רחאל ןשי

 + ריעל ץוחמ .ונב
 אוהו ,ליצריה לש ונב ,ןויצ-ןב תא .,רבח ול הנק יל'המלש

 :ןפ תודמו .ריע .ןבי תודמ ןויצ-ןב .הז תא הז םיבבחמ ויה וריבחו
 אלא ,ארמגו הנשמ ומצעמ רומלל ערי היה- .וב ודחיתנ .רפכ
 ,הדשו היב .יקסעב הבהמו הרותב טעממ ָהיהו ודומלב .לשרתהש
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 !חוומרבו טעמ רבדמ | ,ועבטב היה .קתושו .בומ בל לעב
 ול בשוי .,זמור אוה המ עדי יל'המלשו --- זמר ,הברה
 וזונגנ שמשה םוחכ ,ץיחב ותיב חתפ לצא ץיק םויב ןויצ:ןב
 ןח בורמ ישוקב םשנמו = ,וילגרל ונוחנ לע חטתשמ בלכה
 ומ םוותפו--הדוצו ונושל .טישומ ,ושאר םירמ .אוה םימעפו
 תיתחתמו ,םיפנכ-תשורפ תלוגנרת תצבור ודצמו , ויפב
 ומ רחאל ו החפשמל איה החונמ תע . הלוע היחורפא
 וע ןא ,קושה ןמ לגר .התלכ .התע דע \תותפשאב הרוקינו
 ןוזנהו ,ןכר תיבב םיאולכ תוקוניתהו הדשב תועור תורפה . בשו
 ,םימל םיאמצו  ,ותונחב הזו .ותיבב הז  ,םיקהופו םיקהוג
 עצמאבו  ,הלועו םפטמ לותח םילתכה דחא לע |, םירק
 המ ותעדב ךלטנו טיבמו וירוחאל וינפ ךפוה ,חנ אוה
 אצוי יל'המלש העש התוא  רריו רוזחי וא הלעיו םפטי
 ,נול ול בוצקה רועישב ודומלתמ רטפהנש רחאל תיבה ךותמ
 וה לש קורי יקל ,קוחרמל .ושפנ תא אשונו הפצמו דמוע
 ו ןיצךכ תא האור אוה דימו ., עקרה תפכ ילופישב תונליא
 ושקכ ומור ,ומוקממ רמוע ןויצ-ןב ,.ולצא אבו ץפקו יתיב חתפ
 לה ,םיעדויו םיקתוש םהינש , וירחא יל'המלשו- -ךלוהו םטוח
 .: .ריעל ץוחמ םהל אוה ךורא לויט וז

 ןונח טע .ןויצ-ןב םנכנ ריע לש המוחתב םכולה  ךרדב
 של אנהש ,שדח ששח לש המרע תוארל ,ןרוגה ךותל
 ןננו הלוע ששח לש בוט חירו ,םיענו  ןנוצמ ןרוג לש וריוא
 ןווקופתמו תחא הערל םבלב םימיכסמ וללה םירבחה ..םירבאב
 עטנמו םיבכוש : חור תחנב םתומצע םיצילחמו המרעה לע
 זוטטו תופצפצמו ,תוסנכנו תוחרופ ,תואצויו- תוחרופש ,תוינונסל
 טטוח  ,םיחותפ  תויפו= ,ןבת -.לש גגה תחתמ | ןהינק  ביבס
 נחלש ,לכוא .םישקבמ םיאליטרע םיחורפא לש -םימכרוכמ
 .ןתמועל םינקה .ךותמ

 זמ רושימל םיאבו םיכלוהו ןרוגה ןמ .םירכחה םיאצוו
 חוטל רע ובחרלו וכראל וב םיכלוהו םירשיימ םיעורז תורש
 זו ,הבלבלמ המודאו .החצ .תמפוכ םש ,םוקמ לכ: יפויו יונו
 זמחה ןיעב םעונ:יחרפ ,ביבסמ הל תרגסמפ בהוה ןיעכ הבוהצ
 ש ויפכ יריצי ,תונושמ תוירבו . ,םיניעל  םיפיו .רבכ םיצצונ
 מנ ,ףוצפצב םש תורתנמו תודקורו תוחרופ ,אוה-ךורב שודקה
 ענו הרועשה ,הנהנו םש והרשל ןנובתמ ןויצ-ןב .  הרמז לוקבו
 יש םהינש ,וירחא יל'המלשו םשמ ךלוהו .הנופ .אוהו , הבוטו
 עונו םיכלוהו גנוע ינשודמו  םיקתוש םהינש ,םהינפ םיבהל
 נע תחת . תומודקה םהילגר ילובכ םיפוס .םיעור םש * . וחאל
 שמו ןיסבלוב .רואב הפוא םיחארט ,תרעוב שא תרודמ הלודג

 טשוחיה תא שרגל ירכ | ,ןשע ילעמ םישבי םיפנע תעל תעמ הילע

 קו היה ,ןויצ:ןב תא ,וילעב תא הארש ןויכ .בורקמ רחא סופ
 =להוצו תולובכה וילגרב תועיספ 'המכ עסופו גלדמ ,ושאר תא

 .רטעמ ,םולש ול ריזחמ ןויצ:ןב .תיסוס .ןושלב "! אבה-ךורב,  והז
 'ונד לע והווצמו . םיחארמ תא זרזמ  .וירוחא לעו ובג לע ודי
 "₪ סיאבו םיכלוה םהו  ,וירחא .יל'המלשו .ךלוהו הנופו הרובעה
 : ,לודג רעי ךותב םינפלו

 .לענקנ םיצע  חמוצ רעי יל'המלש הארש הנושאר 4 העשמ
 חומש וילע עמש ותונטקב ןיידע ,וינפמ האריו .ול הבהא ובלב
 ,יוצמ םיקיזמו םירש םג- ,תוער תויחו םינלזג םיקמ אוהש ,תוארונ,

 נח אנ ,רעיב תוינמכוא תוטקלמ ויהש ,ריעה תונבב השעמו .וב
 ווחונו וזפחנ לכוא אוהש דעו .,ןהילכ ךותמ .תוינמכואה תא לכאו

 ,הגט תקוחב -רעיהש אלא  ,דב"ב םיקיזמו תוער תויח :ינפמ אלו

 2  רנוכו הענכהב | ,ובלכו = ןטק יונ: ינפמ :םג .לארשי .ינבל
 ל לוקמ  ,ויתוחור לכל - טיבמו ריב .ויריבח םע אָב היה

 ונע

- 



 וקתשמ ,הזל עיבצמ הזו םהיפל ףכ םימישמ ,םפב
 לש איפונכב רעיב ךכ .רחא לייטמ היהשכ ,תמא

 ונמרזנ | ,דוע  שוחל היה אל ,םהמע בלכהו -ןיצמ
 ."אבט אמוי, = םירמוא ולאו ולא ויה ,םש םיונ נצ
 ינפמ ףאו ,םכרדל םיכלוהו ,הוב הז .םיחירמו .םוקקלמ

 םיקיזמל שחל עדי ירה ליצריה ,ללכ הנכס רוע התיה אל ₪

 ,םיקיזמב  השעמ ,רפסמ היה  ומצעב אוהו ,םהילע .\

 הלורג המרע םשו ,לגלגכ םמורתהו רעיב .הרעס חוה "וש
 ךותב ןיכס ךילשה ,חור לכל התוא תורול ונווכתנו

 רפמנו  ךלוהש די:בתכ ןמ ול עורי שחל .םהילע .שחמו

 תומוקמל | וינפמ .וסנו ולהבהנו ,ותחפשמב םינבל = תוגו

 רעיה תמיא ןכ יפ לע ףא .םלוע רע םשמ בישו

 ,וינפמ ךובכה<תארי .שיגרמ ה

 ןימכ ,היח הירבכ יתערב רעיה תא המהמ היה .ילהמ)
 ,תונליא םינומה םינומה רחא םיקמב םהל וצבקתנ .,לוכונ

 אוה ומצע ינפב טרפ 'דחא לכ .םינטקו םילודג  ,םיריעצו

 ץראב םתרוגאו וריבחב ךובפ רחא "רקיעב, לבא :,ןיע ת
 הול הז םיענענמ ,םישיגרמ לכה רימ  ,לק חור בשע

 רחא 'ַחור, קתוש וניא לודגו ןטק .ודחי םישחלתמו .םהשו

 ...םש לוקה עמשנו ןאכ ךה ,םלכ ולרועתיו םהב חיפה |

 םה לודג שערב ,םהב עגישכ קוח ןופצ חור הע
 העש התוא ,םצחל תאו םרעצ תא םלועב עידוהל ,לוק םו
 שפנ לכ  ,םי ילנכ םימוה תונליאה ישארו  ,רעופו ךלה
 , רפע  תוליחמבו םירוחב האבו -הלהובמו הלוהב .תופחנ ו הז

 ותוא .ואר ויניעו ,ועבט תא ריכמו רעיה תא יל'המלש עו
 אוהשכ וליפא האריב רימת וב סנכנ .אוה ךכיפלו ,"שערה
 לצב | חונלו אובל ןימזמשכ = ,ןוצר  תעב וליפא ,ןנאשו |
 תוינמדמודב -- וידגמ ירפבו הביחב ויחרוא תא לבקמו ות
 בשוי אוה ושכע .הרמז ירישבו תוניגנב םחמשמו ,תוינמנו
 תורשב לייטש רחאל ,לודג ןליא תחת רעיה יבעב ורונה

 ,ראמ ול המיענ החונמהו ךרדב עגייחנו
 שררמההתיבל םיסנכנו תושמשה ןיב ריעל םירזוח םירבחה <
 ,החנמ תליפתב םויה תדובע םירמוגו ,םהב ושינרי אלש ,יא

 אבילא  תיבב ולצא הרובעה רדס רדסמ ליחתה המלש
 ץבור ,ותיב ירוחאמש קרי ןגב .ותדובע לע .אוה .דקוש ,לצ
 תשילתל ףכיתו ,םיאושקבו םילצבב ,ןונצב .שכנמוי םימלחת

 ,ולידגה םא | תוארל תוקריה תא קרוב אוה םיערה םונטוז
 םגו ,הילעב ןבת לש .םינק םהל השועו םינוי לודגמ קפ

 לסב תלוגנרת ץיבהמ .,.בולכ ךוהב ולצא םייוצמ םירמממ תשע
 ,תוארל םויב םימעפ המכ .הילע .החושו .הטמה .תחתמ יציג
 ,תחא .הרוברבב השעמ היה . םיאצויו םיעקבתמ -היחוהפא.
 ינפלמ םימחר הילע ושקבו היפוי ליבשב תיבה ינב .לע :הנגמש
 תיבב .ויהש וגוז תבו רוברבו ,חספה גחל הוטחשי .אלש +
 רשע .םינש הטילמהו .הרוברבה הרגד .םימיל ,היתתה שמ
 אוה תויהל ומצע לע חרוטה יל'המלש לבקו תחא תבב םוחוא
 השעו ,םולשויסח לשרתה אלש ,רבדה תמאו .םלודיננ לשל
 רתוי .הברה ,םימיה לכ .םליבשב חרט הברה ..הנומאב .ותנו
 םהינוב זגור ירברל םימעפ םרג הזו ,םישקבמ ויה .ומאוו'גוש
 וז החש ןמ

 ךררכש ,ותשאל תמוערתב םייח יבר רמא --- תא תעמוש =
 הרוברבב השעמה --- תא אלא המשב םלועמ הל ארק אל

 ושכע ,תיואתנ םינטק םירוברבל ..רברה .היה ךממ-
/ 

 הילע ,הרוברבה לע אלא ותעד ןיאו ורומלתמ למב ךלש רוחבה
 , היחורפא .לעו

 ישפנ -- תרמואו הרש .תמערתמ -- רמוא .אוה ,ינממ --
 ,הרוברבה לע םימחר םישקבמ ויה לכה !םירוברבב הקשח
 ינאש ומכ ,רחמ . תבייח ינא ,ילע אצי ףצקה המ רבד עראישכו
 ,הצרתשכל ,טחושהל הארוק ינא ,רדנ אלב ,רחמ ,לארשי תב
 !דחא םויב הינכו התוא ,הרוברבה תא טוחשיו

 : ןיא -- תוכר .םייח יבר הל .רברמ -- ךפאב אנ לא --
 ,םיכה םיחורפא טוחשל ,תפעוכ איה דימ ,הינפל רבד רמול
 !םייח ילעב רעצ +המל וללה םייקנ

 =- זנורב הרש הרמא --- + ינממ שקבמ התא הז המלו --
 5 ,.,1יל רמוא התא המל ,התא םימחר לעב םא

 *%, = הצרתמ ,ותשא תא םייח יבר קיספה -- םולכ רמוא יניא --
 ,ינא רמוא ...הז דגנכ רמוא -ינא -- הביח לש קוחשב לצנתמו הל
 קסוע וניאו ורומלתמ ותעד חיפה םירוברבל םופורטופא השענשמ
 , תובוחרב םעפו ץוחב םלצא אוה םעפ ,םהב אלא

 0 = -היניעב תועמרו הרש הרמא -- % התא המ תעדוי ינוא --
 הלוכָי ינא ןיא  .םויה לכ | תיבב אולכ אהי ליש ,הצור אוה
 ותאצ רומשו וילע ךתעד ןת ,התא אבא ירה התא ,ותוא אולכל
 ,ברע דע רקובמ :ואובו

 חגנמו עבצא טשופ ,םויח יבר רמא -- !ךייד ,ךווד --
 גל .תסייפתמ ותשאו ,תודידיב הל .קחושו ותשא לש .הרצב הב
 ! םהל םולשו --- איהדףא תקחושו

 ,תבשחמ תכאלמב םג. ליצריהל תומדהל הואתמ יל'המלש
 ףא ,הנויכ תמהנמש לוקדתבו יפוי  יבר .תרוצ רצ ליצרה המ
 לצנתמ אוהו ,ול התלע אלו ,תורוצה ןמ הרוצ רייצל שקב אוה
 ,םיוארה- תונמוא-ילכ רסוחמ אוהש ,םירחא ינפבו ומצע ןיבל :וניב
 |: "הזו ,רח  למזיא  ךירצ אוה ץע-תשורחב ,םילכ אלב ןמוא ןיאו
 = = רויצה תכאלמלו ,םוגפו ךר ,תרפוע לש אוה ירה לרוגב וב הכזש
 אל םא בייח .וניא ךכיפלו ,םיקוריו םימודא םיעבצ ינימל .םיכירצ
 ,רוינ .לש םיסנפ .תושעל ורי ןמאמ אוהש ויד ,ולעפ םימת
 הגיהס ,תרגאה .ינפ לע "םשה"תרזעב, = תגירפו  םינזאה-תויקנמ
 ,הנושמ רופצ םפוסו םילוסלפ םילופ?פ תלפלוסמ
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 .רלפנרב .ןועמש ר"ד

 . + בֶרָעַמְּב תיעּרמַה תורפפה

4 
 :םיהה רפסב ראמ -רעוכמ קרפ והז -- ,םדא תונברק

 םדה .ָשרקי ,וָב םיקוסע ונאש העשב | .תושונאה לש | הירומ

 + ונב אפקי .בלהו וניקרועב
 "םתוהלא תא דבכל ורמא םדא ינבו םימי ויה

 איה תועט .,םדא תונברק הל םבכירקהב ,הילע בבחתהלו
 ינפלש הפוקתב, קר גהונ היה הז יתד גהנמ יכ  ,ןימאהל
 הררב תיערמה הריקחה ., תוברת-ירסוחמ םימע ברקבו ,הירוטסהה
 ,םתוברת תעשב םג: םימודקה םימעה לכ וב וקיזחה יכ ,רבכ
 םג םהא תונברק גהנמ ,לשמל ,אצומ התא ,דאמ תללכושמה
 .אלפנ ,תרחואמ הפוקתב וליפא םיאמורהו םינויה ברקב
 םידוהיהב םיביעלמ םיאמורהו םינויה ירפוס ויהש ןמזב וב יכ ,תוארל
 *םינושמהו םירזה, םייתרה םהיגהנמ לע תונציל ינימ לכב םיצצולתמו
 == ,םתרבס יפל תודהיה .תהמוע הָיְלעש ,"תוירבה תאנש, לעו
 םינויה ברקב | גהונ םדא | תונברק גהנמ דוע היה ןמזב וב

, 



 2% . ,םיטרפ  המכב <

 רזג :יתישמה .ךיראתה ינ 5 ל ט'ע .תנשב ,ופקת לכב םיאמורהו
 הו לכ םע .לבא ,רוסיא וב .עובקל הזה רברה לע ימורה טניסה
 וא םדא 'חבז בירקהל םיאבה תורורב םג םיאמורה ולדח אל
 סויסק ויד .םהיעמ ינבו םמדב םוסקל ירכ םירלי ,טוחשל
 הקילבופירה לע  וירבחו הניליטאק ורשקש העשב יכ ,ונל רסמ
 ,.והולכא ןכ  רחאו ויעמהינבב = ועבשנו רלי  וטחש  תיאמורה
 ,רליה םרב לוהמ ןיי ותש םירשוקה יכ ,דוע- ףיסומ טסולאס
 םנמא ,ועבשנש םינומאה-תעובש תא זועו ףקות לבב םיוקל .ידב
 ישנא לע ורפסב) הזה רופפה תתמאב קפס ליטמ ןופלובח
 םירקוחה בור לבא ,(516 דומע ב"ח הבאצה תד לעו הבאצה
 הזכ ןינע היה אל ןפוא לכב ,ותוא  םימייקמ םינורחאה םימוב
 ,הניליטאק לש ורוד ןב ,וריצייצ ,ענמנה ררגב םיאמורה ברקב
 לש ורוד-ןכ) םויניטוו פויל בופ וביר שיאל שוריפב רמא
 לא שורדל תייה גהונ, : \ומשב המחלמ-יצ דקפמו רסיק םוילוי
 םיגהנמה ,"םירלי לש םיעמ-ינב לואשה יהלאל  בירקהלו םיתמה
 .הברה תרחואמ הפוקתב םג םיאצומ ונא הלאה םיירזכאה <

 תדלוה ירחא 958 ךע 918 תנשמ לשמ) לבגויליה רסיקה
 לכמ  ראותהיפו םירענ  ,סיסק ויד לש ותורע יפלו ,ףסא (ירצונה |

 תערל ידכ ;םהיעמ-ינבב םסק םופקלו ולילאל םחבזל הילטיא ירע
 רע 958 הנש לשמ) פונייר לוו רסיקה תודוא לע  ,תודיתעה
 הירדנסכלאמ םויסינויד םסרופמה ורוד ןב רפסמ (900 תנש

 ותוהלאל חבו .ירצמ ףשכמ תצע י"פע יכ :,(םויביסבא ואיבה)
 םירפוסה םירפסמ רתוי םירז םירבד ,םהיעמ-ינכב םסקו םידלי
 רע 861 הנשמ- לשמ) םונאילוי רפיקה לע םג םייחישמה
 םירופפה אקוד לבא ,ןרוחב ותויהב השעש המ 6868 תנש
 תדל רוחו תיחישמה תרה יכררמ רפ רשא) ,הוה רפיקה רבד לע =

 ,וניגיעב ראמ םירושח ,(תויגה
 םיאמורה ברקב קר אל גהונ היה םרא תונברק גהנמ

 תא הברה : ופיגהו ומישגה יכ ,םירמוא ויה םהילעש ,םיסנה
 םהפקשהב ,םמצע םינויה ברקב םג םא .יכ  ,תינויה .הרוטלוקה
 םא ,תוהלאה לא .וצרתי הזב יכ םינויהל םהל המדנ תיתרה
 םייאבו היסא .ירעב םינויה ברקב קר אלו ,םדא שפנ הל .ובירקי

 םיאצומ ונא ,הסנה תויגה תעפשה הברה םהולע הרבגש ,םיקוחרה >>

 המדקתה הבש ,אנותא ריעב םג אלא ,םדא תונברק ינהנמ
 רתויה .הנכתבו  הנידעו הפי רתויה התרוצב תושונאה הרוטלוקה
 םיקיפסמ ויה ,(805 רומע "תודהיו תויג, .ורפסב רגניליד) ללכושמ
 ןברקל םינכומ ויהיש  ,םדא-ינבל  ןוומ = ינידמה ןוטלשה םעטמ
 ראמ םודקה ,הז גהנמ יב. ,םנמא םירעשמ ללכב ,םיעובק םימיב
 :יפה תעפשה תבסב םהל בברתשנ ,םינויה לש :םייתדה םייחב
 םייוצמ םדא תונברק ינימ ויה רגניליד תרבס יפל לבא | ,םייקינ
 םימיאתמש ינפמ ,םה םיירוקמ קפס ילבש  ,םינויה ברקב
 יכ :.;תערל ונילע לבא ,ןוי ינב לש םייתדה םיגשומל ךכזלכ םה
 הרוטלוקה תורוקמ ןיידע ולגתנ אל ורפס תא רגניליד בתכש םימיב
 תעב ונל ררבתנ .ללכב ,םינויה לע התעפשהו המודקה תי משה

 ,ךכ-לכ הלודג : התיה אל םינויה תוירוקמ יכ
 בורק ,םדא תונברק ,הוה רזכאה גהנמה םג , םינפל ורעש רשאכ

 ,ץוחה ןמ םהל אבש .דאמ
 ארונ גהנמו | ,םיגהונ םדא  תונברק ויה לארשיב םג

 ךרוצה ןמ ןיא .םהינכש םיוגה ןמ םודק ןמזב :לארשי .ינב ורמל הז
 :תורהיהל דגנתה הז יארפ גהנמ .יכ .,תוחכוהו תויארב .ךיראהל
 וז םהל האב ךלומה תרדובע תא ונמעב םיאצומ ונאש ןמזבו
 'ה ירחאמ לארשי .ינב ור יכ :ץוחה  ןמ העפשה ךותמ רימת
 ודמל ימ מ קר איה .הלאשה .םימעה יהלא תא ודבעיו - םהיהלא
 ונייה ללכב צורוקמ ןכיהו = ,הוה = ערה גהנמה תא לארשי ינב

 וה .םדא תונברק י"ע תוהלאה תדובע יכ ,דימת םירבוס
 ןמו ,באומו ןומע :ינב .ברקבו .םייקיגיפה ברקב הרקיעב
 , ינאלוג אצי 1845  תנשב ,םינוש םינמזב לארשי ינב
 קח םירבעה ברקב םרא:ןברק, ו(יפד רפסמב) לודג
 עו הוארקמ המכ ונילע םקעו יאבה ירבד המכ בבג ובש
 אה תודהיה יכ ,"חיכוהל, ידכ ,שרקה יבתכב םינינע
 'םעל הזכ רפס בתכ ןמזב וב .הזה רעוכמהוי ערה גהנמה
 עמ רותכ םדא ןברקו שאה תרובע, :;רמיו ד םג הרטמה
 מונש רבדה עקתשנ זאמ ."םינומדקה םירבעה ןיב ירוקמ
 םורבדה לע ובישה ע"הואמ םירקוח המכ םגו) לודג שער
 רקוח ונימיב .םפרפש רע ,6'םסרהל ,םג ןונגסב ורמאנש
 קה םירבעה ברקב םדא תוגברק :ורפפ תא טרמומ .ג
 ו רידמ םוטפירבא ירבדו םינוכנ ,(1905 האיספל
 ות בוקבו םינומדקה םירבעה .ברקב םדא  תונברק) ורפסב)
 נוה יתועדמה, תוריקחה לכל יכ ,(1909 גרובירפ) "םהינכש
 הלו םרוד ינב .יניעב תודהיה תא תוזבהל -- תחא .הרטמ
 ולע ריעהל ירכ ,"ייערמ, םיסב וונימיב םדרה הלילעל

 ",םןא תונברק תעבותה .תרב םיקיזחמה םדא ינב יכ ,םימעה
 וה לש הלאה תויתרה תועיבתה ירה םיררוצה תעד יפלו
 חו .םחינהל הוש ןיא ,הלא ונימיב םג ןה ןפקתב ןיירע
 .בושיה ןמ םישנאל םתוא

 !תווהיהל .הירוגנפ אוה התע  אציש רידמ לש ורפס
 ומ םסרפתנ ורפסו ,ילוטק ןהכ אוה הזה .רקוחה םג ,לארשי
 עי ,תוחההיה  יפלכ .ירוננפה וכרע. רבלמ .,תילוטקה היסנכה
 נחמה טקלו ףסאש ינפמ ,תיערמ תובישח םג ,קפס ילב
 \\ומ הנתבהבו הבר הריקשב ונינע אשונל ךיישה ברה רמוחה
 ,שאר רבוכב ורמאנ תויערמה ויתוחכוהו

 ₪ע האחמ התיה תירוקמה תורהיה יכ ,חיכומ רידמ
 ו ,ואצמ םירצמ מ ותער יפל ,םדא תונברק גהנמ דגנ
 נ םוניוצמה םימעה .ברקב: וליפאו ,םימעה לכ ברקב טשפתנ
 עווה םרא תונברק גהנמב .תירפומה םתומדקתהבו םתוברתב
 שמ ,ץראב ובשיש ןעגכ יטבשי ,םייפרפה ,לבבו רושא ינב
 הילטיא ינבו םינויה = ,םייקיניפה ,הטש לארשי :ינב  וסנכנ
 ולא םג ףטשו הז םרז רבע םינמזה ןמ ןמוב יב ,רבדב אלפ
 וחיה .רימת םיאיבנה םתוא וחיכוה הז לעו ,לארשי לובג

 שנו ,רימת וז תוירזכאב המחלנ ,תי רו ק מ ה .תילארשיה תדה

 םניוקמו שאב םהיתונב תאו םהינב תא םייויבעמ לארשי ינב ויהש

 : ,םביבפ םייוגה יהלא תא
 'חאל םירצמ ינב יכ  ,רימת  םיטילחמ = ויה .םירקוחה

 ש3נש העומשה תא שוריפב שיחכהש (][] ,45 הירוטסוה)

 וא אוה ,םהב םיגהונ םדא>תונברק יכ : ,םירצמה -רבה לע

 ויחיולעב .תונברק תא  םג .תבעתמה וז .חמואב יב ,ןימאנ ךיא

 0 תונברק בירקת (הל םירתומה  םייח-ילעב . תצקמ = ץוח)
 הנ תורי יפ לע תורורב תויארכ .ררכמ רבחמה לבא + היהלאל

 ופנ ואצמש םירויצו תו מ יש ר יפ לעו םינומרק םירפוס

 יםתהלאל םדא תושפנ םיבירקמ :םירצמה ויה יכ ,םינורחאה

 וו יתוברת םעל רשפא.יא- יכ ,םירמוא ויה םיילבבה לע םנ

 או ,םרא נב תברקה גהנמ ,ירזכאו יארפ גהנמב קיוחמ 'אהיש

 למ ,טולכ חיכומ תיללכה - תוברתה בצמ ןיאש = ,חיכומ .רבחמה

 ותניתב םילודג ויהש  ,םינויהו .םייקיניפה םג ,םינומדקה םימעה
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 תונברק גהנמב ,ץ ראה לא לארשי ינב וסנב
 ,רזג ב תוריפח ידי לע רפסמ תונש ינפל ררבוה .רשאנ

 יווצה תנווכ לע םירמוא ונא הז רוריב ךותמו ודגמו
 רשא םירצמ ץרא יהשעמכ, :(ג ,ח"י ארקיו .הרותב רמו

 איבמ ינא רשא ןענכ ץרא השעמכו ושעה אליהב
 :רמוא אוה (א"כ ,םש) ףוסבלו "... ושעת אל המש

 ."ךיהלא םש תא ללחת אלו ךלומל ריבעהל ןתה אל ךעו
 ודמל ןענכ ימעמ וא םירצממ יכ  ,הרורב  החכוה וניו
 .ךלומ ל לארשי ינב תא בירקהל לארשי ינב סו

 ןפואו םייוגה תעפשה ראמ הרבג םימעפל יכ ,אוה עוהוו

 :רמאנ (ה--ב 'כ ,םש) הרותבו ,לארשי ינב לע  םהיהלא תו
 וערומ ןתי רשא לארשיב רגה רגה ןמו לארשי ינבמ שוא ש

 םלעה םאו, ,.,"ןבאב והמגרי ץראה םע ,תמוי תומ-
 ךלומל וערזמ ותתב אוהה שיאה ןמ םהיניע תא ץראה .םע ומי
 ותחפשמבו אוהה שיאב ינפ תא ינא יתמשו---ותוא תומה יח
 ןינעל .רואב וה וירחא םינזה לכ תאו ותא" יתונ

 יתבתכש המ ןייע) יסמע ברקמ ךלומה ירחא תונול ותח
 ,(88 רומע 'א תרבוח "דיתעה,ב תודהיה תניחב, ירמאמנ הנ
 שוררת ןפו, :ןענכ ימע לא םחיב הרות"הנשמב טנא
 םהיהלא תא הלאה םיונה ורבעי הכיא : רמאל םהוהו6
 לכ יכ ,ךיהלא 'הל ןכ השעת אל ,ינא םג ןכ השעא|
 תא םנ יכ -- םהיהלאל ושע אנש רש א ךיהלא 'ה תנע
 םירבד "םהיהלאל שאב ופרשיםהיתונב תאו םהימ
 ,הוה 3 בותכה רברמ יכ ,תיכומ םירבדה ןונגסו .,(אל--5 ,
 ,םדוקמ ץראה יבשוי ,ןענכ ימע ברקב גוהנ זא היהש המ רע

 םש) רמוא אוה ןכש ,ףושכהו שחנה רדגב ויה םדא"תומוק)
 םימסק םפק -- שאב ותבו ונב ריבעמ ךב אצמי אל, +0 ,נו

 . .ףשכמו שחנמו ןנו
 םימע ידי לע לארשי ץראב דימת ףקומ לארשי םע תויהנ

 םג קיזחח םימעפל יכ ,אופיא אלפ ןיא ,םדא תושפנ םיניזק
 תודהיה דיב הלע יכ ,אלפ רתוי אלא -- הז ירוכא גחנמנ א
 ,ינש .תיב ימיב ,דאמ המודק הפוקתב ושרשלו גהנמה תא "קש
 ןיירעש ,הז יתד .גהנמל לארשיב רכז .דוע ןוא  ,הלוגה תגיש מע
 ,םייפר פה ברקב וליפאו ,םייתוברתה םימעה לכב גהונ !א הז

 רבחמה ,םהלש "הפורצה תרה, תא ךכ .לכ חבשל םיליגה וזו
 םייסרפה .וה םיפסטםיה שוירר ימיב רוע ו ווג
 ךלוהו ךשמנ היה הז רבדו ,םהיהלאל םדא תונברק םיניומ
 םוש ילב טילחהל לכונ יארוב .הנש .תואמ המכ רוע םימעה |
 ידיחי אוה היה בר ןמזו) ןו ש אר ה היה לארשי םע יכ קו

 ,הזה יארפה גהנמה תעפשהמ רומג רורחש ררחתשנ רשא

 (אבי ףוס)
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 יי.ָהיִתיִאְר
 (,ןולופ דילי לש  וירופסמ)

0 
 .הרשע שמח ןבכ יתויהב היתיאר הנושארה םעפנ |

 -- ינאו ,"ינכרשל, םילדתשמ ויה ,ןילופ ידילומ .,ירוז
 ירענ לככו .טקשהו תומימת תואלמ ויה .יניע ,רועצו ו

 לכ תא תעלובו יקיחב החנ היחתש הפי השא לע יתמלח
 תוארהל יתמכסהו  ירוהל יתינענ ,יפמ םיאצווה הרות

 גרב

 -- םלועה <

 ויה .יתואפ ..הררחל יתסנכנ םידודמ םידעצב ,היתיאר
 , הצהוגמ -- יתטופק ;תולפלוסמ

 ,ןחלושה ךורע היה ,םיחרואה רדח ,ינשה רדחב ,וגהנ ךכ
 אצמיש דע ,וכחו ובשי תוראשו םיראש ,תודודו םידוד ,םינתוחמהו
 ,ויחא יניעב שיא ןח גוזה

 םידחא םיעגר יתרמע  .הינפב יתלכתפה אל ,יתסנכנ
 ילא הברק םאתפ הנהו "%תושעל המ, :ימצעב ךלמנו שיובמ
 . רוניס- הילעו ,הרצק המוח הלמש השובל ,הריעצ ,הנטק הרענ
 הייחלו  ,תוקומעו תוריהב הל םיניעו ,ברעו יתש לשפומ ,רוחש
 .תועינצ ךוהמ תוקימסמו תוקיהבמ

 ןחלוש ;תועצוממ תונמק תוטמ , םירליה רדח --- ררחה
 לע ;םיעולק תואטכ ןחלושה די לע ;האנ הדיפר ;ךראמ הביתכ
 , .הנבל תיהכמ הילעו תקלרומ תיששע --- ןחלושה

 הילגר ,הברקב השובכ החורו הלילק -- ילא השגנ איה
 ,הקלחה הפצרה יבג לע ושרשר תוחולשה

 , ,לולצו גונע היה הלוקו -- ,אנ בשי --
 יתוא השקב תינש ,הידי הלכש ,אסכו לע הבשי איה

 אלו יתבשי ינאו -- ,ידקדק דעו ילגר ףכמ יתוא הרקט ,תבשל
 .הב לכתסהל ישפנב יתבהרה

 < ,יתכובממ טעמכ יתוא איצויו יתוא רדוע חטובה הלוק
 ...תצק חישנ ,שייבתי המל --

 ,יתבושתב יתמגמג -- שייבתמ יניא
 + גב ברה לצא הזה "ןמזב, רמלש ,המודמכ ,יתעמש

 ,ןכ -

 + ולצא רמלי אבהל םגו
 ...היהי ךכש :,המוד
 %איה הפוה ,,ג ריעה ויניעב ןח- תאצומ ךיאו
 :,,תונטקה םירעה לככ
 ותע תא ,םיבוטה םימיב ,ושכע הלבמ אוה ךאיהו

 + וירוה
 ערי אל = ףכ ==
 איה םג הערי אל רתוי ,השאר תא הרירוהו הקתתשנ

 השאר תא המירהו הבש עגר דועבו ,החישה תא ךישמהל
 " * םונבלה הינפ ,ויפיב םסוקו ךשומ היה הטבמ  ,יב  הלכתסהו
 " לא רכעו ףרפר ,אלפנ קוחצ ףרפר היתפש לע ,תצק וקימסה
 ..הנח תומוג ךות

 רוה קיהבה ;תילאמשה הדי ףכ לע השארב הנעשנ איה
 תוכרה זויתורעש ולסלס היתועבצא ,הנרוטקמ לוורשל רשא יררוה
 " וטיבה וז הלק הפיפת תעשבו ,ףית ,ףית :ופפותו ולסלס ,ישמכ
 .ןתלחגב יתיוכנ יכנאו ,ילא היניע יתש

 ! הממדה תא הקיספהו הררועתנ איה
 + דומלל תינש בושי ,ןתחל היהישכ
 ,יתטדאתנ -- ,..מה
 ,לולצה הלוק עירכה .. , דימת רשפא דומלל
 ילוק תא רפשל יתלרתשהו הירחא יתינענ -- ..,יאדו

 תיבב

 ,ינא םג
 .תינש יב ץעננ הטבמ
 .דאמ בהוא אבא ..., הרות ןב דאמ םידבכמ ונתיבב --

 ,,. םה םילודג םידמול יסיגו יתא לכ ,.., הרות ןב
 , יתקתתשנו יתמהנ -- ..,םה --
 םימעפ .,, ותוא ריכמ ינא רבכמ הז +אוה ערויה --

 העשה תא דימה :ןווכל יתערי ..., ונבוחרב רבוע ויתיאר .תובר
 : .+ , רובעל .ךירצ אוהש
 - ו



 ימשר יתשנרה . היתפש דינו דינ לכ יתשנרה .םלה יבלו
 וזיא .הזח עוזעו ,םידחוימה הנריטקמ יטמק | ,םיפלחתמה הינפ
 ישאר .ובהל ינפ ,יבל לע הקיעה רחאכ הרבכו המיענ השגרה
 ,יתנכרה

 ,יתינש --< -- 1%ןכ--5 --
 !הרמאו הלוק תא הככר איהו ְ

 ----+8ל +בוחרה תא ירבעב ילא ןנובתה אל אוהו --
 + יתוכובנו ... מה --
 קר הז ...יתאצי ןיוכתמב .. . רעשה די לע יתרמע ==

 ,..וילא יתיכח :.., םימי השלש
 ,הדוחו ןונש טבמ יב החלש איה .,ועילתה הינפו הרבד

 יברקב המקר התברק .הל הנתנ רבכ ישפנ .הבשנ יבל
 םיעגר ינפלש לוקה ותוא -- הלוקו .. , "יתלכ, :הדחוימ תומיענ
 בורק םאתפ השענ -- ינפ ךות לא בהל ליטהו יל רז היה םידחא
 התלמש תא ,הנרוטקמ תא ריכמ יתולחה ףכית ., ךכ לכ יל .עודיו
 הוש ,המדג , דוע יל םירז ויה אל ןכ םג הינפו ,הרצקה המוחה
 הילא יתרשיה ,ישאר תא יתומירה םישמ ילבמו .םיתערי רבכמ

 ןז תוטשפב ינא הליגר ולאכ היה המדנו ,תוטשפב .יתרמאו יטבמ "|
 1 ,םלועמ
 .רומלל "םיריסחה תיב, לא זא יתכלה .היתיאר ,ךכ -- 0
 +. הילא .יתננובתה =

 היה וגרשא .וניניע ךותמ ופמש רוא ילג ,שגפנ ונמבמ .
 :רומג רשוא

 - -- -- הלכו ןתח -
 רשא לכב יתויה לכתסמ .םירחא םיעגר דוע ונבשי 2

 הז .ילעמ הטבמ הריסה אל איה ףא ,ולרג הנחו היפי .הילע =
 העמשנ םאתפ .שפנ רוצל והכב שיש ,ףסוכו גרוע טבמ היה

 .הלבה יבא---ןתוחמה סנכנ ,תלרב הקיפד >>
 תא וביטיה ..., ינשה רדחה לא ורוס ,., הלכ ,ןתח =-
 ל

 דחא לכו %%,ונ, :םיטבמ ונילע וקרזנ רבע לכמ ,ונאצי :ּ
 ולוק םער זא "ןה, : ונינפ יטוטרש .לכב | ,וניניעב הבושח .אצמ
 :ןכדשה .לאומש לש =

 .. .בומ לזמ --
 :ונע םיפסאנהו

 ,בוט לזמ -- =
 ישאר, ובתכנ .שארב ינא . ךורעה ןחלושה לא ובשי םיבוסמה

 . שערב תיתולצ הרבשנ , "םיקרפ
 בוט .לומ --
 + בוט לזמ --
 ...הלכו ןתח --

* 
* * 

 +היזה םולה | יתייה ילוכ .ללכ יתנשי .אל הלילה ותוא
 -- -- -- = + תותואר  ומולחב םג

 וו

 םיתעל ינתוחמ תיב תא רקבמ יתייה ךליאו הלילה ותואמ
 .תופוכה

 ןוגכ..םירוקבל םידעוימה םימיה םה הלא --- בוט םויו תבש
 ויתפש ךותמ .ןנסמו ונקז  קילחמ - ,שארב בשוי .ןתוחמה .,ולא

 ,ןקוחמה די לע תבשוי איִה ףא תנתוחמה , ותיב ינבל םיכר םירבד *
 םידליה לע. אוהש לכ זגור .םיקרפל תזגרתמ ,םיטישכת היודע
 ךכ ךותבו ,ויה .אלש םישעמ תרפסמו  ,ןגוהכ םיגהנתמ םניאש
 , אובל :ריתעל ךידלי םא ,םא-יפנכ ךילע תשרופו תחנ איה הור

 7% םלועה 6

 ו ,תונדגמו .םימעטמ .ינימ לב םירודס ןחלשה לע
 ךלמו .,םהילא תוכשמנו תוצצונ ,היתויחאו .ךתלכ יחא ,םידליה
 בלה השובל ,הרומחה הפיה ךתלכ תבשוי ,םאה רי לע
 .ןחמו  ,הינתמב הל רוגח ןבלה ןטקה הרוניסו ,העונצ תיתיב
 " ,ך תכייש .איהש רז ןח ןבאב  ריכמ התא הרורב יתלב הרכה
 .ךל קר

 .קמלש תועש בכוש יתייה יתיבב .יתלכ תא יתבהא יכנא
 וז ינעב .הילא האושנ ישפנו ,תומוצע יניע ,שגררה לע חורס
 ;ןולא תוכשמנ .היניעו ילומל תבשוי איה ולאכ התיא האור יתייה
 .ןזנזמ חיה התלמש עוזעוו יב תלקתנ איה ולאכ יל היה המרנו
 ,וז לכב .התיוה תא שיגרמ יתייה החיבב יתייהשכו ,יברקב
 :.התעו ןורכש ןיעמ :יברקב תכסונ .התיה ילא התחפשמ ינב תברק
 ותו דחא לכ תא קבחל ינקחורו יבל תא ץחול היה רימטי שגרו
 < \;הולא יתבהא --- וילא יתבהא תא וילע ךופשלו תיבה יבשוימ

 , רתוי רוע ונרבד אל ברעה ותוא
 ומא ידכ רע ינרכשש ,ףירחו .קותמ ,המ"רבד םלה יבלב

 ענוטטה ברקב יתבשי .רוע .היתיאר אל התשמה תעשב .ישוח
 :זוימרו תומולחו יבלבו יחמב הצעננ התנומת ,ןיהמת הכומ

 :ןעא ידרוה דיברהו הרטנס לבא ,עורמ עדוי יניא ,ינוורה  םיבר
 :תטסלפמ היתועבצא ויהש ,הרוניס ףנכו תוכרה היתועבצאו .הראוצב
 יוגכ הבהא ול הנוקש דחוימ רבדכ יחמב וריימצה ,םיקרפל הב
 שנופמה לכו םינתוחמהו ,הדירפה תעש העיגהשכ ףוסבל ,ומצע
 ץגהכ  ,תובר  תוידוהו תובורמ תוכרב ךותמ תיבה תא ובוע
 זתאר) ,תרחאל .התיהו הכפהנ אָיה .יתלכב ינא םג ותלקתנ
 עוש ,דחוימ  ץוצנ הזיא קרב היניעבו .,רתוי .הפיקתו ההובג
 ו . רתויב וב ויה .תוישפנו

 ,הילא יתשגנ ,ינפשכ ץוצינה ותוא
 ,ינורגמ רעפ ץרפ -- !ה'לחר ,ךל בוט לזמ --
 ,היתפש תא ברעו ךר לוק עינה -- בוט לזמ --
 עשו םירבג ןומה ינובבפ ,התא רבדל יתלכי אל רתוי

 ווק .ליל היה .ןורקה לא ונילע ,םכרדל וזפחנ ירוה  ,תודובכ
 תונונרע ךותמו ,הפרו םמוע היה בוחרה יסנפ רוא ,בחמו גלש
 והממדב ילא וצרקו תוביבחה היניע יתש ילא וטהל ךשוחהו רואה
 ,הפתב לע הל לשפומ היה ליעמה ,תבכרה די לע הרמע איה
 זעכיה איה .הראוצ תא ופפלו ליעמה לעמ ודרי היתומצ יתשו
 'טלשה, תא העילבה ילו .הכרבו דובכ תיאל  ירוהל השארב
 ,שחלב

 +, .םולש --
 . הירחא רהנ יבל , ומוקממ קתנ ןורקה
 ,.יתלב --

 \|ולופב ןוגתונ .ךכ = ..,יתלכ תא יתיברה אל .החיש םלואו

 םענצו ,החור -תא התיה תשבוכ ,"הלכ,ל התיהש ןויכ ,איה ףא

 א ררועל הלש רחא רובד היה יד ךא .היתוחישו .היטבמ ויה
 ּ ,יבש גונעהו ךרה תא

 ןל יארקאב ונמרזנ תחא םעפ קר ,ורבע תובר תותבש
 ; + תחא תיוז

 :הז הרקמב השמתשה איה .ררחב ונראשנ ונדבל
 +םויה לכ ךישעמ המ
 ,רמול .ונא

 ? רוג ידיסח לש, הלפתה תיבב

 . וכ
 ,+יאנפ ללכ ךל ןיאו --

 =-[+ ךייש המ



 *. 1 תא ל לכ נאש בו 2

 השאר תא הדירוה ,החצמ תא הטמק ,תצק הקחש

 :הלאש תינשו המדרברב
 + יונפ ךנה ברעבו =
 ,יונפ =
 +הברה -
 +ייךכ לכ אל =
 --,םוגמג ךותמ הפיסוהו המידאה איה -- ,הצור .תויהו =

 ?..ב בוחרב ..,דחוימ םוקמב ..,ךכ .,.תוארתהל הצו .חווגו
 הריתי הבח  ,ינתממה ההלאש ,בישהל המ  יתערו אל =
 ןוכנ  יתייה .יתוא תבהוא איה ירה ,הילא - םאתפ יב הרה
 + ךילא הכחא יכנא ..,יאצ ,..הצור ינאש יאדו ,יארו, :הל בו

 : תעטוקמ הבושת יפמ הטלפנ הכובמ ךותמ <
 ...תצק השק ,,,עדוי :ונוא --
 הזיא ,וקמצ היתפשו יתלכ לש הייחל וניבלה עגר ותואבו
 ,ןכותמ עקב דחוימ רעצו היניעב עבטנ רקסנ
 8 ! תאזכ השעת אל ,אל -
 דוע יתלכתסנ אל .ןחלשה לא בסהל וננימזה ןתוחמה
 :הטבמ ןונחתו הינפ קר" יתשגרה לבא הו

 ,,."תאזכ השעת אל ,אל, -
 תושעל יל רשפא יא תמאב יכ ,שיגרמ ..יתולחה םאתפו
 םגו ,םולשב תיבה ינב לכ תא יתכרב תיבה הא יכועבו ,ת

 הריכה איה יכ ,יל היה המוד  ..,'םולש, : ישארב .יתינ
 ,הנוצר תא השעאש ,אונאש וג

 :ינול םח טבמ
 == -- +אלה ,,,הארתנ דוע ,,,םולש --

* % 
% 

 םוקמב .,םרעב יתלב תא תוארהל ףירצ ינא יכ ,ןויערה
 ,חונמ יל .ןתנ אלו .םסות ןייכ ירבוא .לכב עפעפ ,

 םימלש םיקוספ יתננש ,הו ןויארל ימצע תא יתוניכה םלש םוי
 תא ,חכשנ לכהו .יברקב וספת תובר תובשחמ ; הפ לענ
 .התא יתשנפנשכ חורה אשנ לגז

 יתצחר ,שפנ ןוילכב יתיכח וילאש עגרה עיגה ,ברע היח
 ,יתאצי , הנוילעה יתטופק תא יתשבל .ידגב תא יתיקנ .,ינפ תא"
 טעמ רוע, :יברקב ךלה יבל  ,םידעצ םידעצ | , תוניתמב יתנזז
 יתרס ,. ,"עירפי אל שיא  ,תודיחיב לייטנו טעמ דוע = ,הנאוש"
 הממד .םיתש ,תחא התוא  יתרבע  ,.ב. הרצה .אטמופה לא
 ,התארנ אל איה םג ,הארנ- אל שיא .אטמיסה לכנ הוו

 יתחטבה .אל ןה ,אובת אל אמש,  :יבל תא ספוכ ליחתה
 יתחטבה אל המל,ו = :חוה תמחב יל 'קיצמ ליחתה  םחונ "ל
 קוחרמ העיפוה םאתפ ךא "!+יכ הסנכנ תומש חור זיא זה
 ,לצה תא יתודמ .הכרדמה . ךראל ערתשהו לפנ לצ .,השא חט
 ,ילא .הברקו . תכלוהה איה .הרועצ הו

 ,ידי תא הספת .,הליאכ הגלד ינתרכהשכ , התארקל יתרחמ
 : ךר .לוקב .הרמאו התחל

 ., .יתללפ אל ., ,יתללפ אל תאוכ =-
 ליג בורמ = םהדנ  תצקו -ךובנ .תצק יתלאש --- + עוומ =

2 

 -- ',< תשוב" ךכ לכ: :יחה ,..- תארי | ךכ "לכ ירח .
 0 לה

 , תופיקתב יתובישה -- . . , אל ללכ . , .. תארי אל ללב -- |
 היניע תא יִב הצקנ . , ירבד תא דוע העמש = אל איה ךא <

 +1 - טו 3 םלועה =

 שרח העורז תא הסינכה םאתפו ,התבוע אלו ידיב הוחא .,תומחה
 :השחלו יעורו ךותב

 ...התא .ינתח ןה ...ךלנ --
 הימוחה .רזו יל רבדה היה שדח .. ולא הישעמל יתמהדנ

 לב ,ינופשכ היתומישנ טהלו .הפוג ךר ,בוחרב .רשא הננאשה
 יבלב הוחאנו ירביא תא האלמ הדחוימ תוקיתמ וזיאו , דער הפוג
 ,יחמבו

 לכ

 .איה םג ,יתרבד אל םולכ ,םוסק ילוכ  ,הירחא יתכשמנ
 ונאצמ תחא רדג די לע , םידחא = םיעגר  .ונלייט הככ \ ,הקתש
 ,.יתקבר טאל טאל ..ילע הקפרתה םישמי ילבמ .וילע .ונבשי ,לספס
 תרפועכ .ןוענש יב ךסנ ,ינרכש הפוג םח ,היתקבחו הב ינא םג
 < .ביבסמ התיח תמסוק הימור .הזח לע חנצו המבש לע ישאר .לפנ
 : ,וליפאה םיללצה

 ינפ תא יתבסה ,רעסה תצק קתתשנ ,הלק העש הרבע
 , .הממרה יתערפה יכנא ,הילא

 ,תבשל בוט הפ ,תא תערויה --
 התנע == ,ראמ דע ==
 % יאובת רחמ םגה --
 ,אובא --

 : יתרמא םאתפו היניע ךותל  יתרדח
 +: ןורטאיתה לא רחמ ךתא תכלל דאמ יִתייה הצור --
 התלבי 
 % ללכ אריתמ התא ןיאו = = איה הנלגל == ,ונ --
 .אל -
 ךלנ -- ,החמש ךותמ הצפק --  ,ןכ םא ,ןכ םא --

 27 : ,ףכית

 -בומ הפ ושכע 1אל - = הירחא יתונש -- %!"  ףכית, --
 , רתוי

 . הימודב עלבנו הלוק רה ללצ -- !+ךכ --
 היתצחל ,היתקבח ,םירעוסה .םילגה וממורתהו ובש . ונקתש

 = ילתלתמ דחא לתלת , המכש לע חנ ישאר .הב יתעלבנ | ,יבל לא
 < הזח תא יתשגרה .שא  ןהב תיצהו ייחל תא ףפל היתורעש
 ---- .ףרה ילב קפרו םמורתהש ךרה

 ,הטלפ--,,,ינ--ת--ח--
 שא תא הב יתחלשו ,שרח הירחא יתמהנ--,.,ית---ל--כ --

 + יתומישנ
 ,םאתפ הררועתנ איה ,.עוקשו ךולה הרעסה הכלה תינשו

 ,שרח הלאשו ןכות לא הציצה ,ןתחקפ ,יניע תא היריב הפטל
 + ךכ ינבהאת \דימתה --
 .השאר תא הרירוה איה ,חירי ךותב ובלשנ ידי
 םלועל = ,ךבהא, :יבל . לכ תא האלמ הקוחו .המת הנומא

 .השחה הרימט  השודק וזיא ,דוע הממורתה אל ידיו -- . ,"ךבהא
 ּ .איה םג הקתש ,הללהל יתארי | ; ריואב

 "תא ופטל ודי---,ךלנ- ,תכלל תעה העיגה רבכ--,,.ךלנ -=

 < תובשחמ .ראומה ךוראה  בוחהה הארנ .קוחרמ  .ונכלהו .ונמק  ,הראוצ

 < התיה איה ךא ."אמא ,אבא, :יברקב  תוררועתמ  וליחתה ןילוח

 :.ןיידע דער" הלוק = ,ולכ הע .הוש = םיעגרב | הלוכ ןיירע .העוקש

 0 !הממדה ךוחב
 .,(ךב =- הנ =-ימ---אמ == ונא =-
 .םינפוא תורהד  ךוהב .עקשנ הלוק

 ,ןויאר רוע: ונדעוה .רחמלו  .ונדרפנ

, 



 ו

 יל רשפא יאש  ,ירוה ינועירוה םימיה רחאב
 ךכ לכ תופוכת םיתעל ינתוחמ תיב

 דועו = אינודגה  ןינעב  ךוסכס ץרפ "םירדצה , ינש ןיב
 אלא יל העורי התיה אל ךופסכסה תוהמ ."ךכב המ, לש םירבדב
 :אבא לא תרברמ אמא תודחא םימעפ יתעמשש

 רעב :ינב תא רוכמא אל ,היהת אל היה | ,בקעי אל -=- \
 ...םישרע ריזנ

 :רוע הפיסוה תחא םעפו
 ןיא ...םיאמר םה = ...םיכסהל יל רשפא יא ..,אל ,אל --

 .,,הלודג .האיצמ הניא כ'ג הלכה ...רדנתהל המב םג םהל
 השיגרה אל איה = ,בגא  ךרדב ורמאנ | םינורחאה הירבד

 האיצמ הניא, ,סאתפ באכ ךותמ ינלב וצעננ םירבדה .ללכ יב
 תולילה םתוא לכ ומק יניע | דגנלו = ,ימא = תרמוא תאז---'הלודג
 יסוכרפ לכ תא יברקב גפופו התוא .קבחמ ינא ,התא לייטמ ינאש
 .יניעב = ווקנ תועמר ?ילש אל .היהת איהש רשפא םנמואה ,הפוג
 .הנושארבמ = ךר השענ הלוקו יב .השיגרה :ימא <

 ,הירבדב העמשנ ןימוחנה לש המיענו---ןינב ,אנ עגרה --
 הפי .רתוי רוע  ילואו .,,אצמת  םלועל ,הלכ ךל אצמת .רוע --
 ומ

 םיחקלתמ וליחתהש תוצוצינה תא רֶתוי = דוע . ובל הירברו
 םירבד .התמגוד אוצמל | ןיאו = ,יניעב יתלכ התיה הפי  ,יברקב
 :יפ ךותמ וצרפתיו טעמ דוע  "יברקב םיצצורתמ וליחתה םירזומ

 -..וזב קר ,וז הלכב קר הצור ינא ,אל --
 וליחתה יבלב = .יפמ  םאיצוהל יתשוב ,וצרטתנ .אל לבא = = =

 :הל רמאו םויה הנארא, :הזב הז םיכורכ םיבר םירוהרה םיחרופ =
 --/ ורשה תא רפהל םינוכנ ,םיקפקפמ ירוה !ךתוא הוא  יננה
 .."ךלש ,ךלש ינא ...ךב קר הצור ינא םלואו

 ,ילא השגנ ימא .תרפועכ ילע וקיעה ירוהרה ,הרצה יתרפ 5
 : הלוק תא הככרו ייחל תא הקילחה ,יתורעש לע הירי תא הריבעה

 ירה התע תעל .,.ורקי הלאכ םירקמ ,ינב .בצעתת 'לא --
 ...בצעתת לא ...ןיידע ךתלב איה

 .היתובשחמב הקמעתנו השאר תא הרירוה .ירי לע .הבשי :ימא
 ;םמושו בוזוע בוחר ,ןולחה לא וטנ יניעו הנממ ינפ תא יתבסה | =
 ,.,רופא נע ;םירשונ םילע ;חוטקולמ םינבא לג  ;היוחד רדנ =

 ----.ותלכ --
 ,יברקב .תצנ .ריפחמ ,קומע באכ הזיא .ומוקממ רתנ יבל
 ---- ?תושעל  םיצור םה המ ?תושעל םיצור םה המ,--
 .ןולחב ינפ תא יתשבכ

* * 

* 

 רי לע רשא ןטקה ןנב היתשנפ ,יתלכ תא יתיאר ברעב
 עוקש היה בוחרה ,הנבל ילב ,לפא ליל היה הלילה ,ב בוחר =
 ,ןיחבהלו יתלכ ינפ יטוטרשב לבתסהל .יחלכי אל .ךשוחב ולוכ <
 הקפרתה איה .דימת הכרדכ םיעוגעג האלמ וא איה הבוצע םא =
 .רבד הדיגה אלו החנאנ ,החכ לכב הילא ינתצחלו רלע|

 .רקבה זאמ יל רצימ היהש באכה ותוא יברקב .רוענ זא =
 ..."לכה .תעדוי .איהש יאדו, --
 : הל יתשחלו יתנחג
 בשנ --
 תוכרה םידיה ,יזח לע חנוצ .ביבחה ,ןטקה שארה * ,ונבשי

 ,ליגרכ .אלש ,הקתוש אה םלואו , ליגרַכ ,ירעש תא תולסלפמ
 ! החנאנ איה םיעגרלו

 א =

 תא רקבל רוע

 3 םלועה

 ,םרוק דיחי -- םירמוא שי ףדוק והיינמ
 3וה--סירמוא שיו ,טרפבש המ אלא ללָכְב ןיא--םירָמוא שי ,סרוק

 אכ ,יל המדנ ,ימא ירבד ינפל םירכזנ עגר ותואב
 המואו יתלכ תועורז ךותמ הקזחב ינתאיצומ ,ילא .תשגנ

 ,,,"וזמ הפי ךל .אצמת ...ךל ךלב, --
 : 8 רבועו ףמוש םח שגר ,חכב יתלכ תא קבחמ ינא

 ' ,ימא תמח ינפמ ךילע ךכומלו ךילע םחרל ךירצ ינא !אל,
 . ךכ הקיוחהל ךירצ ינאש ,יל המדנ .יבל לא הצחול ינא
 ,םלועה דע הבועל

 . תא ילש, --
 :עדוונ םיצע .הימוד .לוקב םירבדה תא טילפמ ינאש טעמכ

 אווה וז הלפא ךותבו .הלפאב םיעבוטו םהישאר תא םיפפוב
 ,ימא .ידימ הליצהל ,הריתסהל ינא

 ד ה ה .ותלכ, =
 ןומ יתועורו תא טימשמ ינא תעדמ אלשו םאתפ ךא

 , היניע ךותל רדוחו ישאר תא םירמ - ,היתועורז
 ...המ רבד ךל רדיגהל יתיצר ,.,יעדתה --
 זהמ--
 .,;וניתובא ןיב לפנש רברה ךל עודי יארו --
 ,יועודי .אל . ללכ ,,,אל --

 זנ ,ןנע הזיא ירחא יחמב יתרזחו יתמגמג- -'עודי אלע
 ְּ . ונתחיש ודי לע .ךישמהל

 :הינע ינוכבל םנחל אל ,הנממ םלענ רבדה ןיא יכ יתערי
 | !הל יתרמא ,ךכ לכ התיה הגונו הכר םנחל אל

 ובא . רפסאו הבה ,תעדוי ךניא םא ,הל'חר --
 | ..,?ךיתובא --
 י..תא רפהל ...םה םיצור --
 4.4 המ --
 . ,..ךדורדשה ...תא ..,רפהל .,,םיצדור .,,ונייה --
 יא ,יפמ קתענ ילמ  ,רבה ףיסוהל .יתלכי אל רתוי

 היו יתזחא ,יבל לע הקיעמ הליחתה ,תינשנר ,הכר הנדע

 ,דער .ילוק
 למי וניא ..רבד םוש ..,יל הנימאמ תא ירה ,הל'חר --

 ,,,ונרירפהל
 עח ,יהב השאר תא השבכ איה ,ינורגב קנחנ ילוק

 הת ולאכ  ,ןהב  הליפאהו השאר ילע ידי תא הליטה שרח
 ו ...דאמ .ארונ ,ארונ רבד  הזיא .ריתסהל

 ,,.םמור ודרפנו רבד דוע .ונרבד אל
 (אבי ףוס)

-- 

 .קוחְרַמּו בורקמ

 ו 1
 -ל םדקומה ןמ אלא הרשי ךרד ךל ןיא :לורג ללכ הז

 ,וחואמ יהמו םרקומ יהמ לכא .קוחרה לא בורקה ןמ ,רחיאמה
 .!\ ףס ףוסו ,םימכח וליבגה אל הז רבר--קוחר והמו בורק והמ
 .תוצק ןהש שי --- םיניעהו : ,תואור  ויניעש המ אלא םדאל ול

 ,.ןוש שיו ,?"םטוחל תתתמש המ, קר אלא תואור ןניאו תוארה

 החינ\ ,תואור ןניא םטוחל תחתמש המ אקודו ,תוארל תוקיחרמ
 שנ  ,קוחרהו .בורקה .,רחואמהו  םדקומה לע רומעל השק
 ,ח ,רוכצו  דיחי  ,םלועה ןוקתל .הרשיה .ךררה תא םישקבמ

 / -- םירמוא שוו

 .בהובא

= 



 תולעל :ךירצ .הרכחה ןוקתבש ,םירמוא שי ל
 הלעמל ץופקל ךירצש םירמוא שיו ,הלעמל: הטמ
 ,איה תמאהו .הטמל הלעמלמ---ןקתהו דורי .,ןקתהו +

 קוחר  ןיאו  טלחומ םדקומ ןיאו תטלחומ = תמא יאש"
 שי :םימכח .ורמא רבכו ,םוקמהו ןמזה יאנת :יפל לכה =
 ..,הכוראו הרצק .ךרד שיו : ,הרצקו .הנווא
 ,םדקומ .ביבא :אוהש וב ונשגרה אל ונחנאו .ביבאה אבשנ
 םמי המוחו .הרואמו הקיתרנמ ץיק שמש אצתו .טעמ רע
 אלו ,ףורגא יוג לא יוג רוע אשי אלו  ,תובבלבש ארונה

 ונאש םעה תאו ונמצע תא וניארו ,םדאב םדאה
 ונלוכי = אל --- ,הנוילעה הלעמל ונילע .רבכ ולאכ וברק
 ,הטמל הלעמלמש וז אלא ןטקה ונמלוע |וקתב הרשי ךוו

 לעמו :םוי .םוי .ינינעל לעמ \ הממורתה ונלש = תירובצה הנו
 תומלועב .התיה תפחרמו ,םוקמו םוקמ לכ .לש םיטועפה ₪
/ :1 

 ,הלאשה  יהוז == ?הנוכנה  תימואלה = המרגורפה יהוו
 ואלבש ,ידוהיה חמה  .ןהינרבדו .ןהירבד ,תוגלפמה הג ו
 םלועהש = ,תוללכהו  תויצקרטסבא  ירחא רימת :ךשמנ
 ןימ .הזיא .ותוא קיסעמ רימתו .,ול .בושח .וניא ללכב ,ישממ
 פ"כע לבא : ,ירמוח וא ינחור ,יצרא וא ימימש  ,אז
 לופלפל בחרנ רכ א אצמ  ידוהיה .חמה---,דוע .וננוא
 יתוימואל תומרגורפ תוצצ .ולוחתהו

 ןלוכ =- +ןהירצוי רכש תא חפקנ המל --- ,תומרגו
 םישרוד םלכו  ,םירשיו םיבוט םלכ ןהירצוי םג יכ ,תוזש
 םדקומ היה ביבאהש ,אקע אר קר .התלואגו .המואה
 ארגאמ לפנ ולכ "םעה, ,אב אל ץיקה | ,היה .אלכ חוה

 םשש אלא | ,ךחי ומע ,םידוהיה = ,ונחנאו .אתקימע או
 ונא--ירהו :, ונילע .אוהו  תחתמ 'םיבכוש ונא :הנותחתה הוז
 הבשחמהו ,הנותחתה לע וניריו ןותחתה רודמב הבצעמל רננ טי

 + םינוילעח תומלועב  תפחרמ ןיירע ,לוביבכ ,ונלש |
 הלעמלמ התרירי ךרד ונלש תירובצה הבשחמה העינהו"
 אקוד ועפח הלא :תועדה וקלחתנ , הלהקה  רורפ תלאשל =
 םירבה המכו . תיתר =: הלהקב : אקוד --- .הלאו .תינולוח

 המואה ינרבד וז הלאש רורב ילנרל ונילע  ועופשה
 הבשחמה | לובגל ץוחמ ראשנ ןטק רחא רבד קרו  .םהומ
 היתוחכו ושכע לש היכרצ ,המצע הלהקה . -אוהו .,ונלש תל
 תידוהי ' הלודג הלהק =, לשמל :,ונל שי  ;ושבע .לש טל

 -תיב -- םהבו ,םיבר םיירובצ םידסומ .וז .הלהקל יו ,הס'
 םיירובצה םילוחה יתב ןיב םיבומ רתויה רחא .,רדוסמו לג
 יבידנ .לעו הלהקה לע  םילוחה | תיב  תואצוה לכ הול

 ילב .,םירוחידיתלבו . .םירוהי  םילוחה תובב .םיאפלתמ
 תיבב היהו ,םידוהי .ושכע דע ויה  םיאפורה קר .,.ןגומ

 תוחמתהלו דיבעל םירוהי םיריעצ .םיאפורל םג. םוקמ הוה ₪ ,
 ןוטלש חכב הזה םילוחה תיב לטינ  רבכ אל הז הנהו ,םחמ

 ,םילוחה תיב .לש תונקתה רפס ,הלהקה /חכ אב אוחש זק
 רש םעטמ םידוהי יתלב םירבח ינש חקפמה דעה ל
 חקפמה .דעוה תאמ תוכזה הלטינ  ,ריעה ןוטלש םעטש
 ,.ריעה רשלו ריעה ןוטלשל הרפמגו .םילוחה תיבל םיאפו

 ,התחמ אל הלהקהו ,תירוהיה הלהקהמ ידוהיה :םילוחה
 תלאשב םיקסועהו ,התחמ אל תונותעהו  ,וחמ .אל המואז"

 .ושיגרה אלו ולח אל הל
 תריצי לש הפוקתה הליחתה םרטב הזכ .הרקמ הדק '*

 תירובצה הבשחמה וילע תרבוע התיה אל יאדו ,תוימואל

 ."דעוה ,םילעב תעידי ילב הנתשנ ,תידוהיה הלהקה תחושה

 0 2 . ב

 8 : : - 4% םלועה <

 ,תולהקה רודס לש היצקרטסבאהל ינעגהשכ ,ושכע .הקיתשב ונלש
 ,לורס ךירצהו ןיעב ונשיש המב ,םייקהב רוע קסע ונל ןיא בוש

 ףומלגו היצקרטסבאה לש  היתומא 'דמ אצנש  בטומ
 ונלש .םינברה = ,םה ,ויחיש ונינבר תאמ ץרא ךרד תוכלהב קרפ

 םניא .תאז לכבו ,"ההופנ הקיטילופ,ב םיקסוע ןכ םג ,הז ונרודב
 ,םמוקמו סנמז יכרצ תא םיחינומ

 הל רוחבל (ו"עלב הנליו) אטילר םילעורי ,לשמל ,התצר
 ,םימש .תאריו הרות לע םנ דושחה ,ןקסעו ליכשמ ,ירובצ בר
 תונברהש ,םייתדה םינברה לש טטירוטואהל הזמ הנכס הפקשנו
 ינינעב וא ויה םידורט הרואכל .הנליו ינברו . השוריב םהל האב

 תיסימוקו םינברה תדיעו קרפה לע ורמע : םינוילעה תומלועה
 ךירצ ,תולהקה רודפל םיטקאורפ ךורעל היה ךירצ | ,םיגברה
 רוזגל היה .ךירצ ,ולומנ .אלש םינטק תודהיה  ןמ :איצוהל היה
 וחכש אל ז"כבו ,היה ךירצו היה ךירצ . תירובצה תונברה לע הילכ
 ,םלוע ייח ינפמ העש ייחו דיתעה ינפמ הוהה תא א"טילש .םינברה
 וחלשו ,םיליבקפאפ וסיפרהו ,תונחמה תא ופסאו ,ושעש המ ושעו
 ,השודקה םתמחלמב ץולחה םהל תויהל "לארשי ינומא  ימולש, תא

 תא וספתו  ,"הנכסב תודהיה, : רמאל ריעה לכ תא הקעזה הפיקהו
 דושח אוה םגש ,רחא טדירנק ירובצ ברל רחבנו ,"ומועמב ערה,
 ןכוסמ וניאו ךכ לכ םסרופמ וניאש אלא ,םירבדה םתוא לע תצק
 שפנ לעבו םינטסא תצק םדא ותואש אלא דוע אלו ..ךכ לכ
 "תעשב ול ונתנש תועד י'ע :ואסכב תוכול הצר אלו  ,אוה
 התיהש הנכסהו---,תיאנליוה תונברה תרטע תא לבק אלו קחרה
 םידמוע התע .ירמגל ש"הב הרבעו .הפלח םייתדה םינברהל הוופצ

 ומוני אל == ! םיחוטב  ווה--לבא  ,תושדח תוריחב הנליוב :עובקל
 0 + . . "לארשי .ירמוש, .ונשיי אלו

 "מ"מ ילב םג ,אטילד םילשורי ,וז | הבולע איה היורשו
 < .,ריעה לש ינחורה שארה תמאב היה מ"מהו ,םימי ויה ,אתמד
 הסנרפ להקה תא םנרפ 'אוהו תירמוח הסנרפ ותוא םנרפ להקה
 עומשל ץרו שרהמה תיב ירחא ןיידע ךורכ הנליוב להקהו .תינחור
 יאדו ונשיש םוקמב הוכ ינחור .ךרוצ  ,רסומ ירבדו הרות ירבד
 ותעשב אב "םלוא,ה דימה ,ע"שבר ,יוה---םלואו ,ותואלמל ךירצ
 תוחגב תדועת ול שיש םדאב אתמר מ"מל  רוחבל---וחעשב אלשו
 םימש :אריו ןדמלב רוחבל ;רשפא יא חיביףלא תרוצ עדוי וניאו

 לע \ בישוהלו ;רשפא = יא .כ'ג םלועה :תויוהב םולכ  עדוי וניאש
 יא בוש םלועה תויוהב יקבו .ליבשמו  לודג  ינרות ת"וממה אסכ
 אסכ תחת הריתחו םינברהל הנכס הזב שי .ירהש ,.,ירהש ,רשפא
 אלטציאל יוארה רחא בר ףוס ףוס ואצמ להקה ישארשכו  ,םדובכ
 ברה השעמכ השע רחבנהו םיטעומ םימי ויה אל ,וב ורחבו וז
 הנכפהו ,אמילד םילשורימ אוה | םנ "ונצח תא רענ, ,ירובצה
 .י.איה םג הפלח הז רצמ םינברהל היופצ התיהש

 קרפ .א"טילש ונלש םינברה תאמ  רומלנו ואב ,ןכ םנמא
 ...ץרא ךרד תוכלהב

 םניא הנליוב "םינכרה תנכפ,ו אסידואב םילוחה תיב. "הרקמ,
 םיבר  ,םיבר .ונלש תולהקה ייחב םייסופט אלא ,םידדוב םישעמ
 ךירצ  ונתוניתעבו ,וניתוריעבו  ונירעב  ,וניתולהקב םיללצה םה
 ףקתשהל הכירצ .ונתונותעב ,םיישממה ונייח לש םלוק רה עמשהל
 <;ונרפס יתב * ,וניתיבישי ,ונירדח | ,וניתולהק = ,וניתורע = תומד
 .ונתמחלמ ,ונתודגנתמ .ונתודיסח ,וניתוקלחמ ,וניתורוגא ,וניתורבח
 םתונע ,ןנירישע לש םתגהנהו םתביכר ,ונינב ןיבו  וניתובא ןיב
 ,וניתויחאו .וניחא לש םבל תורצו םהיכרצ ,ונוינע לש .םתקאנו

 השענה לכמ ועירויו "קוחרמו בורקמ, םיעידומה אנ ואבי
 =-!לארשיב .תושעהל .שגרתמהו



 .לַאַרָשִי"ְַרֶאְמ םיִבָּתְכִמ
 מ

 .רחא םוקמ לע םיבר םימי :הז ונא םידמוע בושיה תרובעב
 הדובעל תורוגא ונל שי :,תימואל ןרקו םיקנב ,םיסרגנוק וגל שי
 םיז ונא ןיא  תאז .לכבו ,תישעמ הרובעל | תודוגאו תינחור
 ,ונמוקממ

 א"קיש | ,ונשפנל םחנ ונל ונאצמ  םידי-ןויפר לש בצמבו
 --תינמרגה "הרזע,ו בושיה תרובעב לארשי .ץראב תקסוע הרישעה
 ןה ונלש אל הלאה | תורבחה יתשש ,ונחכש | .ךונחה-תהוכעב
 ךא | ,ונילא תוברקתמ ןה םימעפל םנמא | .ןהל .הרז ונתרטמשו
 תוררועתהה רצמ ןה ,תינוציח הפיחר .ךותמ האב וז םתוכרקתה
 לארשי ץראב םיבשותה | תושירד רצמ ןהו הפוריאב ,תימואלה
 תוררועתהה | איהש הבס וזיא- ינפמ  הפוריאב שלחת קר םאו
 רשפא ,לארשי ץראמ תאצויה הפיחדה שלחת וא. .תימואלה
 תונויצב אל ןמצע דצמ תודומ ןניאש ,הלאה תורבחהש רשפאו
 ,ונתרטמ תאו ונתוא הנבוזעת תירוהיה תוימואלב אל םגו

 ץק המש איה .לודג רבד  לארשי ץראב התשע איקי
 לע תובשומה תא הדימעהו ,בושיהב הטלשש ,הכימתה תטשל
 ץראל ללכ :תנווכמ תירקיעה התדובע ןיא א'קי ךא .,קצומ םיטב
 ,לארשי ץראב התרובע תא ךישמהל ץפח לכ ןיא א"קיל ,לארשי
 תא ללכשל חרכהה  ינפמ אלא התשע אל התשעש המ לכו
 תובשומה  ,ץוחמ הפיחדה ינפמ -- תצקמבו תומייקה = תובשומה |
 תויהל תולוכי ןהשו  תונורחאה םינשב ודסונש  הירבט זוחמב
 ,יקסירבלק-תוילגרמ ירי ישעמ ןה .ונלש .בושיה תדובעב תראפתל
 םידיקפה | ןוצר דגנ םג םימעפלו ,בר ץרמב הז זוחמב רבעש

 יונממ . םיהובגה-
 :ש התמחא לע קר םירכא .הבישומ
 תפיבומ | תניא  ,האלה : תכלוה
 הניא א"קי ,בושיה תא ביחרהל <

 תורישקה = תוימואלה ילגרל הל :המיענהיאהו הל
 םילושכמ הב תשגופ איהש ,הנואמל םעמ תאצומ איהו ,הב
 רתוי ושכע םילורג םילושכמה ןיא ןפוא לכבש יפ לע ףאו .,םיבר
 הניא א"קי ,םהב תולתהל א'קיל םה םיקיפסמ ,םדוק .ויהש הממ
 ריתמ התעד יפל הפש ינפמ ,לארשי ץראב המרא תונקל הצור
 םינכשה ינולפו ינולפ םוקמבש ינפמ וא ,ידמ רתוי .הובג .המדאה |

 תשגופ לארשי ץראב ונתדובעש ,רבדה תמא 'םנמא ,םיבוט םנוא
 הרקי רתוי הפ המדאהש ,ןכ םנ: אוה תמאו ,םילושכמ הברהב
 אוה רקי ונל לבא ,פוניקוא םיל רכעמ רשא תיקוחרה תונירמבמ
 תואצוההב םגו ברה למעב םיחיגשמ ונניא ןכ-לעו ,תאזה ץראבובושיה
 חל .שי םוקמו םוקמ לכבש ןמוב י'אלו איקל הל המ ךא ,תובורמה
 הרובעמ ענמהל הל קיפסמ קומנ הז ןיאה ,רתויי לוזב המדא תונקל תלכי
 םיצוחנה םיעצמאה תא ל רמל ,לשמל .אנ ונח ולארי ץראב
 רתוי םיהובג :ויהי אל םיריחמה םגו ,הנקי הברה עקרק םג :ןא

 הנניאו .הל שי א'קי +וללה םיעצמאה תא  ןתי ימ לבא ,ידמ "
 ץימא ןוצר .םג : תמאבו ,םהל ןואו םיצור ונלש םינויצהו ,הצור
 הזה טעמה םגו ,ונלש תימואלה .ןרקהל ףסכ טעמ שי ,םהל רסח
 לכ תא .זכרל תוציחנה תא םיאור םניאו ,תונטק תודובעל .םירזפמ
 .תועקרקה- תינקב--תירקעה הדובעב  תוחכה

 חוטבל ונל .רשפאש  ןוחטבה םג  ידמ .רתוי .אוה בר: אל
 ךונחה. עוצקמב :תושעל .תאזה הרבחה התברה םנמא .."הרזע ,,ב
 תצפהב | ץראל :הלודג \ תלעות - האיבה * דוחיבו ,לארשי ץראב
 הרסח הל םג ךא .הדסיש םירליה ינג-.ירי לע תירבעה ןושלה
 ,ץראב .ךונחהו .תוכרתה תמרהל הצוחנה .תימואלה הרכהה התוא

 איה .תמדוקה החדוכע תא א"קי תרמוג ושכע
 איה | ןיא -

 תלחהשמ <=ה שיאה
 תרור רשי

 ;םחוק
 טרדב

 לעקדק =

 גאכ .היכעכ הצוח

 תוריסמז

 ל

 םיכירצ םילשוריב הלש םירומה שרדמ תיבב םיריעצה
 ; םיטואלה םירומהו ,םמע תפש רעב שארב םידמועה םע
 משלו הפצמה לע רומעל דימת םיכירצ "הרזע, לש רפס
 ה הפשה לש הנוטלש תוקזחתה ינפב תימואלה :ופשה
 ,םקינכטה  רוסיל  תונכה תאוה הרבחה השוע רבכ הנה
 ןןושיודל בל וב םג םשוי אל ןפ ,הנאדב םיורש לארשי ץרא
 1 + תירבעה הפשל ענונב

 ,קשדח אדבוע .החיכומ וז הגאדל םוקמ שי המכ רעו
 עב ופיב "הרזע, לש ס"היבב .םידומלה לכןורמל תאזה הנשה
 נ םירימלתה תועידיש ,חכונו ןתנ  לואפ ר"דה אבש ירחאו
 וזה רומל תא םירומ ויהי .תוגוילעה תוקלחמבש גיהנה ,ןה תויופר
 ומ .אוה רוחיכו  ,דאמ = ביצעמ אוה הזה יונשה ,תינמרגב
 ןה דומיל תא קזחל ההליחתמ .סנאילאה .םגש ןמזב + ,תאזה תעב
 ו ה יתבבש ,ןבומ ,לארשי ץראב הירפס יתבב תירבעה
 ו חנא .לבא .תירבעה  ןושלה דומל קספי אל "הרזע,
 ',דנל הפשה דומלב קר קפתסהל ו ונניא .לארשי
 / קח הפש אורבל ונווכי ץראב .רפסה יתב לכש ,םישרוד
 שה לא עינהל רשפא דציכו .ריעצה רודה יפב המישלו
 ומה ןיב רירפנו תירבעה הפשל | לובג םישנ םא ,תאזה
 ןגנ םידימלתש , ונחנא םידומ +םייללכה םידומלה ןיבו .םירבעה
 וא הפש וזיא םג .תירבע רבלמ דומלל םיכירצ ינוניב .רפס
 ןו/הכירצ "הרוע, המ ינפמ ,םיקומנה תא ןכ םג םיניבמ ונאו
 ש ,תיתפרצה הפשל אלו תינמרגה הפשל הרוכבה טפשמ תא
 שנ רתול םילוכי ונא ןיא הז םע .רחי לבא ,ץראב ךרוצ הב
 וה תיבב תירבעה  הפשה תווכז לש ןתצקמ לע וליפא ןפוא
 ט ונתוובעב - לורג ערק והז--תירבעה | הפשה  תויכז .תלבגה
 וה רומיל תא \ קזחל "הרזע, תעדב הלע םאו ,לארשי
 ל תובוצקה תועשה רפסמ תא לידגהל התיה הכירצ ,תינמרגה
 ומוגה ןושלב ןובשח  ודמליש עובקל הל היה רופא לבא ,הז

 ₪ ינפמ ,הזה רופאה רבדה תא | השוע "הרוע , תדוגאו
 ןוע ראב ונלש  .בושיהו = ,תלבקמה -.אוה לארשי ץראו תנתונה
 זו תררוגה  ,הכימתה לע .רתול לכויש: ירכ דע םינוא הפר
 וש םייחה תודוסי דגנו ויתושירד דגנ ,וחור דגנ םהש םושעמ
 שוד תאו ,ומצע תושרב דומעל ןיידע .לוכי וניא ונלש בושוה
 ₪ המ וב םירחא םישוע ןכ לעו ,הפר הפשב | עיבמ אוה
 !חה הרכהה רבכ םהל שיש. ,םיינויצהו םיימואלהו . םישוע
 !ח קפסל םילוכי םניא  ,ץראב .התרטמו .הדובעה לא .עגונב
 ,י"אב. ךונחה תדובע תשרורש ,םילודגה םימוכטה

 !ןטנ רבועה ידיחיה ימואלה רסומה ותוא ,יאפידואה .רעוה
 וה תא םג ומכבש לע האשל לוכי וניא ,לארשי ץראב ךונחה
 זוח תורובע דוע ונממ עובתל רשפא ךיאו , םימיוקה .רפסדותב
 /\ האמ לבקמ רבלב ופיב תונבל ךפסה תיב ? רתוי תולודגו
 ומ להנ קלח הזו ,קנרפ ףלא  םישלשמ רתוי תיתנש הכימת
 טונסבש יפ לע ףאו ,םושיה יכרצל דעוה איצומש המ  לכמ
 ₪ יאפירואה רעוה שקבמ הנה' ,לודגו ןונה יבונח רפומ .ךמתנ
 ףטנ ושכע הנפ דעוה .הזה אשמה תא וילעמ לקהל תולובחתו
 עול תולובחת .ושקבי המצע ופיבש ,העצהב: רפסה תיב להנמל
 ! \חכ יפל הניאש ,דעוה .תאמ תלבקחמה .הכימתה תסכמ :תא
 וקל: !תחא - ךרד קה שי ירה .דעוה .תשקבל ופיב בל םשוי
 ,הלונקמה תוקלחמה תריגס ידי לע .תודימלתה רפסמ תא
 ,ררנש ופיב .לבקל רשפא יאש  ינפמ | ,תונוילעה .תוקלחמה
 [: וורו הוה רבדהו ג ושכע ם"היב תנהנה תלבקמשמ | רתוי

 ! ₪ ול הנקש ,תונבל רפסה היב .ופוב תונבה ךונחל רספה
 !\ל לודג ךרע :ול שי .,ופיב תורליה לע  בבחתהל :קיפסהשו



 אלא ,ריעה תונב בור תא ימואלו אירב ךונח ךנחמ א

 חולשלמ םתוא ענומו .םידוהיה לע הבוטל עיפשמ אוה
 תונב תא םיכנחמה ,םייעושיה לש  ךונחה תורסומל הו

 םא | ,דעוה השעי לודג אטחו ,תירצונה תרה חורב
 תינבה תא תוהדל הנהנהה תא חירכי אוהש ןפא

 רפסה | תיבל | תודליה תלבקדיא | .פ"היבל = סנכהל = וש

 רשא ךונחה יתב לא תונפל תוידוהיה .תודליה תא .םונאת ווג

 בושיה תדובעב םיקסועה ונתודסומ .תוחכ םה םימעומ םאו

 לכה המכ דע ונתוארב ,ונברקב ונבל רבשי הנה ,ךונחה חוש

 םילוכי ונחנא :םירמוא ,םירחא ירי לע ץראב התפתמו ן)

 ילוא ונחנא !רברבש תועטה איה הלודג המפ לבא |
 םילודג םיונש < .תוכחל הלוכי הניא ץ ר א ה ךא = ,תונחל

 המדאה תדובע .וניניעל םילגתמו  םיכלוה .ץראה = תוחז

 תא חבשלו לבזל םידוהיהמ ודמל | םיברעה | תחבתשמו
 תונוכמ הברה תוארל רשפא הפיחב  תוביתנה תיבב

 םינכיסה םילבקמש םילכהו .תונוכמה םה הלא .תורבאה יכרל ₪
 ,םיברעה םירכאל הפקהב םהוא םירכומו ץראל ץוחמ ו
 םיפוריא לש תשרח יתבו תונחט םיחתפנ םוקמו םוק
 תעיטנב קוסעל םיברעה םיליחתמ םיבר תומוקמב ,םיב

 תוריב ןיב ,חתפתמו ךלוה םיברעה לש םרחסמ םג  ,םשו
 .תירוב תושעל --- הפיחב ,היוטל םישרח תשרח יהב ונננ
 תאוה הנוכמהו ,השי"חל  תיקנע הנוכמ | םילגנא ואיבה

 ןבומכ .השירחה תונלבק תא םהילע.םיחקולו םוקמל םוקממ
 םינוקתה לכו ,הנוכמה תרועב השירחה איה הלו

 בצמ תא םיחיבשמו המדאה ריחמ תא םילעמ הלאה םישווז
 םידיתע .םילודגו םיבר םירחא םינוקתו ,  תוזוחאה"ילעבו ם

 הנבתו הפיחב למנה הנביו טעמ רועש = ,קפס וא אלה
 ופימ הלסמ רוע הנבת ילואו ,םילשוריל הפיחמ  לורבה

 םע דחיו ,ץראל הוה  רבדה איבי הילעו רשוע המכו .,םיו
 ,םנמא ,םייחה ירדפבו הנהנהב םינוקח םג  םיאבו .םיכלוה
 ךא .דחא רבכנ קוח ףא ןיידע  הקקח אל השרחה הלטמ
 םג םא ,םיפמהו ,ויהשמ רתוי םה םילועמ ושכע לש םיזקא

 םירבוע םניא ,תמריקה הלשממה ימיב ויהש ומכ ,םפקתכ וואש
 ,םדוק גהונ רברה היהש ומכ ,הזרפנ  הרמב לובגה תא
 80 וא 90 לש הרמב רושעה םמ הבגוש רוע הרקי אל
 רדוסיו תחפוי המדאה לע לטומה רושעה סמו טעמ רועו ,ם
 ,יקרוטה טנמלרפה ינפל הו  ןורינב העצה התלע רככו ,ן
 ,לבוקת קפס

 םוקמ לע  ונא םידמועשכו | תולודג. תורובע = ונל .ןיאשכו
 ,איהש לכ תומדקתהבו םיטועפ םירבדב םיחמש נא ירח 1"

 םיחמש הפיחב ,םהילא ללכו לכ בל םומש ונייה אל רחא ₪
 ךלוה יכ ,רבהל .בר ךרע שי םנמאו ,םש  בושוה לודנ לעפחל

 .ןיידע .אוה ןטק העש יפלש יפ לע 'ףא- ,שרח ירוהי זכרמ
 ףפותנו ,תושדח תוחפשמ תצק הפיחב ובשיתנ הנורחאה 2

 קלח חקולה ,ץרמ לעב םדא ,ידוהי אפור  ,ינכמ ₪
 ןולמ םג הפיחב רפונ םינורחאה םישדחבו .,רובצה תרונענ 7

 וכרמ ןיעמ שמשמ | הזה ןולמה .יפוריא = ןפואב  ררופפה
 שבול .אוהו ,ונלש םיליכשמה וב םיפסאתמ עובשב םעפ ןמ"'
 הנפ הפיחב ושכע שיש ,םיחמש לכהו ,ירוהי .בולק לש"

 .הנוגהו הפי די

 רועש תעב ,שיא םיפלאל רבכ הלוע הפיחב ידוהיה בושיה
 בושיהו .,שיא ףלאכ קר םידוהיה רפסמ םש היה םינש וזיא ינפל
 הפיחב . לודג- דיתע שי הפיחלש :ינפמ ,םש הבלתי דוע ונלש
 ריעה . ופיב רשאמ .רתוי המיענ הפיחב הבישיה ,רחסמה חתפתמ
 םינבאמ םה הינינב , למרכה ילגרל תערתשמ הפיח .היקנו .הפי
 לוחכה .ץרפמה ,  ריעה תוביבסב עפשב תואצמנה תופיו .תונבל
 ושארו ןומרחה םיפקשנ קוחרמ ,יפויו ןח הל ףיסומ םירה ףקומה
 ,תעקושה שמשה שאמ םירהה ישאר םיטהול ברע תונפל ,ןבלה
 ץראב תומוקמ הברהמ םידוהי רוחיבו םישנא הילא תכשומ הפיחו
 תומוקממ םיבשותה תא הכות לא תעלוב איה לכ םדוק ,לארשי
 + בר .ןמזמ וזב וז תורחתמ וכעו הפיח .וכעמ דוחיבו ,םיבורקה
 תנתונ הניא ,התוחא לא השא תוטיבמש הלאה םירעה יתש תברק
 רבכש לורבה-תלפמ םלואו , הנחתפתתש ןהיתשל :תלוכיה תא
 ועבק רבכ הפיחב אוה םג תונבהל דיתעש למנהו הפיחב התנבנ
 "לדגו ךולה תכלוה הפיח .דיתעב וללה םירעה יתש לש ןלרוג תא
 ,וכעב :רתוי לודג םיבשותה רפסמ היה םינפל ,וכע ןובשח לע
 בשוי ונרוע םנמא החפה .היבשוי רפסמב וכע לע הפיח הלוע ושכעו
 םג וכעב היה םינש וזיא ינפל , דרויו ךלוה הכרע לבא ,וכעב
 תיב םג וכעב םייקתה םינש רשע ינפל ,םידוהי לש לודנ בושו
 ,םיאצומ ונא תונורחאה םינשמ ץנול לש וחולב ,םנאילא לש רפס
 תובשוי ושכעו ,םידוהי תואמ שלשב ,םיתאמכ רוע ובשי ובעבש
 םידוהיה לכ ,תיזנכשא תחא החפשמו תוידרפכ תוחפשמ 6 קר הב
 הריע  תבשוי הפיחמ תועש שלש קחרמב ,הפיחל ובעמ ורבע
 בושי היה הב םגש (םערפש -- ירוטסיהה םשה) רמעפש הנטק
 ונפל ,םימכח ינש םג הב ויה םינש 6 ינפל ,םידוהי לש לודג
 וז .הריעב הרג ושכעו .,תוידוהי תוחפשמ 40 .רוע הב ויה הנש
 < .חמוע תאזה הריעה לש תסנכה תיב .תחא תידוהי החפשמ קר
 ,ההדיחיה החפשמה ידיב רומש תסנכה תיב לש חתפמה ,םמש
 ,הפיחל ןכ םג .ואצי רמעפש ירוהי לב

 ינפמ ,הפיחב .בושיה יובר לע ךכ לכ חומשל ונל ןיא ןכבו
 .,תורחא תוצראמ םיאכה םישרח םישנא ידי לע קר הברתמ :ונניאש
 םא ,תאז לכב . לארשי ץראב םירחא תומיקמ ןובשח לע םא יכ
 וכעב תוידוהיה תולהק לש הליפנ וא הדירי לע רעטצהל שי םג
 איה הפיחש ינפמ ,הזה ףולחה לע םיחמש ונא רמעפשבו
 ארבי .יכ ,דאמ ונל בושחו ,-חתפמהו הלכשהה ריע ,דיתעה ריע
 םייח ופינכי יאדו וידימלתו וירומו םוקינכטה ,לודג .יריהי בושי הב
 'רשפאו ,םירבע םיליכשמ לש .בושי ארב הל ריתע הפיהב .ריעל
 םיאירבו םיקזח תודוסי לע ס:ברי הפידב .שרהד 5
 הונכ, תונובש דימעה אל ."פיב ךשאמ רתוו
 תונטקה ןהיתויונחבו לודגה ןשפרב םינייט עמה ,ופיבש'קרצ הונ,ו "םולש
 אוה שרח הפיחב בושיה ,הטורפ ןכ ןוידפ ללגב וז םע וז תורחתמה
 "< :תונגרנה = ,תוררונשה  ןובקר תא וינפל אצמי אל ןכבו  ,ירמגל
 םימקרתמ  הפיחב .םילהנמה ברקבו םידסומב . טלושה- ,תוקלחמהו
 " תא ןגראל רבדה הלע הבש ,הפיחל הז אוה הפי ןמיסו . םיאנ םייח
 טאל טאל ,ישוק ילב םיררפסהו םיזבשאה תא רחאלו הלהקה
 םוקינכטה ןינבל םג םיכחמ לכה ,םישרה תודסומ םג הפיחב םיארינ
 קר ךירצ .םש חותפל תרמוא "הרזע,ש :,ןיכמה רפסה תיבלו
 המוקמ תא הפיחב סופתת תורבעה הפשהש ,דעומ רועב גארל
 .תוחתפתה  םע | דחי םש | תתפתת | איהשו הל יוארה
 וניבי- םידוהיהש ץוחנו ,הל שי בוט ריתע הפיח ,  הלהקה
 " תריציל  .תושורדה | תונכהה תא תושעל ועריש = ,רברה \ תא
 . השענ רבכו ,רחסמה .ריתעב בחרתי הפיחב .הב .לודג ירבע זכרמ
 הנשהב וגלש קנבה ףינפ הב חתפנ אלש ,ינרצמ לודנ הנשמ
 םש 'החתפו ןורבחב קנבה תלהנה הרחב הפיח םוקמב ,הרבעש

 תל שמ



 ךרע | הזיא | תמאב ירהש ,רבלב םיניע תויחא םשל קר ףינפ

 קנבה ךלה העש התואבו + ןורבחב ונבושילו  ונרחסמל שי .ישעמ

 רחאלו . התעפשה גוח תא ביחרהל הפיחב הקלחמ דסיל ינמרגה

 אוה הנה ,הפיחב ףינפ החתפו התועטמ הלהנהה הבש רבבש

 רועו , םילודג םיקפע םש השוע רבכ .ינמרגה קנבהש תעב ,ןמק

 ביבסמ ונבושי תא ביחרהל םיגאוד ןיא---םילשכנ ונא דחא רבדב

 . רקיתמו ךלוה 4 ריעב המראה ריחמ ,המצע הפיחב םגו הפיחל
 ,שמחו שלש יפ הפיחב ןינבדתמדא ריחמ הלע תונורחאה םינשב

 הריחמב ושכע  םילבקמ תוטורפב המהא םהל ונקש םיברע

 התנבנ אל ןיידעו למנה הנבנ אל ןיידעש העשב הז לכו ,בר .ןוה

 =- .םילשורילו םכשל  לורבה .תלפמ

 ךירצו  ,לארשי ץראב לודג .זכרמ השעתש הפיח .הדיתע |
 ןמז לכב ונכרדכ ,םינורחאה הב  היהנ אל ונחנאש * ,גוארל

 .םוקמ לכבו
 ה

 תישימחַה .הָריִעְוה
 ,הירטסואב םירבעה .םירומה לש :

 ןלוב ויהש | , הירטסואב םירכעה םירומה לש תוריעוה עברא .ירחא 8

 ,ז'ש ןפינב ד"כו ג"כב ,בובלב תישמחה הדיעוה הלהקנ ,יולפינטסב
 רמ ,זכומה שאר י"ע הריעוה החתפנ צ"החא 'ד העשב ןסינב = ג"בב

 +ןמרפוס לאפה
 : בובלב הריעוה תא ליהקהש ., זכרמה ישעמל םעט ןתזג ן מ ר 5 פ רמ ב

 םג םיאצוי תאזה רועהבו ,היצילג ירוהי לש םיימואלה  םויחה  םוזכרתמ בובלב
 ,תירבעה .העונתהו הריעוהל םברקל ץפח זכומהש | ,םיירוהיה םינותעה
 ברעמב םגש ירחא ,יפרגואיגה ,ועבטה זכרמה .םג איה בובל ירה  תאז רבלמ
 תורדתסהה ירבחמ םוברו .,םירבעה ט'היתב רפסמ הברתמו ךלוה הוצילג

 + םש ןכשותנ

 = -םוובלגיזו ןוטשפרש רמ  ןר"וי---ןמרפופ רמ :וורחכנ ,תויוושנב םורחזב
 ,םירפוס--ןמנולקו שרב רמ :ןרוכזמ---ןלרתש רמ  ןםונגט

 ןיב- :ולבקתנש םוברה .הכרבההוגתכמו  תומרגלטה תא = ארוק .ר"ויה
 בקעי  ,יקצינבר ,רנזיולק .,יקפגיול ,קילאיב ,ןיקשיפוא ,ןוספלוו .םג: ויה םיכרבמה
 תכרעמ ,תירבעה הרוטלוקלו הפשל תורדתפהה ןכרמ ,"םלועה, תכרעמ ,ןהכ

 ,םינוש םורעבש פ"היתב ידעו ישארמו םיגויצה ישארמ הברהו ,"הפצמה,
 וחדנ הגושארה הבישיה לא אובל וקיפפה אל םירבחהמ הברהש ירחא :

 תעיבק ד'ע האצרההו זכרמה לש ח"הודה ןוגכ | ,רתויב םיבושהה םינונעה

 ,תרחמה םויל ,םירבעה ס"היתב לבל םידומל .תינכת

 אוה הנושארב ."םיכבעה ם"היתבב תדה דומל, ד"ע הצרמ בלג רמ
 ךונחה ךוע לא רבוע אוה כ'חאו , ללכב תדה לא םראה סחי ד"ע רבדמ
 םיירסומ תושגר קוניתה בלב םיררועט תוליצא םיאלמה תדה יגהנמ , יתדה

 ,עבטה ןמ םיחוקלה םילשמ - י'ע תראובמ תויהל הכורצ תדח תוהמ :םילעג =
 שי  ,ןכ אל םאד ,םיימואלה-םויתדה םיגהנמה תא ריעצה רודהל תונקהל ךירצ
 הדמב לבא .םירכנה לש תדה יגהנמל דליה לש ךרה ובל הנפי אמש שושחל
 ,תוילקירלקמ םג קחרתהל ץוחנ וז

 :תיבב (ב ,תיבב (א ,ותדה וכונח תא ידוהיה דליה לבקמ םיכרד שלשב
 יוקל  ,ג"בהבבו תיבב דליה ול הנוקש ,יתדה ךונחה .רפסה תיבב (ג- ,תסנכה
 לבא יהוה ןורפחה תא תונמל ס"חיב לע תלטומ הכוח ןכלו ,הוה ןמוב דאמ
 םירומה ויהי אלש רמולכ ,ונידי ישעמ תא ונמצעב לובחנ אלש ,רהוהל וגילע
 . םהידימלתל םינתונ םהש ךונחל םידגנתמה םיגהנמ םינהוג

 , םוובלגיז םינודאה וב םיפתתשמש בהלנ חוכול תמרוג האצרהה
 ! הזה ריצה לע בורל בבס תוכוה ,םובמורפו ךול דר , בוקינטלח , ןטשפרש :

 לש ותוגהנתה י"ע םגפו אלש יתד ךונח  דלוהל - תונקהל רשפא ןפוא הזיאב /
 ןותופקשה תא לטבלו שפתתהל הרומח תא םג תורכהל אלשו  ,ומצע הרומה -

 + תדה יגחנמל עגונב תויטרפה

 "ארקמ ירפס תאצוה ד"ע האצרה םיובלגיז רמ ארוק כ'חא
 דמו ןולאכ םורפפב שיש הלודגה  תוציחנה לע הגושארב הארמ םאונה
 והפפבש ןונגסהו ןכותה . ןיעב רבכ הנשיש , םירליה תורפסבש תוערגמה
 , וונועב םייוצר םנוא "םיחרפה,| "רבחה, םג . הול הז םימיאתמ םניא

 עו ,סרלול ןותעו ארקמ ירפס תאצוה רסית םורומה תרזגאש ,עיצמ אוה
 - , םירבעה פ"היתב ידימלת ליבשב יתנש חול םג

 ,םוונלגיז רמ לש ויתועצה תולבקתמ הז ןודינב םיחוכוה ירחא
 , שיא ב'ג , ןוגה רפסמב םירומה רבב ופסאתנ םיתניב
 וונג .ךינתהו הירוטסהה רומל, רע האצרה ארוק בוקינטלח רמ

 (נ ואו ,וללה .םודומלה ינש לש ימואלהו יכונחה םכרע ר"ע רברמ הצרמה
 זהתמ םילודג לש תותכב רמולכ  ,םילמרונ יתלב ס"יתבבש ,אנקפמ ידיל
 ולחמ יגוגרפה וגויפנ פ"ע .הניכמהב  םג הירוטסהה תא , רומלל ךירצ
 אח תוהוק, .רפסה - רותיב .ןויטצמ  הירוטסההו .דומלה ירפסמש ,בוקינטלח
 ,בונבודל

 / והם

 ,םינקזו םילוח םורומל רזע תפוק
 ןוטוש ,םתרוגאש םיצור םניא םה .וז העצהל םידגנתמ םירומהמ הכרה

 תוירמוח .תוילכתל םג שמשת ,רבלב ירבעה ךונחה ןוקת םשל הרקיעב
 ,תירקעה הרטמה הגשוה םרטב

 ןעק כרב .העצהה לע ןוגמ ,ר ל י ש  רמ ,ם"היתב תורדתסה שאר
 ;טות לע ,םתוא הריכעמ םירומה לש הורפנה םתוילאיריאש ,אוה המת ,רזעה
 קעה הרטמהל םג קיזהל לולע הז רבד ,םשפנל גארל םג םיצור םניאש דע

 .'וכו חמק ןיא םאד

 .םויה רדטל סנכוה הזה ףיעפהו העצהה הלבקתנ פ"ופ
 וה שאר ןגפ ,רביירש ר"דה םלואה לא םנכנ ןתמהודאשמה ךשמב

 .שאר:בשויה דצמ הכרבבו ב"חמב םופפאנה תאמ לבקתנו ,היצולג ינויצל

 גומה תורדתסה שאר לש ותאצרה התיה הדיעוה לש "בובה תדוקנ,
 וע הוה ןינעה ."םירבעה ס"היתבל םידומל  תינכת תעיבק, ד"ע ןמרפופ רמ
 !ואוזהו הפשה יבבוח לב דצמ םג אלא | , םירומה דצמ קר אל בל תמושת
 וע 'יבל עגמ הויא ול שיש ימ לבל .היצילגב ירבעה ךונחה תודותעל
 לע :םה ם'היב תוחתפתהל םישק רתויה םירוצעמהש ,רבכ הו ררבוה
 וה יוה ,ארבג יפולח לש םירקמב .תומרגורפה יונשו תוטישה לובלב ,תוערה
 ותישארבמ לכה ליחתמו םדוקה הרומה לש הטישה תא לטבמ שרחה

 מ לש הוה ףיעסה אקור הפסאה לא ךשמ המ םושמ = , ןבומ) ךכיפל
 ועזה ח\ ןמרפוס רמ תאמ ולבקש םירומה םג  ,םיחרוא \ לש בר ןומה םווה
 ןונו רנכ םינכומ םהשכ ואב. ,.הריעוה ינפל .בר ןמז רבחש םידומלה .תינכת
 + תוה בושחה ןינעהל עגונב תקפסמ

 ןחענ רועש ותחיתפב ריכזמ ,ןמרפוןפ רמ ,תינכתה רבחמ

 זותב לכל המרגורפ עובקל .ץוחנש = , הרכה יריל םירחא םירבח ואב תינשה
 ןתוחחהה בצמב רוע ןאצמנ ם"היתב בורש םושמ ,רבדה היה רשפא:יא זא לבא

 ו, (םויב העש קר ס"היב תא ורקבש םוטנדוטפ וא ,  םוליחתמ םילודג
 וולנוונ תותכ רבכ .םהל שי םבורו רבב וחתפתה ס'היתבש .ירחא =, וישבע
 כ רחא ,ילמרונה בצמה לא םיברקתמו םיכלוה .םה "ןמו,ל "ןמזמו,

 [וג ,ולש המרגורפה תא הנב םהילעש = ,םיוכונחה  תורופיה תא .חצרמה
 /'קיקוו רבע תפשב הנוגה העירי םהיכינחל קיפסהל = םוכירצ | רפסה
 גזל הצוהג ןזש .המב רע) לארשי ץרא לש היפרגואגבו הירוטסהב , ך"נתב

 עזי תישאו םגו ,הינירו תדה  יגהנמ ירקעב ,הדגאב | ,(ך"נתהו הירותטיחה

 מנ קה אכהש ןבומ | ,רומל תונש עבש ךשמב ז"כו --- ,ארמגבו הגשמב
 וע ע םג בשחתמ הצרמה ,עבש" שש ינב םיליחתמב רמולכ ,ןניקסע תוילמרוג

 וחונומ םלווה תאפמ ,ירבעה ס"היבב תומלש תונקל םהל א'אש - ,םהה םיכינחה
 "מל .כ'חא ומלתשי הלאו הלא = ,ןויפנמג לא וא רחסמהתיב לא סנכהל
 התנה ,םוב תחא העש רפס יתב ורקביש הז י"ע ןא ברע ירועש י"ע םיעורי

 ותוגוסנו ןרפפ:תיכב אוה ויתוגוופנ רופו י"ע המרגורפה תא רבחש .ןחוטבמ

 ,חא םיעפ םהירפס יתב תאו םתוא רקבש  ,םועורי םורבח הברה לש
 . ל התו הו המרגורפ רבכ .תגהונ םהבש ,וללה ס"היתב לש בוטה בצמה

 ,הרטמה לא המיאתמ וז הטרגורפש ,בושחל תושרה

 ומלכת עבקתש ,ס"'היתב תורדהפה םשב שרוד רליש רמ



 0 יל תויהל הכירצ תינכתה .דימ לע שש לב

 .ןמזה ךשמב וילא וברקתי יכ ,לרתשהל ובו

 תריחבב ורמגנשו הריעוה ירבח לכ םהב ופתתשהש ,םיהוכו וע

 .(ס"היתב תורדתפה שאר) רלושו דלפ ,ןיטשפרש ,בלג  ,ןמרפוס !וסנ

 םיעצמאה. ד"ע) רנטב כ ,י ג  רמ םהותואצרה תא  םוארוק
 פחי, ד'ע) רג ט ב כ .י ,א רמו ("ונתפש תצפהל הלומעתו = תוהו

 לש הרוש םיעיצמ םיצרמה | ינש | ,("פ"היתב תורדתסה לא םירומה |

 ,חורבו רמחב הקוזחו .םירומה תורדתסה לולכש ב
 םג המצע לע תחקל היויתע פ"היתב תורדתפהש ,עידומ רל+ש

 םבצמ לולפש תא םגו םיימוקמה םידעוהו םירומה ןיב ךוותה תו
 . םירבעה :םורומה לש יל
 םוי דוע ףיסוהל םיעיצמ םידחא .הלילב תרחואמ העש אוה העשה

 ובושי יב ,תשרודפ "היתב תבוטש יגפמ ,העצההל דגנתמ בורה , הרועוהל וו
 ,םהיתבל רחמ |
 .הליל ה לכ ךשמב דוכעל טלחוה נופל
 תינכתב יכ ,תרוקבה תדעו םשב .ר"ויה עירומ ברעב תורישעה העשב <

 איהו תינכתה תא םיאירקמ .םייונש תצק ושענ ,ודו לע = העצוהש מ
 יכ םירומה תא .בייחל ,תרוקבה תדעו תעצה םג תלכקתמ .דחא הפ

 םירומה םיכירצ = ,ןוידע רבדה א'אש  םוקמבו ,קוידב תינכה* יהא
 .תינכתה לא וב:ועהו יג ל
 לבקל---ךילרר תעצהו ,םורומל רזע תפוק רסול---בלג תעצה .תולכקוומ

 הל ם"ותבב ושמש | רבבש > ,םירומה לכ תא תימשר הניחב יל
 + םהולע םיריעמ הירטסואב םירומה תורדתמה ד
 .זמרמה תולועפ ר"ע ה'וד כ"חא ןתונ ,ןמרפוס רמ  ,זכומה שאו

 רוסי ןפוא רברב םילאושל הנע | ,ורו לעש תוקלחמה לכ לע  חוגשה זנו
 ,ס"יתב 87  םימיק ושכע) היצילגב ס"הותב לכמ תקיודמ הקיטסיטטס רג
 0 םופרוקה :, תודימלתו  םורימלת 3119:ו  םירומ 00:

 ונחכנו םידחא ס"יתב זכרמה י'ע ורקבתנ ,(ןובשהב ןאבוה אל ז

 לכל םינשו דעוה ירבחל 6 ,םורכחה לכל םירזוח-םיבתבמ 14 וחלשנ .םו

 םודתעתמה ,תוריעצו םירועצ ידיב  תירסומ הכימת  ךמת זכרמה מ"ה
 ויתובושו לכב ףתתשה זכרמה  ,תוצוחנה תוארוהה תא םהל ןתנו םור]

 םגו תירוטלוקה הרועוה תאורק רודסב = ףתתשה = ,ס"היתב  תוררתסה דעו
 !םורומ 11 ונחכנ ,םישדח ס"יתב 8  ודסונ הגשה ךשמב המצע ז

 תואמ עבראמ רתוו זכרמב ולכקתנ הנשה ךשמכ ,םירכחל ולבקתנ םהמ הש
 ,וכהמה .תאמ םיבחכמ וחלשנ הזה .רפסמכו ם\

 זכרמה | דו:לעש | תוקלחמה ילהנמ כ'חא םיפוסומ הזה ח'הורה לע
 ,םירבחה סכ ןוצר עיבשה ח"הודה .ןיעידומה תכשל לשו .הלומעתה לש ,ח

 .זכרמהל .ןומא הדועוה העיכה דחא
 זכרמה אישנ ןמרפופ לאפר רמ :ורחכנ .שדח דעו תריחבל םושג
 ,רבזג ןלדתש .צ ו רמ = ,ריכזמ רנטבב .י ,נ רמ  ,ןגס .בלג החמש רמ
 ירבח---רלפו םובמורפ ,בוקיגטלח ,הנטבכ ,י ,א  ,םינבלגוז ,ןיטשפוש

 רמ רגוס ,רותעל הצימא .הוקתו רכעה לע ןוצר םיאלמה ,םומח םירכדנ
 .רקוב תונפל תיעיברה העשב הרועוה חא

5 
 .תּונויצב

 . ,יזכרמה דעוה תאמ

 ,שינעה ריאמ

 לש הרובכב קלה םיבר םירבד יש ואצמנש 7
 תכרעמ לא לירפאב ה"כב מ"הוה חלש ,"תיסורהש "חל

 , סרילבו רטס'צנמב

 ₪ < העולם  3 ?1

 + בתכמה תא סיפרהל ןוכנל האצמ אל---הנלפמה לש יוכרמה ןותעה
 , הגלפמה לש םירחא םינותעב ומסרפל םיחרכומ גירה ךכיפלו

 41910 :ש (יאמ 8) לירפא 25 הגליו

 .יטלעווה תכרעמל
 ומואנ ימשר ןפואב םמסרפתנ "טלעוו,ה לש ו"י--ז"ט ןוילגב

 ןודנולב אשנש ,ןוספלוו 'ד םצמוצמה לעופה רעוה .אישנ לש
 ,ז ,ש לירפאב "יב

 תחא יהנולת היפור ינויצ לעמ ריסהל הבוחל ונא םָיאצומ
 ינודנולה םואנב . תואיצמה לא תמאהמ הניאשו הז םואנב האבש
 וצפח (םצמוצמה לעופה דעול ועצוהש, םירבחה תעבשמ . : רמאנ
 יכ ,איה תמאה  .םהלשמ השמחב .רחבל (היפורמ .ונודידי) םה
 ירבחל ורחבי יכ םהב הצפח היציזופואהש. ,םירבחה תעבש ךותב
 ,ןיקשיפוא ה"ה :םהו ,היסור :ינויצמ השלש קר ויה. ,םצמוצמה 'פ"הוה
 ןוספלוו ,ד אישנהש  ,הז .דגנכ ונחנא * םיחומ .בוניל' צו .בולוקוס
 0 םוקמ :ןהל < .היה אלש תונוכ :הזכ | ןפואב ונל .סחימ
 ,חיכוי .יפרגונטסה ליקוטורפהו

 .ץוחנל ונא- םיאצומ = רכזנה  םואנהב .רחא טרפ לע דועו
 ,רערעל

 לודגה פ"הוה | ירבחב = דוחיב = ,היציזופואהב .םירברמשכ
 ונ לצ א אל תישעמ הרובעב םלועמ וקסע אלש םישנאבכ .היסורמ
 " ' תלפשה אלא הזב םיאצומ ונא ןיא ירה ,יטרפ ןפואב אלו
 םינוכנה ,םיבר םיטנגילטניא םינקפע לש תינויצה םתריבע ךרע
 ןורשב תאשו ,הבורמה םתדובעב םינייטצמה .תונברק איבהל דימה
 .תוארל ילבל רשפא-יא םהלש הרופה השעמה

 ותרובע .לש ןובשחהו-ןידה תא המסרפ ונלש  ילאינולוקה קנבה תלהנה
 .,הרכעש הנשב

 ןוברעב תואולהה יקסע  רוחיב ,וארכ םיחתפתמו  םיבלוה קנבה יקסע |
 < יממלשת העהל העיפשה קנבה לש ויחוור לע ,תרזמה לא תוחלשנה תורוחס
 אל .ק"פאהש וז .ארבוע םג  ,ינודגולה םיפפכה קושב וררשש ,םיכומגה טנצורעה
 ףסב הל קיפסהש םושמ  ,התושרב ,םידמועה םימוכסה םתואב טעמב השמתשה
 -תא .,ילאינולוקה קנכה לש חוירה .תסכמ לע הערל העיפשה ,הלש תונודקפה
 ,ק"פאה  תבוטל וצקוהש ,םירומאה םימוכסה

 ,םשרדתש .עגה לכב ק"פאהל םימוכסה םתוא רוסמלו רוזחל ןמוזמו ןכומ תויהל
 (.טש .ל 16,400 =- 1908 תנשב) .טש ,ל 16.100 דע התלע הסנבהה

 יקנה חוירה (ש"יל .9900--1908 תנשב) | ש'ול 8500 דע ולע תואצוהה
 .קנבה לש ירוסיה ןוהה .ש"יל 6,724.11 רע סמה ןויכנ  ירחא אפיא הלוע

 0 הרבעש הגשה לש רבמעד לש 81 םויב .הלעו ,ש"יל 921-ב הברתנ
 + גנילרטש ארטיל

 וז הנשב הלעי דגדיבידה .םעפה םג ןוצר םיעיבשמ ק"פאה יקפע
 , .הינמ לכל 4 /69/0-ל תמדוקה הנשב ומב

 תובייש ויתוינממ תוישמח שלשש ,אטשוקב (ב"לא) קנבה | יקפע
 הנשב וחתפתה (ש"יל 25.000 אוה ,הו קנב לש ידוסיה ןוהה) .גולוקה קנבחל
 < השרי .יארו האצוהה לע הסנכהה ףרועו ,דאס בוט ןפואכ ומויקל הנושארה
 . :הינמ לכל 6% לש הדמב דנדיביד םלשל

 ,ש"יל .400 םעפה .םג ליפישטייאואב קנבה ףינפ דיספה הז .המועל
 " ,הכורמ לופט םישרודו םה .םינטק תונודקפה ימוכסש אלא ,םיברתמ ויתונודקפ
 הסנכה קר םיסונבס .ןכ םג הוה ףינפה  יקסע רתיו  \תולודג - תואצוהב הלועה
 .הטעומ

 עגקי הנמו -- תיללכה הפסאה ינפל עוצהל טילחה | ןוירוטקירירה
 2 ,ב"קיה לש הינמ לבל דגדיביד 9,/21 תתל -- בורקב

 סאונ אוה ריעו ריע לכבו , הילגנאב ויעסמ תא ךישממו ךלוה אישנה
 לע .ונתורדתפה  ברקב .תודמועה ,תולאשה לש :ןנובלו ןרורב : םשל לודג | םואנ
 אישגה לש ורוקב יטרפ .ןמסרפתנ "טלעוו,ה לש ןורחאה  ןוולגב  ,קרפה

 < .םירחא יריב .רוקפהל = קנבה לוכי
 "< היח ךירצש ונפמ ,  ןטק חויר םואיבמה םיקסעב םתתל וא םורצק םינמזל קר
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 3 םלועה < \

 תופטאה לא ,בר דוככבו תובהלתהב וללה םיר;ה יתשב לכקתנ אישנה

 אוה יזאר הלאה םימואנהמ = , םינויצ לש בר ןומה אב וימואנ תא םאנ ןהבש

 + םידחא םועטק ונממ איבנש ,ירטס'צנמה םואנה דוחוב

 םואנל עגונב תוגשההו תרוקבה לע הבושת ןיעמ היה ירטס'צנמה םיאנה

 המדנ --- אישנה חתפ --- ינודגולה םואנה ,םיבר םינוהעב ואבש  ,ינודנולה

 ירבדה אוה תועט . הגהנהה ידגנתמ לע המחלמ תשדקה אוה ולואכ םובר

 + םמצע תא תועתהל נתי אלש , םיונויצה םינומההל הרהזא אלא וגיא םואנה

 ימ תא תוארהל | ,םונינעה בצמ לע רוא ריאהל קר היה םאונה לש ונוצר

 ,העונתל הבוט םורגל ירכ , תושעל הכירצ  היציזופואה החיה המו | ,קדצה

 היציזופואהש , ורעצ תא עיבה , סרגנוקה ךלהמ תא אישנה ראת .ב"חא

 אצמ אוה . היצוזופואה דגנכ פומלופ ירבדל---רבעו ,  הפוסכתב ןיידע .הקיזחמ

 ינפל התיה ןאבש םושמ ,רטס'צנמב דוחיב  םיצוחנ  וללה סומלופה ה
 ורבר תא

 דגנ תוכורעה תוטלחה הטולחהש ,  "םינומדקה םוככמה, ינב תפסא המ ןמז

 לש הפסא ןאכ התוה בוש
 רטפ'צנמל ואוב  ינפל  םודחא םומוו

 , םינווצה ללב תאמ שרוד אוה . טרפה  ודובכב  וליפא ועגפ הבו  ,םידגנתמה

 קפס םולוטמ רימתש , הברה רעטצמ | אוה = . תוררתסהה אישנב דובב וגהנוש

 םיגהונ םנואש הלא קר .י"אב תושעמ הרובע דובעל הגהנהה לש הנוצרב

 + םירחא לש  םהירובדב קפס ליטהל םילוכי םה םרזברב רומעל

 םישורד וז הרוכעל םלואו ,תישעמ הרובע רובענש תעבות היציוופואה --

 לכבו ,"השעמ:שוא, היה אל לצריה  ר"דהש תנעומ היציזופואה ,השעמ=ושנא

 קר הווה לצריה ר"רה ,רבדה ןכ אל תמאבו ,ילונולוקה קנבה = תא דסו תאז

 קר רסיל םיכירצ קנבה תאש ערו ןובנ שיא ותויהב לבא ,רסוהל \ ךירצ קנבהש וש

 לא ןויערה תאצוה תא רפמ םהלו ,םיימונוקיאה םייחב = םואיקבה  תשעמהושנא = =
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 תא רפו אריפש 'רפהש םירמוא | ,םאוגהו  אירול ,ןהכ ורסו קגבה .תא ",לעופה

 ,הנש תרשעימיתש רבע  אהופש "פורוה ,רברת כ .אל- תמאבו/ ןקקה =

 ישוקב קרש .,הזכ ןפואב םיקנבה רחאב וחצהש ,ש"ול 40 וה ותרובע .תואצותו == >>

 חובו יקצנמרק נב ונינפל .רשא ל"הקה תא = , ודומ םאיצוהל הלע  לודג +

 םירחוסש ,81818 1200700ם לצריה לש ורפסמ עטק איבמ םאונהו :רמוהר = =

 ,סעהוקסע להנל  םירשכומ רתויה םה ןיד יערווו

 םילוע המכ דע | חוכוהל ידכ ,וללה תויארב  םאונה קפתסה אל הארגבכ

 , םג .איבהל ץוחנל אצמ * ךכופלו  ,חורה  ישנא לע ,םירחופה = ,השעמה ושנא

 ,םייחה ןמ תוחוקלה תואמגוד

 גירבח תשמחו אוה ושגנ םינש הנומש ינפל .,ןמציוו ר"רה ,לשמל >,הנה

 --וש"ול 40 ושכע וראשנ םהמ .רפ 25000 ףסא = ,תירבע .הטוסרובונוא דסול | 0

 תא ,תיאמיח הקירכפ י"אב תונבל ןמצייוו ר"ד ותוא הצר 0
 .הרסוג אל הטיסרכונואהו

 תואצוה תא םלואו ,ו"אל עסנ אוה  ,םייטרפ םישנא ול איצמה שורדה ףסכה

 קסעב רמעמב וגר תחא םעפ .ןיקשוסוא ירהו .םויה דע .ערוו שוא ןיא ותעוסנ =

 רמע .ןו:ח קסע אוהש ררבתי קר םא ,קסעהל סגכהל וצעי השעמה ישנא ,רחא

 ,ותושעל םוכירצ ונא--.קפעה אוה ער םאו בוט םא :רמאו ןיקשיסוא =

 ונתעונת תא איכנ  ,םאוגח  םייס ,וללה תוצעה ינתונ ורחא ךלנ םא 7

 רשא תחת ןסומלופ ירברב היתוחכ תא תרבאמ  היציזופואה ,רכשמ ידול רומ 0

 לארשי:ץראב = .וגלש תונרקה תולדגהבו ונגויער תבחיהב קיסעל הכירצ התוה = =

 נדחאתי םינויצה לכש ץוחנו ,םילזרג םיקפעב זוחאל תוירשפאה תוברחמו תוכלוה

 יהלודגה םתרובע תא רחא םכש ורבעיו

 !גרבנירג י"ע העצוהש הטלחהה הלבקתנ סואנח ירחא

 ןמאנהו ריהיה  ןורתפה איה תונו צהש , התער תא הגמ הפסאה,

 ןינויצה ןויערה תא םושגהל השעמבו לעופב רוזעל = "יהת = ,םודוהיה תלאשל <>

 ,"םצמוצמה .לעופה רעוה ירבחלו ןוספלוו רמל .רומגה הנָןמא תא העיבמו

 םאנ םש םגו ,תוכהלתההו רוככח ותואב ןכ םג  אישנה לבקתנ םרולב

 הגפומ הית אלו יללכ רתוי םואנה היה םעפה םלוא ,ה

 ,הנהנהה

- 
. 

 לורג הפסאב ומואנ תא

 .'היאטחו היציזופואה ופלכ ולוב

 הויא ,שיגרמ אוה ןיא םנמזאה ..,זגנחמב םולשה תא אישנה הרשמ ךכ
6 

 ..,!?ולאב םימואנ םהירחא םיריאשמ .םשור
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 ןותרוהש ,עירוהל .ונתוא תשקבמ זכרמה רי לעש תיאניתשלפה הרעוה

 ינויצ זכרמ לש ותושרל רכע  ןכנימב  ריבאהלויט ר"ד י"ע -אצוש ."אניתשלפ, :

 שטירט לש < *אנותשלפה, .ךשמה אוהש ,הזה = ןוחריה  ;תיברעמה- הירטסוא .

 ןתיו ושכע ללכושיו ןקותי יארוב ,גרוכרוו  ,פורפה י"ע אצוש ."דגאליינטלאה,ן| = =

 וג לע) ,םוה 0 הנשל וריחמ ,י"א בושי .תולאש ד"ע יעדמ רמוח הברה
 4 ,גרברלוג ,ב י"ע רשפא םותחל .( בור 8 בוט רתוי

 / חהפהה. .\108088ה0020א18 6קה5ת5'80,

 "נול'צ לאיחי - ר"רה י"ע ק"הק תפוקל וסנכנש םיפסכה ןובשח
 ;וטלה םיפיעסה י"פע לירפא 5 םוי רע ץרמ שדחל 9% םוימ

 יקצופיוו ,ד רמ תאמ רחא םולשת ז"ה פס
 ב"ר 0 (,ק"רפ 8500)

 | 100 םימלש םימולשת

 7 ןירועשל . 6

 , , 199,-- לצרה רעו | הוצע

 1 ל-8 ןיקסנלומס ץרפ רעו
 ,, 9 תויללכ תובדנ
 ,, 0 תורבושדיסקנפ
 ,- 0 ימצעהםמ

 ,, 09 תואספוק

 2160 תורעק

 , 9 םוכסב ק"הק יות

 0 המרגלת תונוילג ן ב
---------77-- | 

 כ"ור 9821,45 ה"ס

₪ 

 ומור
4 

 .ה

 . ,םישורגה --- םהמעו בוכאה ימי ואב

 . |ווטסיומה הכ:אב םג הב ףתתשהש ,תדחוימ הרעו הבשי  בווקב

 .שקנמ ולוחתה םישרוגמה = , םידוהיה 2700 לש תונלבוקה תא ררבל ,רחסמל

 אלש ,שדחה שורגה דגנכ הררועתנ אפוריאב להקה תעדש ,הזב ןימוחנת םהל

 , !טיחנה ךא .. לטכהל הרוזגה הריתעש ונימאהו ,תובר םינש הז = והומכ | היה

 = הטנל עגונב הרוזגה תא הדעוה הלטב םנמא ,  הלאה ןימוחנתה ויה אוש לש

 : וא רנדחו . שורוגל  םגיד קספנ םידוהי תואמ עשת ךא | ,םירוחי לש תוחפשמ

 / , ' ,דוע בושהל

 1) פוימ ןוירטפינימה לש רלוקרוצה ,ןישורינל הרוחוה = הנוא בויקו

 ?תוומע .בו'צידרב .זוחמב .. הכרה תומוקמב םישורגל םרוג 1906  טסונואב

 . גוט ,החא  רפכמ . םידוהי לש תוחפשמ .תואמ רשפאו תורשע תולגהל

 -!ק\ 1006 תנש דע 1882 תנשמ תוררוגתמה , תוידוהי תוחפשמ ב"כ םישרגמ

 : + ןיד יפ:לע הבישיה תוכז תא םהל

 ,טונאלמנ םיקפוע םגיאש ,םירוהוה רגג תופיררה ףקות לכב ושדחתה ןכ

 .'וגו ל מ ,סהלש הבושוח תוכז העקפ הז ללגבו = ,היצרטסינימראה  ורבד פל

 !תוועב םיקסוע םנואש ,הכאלמה:ילעב םודוהיה תא תולגהל םוברמ

 ..פחחל ץוחמ רחסמב םוקסוע םהש לע ,ןירל םירוהי ורפמנ ק םג יל מס ב

 יג תא רבומ תיהש לע שנעג | םיגד דיצ םשל רהנה : רכוח ירוהיו , בשומה

 . לא החיוכמ תיקנילומסה היצילופהש רע  ,ךכ ירול .העיגה הרימשהו , ריצ

 תונו םהל ןיאש , םורוהי ולכקי אל יכ  ,םותחל םויטרפה םילוחה:יתב ילעב

 הבישי , .ויעב

 . יוחטמהיתב יתרשמ  תחונמ רברב  קוח:תעצהב הנד הכלממה>תמוד

 ל היל ווכעו ,הצחמו  םונש יתש הז המודה תכשלב תללוגתמ וז העצה

 יהוה ןמזה ףשמב היסורב ואבש תורומתהו תופולחהו םייונשה

 | .''' לע ומסרפתנ .םותרשמה תחונמ רבדב םינושארה העש יפל םיקוחה

 - !נ'חתנ פהופ לע ,הנושארה המורה רווופ ירחא = , 1906 תנש ףוסב הלשממה

 / ו ףידוהיהלו  ,םיירעונה םוגחה ימיב ירמגל םרחסמ יתב תא רוגסל םילעבה

 ,%ג תא .רוגסל  רתוה ,םובורמה .םהש תומוקמב | |םורצונ .םנואש רכנה מע

 ,םה כתבש ימוב ךא , ןושארה םווב אל .םוחסמ



 ןווכמה ,שדח קוח םפרפתנ  ,תיגשה 'המודה רוזיפ ירחא ,הנש רובעב ך
 םיגחה | ימיבו ןושארה | םויב רחסמה יתב תא חותפל רחוה  :םולענה ה

 ימיב קר תובשל  םורצונ םנואש הלא תאמ .תוכזה הלטונו ,תועש שמח ךעמנ
 .ןושארה םויה אקוד תויהל ךירצ ןכ םג םהלש החונמה וו ,

 עונק קוח ףוס ףוס קוחל תישילשה המודה לש התעש העוגה הנחו

 םימלשומהו םירוהיה לש םתוכז לע ןגהל ואצו םיאדקה ,החונמה ויו ןווונ

 םידוהיה לע .ןיגה ,ןיקאירוק ,םיארבאיטקואה ןמ רחא םג ,םה םתבש ימוב תו

 ירהש ,תבשה ימיב רוחסל םירוהיה תא תירכהל ןיא יכ ,רטאו ברעמה תופע

 רחסמ יתבשב תבשה תומי לש םרבשב  אצו ןושארה | םווב * םיפווה

 אלו םה םהיגה תא גוחל םידוהיל רותהל שורד ךכופלו .,םורוגס ויהי םודותוה

 לש םהיתויכז לע ןיגה הינלופה הלוקה ירבחמ דחא  םג ,םירעונה וגה תא

 ,םווהוה
 ןושארה םויב המ לש החונ'מ גיהנהל העצהה תא המודה הלבק .חנתַו =

 שארב ,אחספהו הדילה גח לש םונושארה םומיב ,םיגחה ימי לכב \ עובש

 התחדנ תועד בורבו (ראורכפב ט"י) םירכאה רורחש | םויבו םוחרזאל הנעה

 החונמ םויל םהל רוחבל םימלשומהלו םורוהיהל תושר תתל ם" יאדקה תעצה

 .םה םהבש סםוו הא

 'היסורב הרישע רתויה הלהקה הפידואב תידוהיה הלהקה התיה םונפל =

 םידוהי הילא םיאב ויה ךכיפלו ,,דימה םידוהיל היוצמ הסנרפה התיה הפווואנ

 ,תיסורה "הקירמא,ל תבשחנ התיהש טעמבו  ,ןוסיירו הטיל ץרא  תוצקמ לוט <
 *גופה = ,הרומג *תררוו, וז א הרישע הלהק םג התשענ תונורחא" ח'נש

 ,"תימורדה הרימלפ, ,תחרופה ריעהש ןומרג הלא ל ב- -ןםה' וארומו םטוו |

 םידוהיה ויה ןבומכו = ,הלודג הנוא הישעתה | ,תבשנ  רחסמ = חדרוו) דוא"

 ,רפמנ ,ריעה תורובע רתיו למנב תודובעהש אלא ,רוע אלו .: גש םונושאוה

 ,היחמ ילב 'זראשנ םודוהי םופלא 'הברהו  ,םיקינזויופהל | ,ריעה  כוצנ  תדוקמ |
 ןז הנשב יכ רע ,ךכ:לכ םירוהיה ברקב הלדג תוינעה יכ ,אוח רבד לש ןפמו |

 רועב ,שפנ םיפלא םיעב ש 'ןיטה תועמ , אפידואבולג

 ופסותנ ,שפנ םופלא תשמחו םישמח קר "ןיטח  תועמ, - ולבק הרפעש הנשנט |
 םיינעה הלא לכ לש םבצמ תא רעשל רשפאו !םיינע ףלא :ן"ט תחא הנשב אופא

 ,..םמויקל ץוחנה רכד אוה "ץמחה, םג ירהש ,הנשה תומי ראשנ <

 טוקול 'פורפה לש האצרהה לע הקיתשב הרבע תיללכה  תוסורה תוגותעה <
 ןובשחהו-ןידה תפפדהב קר וקפתפה םינותעה ,(הו ןוילכב "הפצמה 'לעָ  ןי\ע) =
 רומגל טוקולל ונתנ הדיעוה לש תואישנה ירכח םג .תאזה הדיעוה תבושו לש
 ותאצרה ןכותש ,ודוה םמצעב םהש יפ לע ףא ,רבד רועה ילבמ ותאצוה תא
 .הדיעוה לש המרגורפה לובגמ אצו

 דוחיב | ,ויתוחכוהו טוקול ירבד לע ןיררוע ואצי המצע הדיעוב םלוא
 . בווובודוב רפופה  יטילופה ורבח היהש ימ טוקול ירבד  דגנ וע לככ המט =
 השק רתויה העשב ,ושכע אובל וומ- הלודג חורה תדירי ןואש  ,רמא אה <
 רוע .םהיתויבו הנלבגותש ,שורדלו ,השדגנ רבכ  םהיתורצ תאסשב ,לאושול 3
 םדא קר לוכי ,החומה רמא ,םידוהיה דצמ שובכ לע ושבע רבדלע .וחו <

 ,'ומצע תא דבכמ וניאש =

 ,הדיעוב ףכ ול ואחמש םירפוסה ינשמ ץיוח ,טוקולל םיניגמ ואצמנ לבא <
 רשא לע הנולתב םירפוסה תדיעו לש דעוהל ונפ םיסור םימנדומפג"'
 , יוארכ וירבדל בל = םשוה אל רשא ל עו םוקולל תומלא השעמ השק

 טטופידה תא חירכהשו םיחוביולו תוחישל בר רמח ותעש ןתנש ,ערואמה =
 ,אופיא ררבוה . םולשב רמגנ ,טטופיד תרשממ רטפתהל יקסרורג ידוהוה :

 יקסדורב תא  קידצה םיטפשמה  לילג !תמודב .ראשהל יאשר הוה יקסווונז
 הברה שי דומלתב םגש ינפמ ,ירכנ םשב ארקהל יאשר ירוהיהש ,הכלהל ק =
 ,םירכנ לש תומשב םיארקנ ויה .םודוחוש ,ךכל .ח% <

 קסעה לכ .טטופיד ילב הראשנ הפידוא ריעהו ,השעמ השענ רבכ םלוא
 ץוח םולכ הפידוא ירוהיל םהל איבה אל יקפרווב השעמ לש הוה ו
 הברה ןידל .ץבת בו'צמלומ , ירסומו ירמח קונ םרג םהמ הברהלו 2-7
 םירוהי המכ םירחובד תמישרמ איצוהו לספו ,םירכנ .לש תומשב וארקנש 7 <
 סהיריב דבָרה חילצי אל יכ , ,םידוהיה וחכונ ףוס ףוסו ,הוה רומחה ןועה 8
 תוצע הנאצמת יידוהי : טטופיד רחבי בוש םג  םאו > ,ידוהי  טטופיד ---

 תמחלמ תעשב .רצה ןמ רומעל :ומילחה ךביפלו = .ונמיה רמפהל .תולמזח
 ."תוירב ה ושעי המ ,תוארלו תור

 ,החא רמומ ודוהי ...לש הרומדידגקה רבד לע םירבדמ וליחתה תוירכהו

 19 75 תייק דא- .ם לרע חאל רש יל :
% ₪ 6% 

 םלואו .תודה'הו םילוהיה ינינע לכמ קחרתמ אוהש אלא ,םואמב ןיימצמ ונניאש
 םידוהי הברה הסידואב ואצמנ םאו  ,םהיתועדב םיקלוחמ םידוהיה ןיא םעפה
 ושכע לש הוה רמומה ול אצמ אל ,רמומה טנמגרפ לע םתעשב וניגהש
 .םיאד'קה תגלפממ ירצינ אלא ידוהי אל יאדוב רחבי ףוס ףוסו ,םידדצמ

 ! היה אלכ -היהו חכשי יקסדורב השעמו

=- 

 .ץֶרָאְל -ץוחְּב
 < ,םידוהיה םדמ הבוקעה דרפס ץרא :  ןויזחה הנשי, הפוקתל  הפוקתמ

 ,התחונמל בושל הלוכי הנוא , הצרא ידוהי לע הארונ תולג תריזג הרזגש .ץראה

 ,,הללקה תא הילעמ ריסהל תצמאתמ איהו = ,הילע תצבור טיהלא תללק ולאכ

 ,. הצראל םידוהיה תבוש ירו לע תאטח ןברק איבהלו ךופשה םרה תא רפכלו
 .לע ךוררל החע דעו דרפס שוריג ימימ םעפ ףא וסנ אל םידוחיה

 ףכל חונמ שקבל תוקוחר תונידמל םידרונ ויהש ןמזב םג תאזה .ץראה תמדא

 קרפמ ךא  ,הוחבשו ורזהו הגות-ןורכזב םימעפל הורכז םיקחרממ = , םלגר

 םילודגה  םילעופה תוחכה דחא םינפל היהש ,םעה תא ,םידרפסה* םירבוז קרפל

 -- הב תטלושה תימונפ  היכרגאמ הברחנו הונעב ושכע הקמנה | ,םתנידמב

 , %! ובוש, = !םיארוקו םידרפסה םירכוז
 םימוב בוש אצו ,תורחא םינש ינפל המסרפתנש הז ןיממ הארקה ירחא

 .םה תזה .זורכב , ירדפסה םעה לא ררפסב םורפוסה ילודג תאמ זורמ םינורחאה

 תא ,'תדלומ ץרא  ילב םירופסה, תא הנידמהל בישהל םעה תא םישקבמ

 ךנ:לכ הבורמ הבוט םתעשב ואובה םהיתוכאשו ררפסמ םינפל ושרוגש םידוהיה

 \ " , הנידמל

 אל ובישה רבכ םידוהיה ךא  ,תעדל ןיא --- ודרפפה םעח הנעי המ

 .התורש ץראהל ובוש אלו וכשי אל םה ,הז ןיממ תואירקה לע תובושת תחא

 , + םמדמ

. 5% 

 .ןוטיליפ

 בב

 .ַהּותַפ םקְנָּפ

 . 65 ,א
- \ 

 0 = יהָפְרָפ הְַצִמ לע
 = ימצעְל .עבוקו שירפמ ינא ימויב יל שוש העשה  עבראו םורשע ןמ

 < אוה"ךורב <ודקה לש ומלוע ,העדה" תוחיחזלו חור:תרוקל העש שלשו םירשע

 < (םפתר לכב ינפל םוריהבמו םיחותפ םומשה .אילפהל דע םיענו אוה האנ ירה
 . ודכ אלא וארבנ אל םלוכ---ץיק לש תוקרי ראשו םיאשדהו תונליאה ,םקמעו

 .יתאנהל אלא = תנוכתמ הגיא איה ףא ,ביבאה:שמש ,שמשה וליפאו ,ינשמשל
 . --ה-- תותפה ינולח דעב ירדחל רקוב לכב הצועמו

 רבכ בובא לש וז שמש .ביבאה:שמש תא התע:תעל ינא חינמ םלואו
 השוטו ,"דניירפ,ה , רעב וינוטילופ יכרצל הב שמתשמש הז ,רפוסה ירבח הב שד

 :הזב :ותנוכ רקיע -- ינא ,תבש ברעל תבש ברעמ "הקזח, ןיעב ומצעל  התוא
 החא :ןוטיליפל אלא , חנומ המוקמב הרובכש ,אקור :ביבאהדשמשל * ונוא
 "ודלע תבש ברעל תבש ברעמ "דנוירפ,ה דעב םיבתכנה  םינוטיליפה םתואמ

 ,ליעל רכזנה , רפוסה .ירבח
 םא ,ןוידע ערוי ינא ןיא ,ןלחל םיאבה םירבדה תא בותכל בשוי ינאשכו

 התוה איה ,ירבח ררחל תבש ברע ותואב הצוצהש ,ביבאה:שמש ,שמשה ותוא
 לצא ומכ רקוב ותואב ולצא חוהפ היהש ,ירכח ןולח ,ןולחה ותוא וא ,וירכועב

 וכ ,וגא ערוי םלואו ןהשעמ תושעל ול םרג אוה בושיה ןמ  םדא:ינב ראש
 שמש ,שמשה תא הארו ורדה ןולח תא ירבח חתפ :השעמ היה ךקוב והואב
 .'רניירפ,ה רעב ןוטוליפ כתכו ןגוהמ וניאש ןינעב לשכנו --בובאה

 \ ?םיתשב ותרוצכ ותוא רוטמל רשפאו ,םוברל עודיה אוה ירה---ןינעהו
 < גל םואיבמה

 ל
 .ןםוורוהי .םינותע העבראכ יושראוו ריעב ונל שו ,תורוש שלש



 םינטור םווו .םוי .לכב .-וללה .םינותעה: םיאיבמ] :,תוגוש םימואה
 :וכותב "ותלותב,---ןמ רו ןמוה לכ ורצב זנמור---ןותעו ןותע
 תוימרפמ תוימרפבו הברה תונתמב שג םהיארוק להק לא ללה
 ,לארשי  תונבל :אינורנב
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 הטורפ לש וז תונרגתל םיארוקו םימימת

 ,תונותע. :וללכה םצעה:םשב  ,רכמטו >>
 הוש:הרזג םינדו קרוו:ונמו זיראפמ | היאר םיאיבמו ,םינזגנו םימכח יי <>

 ..הבזהו הקמע. לכב הרצה = הליחתמ. ןאכו  ?הרוסא .ןא  תרתומ---יהמ .הקורוה =
 ,לועל תרכזנה ,הרומתהה הלאשח תא .ולאשו .שפנחהירמ םושנאה ואבש ןויבמ =

 אב זאו .,םודו:קוכחב ומוקמכ  בשול רשוי-לעבו . ןוגה םדא:ןבל רשפא-יא בוש |
 תא תתפ זאו ,תבש 7 ונוטילופ - תא :בותכל ולש .היצקרורה ררחל ירבח 2 :

 ףכש םינזאל יזא- ..,!הפורפה לולח  :תועוז:לוק םירהו--שמשל הוחתשהו וגולח |
 השודק ירה הפירפה !ונל .איה הוצמ:ירה .הסירפה---ךינועב וז הלק יכו !תועמוש
 מהדתיב .ברחש םויט- ונימי .ךרואו זגייח איה ירה. הסירפה .!ונל איה
 -סיק:פונוספסא ינפל.רמעשכ ,הילע אכנ .יאבז ןב :ןנתוי ובר רוע ירה

 "הימוגוטבא,ה איה ירה !ונתכלממ איה ירה---הפירפה :!תומכחז הנבי תא >>

 וניע-תבבב .עגנ וליאכ .הפירפהב עגונה לכ |

 םי:תוכה ,  םירפוסה-לכ לש. םכרד-איה ךכ , בישהל ןוא השענה תא.

 ביבא .תומוש ןויכמ :, תכש ברעל תכש ברעמ :םוידוהי םונותע דעב :םינוטילופ
 ךותל ץיצמ המח ירהזמ קר רוא:וקו םלועה ריואל .םיחתפנ חונולחהו םועוגמ >>
 ,םינוטיליפה לע םינוממה םירפוסה םיצפוק רומ --- ידוהי ןותע לש תכרעמיתוב. =

 ינועל םיטתשמו םיבהלתמו םישגרתמ | ,הריתי תולעפתה םילעפתמו םיזרדזמ
 . עמשהל ללכ םייואר םניאש ,םורבד םועימשמו  ,להקז

 ,שבד טעמ םועטל םהל ןת ! ךמע יכוצ םוטעומ המב ,םלוע:לש.ונובר =
 ביבאה תישארב םהילע ררוה ,םהינוע הנרואתו -- הטמה הצקב שבד טעמ תי
 תא םהל ריאל  ,הלודגה ךתמח ירהזמ קד דחא  רואדוק קר  ,החא  רואדוק =
 םהיגועדהארממ םומהדנכ ויהי ןלא םדא יגבו -- ביכסמ הברה הכשחה |
 רעבו םהירבד דעב םיארחא רוע ויהי אל  ,שמש-יכומכ  תובוחרב < וכלהתוו >

 ועמשי אלו = ,םהיניע רגנל רשא לפרעה דבלמ  ,רבד רוע וארו אל  ,םהישעמ
 ,םירוכשב ךינפל וכלהתי ולא םרא:ינבו :םשאהכ ןאושה ןואשה רבלמ ,רכד רוע |

 ,םהינועב ףוריטהו ,םחצמ לע זועהו  ,םירובד ינימ תלמלממ םנושל ,תוקפ םתיכרב

 ..,סיבהל .ינפ םהונפו
 השובו הפרח דוע יעדי :אל ולא םרא :ינכ) --- םוטעומ םיעגר ויהי אלע = = =

 ,ורה :.החמשה תוכדהל תוליחמבו םופוזב םהינפל -ואציו ורבחל שוא רו .ץנתו

 םימורמ = ,הלכתו ןתחה  תוכאל םיפינחמה  ,םיללמואה  םינצכקה  תולוחמ םה
 --:םוטעזמ) םועגר  ויתו אלו .םירז תגותח לע .לוחמב םיאצויו .םהיתוטופק תופנכ
 ולרוגא = שיא :ופקווו הלהקמב ודמעי םלוכו ,םואתפ- רתתסת םתניב ןלא 2.

 םיתש הז ןזואה תא  םרוצה ,רישה אוה ירה .רושב םלוק  ונתו] ורטנפ תחת -
 רבכש ,םועוריה ונלש רוכצה:יחילש לש עוריה  רושה ותוא  ,םינש שלש 6 2
 השדחה "שידוי,ה תפש .רבד לע הנושמה רושה ותוא- אוה ירה ,ארול ונל היה |

 םיעקותו .םואב :זוללהש: ,השרחה "היחת,ה רבד לעו שדחה ."ןורטאית,ה .רבד לע

 איה ירה  .זגור עכשו םימי עבש ,ףופכו קיתע :םע ןזוא לק- הנר תופיקתב |
 תודוא לע ןורחא  רודל ורפסיו ואובי ונינב ינבז ונינכש ,הפיה הטודקונאה התוא

 םורופי לעב  ,חקפו .גלפומ + ןקז .,ןוכנו םכח םעב השעמ : חזה .ןוכנהו םכחה טעה |

 ,..םתאנתל .וילע .רקרוש ידכ ,לכתה לע
 ,םשארל הרטע ורטעי ולא םדא ינבו -- םוטעומ  םיעגר יהי אלו 7%

 הירז\ תא  םמצע | לע .ויטעיו ,תוטורפ = ריחמב .וגלצא : תינקנה ,ןוחצנה תרטע

 ה - -- 7 3-םלועה < : 20

 ,אקסבוגראמ תרמ השאה .תורא-לע טרופמה  ןובשחהו ןידה תא ומווב םוו ידמ
 :אלב םומואתההתויחאה .תודא" לעו . ,הכתאמ .תחת .וא הלעב .תחח התטש רשא
 :תויחאו .תוטוס םושנ תורא:לע רועו- ,תרלל ןהימי וכרקו .ןהל עהוא .סנש .,קיש

 לכ-:;םחיארוקל
 םינותעה "םיאבו
 אב הז :תונוש

 תילטב זחוא הז ןתופוכ:עבראל | םיקומצ:ןייב---הזו

 ?מודקמו ורבחל םכחתמ הזו ,םינמוזמב האמ:ןב רטש וריל עקותו .ידוהיה וארוק "=
 םושנא םיאבו  ,ץחרמה:תיכל םהינקובו  םהידענב יושראוו ינב לכ תא ךולומו = =

 םידוהי העבראש ,הז רכממודחקמלו
 :חקמב .םיקפועה םידוהי ראש- ךרדכ .ןואשכו שערב הסנרפ :םשל וב .םיקסוע

 ,םירחא םישנא. םיאבו .,"הסירפ, .;רמולכ
 םיקסופו

 הלאה .םישנאהו ,םישנא רוע | םיאכו .איה  *חקורי, וז .תונותע וטירמואו הכלה
 וז תונותע ,וניתובר :ראמ הרזמה הלאש םולאוש םה .ירהו .,םה שפנ:ירמ

 ------שמשל םהונפו תבש ברעב םגולה םוחתופ םהשכ ולופא

 ק6ההא10ק5 4. =. תקע הספ ָ

 והורימעהו .והוליהבהו :םירשיו םימימת םישנא וילא ואבש ,חברה תונויסג .לעבו |

 עעהשמה, ממסתקהשונא 2. 0400204 ההפההפמהה ץח 6 6.

 2 ב

 לגו ,תוסג תועיפפ םכדגנל וטספיו = ,םנח:יצחב וגלצא ..םיקלחנה * ,םונפרה
 .םחעיחטב  דומעל איה הלודג הנכס זאו -- תולודג .תרבדמ ןושלב סכילא
 ודומה תפש : ינופ רה לע ןזוא העמש אל רשא תא םכינזא הנעמשה זאו
 אה תוגמ -- ןנלש שדחה "ןורטאית,ה . איה הוצמ --- השדחה ונלש
 ו הוצמ - = ונלש תידוהיה "הסירפ,ה . איה הוצמ --- ונלש ,השרחה "היהת,ה
 - ל ןל ןיאש ימכ המור  ,'הפירפ,ב רפוכה לכ .  תווצמה לכ דגנב תלוקש
 -- -- -- םעבראה תא גפוס ,"הסירפ,ב רפובה לכ

 "ותו םירשוהו םימימתה ולא .םדא ינבו --- םיטעומ םיעגר ויהי אלו
 == פתלוז הטמל ועבצא ףקונ פדא ןיאו ושכע ץראה הנתנ ם.ה ל יכ ,םואתפ
 .טנתארקל ןלא םֶדא ינב ואציזא ,םיתעבש םתציחמב הנכסה לדגת ואו
 ;ווה !ונחנא "םיגויר ב, : ןכרי לע וכרח שיא ,המחלמ> ידמולמ םירובגב
 "אווה ונל ? הזה ןאצה רדע תא םתא םיאורה ! ונינפמ ורוג ,םי ש 1ר פה םתא
 "תוופכ םידמועה ,ולאה תורעגה תואמ תאו םירענה תואמ תא םתא | םיאורה
 "ןנתללממ תא םתא םיאורה ,םה ונל ? שוקלמ לאכ וגירברל םיכחמו םירועפ
 | ושכע תלשומה ,תירוהיה תינותעה תא | ,ונלש "הימונוטבא,ה תא | ,הריבכה
 ,"! ונהנא םינוירב ,ףורגאה ונלו זועה ונלו חכה ונל ,איה ונל + הפכב
 "ב ירה ,תונציל ללכ וז ןיאו הצולמ ללכ וז ןיא ירה !םלוע:לש:ונובר -
 .ךתמ םפורגא תא םיארמ| הבר תומימתב םהיובד תא םירברמ ולא םדא
 "תא וגל םומיקמ םה הברה םתומימת ךותמו .םבל-רשוי ךוחמ .קר ירה .םבל-רשוי
 .ןגא םיתירפמו ותמועל רפעב םירפעמו להקה יגיע תא םירקנמו הזה ןואשה לב
 "ולה ןיא םבל:רשוו ךותמו םתומימת ךותמ קרו .ץראה ןיע תא םיפכמו ריו אב
 . חווה קכאה ךותב דומע ולכו אלו םהמ ושרפש ,םירדובה .םהירכה תא םיאור
 " םתירנחש ,זוכה תא םיאור ולה ןיאו .וכלה רשאב וכלהו ,מיניע רומח הזה
 "גלב רשא םועוגעגה תאו באכה תא םג םיאור וללה ןיאו ,ב%ב םהל םיזוב
 -ןלהא רתפב שיא םוללפתמ םהש ,הלפתה תא םיעדוי .םניאו ,םידדובה םישנאה
 טהותא תושפגו םשפנ רעב אשר:קרילָו אירב ריואלו חצ הזרל] םירוהט םימשל
 "טולכ הז לכמ םיעדוי וללה ןיא ,לפרעה ךוהב םיקנחנו הלפאכ םיששגמה

* * 
* 

 .'חור:תרוקל ןתוא .עבזקו ימוימ  שורפמ ינא העש שלשו  םירשע קר
 והיהב המכ  ,אוה:ךורב:שודקה לש  ומלוע ה+נ המכ | ,יוה א .העדה:תוחיחזל
 ולודג המכו- -ץוק לש תוקרי ראשו םיאשדהו תונליאה םימיענ המב ,םימשה
 = תעשב ,רקיבו רקוב לכב וגילע הסכמו ררויה .לפרעה בר המ ,וגלצא הבשחה

 "ייושראווב ונלש תורוהיה "הפירפ,ה לש תונוילגה תעפוה תעשבו שמשה תאיצו

 נרבדלוג .,ל .,י :איצומה

 .וקתגצסה5 ₪. ה. 005

 ,בונאיורד ,א ךרועה

 ועריינש וב ,זב האמ ,הינש 9 ,רפסה תיב
 ירותחמ םינפה לכ םעו םורויצ םע שדחמ תדבועמ האצוהב רואל אצי
 1 ארורהמ - ריחמ .  דמל .תיסורבו תיסור-ןוגר'זב : : תורורהמ- יתשב  אצו
 "תישילש הבשל פאק 50 תינש המשל תיפורה ארודהמה .,'פאק 90 תיסור

 ! תבתכה .  םירפסה רחסמ יתב לכב רכמהל אצמנ ,'פאק 5

 ג ד. נה6תה6קצ, תהפהה) [(המא8800884 8.

 :| .רעקקעה הרש רעש .ש א

 םישראמ

 ,א"מתת 'א ,ןסינ ר"כ
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 בויננא

 :תימואלה הפוקה תבוטל דחא לבור םיבדנמו



 .ץיראל ץוחבו .היסורב וניארוקו ונימתוח ל

 שכרש םיארוקה רפסמ ריעי הז לע ,הבורמ .הדמב 4 הבח  תותוא ירבעה להקה ול הארה | הנלףב "םלועה תא

 כ : - תוצראה

 =- ונלדתשה | .ותלואג .ץראבו .ותולג תוצרא לכב ירבעה םעה * ייחל יזכרמ | ןותע  "םלועה, תא  תושעל  ונלרתשה ורומ ג

 ,.לארשיב .רובצה" ינקסעו - םירפוסה  יבומ ."םלועהב, ופתתשיש .ירכ רנשפנ לטע לכה ונכשח אל  .ונדיב רברה הלע הע

 ירבעה להקה יכ = ,םיאור ונגה ,םש  םיבשוי ונמע .ינב .רשא ל לכמ = תברעמב / םוי  םוי  םולבקתמה םיבחכמה

 .תז .ונלעפמ תא

 ..ונל .וניותהש .ונכרדב האלה .תכלל .ץמואו וע .ונל \תנתונ וננותע לא להקה .לש ודצמ .וומ חו

 םילועמל = המב | תונבל | (בו  ונהלואגו ונתיחת ןויערל = ןגרוא ארבל .(א + תורממ :יתש ונינפל ויה = "םלועה) = ךט

 הברה .רוע | יִכ  ,םישיחכמ ונא ןיא םלואו = .וז = ותמגמ | תא. העודי הפמב התע | דע ."םלועה  רבכ .םישגה .םתא .םיאוה

 .רסונ ומשבו . ומשלש 'בושחה ריקפתה ותוא המאב אלמי "םלועה ש ירכ  ,תושעל \

 םיטדנופסירוק  .ונהבעה ,וגנוהעב ופתתשי  יכ . , םירחבומה :.םירפוסה 2 תא ונמוה ,ונילע  לטומה לכ תא  םישוע ונרצמ \

 ,:ותוכיא תא .ללכשלו :ותומכ לע . ףיסוהל ונא השב ,התע :דע .וב .ורפחש תוקלחמה לכ .תא וננותעב ונעבק = , תוצראה 5

 םירמוחה  םיעצמאה תא .יכ ,רמאל  ונתנוכ ירה . ץֶראל:ץוחבו  היפורב  ונימתותו  וניארוק לכ | לא / הלא  ןנירברב .ונה

 .התורפס תא  ריקומהו .תירבע ארוקה להקה :ונל .איצמהל ךירצ .וננוהע ל

 הו י'עו .רחא םתוח דוע תוחפה לכל וננותעל שוכרל לדתשי "םלועה, םתוח לבש אלא | ,םכתאמ  םישקבמ .ונא הב

 הרטמ םשל  םא :יכ ,וננועובש .רסונ קפע ,םשל אל .הילע רומעל .ךירצ .אוהש וז הגרדמל םלועה תא תולעהל תלביה ז

 - ןועובשה .לש וחותפו ולולכשל אצוי "סלועה,, תפוקל :םנכנש  לבורו .לבור ל

 ,הז .וגלעפמב ונמע  םיפתתשהמ םירכח םה ולאכ םמצע תא וארי ויאדוקו  "םלועה, .ימתוח .יכ .ונא ם

 תתל םכמ  דחא לכ אג לרתשיו , "םלועה ל .דחא םתוח רוע  אוצמל | , םינמאנה | ונירבח ,םכמ \ ךחאו דחא לכ א לש

 7 7 מב יולתח לכ תא .השענ .יאדו .ונרצמ ונחנא ..הבושחה ותרטמל .יואר .וננותע .תא תושעל .תלנז

 . 'םלועה, תגהנה רומג .רובכב

 .אנליו ,"תמידק , גאלרעפ |

 20 1 0 קת פס 0

 2-08 0808808. פה. , .

 ה"ד  ןופ .טפנוקוצ ןוא  םייקניטעט , לעוצ ןווז לאל \

 | + (ופי) .אירול .ל ,
 . לארשיהןירא ןופ גנובעלפיוא עשימאנאקע יד ראפ םודפומ יז <

 36 5 ידעס 185606 10836508. הס קל 0 ְ

 26 7 1ההתצהתהוה הפ 118008 1-8 ה. 1 ₪

2 

5 
 שב
 ןדצ
4% 

0 

 פאק 8 .עגאלפיוא עטרעסעברעפ עט-6 . לארשודץוא מא

 ,אטראפ טימ 'בור 80/.2 .וקע 100 ,יפאק

 ו 36 6 11 ה 00 1100סם0א 0 0
 ה פאצפה. 16002. ₪5 1/1 פג 9 15 ₪

 םימכחה לכ .תאמ  שקבא : ק"הב  תנבה לע ₪ 100 988. 200 6אאתאא.-- 1% ,

 וליאוי .רשאו ,םמשב | םיעדונה םירפוסהו ת ות א 8 חגזחה םאזחשו ₪. א 0 1 .

 ירפס לע ;ערל םִא .בוטל םא ,םינותעה ילע 2 עימשהל 26 9 ,חפממסממ6 ץסתסמוה הק1ס6קיה ו

 םתבתכ תא ינועידוי יכ-- 'ק"הב .ירואבב  השרח  ךרר, א שרחה פאה 5 אר םסק. 2 ₪: 50 0-2 ₪ .

 םע וריחמ ותונקל םיצפחה הלאל ,הו ירפס תא םהל חלשאו ל 10 ,תט6קהמוצה ןמדמ ת טתמפפ 8 רו '

 תלשמה םע (קורקר) "ביתנ סלפי, ירפס ריחמ ;,פאק 99 חלשמה רפ) תפמא 12 פסו, 100 פע 0

 ,חלשי אל כ'נב .!פאק 89 / רחי  םהינש ,'פאק 9 תש 11 :זםהסחהמק-1:התומהזל] זמ 1900/10 ת. 190%
 9פא80אוז. 7 ק. 50 א. סמ 6. /

 התכתב פאק 10  ווירפ , גרובסאה  ןיא * סערגנאק,ןעטפינויצ -

 1. 0- םהקהמספתינל, ההמהדה ו 4 =

 תק. 1. והנהתס\ז1( ווםה, ?םוז]ת 8 ; 11% ה. סה: ת60ק1ַקְה הבמה :וצ ךיו -- קמ
 : 2 : 2 ל 2



 המותהה הלבק תכשמנ

 לירפאב .ןושארה ןמ
 ירבעה ןועובשה לע

 רול רצ
 הנש) (תיעיבר

 . ונייה ,עבר לכ תלחתמ .קר תלבקתמ המיתחה
 .רבוטקואי ילוי , לירפא ,ראונאי

 ,םישרח השלשמ תוחפ אל ןמזלו

 תישארמ

 ,לבור % הנש יצחל .,לכור 4 הנשל
 ,לבור 1 הנש עברל
 הינמרגב ,םירתכ 10  הירגנוא-הירטסואב

 :היסורב  ריחמה

 לוח בא
 ,גניליש .9- הילגנאב ,קרמ 9
 יצחל הז ןובשחכו קנרפ 1% תוצראה .רתיבו קנרפ 10 לארשו

 ,הנש עברלו הנש
 י"ע  "םלועה, לע .םותחל םילוכי
 :.הסירדאה פ"ע ןלעקב "טלעוו,ה

 טום 3/תגסוה, 6080110 10 \ש ו[ * אהדס]וםשסותש 1.
 : אנליווב "םלועה, תפירדא

 ק6הּהוושוה .,ז[ 00" םוותסחס, 00ת תהדסווהה 5

 1/60801ו0ם = 101% 1ם0, 80108( 15.
 רמונ תא עידוהל םישקבתמ םתמיתח תא שדחל םיאבה םימתוחה לכ ,1 ,3

 :םהלש הפטעמה יבג לע םשרנה היצידיפסקאה

 זאנוואראראעפ .איראמ, הכלמה לש תחקפמה הקלחמ :
 קסבורדגסכלא .ריעב םימלא םישרח לע ה"רי ו |

 .וקדדיה ה ההאה ה-7

 הכלממה תושרב היהח 1910 תנש רבמצד 8 םויבש עירוהל תדבכתמ =

 [טספפוז. תסדז.| ה 5 רינה

 קפבורדנפכלא ירעד  םימלא-םישרחל .רפס יתב  תכוטל
 .עיראטאפוועיו =

 תעב ,םיטעקאפ ענאיואק ידי לע ונצרא יוצק .לסב וחלושי ל":ה הלרגהיוסיטרב =
 .5בגמ םיסיטרכה רפסמ .לבוה 1 .סיטרכו םיטרכ לכ רוחמ תלבק

 : תאוה תבתכה י"פע חלשי ףסכה
 ל 0 אגצסקממויסה. ע6.,/ 0צה5הַק | ם0ה0יז0ה-

 028 0 7 5'0-11תזתזצ'פ-

 תכרעמ ; ל"וחב םימתוחה

 ב"ור 0 דחא וכו | .765 אוה תוכוה יסיטרב רפממ <>

 , 500 < 4 4 י| ב"ור 8.000 | םלכבש לודגה תוכוה =
 ילרוג םיששו תואמ עכש | , 0 2 0 8 .דחא :תובז
 , 25 דחאו דהא לכ תוכו 00 2 ו
 םורחבנ ואובו הבש ,  הול תרחוומ היסימוק הקפת רשויב הלרגהה תנהנה לע
 םירחבנה םיומוקמה השעמה תשרח יתבב םידבועה לכמו  םעה תוררש לכמ

 .חזל י'ע |
 תואצוה לע אטסופה י"ע הכוזה דיל רשי הלרגהה רחאל ףכית הנחלשת תויכוה \ /

 + םירוכטה םיסיטרכה קר וחנוי 'זאריטב > הכוזה
 תולשל םושקבמ ,םיסיטרכה חולשמ תעב םירוצעמ לבמ ענמהל ידכב
 הסירדאב ירשפא רתויה לודגלרפסמ לע םידיחי םישנא תאמ לבקתנה ףסבה תא

 ,יטרפ הנוק לכמ תטרופמ :
 .'פאק 7 תונב תואקרמ 2 חולשל אנ וליאוי- םי'זאריטה:חול לבקל  םיצפחה

 .םולבקי הלרגהה רחאל ףכיתו

 :רמ .אוה םירצמ ץרא לכב "םלועה, .ןכוס

 ,דיאפ טרופב רעטכיר ,מ
 ו ₪ ו. םוט(זמ סע8 הוה 08( 0

 הקירימא .תנידמל םלוע ה, כוס
 (סזמיבו ןאמרעקורד ים רמ

 8. קוט עא 00 08081 3

 .."ץראב | ,רלוד 9 /:  הקירימאב

 ;ביבא, תאצוה 7
-2--- 0 

 :דומל ירפס
 " הש הרודהט .,יקצישוביל .,א--(םיליחתמל רפס) רליה (1

 מ ל 29 רוחס

 .,יקצאש ,ל--(הפשה 'זומל תישארל הדותמ) בתכב תירבע (5
 ןנפ , ,'ק 35 וריחמ

 ,בונבוד ,ש--תושילש הרודהמ (ןושאר קלח) םירבעה תורוק 83
 60 ורוחמ .יקצי שו בי ל :א תאמ תירבע

 ,ל'נה--הינש הרודהמ (יגש קלח) םירבעה תורוק (4

 שמיל 70 וריחמ
 " םניכה .ימו תפוקה -- ,ל"נח (ישילש קלח) םירבעה תורוק (5

 ןושמ ,'ק 70 וריחס

 :םידליל ארקמ רפס
 ,יקצי שוב ל ,א --(םירויצ .םע) םירבעה תֶודגא רחבמ (1

 מ ,'ק 6 הריחמ
 פ ,'ק 6 הריחמ ('ב .תרבוח) םירבעה תורגא רחבמ 9
 'ק 6 וריחט ] וס ל נ צ ק .,י--(םירויצ םע) תוישעמו םירופס 3
 ןועמ ,'ק 6 וריחמ (םירויצ םע) וילזונבו רשנב השעמ 4
 וועמ ,'ק 6 הריחמ ('ג תרבוח) םירבעה תודגא רחבמ (5
 ,ץיבורטנ ק ,ש י"ע םידבועמ (םירויצ םע) תויח תוחיש (6

 ,'ק 6 וריחמ
 ,'ק 6 הריחמ

 :"הפי תורפס,  הקלחמהמ
 קנמחג 'ר .תוישעממ , 0% תרבוח) םישדח םיבתכ 1 :ץרפ ,ל 2 1

 \ .רבהמה תנוטת םע

 ונומת םע .ןמ שי ר פ .ר/ .(השעט) םלונה (--5
 [פיכר םירויצ םע , תינויה היגולותימה ירופס רחבמ) ןוי תודנא (4

 , .ןייטשנזור ,ב ,א י"ע םידבעמ
 ןב .,א .'א תרבוח ,(תוסישרו םיִרוָּפפ) םייחה ירורממ (5
 .יקצישוביל א ,!תורלב (66
 בוד<]ב ,א (!ב תרבוח) םייחה ירורממ (7

 .,שרוד לכל הלשנ ריוצמ טקפסורפ ₪
 , ! תכרעמה ינינעל תבתכה

 880 םהקשהפה, [46ה03088 קב 2605 .
 ' :היצרטסינימדאה ינינעל ,תבתבה

 ה ה. תו הסווהז 0 ₪3קווהפה, | [1התסמווו 6.

 קוברש המלש לש םירפסה רחסמ תיב .תאצוהב
 . םשב השדח היתמותסירח רואל .האצי

 תינושאר םיקרפ
 אומת םע ,תישילשה-הינשה םידומלה ₪ ריוצמ ארקמו דומל רפס

 ,ןאמכיפ בקעי תאמ , בתכב-הדובעל הרחוימ קקלחמו
 + יפויהו רודיהה תילכתב :םפדנ, רפסה

 .פאק 65 רפסה ריהמ

 וועדמהו הפיה תורפסה תועצקמ לכמו .דומל ירפסמ טרופמ .גולטק
 +םנח שרוד

 ו 9. ד. 00060088, תתהמהה.

, 
 4'ַד תרבוח) םירבעה תודנא רחבמ (7

 : ל"ומה .תכתב

/ 7 5 
 [ ןלנקב טלעוו י"ד, לש תכרעמה

 ו 19 סן1ת סע ₪ 31, 1560. ,,1216 7616"

 למ "לוע .ליבשב תועדומו םימתוח .תלבקמ
 לש

 0 םילוכו .הינמרגו  הירגנוא-הירטסוא תונידמ .יבשוי ₪

 110/6) ראודה תדועת .יספוט ירו לע םתמותח .ימד

 !'ע םוצטקמו ל"גה תכרעמה תכותכ .םש לע םיכורעה

 ל יארהדקולחמ י"ע םג םותחל רשפא) ,הטסופה



 ר"ע ל שוברל | תפאוש = תונויצה % 0 ה 2 ְע ן ו ְע 1 2 ש
 < לארשו ' ץראב | לארשי | םעל | יולגרטפשמ

 ,ישימח : םוי לכב אצוי
 0 15- תממכגורפ)

% 

 ןפתה >
 , הפצמה לע

 ,.תוילג לש תבש (א
 . הקשיזרוא הזילא (ב

 , תנקותמה תודהיה ןוקית
 -םיובנירפ .,י .(-מ) ..ןילופס . תוללובתהה .תיחת
 ל א" ו 0 הפיחל .הנפישארמ
 < רלפנרב .ש ר"ד < ,(ףוס--ז) ברעמב תיעדמה תורפסה

 . ;רםנייטש .בקעי ,(ריש) שא

 ,גרבניו .ז ,צ (ףס) .ןילופ רילי לש וירופפמ ,,היתיאר

 . םָאה 8 ,םינותעב |

 ,תונויצב

 . לארשי ץראב

 ,היסורב 06

 .ץראל:ץוחב 3

 / פק 88 שרתלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור % הנש יצחל ,לפוו 4 הנשל :היסורב *םלועה .ריחמ

 לוד 53/1 התירימאב ,גניליש 9 הילכנאב ,קרשמ 8  הינמרגב , םירחכ 10  היראגנוא.הירטסואב | : ל"וחב : .

 ' .חגש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנופ 10 לארשי ץראב

 . 30 הפירדאה יוגש דעב
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 .תּואירְּבַה תרימש
 פ וןעס ןייה אוה ירה לּוכָעָה .יִרָבִא רֶאְשּו הָבקַה לש ןמָאְנהְו יּהָמַאָה גָהאַָה- -לֶאפריִזעַס ןייה
 4 ם 1 0 9 לולב לכו . ה צ --

 ייה אּוה יִרָה הָליִכָאָה םֶדְוק הָיְהְשַל בוטהו .רַמְחְנה ,בֶרָעָהְו קותמה ןיגה--לֶאָפְרֶיְזַעַס ןיוה

 ויה אוה ירכ דאָמל .דָהועְמּו אירכמה . סְָרַפִמּו ןיִזְמה הקמה -לֶאפְרעְס ןייה

 ייה אּוה יִרָה ריִהָמּו לק ;רּומְג ּוָּעְל הקּודְּב רַמויהְו הָחְלִצּומה הָיְּפַה--לֶאַפְרְִעְס ןייה

 : 2 .ףוגס יִרָבַאְל ,עופמה ןויה--לֶאַפְרְזעַס ןח

 ולאפְךְועְס ןייה אוה יִרָה הָגִִמִהְו הָטפְרַה םֶכעָּב ןיפינמ 15 וא רֶבְַּש .חֶנייִמה ןווד--לאפְרזעַס ןווה

 ,לאפרןעס ןטה .תֶא ,'ךא | הנס לכ ירא ול רע סיפר פיצעמ נד לֶאפרעְס ןייה

 יה .אוה "רה הָבַהִמ שיח םפקַתְל ּובושי יִּכ ,ּוש
 1: 0 צב - % .

 ןוסווחהבוה 3 0-0 פהתההס, הטסוו= [9ק3ו₪וה] + או יתמאה לֶאַפְרֶיְעַס ןייה

 גנורעדרעפעב"ןענאזרעפ
 (ערעישאספאפסקעדנעשיווצ .עיוו  עדנעויירכעמויאק)

 ךאנ
 ןעלייטסלעוו ןעללא

 ןעיניל .ןער .יוא  ךילמהענראפ

 ראי ווענ"גרובמאה
 ל יגרוב ןעיניטנעגרא-גרוב

 ל :סעקנאב : ; 5 ןעילוזארבדגרובמאה
 0 בתרא םמהע) םא\\ : / ךיירקנארפ"גרומז אבוק"גרובמאה "ךאר - - 1 נא אדאנאק"גרובמאה

 9 ל .עעז .רוצ : ןעזיירסננולאהרע  דנוא . יםגנוגינגרעפ
 ר ןעטרהאפדנאלדראכ  ,םייהטנארד סיב .ןעטרהאפ""ראעטעמ,,  ןעגיגעט 19 = ןעטרהעוועב עיד ופ ל / /

 ןעטראעדאב ןעטמהירעב ךאנ ןעטרהאפ  ,ןענרעבצטיפש דנוא .ףאקדרַאנ סעד ,דנאלסיא סיב
 . ,דנאלטטאש דנוא דנאלריא  ,דנאלגנע ךאנ .דנוא :

 .ָטקנארפ דנוא סיטארג עטקעפסַארפ

 : ד החוויה ₪ רוה 0111: 1118109 סמ 17 87170 די

 !הכז םדוקה לבו ה .םיאפורה תצעב ועמש 0
 : , . 000-077 006000750740 00 י0-כ-190-06--) ו

 ומממשמ "7 ")37 4 ו ִע ---% , ןיי לש יצחו .תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה
 : , : \ ו

 טלחב תווומחה תולמה לכ וצבקג וב רשא .ךורעה רפס .אוה אלה 5 ל ז ה ב /

 ; . לאיחי ןב ןתנ וניכר תאמ ב"א י"פע ורדסגו םישודמו  םיטפצרה ותוא .םיליכמש הדמ .התואב לורבה דופי תא ליכמ |

 .ךורעה ףסומ רפס םע וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה רופיו , םיאפורה לש .םילועמ רתויה

 0 תורעה םע  ,ל"ו איפסוט  ןומונב 'רל '- היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא .אירבהלו .םדה תא  רהטל  ידב

 ז טוהאק ריד הדוהי .ךונח רימ / ,תונייה ראש לכמ .ףתויב לוזו  רתויב  ליעומו םינטקלו םילודגל
 /- + ךרעה ןיח רפס םע םוקלח 'ח ,

 / ' .הפידואו יושרו ?למרכו תרבח לצ ש
 ( = ילנה 84 חולשמה םעו לבור 80 ךרוכמ .יתלב וריחמ - ה

 - תחתמ התע הו אציש ומב דאמ 'בוט בצמב אוה ל"נה רפסה 0 רש רפא מארש רה ה 0 שלה רמלה ראס

 / ו יאר ה
 -  יםימלפמוק השלש קר י"ת וראשנ ,תרקבה םעטמ קחמנ אלו ,םופדחה

 | ,הכז םהוקה לכו |

 !תבתבה  הקירימאב "הירומ, ןכוס קוגוער יי ם"ומה לצא וגישה
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 לכקתנש איה  קוח --- ,"םכל היהת חבש :ןושארה . םויב
 ,םואְלו .תד לדבה .ילב הנירמה ינב לכל .הבלממה!ףמ

 .הלשממה תא הכלממה תמוד .המידקח
 תורחאה | תונומאה ינב תא בייחל | הצפח אל .הלשממ

 תשורחלו רחפמל רטסונימה ןגס ,םירצונה .לש תבשה תה
 ,ןושארה  םויב המלש .החונמ תעיבקל .ללכב דגנההש

 תונומאה ינב וחרכוי המלש החונמ .עבקנ םא, וירבדל םע
 תא םירצונה לע קר רופאלו ,עובשב םימי .ינש :תובשל

 .'רשפא .יא .כ"ג ןושארה םויב הדובעהו חס

 תעיבקב אקוד הצפח ,תינלפמ לדבה ילב ,ה לו כ המודהו =
 -.-םילאמשהו .,תטלשה תדה קוזח םשל םינמיה ,המלש החונמל ו
 תעיבקב םילאמשהו .םינמיה . וקלחנש : אלא ,םידבועה .תחונמ ם
 םשב יקסבולפימאז - רמא --- .הנידמבש = תישארה \ תדה,' ,ם
 ,"איה .היגח .תא גוחל ךירצ ןכ לעו ,תיבלסוברפה אוה--םונמ
 לבל ןושארה םויב קר החונמ עכקתש ,םינמיה ושרד הז סנטו
 ,םולב אלו וניא .תדה  קוזח יהדירלש ,םילאמשהו , הנירמב םיודז

 םנ םלואו .,ןושארה  .םויב אקוה  החונמה | תעְָפקב \ וצפח
 יורמא "םילמעה,ו = םיאד'קה , םהיתועדב  וקלחנ .םמצע ולאמו
 ךירצ .רבדהש אלא : ,החונמה םוי המודהב !עובקל  רשפא"

 ,רבדה ..רשפאו : ,ריעה = ןוטלשל  םוקמ ' .לכב | רוסמ =
 םויב---תורחאה תונומאה ינבו  ,ןושארה  םויב .ותבשי = םירצואמ

 ינבל הלח החונמה .היהתש ,השרד םיאד"סה לש היצקרפהו ,
 לכ ותבשי םירצונ הכורש רוע אלא ,רחא  םויב .אקוד תחא
 ריעו ,ןושארה םויכ ,ללכב .םימלשומהו םידוהיה .םגו רע

 םורצונה םגו  ,ריעה  ינב לכ .ותבשי / םידוהי .:הובשוי נו

 ןמרירפ ירוהיה טסופירה = .םידיהיה לש תבשה ' םויב +
 קיפסמ םעטו | , םיא"דקה לש אחסונה תא לבקל * ,ןכומכ

 קופסו ףוגה תחונמ ,המלש החונמ חנ דבועה ןיאש ,וירברל ןח

 ,,הרופמהו תרה י"פע ותביבסלו ול שודקה םויב אלא  ,חודה
 לע רובעל .סתוא חירכי ןושארה .םויב החונמה קוחש ,ם

 8 החונמ וערי אל = ,לוח םתבש תא תושעלו

 ירה  ,םירוהיה ידעצ תא רצהל ןתנוכ התיהש ,תושָרחהו תונשיה
 ,הרבחה ןוקת םשל אלא אב אל ורקיע לכש ,הזקוח
 תא. םרוה אוה .רתויב השקהו הערה הרזגה ונליבשב | אוה
 רומעה תאםג שרשמ רקוע אוה הז םע רחיו ,רמוחב ונמוי
 ,וילע םינעשנ תירבעה הרעהו ירבעה תיבהש ןוכיתה

 תיצקאירה לש ןלוק תא הז קוחב עמשנ םא העטנ הלודג תועטו
 / \ יארו םה .יחוכוי םיאד"םה ,רבלב = תומשיטנאה | תורבגתהו
 יננרובה ירי תא קוחל אלו .הדה .לע ונתוא ריבעהל אל ונוכתנ
 \ירפומ עויפ .ועייס ז"כבו  .ירוהיה ינגרוכה םע ותורחההב ירצונה
 העצה םנמא ועיצה םה  ,םינמיה לש םתחסונב קוחה תלבקל
 היה רשפא יא ןה . ידמ  רתוי תיבופירגורפ לבא  ,תיביסירגורפ
 םוקמ הזיאבש ,רבדל םיכסת המודהש ,העדה לע וליפא תולעהל
 לש וא םימלשומה לש םתבשב חונל םירצונה ,ובייחתי אוהש
 ןומלשל החונמה םוי תעיבק תא המודה הרסמ םג ולו , םידוהיה
 לכב אצמתש | ,תערה לע תולעהל .היה רשפא םולכ  ,םירעה
 = ריעבש םיטעומה םירצונה תא לטבתש , תחא תינוריע המוד ףא הנידמה

 !ץושרקלו תבשה :םוי תא רומשל 'םבייחתו םיבורמה םידוהיה יבגל
 ינב לבל המלש החונמ לש קוחה תעצה ,עודיכ ,הלבקתנו

 / .ןושארה םויב אקודו ,הנירמבש תונומאה

 " לבקתת דחא םויכ המלשה החונמהש ,רקיעה היה ם"יארסהל
 םא .אוה רשפא יא הז רברו .,םיחרזאה בלב עבקתו תורודל
 .,בוחרה תחונמ .,קושה .תחוגמ ,תיללכ החונמ היהת ג ל .החונמה
 6 ם"יארסה ויה. םיכירצ הז רקיע ינפמו .הלוכ רועה .תחונמ

 :.הנירמב ..טעומה .םהש  ,תורחאה תונומאה .ינב .יסרטניא לע
 ,תורחאה תונומאה ינב .יפרטניא לע רתול וצפח אלש ,ם"יאדקהו
 הרוצ תעיבק :לעו .תיללכה החונמה .רקיע לע .רתול ויה .םיכירצ
 / ,החונמה .םויל "תבש, לש

 ןירה -- םירחאל אוה .הנקהש ,רבהב םילקתנ .ונחנא  םִאו
 אל ירה ,דחוימה | ונבצממ .תחרכומ האצות אלא הז ןיא
 יִמ .יכ -- ונמצעב ונחנא םג אלא הזב םימשא םירחאה
 ;תיללכ =ת שה אש םע ונא

 ,ףןויטבמסה 6 המלשה * החונמה איה "חוואר | הרקיעב
 ו 7% ,הלוכ ץראה תחונמ ,ולוכ בוחרה תחינמ היהחש
 תב החונטה 0 6 לבא ..ונלע תבשה לש רקיעהי םג .וחז
 , גא. ירה ךכופלו ,ונלש ץרא ,ונלש בוחר
 | ראלב שש ומ רטוב .ונמווק תא .סורהל .,ינחרכ .לעב ונל
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 ו פא

 םינלופה = םירפיסה ןיבש "הלודג רתויה םירוהיה  תרירי
 ,םיפלאל םישנא ורהנ הנורא ירחאו ,תורבקל הז עובשב הלבוה
 םירזמ םירז וחנוה הנורא לעו ,אטילו ןילופ ירוהי  ,םידוהיו םינלופ
 ,אטילב םירעה ינוטלש תאמ הרכולו המשל ושגוהש ,םינוש

 תובר תוידיהי. תורבח תֶאמ ,ןילופ .תנידמב ינלופה רובצה .תאמ
 אטיל ידוהי ושנפנש הנושארה םעפה איה וזו. ,אמיל ירעב
 ןורחאה דובכה תא קולחל ירכ ושגפנ --- ,םינלופ םע ןילופ ידוהיו
 ינש ןיב תורחאה ר'ע המלח הימי לבש ,הלודג תינלופ תרפופל
 .תהא ץראב םיבשויה ,וללה םימעה

 הביבחו םידוהיה ברקב הקשיזרוא הזילא ההיה .תמסרופמ
 הימחרבו  םידוהיה לא התבהאב התיה הריחי תמאב יכ .,םהילע
 . וז התבהא התיה האלפנו ,םהבש םיאכדנהו םינענה לא םיברה

 ,הזוחא לעב ליצא לש ותשא ,אטילב םינלופ םיליצא תב
 םיקחרתמ אטיל ידוהי תא התארו .אטילב הלדגו הדלונש תינלופ
 תוברתה לא םיברקתמו ףרוע הל םינופ ,תינלופה תוברתה ןמ
 ףאו --- ,םירעהב תיסורה | ןושלה תטלשהב םיפתתשמו  היסורה
 הימחר :,היפמ  טלמתנ אל האנשו םעכ לש רחא רובד
 ויה  יארוש ,םירמה תושגרה תא וחצנ  םידוהיל  םיברה
 . הבלב םיררועתמ

 רואתל היתוריצימ לורג קלח השידקה הקשיזרוא הזילא
 ירפוס ןיב | הריחיהו הנושארה התיה איה .םידוהיה לש םהייח
 ,םינלופה לא :ידוהיה לש ופחי רואתב קר הקפתסה אלש ,ןילופ
 יתלבו רז אוהש ,ירוהיה לש ימונפה ומלוע ךות לא הרחח אלא
 לגסל ידכ ,תרפוסה הדבע הבר הרובע ',ינלופ לכל ךכ לכ ןבומ

 ,ותמשנ ךות לא לכתסהל ,ידוהיה תא ןיבהל תלוכיה תא המצעל
 תורפסה לע הרקש ,הרנביל לא היבתכממ רחאב ,הירבד יפלו <

 ,טסוי ,ץרג תא הארק ,םידוהיה לש תירוטסיהה *'וכו .רגייג
 היניע תלחמש אלא ,תירבעה ןושלה תא םנ דימלל הליחתהו
 ותוינוצח רואת םשל קר אל יכ ,הירומל תא רומגל הל הנתנ אל
 הירופס תא הקשיזרוא הבתכ ויתוכילהו ויגהנמ ,ורובד ,ירוהיה לש
 יכ ,םידוהיה'לע הנגה םשל םג םא יכ ,םידוהיה ויחמ הירויצו
 , םהילא הימחר ויה םיבר |

 תא שרושה ןמ 'רוקעל ,םידוהיה לע ןגהל התצר הקשיורוא
 תשרותה | ,היוזב הירבל ידוהיה תא השועה ,המודקה הערה

 תולועמה םהיתודמ ובר המ .םינלופהל תוארהלו ,םימיה לכ ער קר ' <
 לע םג הרבגו הקימגולופא התשענ וז הנגהש שיו ,םידוהיה לש
 תולטנמיטנס האלמ הקיטגולופאה החיה בור י"פעו .יתונמאה רואתה
 ונבלב .הדילומ .התיה וננוצר תורמל רשא דע ,ווכ הבורמ הדמב
 ,הלמחה וז. הנגהב םישגרומ ירמ רתוי . תורמרמתה לש שגר
 תישאר ,אלא ,םיצור .ונחנא םימחרבו הלמחב קר אל ונאו ,םימחרה
 ,טושפ ישונא סחיב ,טפשמבו קרצב ,לכ

 ,ידוהיה דיחיהל ,ידוהיהל הקשיזרוא לש הימחר ויה םיבר
 תא היניעמ ריתסה :ירוהיה דיחיה לבא ,הנענו ףררנ: אוה רשאב
 םעה תא ,ידוהיה רובצה תא .,הנענהו ףדרנה ידוהיה רובצה

 רותב ידוהיה לש וירופיבו ויתורצבו ,הקשיזרוא התאר אל יִ
 םע שרחה ידוהיה הל חיה .ןכומ יהלבו

 .תימואל הואגו  תימואש9הרכה ךיתמ תועבונה ,ויתומחלמ
 ידוהיה תא תעמוש התיה ,הנינחו םימחרב לוהמ ק

 .ויתופיאש ל
 ןיב .תמא םולש תורשהל -- דחא רבדל ה

 םה םיברו ,םה תחא .ץרא ינב םהינש
 םינלופה ,םיחאל םתוא 'םישועו הזל 7

 רברמ שרחה
 הימו לכ

 ; ינלופה .ןיבו .ידוהיה
 םתוא םירשוקה םירשקה

 . םתרובע תא םירבוע | תויהל \ םידוהל יכרר לא , רומלל .םיכירצ
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 / בחשכה תונונעתו  ןוממה = זובזבמ קחרתהל = ,היגרנאב
 ל לגסל םיכירצ םירוהיהו ; המורכו ,םהב םיפוטש ,םינלופה
 ו ,םינלופח לש תוברתה תאו םישעמהו תושגרה תינידע תא
 = ףמולכ ,םידוהיה תלאשל ןמאנהו ידיחיה ןורתפה היניעב היה
 \ , תוללובתהה

 ף .רוגעל הקשיזרוא הלדח אל הו הלאידיא םויק רעבו
 אא תכירעב הפתתשה תונורחאה היתונשב רוע ,ןורחאה המוי
 / ותיניאפלאש הלרתשהו = ,םירוהיה  ידלי .ךרוצל תינלופ אתיב
 !ז דע ,התארש פ"עאו ,םכל לע  תלבקתמו םחורל .החונ אהת
 ןממ .תנידמב םג אלא אטילב קר אל תואיצמה איה  הקוחר
 .ןהרחהו ךולה תקחרתמו תואיצמה תכלוה .המכ דעו ,הז הלאיריאמ
 :המלח םייקתי ףוס ףוסש , ןימאהלמ ו"כב הלדח אל ,לאיריאה ןמ
 ;נקנ וטשפש תיפיאשה ןתוא הקשיורואל ויה תואונשו תורז םלואו
 וטל תונורחאה .םינשב  רוחיב  ,םילועמ רתויה וליפא םינלופה
 ושב הפתתשנ אל םלועמ ,תיגיגכ רהה תא | םירוהיה לע
 גש הקרז אל . םלועמ | ,םירוהיה ךגנכ | םירבה | סומלופ
 עגה ןהוא ןיעמ םילמ היפכ .וטלמתנ אל םלועמו ,םירוהיב הרמ
 ןו השרמ :ינירה גירוהיה .יפלכ יקסבוחוטניבש לש  תוריפחמה
 . ,יתמרא לע תויחל

 'ןא הנהכ םיבר .םימחרו הבח ךיהמ .הקשיורוא .התיה ו
 וה אל רבד םושו ,םהייח לעו םידוהיה ייחמ הירויצו ה ירופס
 ה .םימח-ה תא .טועמהל ,תאזה הבחה תא שילחהל וחכב
 תיוטסהה ידומעב רכוו .םש הל ריאשהל התוכז איה תאזו
 \ : , ..תירוהיה

 וע לע םייחה ,ימואלה ירוהיה ונלגדל םיעבשנה ,ונאו
 וועצתא הערי אל הקשיזרוא הזילאש ,ונא ,תימואלה ונתוקתו ימואלה
 א םימשור ונא-- ,ונתמגמו וניתופיאש תא םנ ןיבהל הלכי אלו
 / : םלוע תרכזמל המש

 גימחרה :תאלמ .הלודגה תרפופה ,םירוהיה תדודי התמ
 [ךורב הרכז יהי .הנינחהו
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 . ו תויגפ'פ | ןונה

 פלוגה םיכרכל .בור : י'פע .םהל שי  תוידוהי "תונובש, .יתש
 עיושעה םה "רהה,, יבשוי ., ריעה-ררומו ריעה:הלעמ : הקירמאב
 "ץראל התוא םיבשוחו וז הנירמב ועקתשנ רבכש ,םיחרזאהו

 ואט .ורקענש ,םירגהו םיינעה .םה "קמעה, = יבשויו . ,םתדלומ

 ,השרחה םצראב םיקומע םישרש וכה אל ןיידעו ,םתרלומ
 הונוהש ,"תנקוָממה, איה ,,הב םיזחוא רהה יבשויש ,תורהיה

 שי איהו ,רההנ "לכיה,ב .המשוהו  ,זנכשא ץראמ ,םיל רבעמ
 ןפיוופנה םויב ,הנשב .החא םעפו---,ןהכ ידגב שבולמ "ובר, יפמ

 ,תאזה "תוההיה, תא עומשלו תוארל םיאב
 /'לטעה יבשוי, ברקב הבר .הסיסת.תשגרומש העשב הבו

 וזה יבשוי, הנה ,תודהיהל .השרח .הרוצו שדח ןכת םישקבמה
 ,םהל שיש המב חור .תרוק םיאצימו םהירמש לע םיטקוש

 'ענכותמה, הנחמב םג העמשנ םנמא תונורחאה םינשב

 לווה בלמ תחכתשמו תכלוהה .,תודהיה .תרירי לע .תישירח החנא

 וחחנועל םרונש המ  ,תודהיה לש .ןכתה תונקורתה לע ,ריעצה
 ןנוחב לכ םישיגרמ םניאש ,תובבלה לש המויאה תונבאתהה לע

 , ..תודהיה
 שנ אלו ירמ .רתוי :התיה | תישירח וז: החנא םלואו

 יהבוטל אוהש לכ יונש וליפא המרג :אל ןפלו ..בר, להקב
 הררה ר'ע קראיונבש .םירוהיה םינותעה .םיעירומ :הגהו

 \ לגההב חספ לש ןושארה םויב .סונגמ ל"י" רירה שררש
 ה ןמ םיאצויו חור-ץמא םיאלמ םירכדהו - ,*לאונמע, .לודג



 םשכו .תודהיה ץעמ .ןטק ףנע אלא הגיא תנקותמה תודהה =
 תודהיה םג התיה ךכ ,ץעה .ןמ .רתוי הארמל ףנעה הפו םיטעפ)
 תירהיה ןמ חתוינוצח לכבו .םיררהנה היתולכיהב הפו הנ
 תוינקירה לע םילעהל לוכי אל הוה ינוצחה היפי  םלואו הנה

 ,"הבש תויחמשה לוו

 םיאשונה הלא ,םינקז קר ינפל האור ינא רדהנה םכלכוהב, =

 לבא .םהיתובאמ השוריב :ולבקש ,תודהיה תונורכו םבלב וש
 םיכלוה םלוכ +םכיתונבו םכינב היא + ריעצה רודה אפוא ה

 ,דוע בוש ילבל ,ונתאמ םיכלוה םהמ םיבה  ,םמעל .םורננזמ
 רשא םיהלאה תא םכנחמ ברקב םיאצומ םה ןיא מ .ןעי + עו
 ..ו"םישקבמ ה

 םוימ "לאונמע, .לכיהה ילתכ דוע ועמש אל .הלאב .םירבר
 ,ךכ לכ רידא םשור תאזה השרדה התשע םא ,אלפ ןואו

 אבל ריתע יכ ,םירמוא ,תנקותמה תודהיה י דו מע ועוערונש ד
 תא .ליצהל ומצעבו ורובכב שהיה ברה  ונאקושמ קראו
 םידיתע יכ ,םירמוא ;"יטינפה ביואה, ףכמ "םוהטנעדוי:םראפעוה
 ירבד לע  םלהקמ פונגמ ר"דֶה תא איצוהל םימרופירה םיננוא
 ; םיברב שררש "תוסרוקיפאה

 השררה ןכת אל ףא ,רקיעה ןה וללה תועומשה אל םלואו
 םיליטמ .םגו ,ללכו ללכ םישרח םירברה ןיא ונל .,םונגמ .ר'רה ל

 אפרל עיצמ םונגמ ָך"רהש ,תופורתה ןהוא- תלעותב קפס

 + תנקותמה .תודהיה חא
 לש ותשררמ ,ובש ימואלה .רצמ הוה ןויזחה לע .ונדמע-ךא

 ימואלה | ,רועצה ירוהיה לש ולוק ונילא = הלוע * םונגמ רוח
 אוה  תמגרותמ תודהוב ישפנדקופס אצומ .וניאש ,ינוצקו

 : .תירוקמ תודהיש
 םוירנימיפה = ךונחו  הקירמא | דילי  .אוה  םוננמ  ר'דה

 תודחא םינש ינפלשו ,תונויצהו תוימואלה לע וב םירזוגש , יטניסנסנ
 ,תימואלה הרותה םלואו .תונויצ לע ופפתנש םירומ השלש ווב ווש
 תא ,.בלמ החיכשהו ושרדמ .תיבמ אציש רחאל םונגמ ר"דה דמוע
 ןמ .רחא ושכע אוה ירהו ,ויתוברמ לבקש תימרופירה הרוח
 ,חרזמה לש תודהיה םבלב הטלקנש ברעמה ידוהיבש םיריחא
 תדמועה ,תנקותמה תודהיה לש היתומא 'דב םוקמה ושכע ול עו
 ,"רהה יבשוי, לש בוטה םמעטו השררהו לכוהה לע ק

 תויהל לרחת יכ--+ תנקותמה  תודהיה תאמ .שרוד .ינא המ,
 ,יהוהיה םעה לא רתוי הבוהק היהת יכ ,רבלב תולאיציפוא חוד
 ..."תובא-תרוסמ לאו וצרא לא ,ונושל לא ,ותרוח ל
 ונא .םיצור, :םכשפנ תא ולאשו םכבבל .ךות .לא ומינה, |
 -- ,םכינפל תומהו  םייחה הנה ,ואר יז אל וא  םירוקי תו
 ..('וםֶבל ומ

 ...םייחב .ורחביש םפוס

= 

 .ןילופְּב תוללובתהה תחת
 ו

 הדיקפת אופא היהי .היתושירדו תימואלה  תודהיב המחלמה
 .השרוחמה .",רזיא,הו הריעצה תוללובתהה לש יריחיה .םנו ירק"

 םידסומה לכ לע .המחלמ הז .ןותע .רוסאי הרומגה תוינלופה
 רשאב ,םידוהיל  תודחוימה .תושירדה לכ לע ,םידוהיל םידחפ
 םתוא .תושועה | ,תודחוימה םהייח  תורוצ לכ לע ,םירוהי 5

 היהו הז ,םינלופה ןיכו .םהיניב הציחמ. תושמשמהו ,תחא ה
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 תא בייחיש אוה הז דיקפת ,"אטילעארזיא,ה .לש ידיחיה הדיקפת
 . ינירמו ירובצ םיסב הל שמשיש אוהו ,הזוואיצמ

 ירובצה םיפבה רפח הנשיה התרוצב תינלופה תוללובתההל
 , ירמגל .ינידמהו

 דומת יולת התונותעו תוללובתהה לש ינידמהו יריבצה החכ
 התונלדתש ב ,קויד רתיב ,יא ,תויכזה יווש םשק התמחלמב
 םיללובתמה תא הדימעמ וז תונלרתש . תוושה תויבוה תגשה םשל
 ,וללה = ,ץוח . יפלכ רוחיב יתכדיאבל םתוא .השועו םעה שאְרב
 ץוחמ תדמוע רבכ תחאה םלגרשו הביבפה לא ולגתפה רבכש
 ,לודג .רתויה ובורב ,ידוהיה רובצהל םיארנ  ,םידוהיה .בוחרל
 םה קו םהשו ,ושארב םידמוע תויהל הרילמ ושדקוה וליאכ
 ,םיללובתמה תא דחאמ הז רבד . תויחהזאהל --- וצפח זוחמל והוליבוי
 םיסרטניאהו .תופיאשה תודחא ,הרזה הביבסה לא וסנכנ רבכש
 ,תכב םיחרזא אלא םגיא םה םג ירהש ,ידוהיה רובצה םע
 שו םנמא ,לעופב םג םיחרזא תויהל ףואשל םה םיחרכומו
 לא הליבומה | ,רתוי החוטבו רתוי הרצק .תרחא ךרד םהינפל
 האובמ וז ךרדש אלא ,הריגבהו הפונמה ךרד-- ,לעופב  תויחרזאה
 ירה ,תירובצה העפשהה ,ירובצה רמעמה ןרבא ידיל לכ םרוק
 ושארב | דומעל ףיסוהלו םעה תא בוזעל רשפא יא ףיס ףוס
 : . ורב .תויהלו

 -- חב םיקיזחמהו .הע ונ ת תוללובתהה תישענ וז הדוקנמ
 ,תפתשמה ,תויכזה יווש דעב המחלמה .תינידמ .תידוהי הגלפמ
 ןויוח .לע . המילעמ ,םתודהיב םיראשנה םידוהיה לכ תא תפקמה
 ,דוע אלו .הגלפמה ךותב ,העונתה ףותב עלבנ אוהו ,העימטה
 לע תרברמ ,"תיימיאל, תוזארפ דימת הזיהמ הנורחאה וזש אלא
 ביטיהל קר אלו ,םע רות ב םעה בצמ תא םירהל התפיאש
 איבהל םידיתע הישעמש ,תורוהל הצור הניא ןפוא םושבו ,וישיאל
 ,היסורב ושכע םיררוש הלאכ םיאנת ,רומג ןוילכ ידיל םעה תא
 תידוהיה .תונותעהל .העפשהה תאו חכה תא םינתונו ונתנש םהו
 ,העטומה הערה לש התוטשפתהל ומרגש םה םהו ,תיסור ןושלב
 ימואלה ןויערהש | ,היסור ידוהי ברקב היוצמ תוללובתהה ןיאש
 : , םהייחב .טלוש

 םיאנתב העונת רוהב תטשפתמ הליחתה ןילופב תוללובתהה
 , הלש ינידמה םיסבה ערפמל סרהנ רבכש ירחא ,ירמגל םירחא
 ידוהְל תויכז .וווש ןתמ .י ר ח א הרסונ תמדוקה ?אטילעארזיאה,
 הלאה םיהברה ינש ,תינלופה הימונוטואה .ןדבא :י ר ח א ו ןילופ
 תא התדילל רבוע "אטילעארויאה, תאמ וללשו ומדק דחי םג
 םעה לכל תופתושמה תוינידמ תורטמ ול ויה אל .המויק תוכז
 ,ותעפשה תא קוחלו ותואיצמ תא בייחל תולוכי ויהש = ,ולוכ
 ,ןהינ רבכ .יההש ,םחלהל היה - רשפאדיא תויכזה יווש דעב
 םיקוחה לכ ואב םשמו  ,גרוברטפל השרומ רבע ינידמה זכרמה
 ,המחלמה תא רופאל אופיא היה ךירצ םשו ,תולכגהה לכ ,םישדחה
 .תיסורה ןושלה --- הנייז ילכו

 העפשה ןותעה ןכות לע עיפשה ינירמה .םיסבה  רדעה
 לכמ ןותעה ןקורהנ הז רדעה  ילגרל :קויד .רחיב = , תערכמ
 תוריקחב אלו הקיטגולופא תורפסב אל ךרוצ היה אל * ,ןכוה
 ,תויכזה יווש רעב המחלמב ןייז ילכ רימת תושמשמה  ,תוירוטסיה
 היה אל ירהש ,תומשיטנאה ינפמ הנגהפ וליפא .ךרוצ היה אל
 םיקוחה לע עיפשהל תורשפא םושו ינידמ 'חכ םוש וז תומשיטנאל
 התיה תינלופה תומשיטנאה ,םידוהיה לש יטפשמה םבצמ לעו
 ותוא  הקיחרה  ,געלל ידיהיה .תא המש : רבלב תיתרבח חרכהב
 ול םורגל החכב .היה אל .לבא ,םינלופה לש .םייתרבחה םייחהמ
 לש :םנויז ילכב השמתשה אלש םג קמו ,תשנרומו = תרכינ .הער
 תומשיטנאה .הֶל הפיטהש תימוניקיאה .הָמחְלַמה  התוא  ..תוערפה
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 תויונהה וברשכ ,ןוהחאה ןמזכ קר תשגרימ תויהל הליחתה תינלופה \

 ,תיביטרפואוקה העונתה 'דגנ |

 , תיביטרפיאוקה העונתה תחתפתמ .הליחתהו .תוירצונה
 םינלופה םילליבתמה ומחלנ םנמא תיתרבחה תומשיטנאה דגנכ

 הז .דבלב םתבוח ידי תאצל ידכ רבדה תא ושעש אלא  ,םנוהעו
 םוש ול ויה אלש תינויערו תופיאש לש ,=ירבד לש 'סומלופ היה
 םהל היה השק תימונוקיאה תומשיטנאה דגנכו . תוישחומ תואצות
 ליאוהש ,הרורב הערוה עידוהלו תאצל םהל היה רשפא םולכ .םמיקתהל

 ללכ 'ךרוצ ןיא  ,רבד .לכל םי-לופו םה ץראה יחרזא .םידוהיהו
 רצהלו םינלופ .הכאלמ ילעבו םירחוס לש "רוהט , רמעמ ארבל
 המחלמב תאצל םהל היה רשפא םולכ + םידוהיה ידעצ תא הז י"ע

 תומשיטנאה לע קר אל .תכמוסה
 םיכותמה תקחרהו .ףותשה לש יביפרנורפה רקיעה לע םג אלא
 הרענ דימ ב םירבדב תאצל םימעפל וסנ .םאו % םירושרסהו |

 האנשב | ,תולדבתהב םתוא .המישאהו תינלופה  תונותעה םהב
 לכ .ףוס דע .,'וכו 'וכו ץראה םע תא עינכהל  הפיאשב * ,ץראל
 'ירהש ;התלועפ תא רימת תלעופ התיה וז הרעגו ,עודיה ןומזפה
 --:ץראה םע יניעב ןח אצמל -- םיללובתמה לש תירוסיה .הפיאשה
 .ףכה תא דימת העירכה

 איבה .ינידמה םיסבה רדעה
 הטצע תוללובתהה לע העפשה םיש טעמכ העימטה

 תגלפמל התיה אלש ,הז ידיל
 לע רמולכ

 תנלפמ לש העבטמ ,ךכ רמול רשפא םא  ,תוללובתהה .ןווזח
 אלא  ,םייחה .ירחא םוקמ לכבו דימת תררגנ :תויהל העימטה
 ,תינלופה \ הביבסה = ,רתויב  תטלוב וז הנוכת \ התיה .ןילופבש
 םירוהיה לע | ועיפשה תינלופה הרוטלוקה ,םיימינוקיאה .םיאנתה

 םסינכהלו  םה  םמלוע :ךותמ 0 ךכ לכ הבורמ  העפשה
 ויה = .הנותע  יגיהנמו = תוללובתהה = יגיהנמש | דע \ ,רחא .םלועל
 היה רבכ העימטה | ןינע  ותוא לכ ,ידמ רתוי םידוהי םהיניעב
 לובגל רבעמ רבכ םידמוע םה :ידמ  רתוי * ידוהי ןינע םהל
 התיה ,הלאה םידוהיה לא  התונפבו  ;םידוהיה  םיסרטניאה
 תינורוא יהוז--אבהל םג היהת תחרכומו ,תחהכומ "אטילעארזיאה,

 -ירבד רברל  ,םמעל םתורכנתה לע רסומ םהל ב
 ,הלאידיאל יח. למס הל שמשל םיכירצ םה ןידבש ,ולאל ןושובכ |

 תונקירהו .םומעשהו = ,יח ןכות לכ העינתהל .רסח ןכ הנה
 םושל .הנותע לש ןושארה ונוילג לע םמתוח תא ועיבטה ירבכ
 הז .ןותע .שמש | .רתויה לכל = ,הז .ןיתעב ךרוצ \ היח אל .םדא
 םיליחתמ  םידוהי \ םיארוקלו םיליחתמ  םידוהי  םירפוסל .הרבעמ \
 לא ופנכנש ןווב , 1 תונותעהו תורפסה לא םריבעהל |

 ,רוע .וולא .ובש אלו רודזורפה תא וחכש דימ ,ןילקרטה
 ויתואציתו ינידמה .םיפבה .רדעה לש מצע הז > םעטמו

 םינלופה .יניעב םג  בשחהל "אטילעארזיאה,ל הל היה רשפא יא
 וקספ אלש הממ ץוח > ,תינלופה תודהיה לש החכ-אבל
 םיקרפל הבחכש .םושמ ,.הולדבתהל רתס תופיאשב .התוא דושחלמ
 ,םירוהיה ימי ירבדמ םיקרפ  םימעפל הסיפדהו  ל"וח .ידוהי דע
 םייחה תורוצו  תידוהיה הלהקה דגנ םחלהל האצי .אלש םושמ |
 הב תאצומ 'הניא  תידיהיה להקה  תערש ,דוע הוחשח ,תוידוהיה
 םירוהיה ,תינלופ הבותכ איהש םושמ אקורד :,ןוכנה היוטב תא ללכ <
 םהשכ חויתמאה םהיתוערו .םהיתופקשה תא ריתסהל םיעדוי יאדוב <
 ,תירבע וא ,תירוהי םיצפוכ םהשכ .ןכ ןיאש המ  ,תינלופ םיבתוכ |

 המ תעדל רתוי .ןינעמו ' בושח ירה כ'או  ,םהל קר .תועמשנה
 ןיבל םניב .םורבדמ םהש המ ,םיידוהיה םהינותעב .םיבתוכ םהש
 . ,םמצע

 ,ושכע | םג ונחשב אל הלאכ תואצות ידיל ומרגש םיאנתה
 ,ינידמה םיסבה ותוא תשדוחמה *אטילעארזיא,הל הל ןיא .התע םג
 .ןורימל :ךלנו - וניסוס ..לע .רונבשו .יכררדהרומו .ונאו לש יניהמק וצמ ,היסור . ןושלב | ת'רוהיה עונותעהל הל שיש
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 ופה ידימ  הלטינש הלשממה = .היהש הז  ראשנ . ןילופ
 םירעב ימצעה ןוטלשה ד'ע העצהה וליפא  ,םהל הרזחיה

 טפפ םרוקמכ ראשנ תולבגההו םיקיחה זכהמו ,קחל התיה אל
 "זריעה !לובחהה לש הנותע אופיא אלמנ אל ןכבו גרוב
 ,שרח .ינחור שוכר הל השכר אל ,שדח ןכות

 כ הטחלמה -- הל ראשנ | רחוימו .דיחי דיקפת קר
 .ןתוחחפתהו םירוהיה .םייחה לש .תודחוימה תורוצה דגנכ ,תוימואלה
 חימנ .ןוררטב ןותעה תא דימעת חרבהב וזכ תילילש הרועת
 ,ןנקפ םישמשטתמ םיידוהיה .םייחה לש תודחוימ'ו תודוצה דגנכ
 ,ןינ .תימואלה  תורהיהל  תודגנתההו האנשה | ןיבש  'תולובגה
 וחמהל רשפא-יאש טעמכ .ללכב ל תודגנתההו האנשה
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 )וו הרוצב תי תרד ה \תורהיה עיהכל ו החיה 7 + רברה
 וחיה .םג איה  הרז  םיריעצה  םיללוכתמהל | םלוא = ,תרחא
 וטו ולפי לבל םדעב .אופיא ריצעי המ כ'או ,לכו .לכמ תיתרה
 / ?תומשיטנאל---דע ודרי

 גונש- -תומשיטנא ןיב | תקיודמ הנחבה םיניחבמ | ונירה
 יריה םעל תודגנתהו האנש -- "תוידוהייט טנא, ןיבו - םידוהול

 %/ תויחרואה .ויתויכז תלבגה םושל  םיפיטמ ויה אל יארו :וללה
 ,טואו היפכ .יעצמאל  םימיכסמ | ויהש פ"עא  ,לארשימ םרא
 " = דוהיה םעה לש .וחכ תא שילחהלו ריחכהל םילולעה

 ,ווחח .ןיבו םרא רותב .ידוהיה .ןיב .לירבהל רשפאה םלואו
 ןןנםייק .ירוהיה .רובצהש תוצראה ןתואב דוחיב = ,ומעל .ןב  רותב

 יתנועמה אפוריאב ל דבלב :תויתד :ןניא וייח .תורוצו רובצ רותב
 וטוה לש ויתויכזב רפוכו ירוהיה ריחיה לש ויתויכזב .קוחה הדומ

 והומ חכ .הפרו שלה  דימת :ידוהיה רובצה היה םש / ,ידוהיה
 .ןא חרומב לבא = .תדה תולובג ךוח לא סנכהה בר למע ילבו
 !מנגהו  ,ורובצ םע - .רחיו ורובצ ךותב יח .ידוהיה = ,ןכ  רבדה
 ,רחינ :, םיישיאה  וייח .תלבגהכ ול .תשגרמ םיירובצה * וייח
 0 , םינפבמ האב :וז הלבגרשכ

 ומוה .לש תודחוימה ויתורוצל  םידוהי לש םתודגנתה
 :!תולננתהו  ,הרומג תומשיטנאכ הארתה אלש .רשפאדיא יריהיה
 .ותמשיטנא הרוצ ןמזה ךשמב שבלת אלש תמאב הל .רשפאהיא
 תוב הניא םתודגנתה .ירהש ,םמצע םידגנהמה לש .םנוצר .תורמל

 ולא .;רתוי תאו  תובוט תושרח תורוצב  םיצור .םהש ךותמ
 וה וניאש ימו = , תורז  תורוצ תלבקב אקורד .םיצור םהש ךוהמ

 על האנש .ךותמ רוה = תויהל ופוסט ,ןינב םשל הבהא :ךותמ
 , ןוילכ

 'חעמ הלפנ (ז"י רמונ "םלועה,  'יע) | ירמאממ ןושארה .קרפב 1. ₪.

 .  ,תולוטקה תוילקירלקה, דגנ םוחומ,  ל"צ  ,'וכו םיבר אל םגמא הידב

 ,לקנל ידכ ז הנטקח ןעבצאב ףקונ םהמ שיא .ןיאו ,תוילוטקה תולפתה תונומאה

 ."םיירברבו םוהעוכמ םיי יד הי םיגהנמ .הברה שרושמ

 ל

 + הָפיִחְל חָנַפ שארמ 0%
/ 

 הג שארמ יתאצי ,חפפ .דעומה לוח .ימימ .דחאב ,רקבב



 ,הל  לעממ  רמועה :ינוע'ג \ יברעה רפכה | תאו הפג
 ,טעמ לע ךא ...רחה 7 0 ידעו, .ךרד .תולעל

 תוקלוח תולפא םישוהב תורדש
 םירבעה לכמ קוחר קוחרו  ,םיקלחל רעיה = תא .םורשו"ם
 םיסוכמ * םימשה | ,הנפ שאר " תורשב האובתה ילג יש

 שוקלמה ימי . ךוהו לוחכה קפואה ינפ לע םיטשה ,םולק ףסניונע

 שמשה ,םיטש  רטמל ההלל האמצ ץראהו ,ורכע ₪
 .ןירעהו .ךרה .הרוא תא תחלושו םיקרה םיננעה רעבמ הע

 תוגורע ןדריל רבעמ רשא םירהה לע םיעורז םיננע
 ,ןומרחה לש בשה ושאר םירהה לע טיבמ הלעמלמו ,ת
 םורמ ימו ,שמשה חרות ,םיעגרל םינתשמ םורמ  "ימ"

 םדמדא לצ * ,םיהכנ = םימהו -- ההגנ = ףוסאה | ;ףסככ םיקווצנ
 ןופצמ רשא תוצבה קמע -- הָלּוחה ןיעכ .וניעו  ,םהילע הז

 םה | םילוחכו םיקלח ,םינתשמ םניא וינפ .תרנכה .םוומ
 םודה ןיעמ םישמשמה ,םירה ןיב = רוגס אוהו = ,תרנכה

 .םהילע םילוע ינחנאש ם יהובגה םירהה
 םיסוסה ,םיעלס ןיב ,רהה עלצב איה הלועו הרצ ךרד
 םהידעצו ,םיעלס 'לע | תולעל םה, םיליגר לבא  ,תודבכב
 ,ןכאל ןבא ןיב םה  םיניחבמ  .םוקמה יסוס םה םופ

 ,ךכ .לב -הרצ איה ךרדה .,םיחוטב רתויה םילועשמב םה ם
 םישגופ ונאשכ םעפב סעפכ גוסלו תוטנל .דימת ונחנא םיכירע
 הלגתמ "םעפ . תלקעתמו .תכלוה | ךרדה = ,ונתארקל אבה
 טעפו ;םירישעה וינוג .ןומה לכבו  תינושה יתורוצב בחוק

 ןהילעש םינאת וא ,םיקירבמ םינכנבלה םהילעו היז יצע
 רושימו--יהלעמל םילוע ונחנא הנה .םיקירומ םיקשופמהו םונחו
 תורוחשה םיועה .ןאצו רקב ירדע ,ונינפל םאהפ הלנה

 דוע .עקרקה דע :תועיגמ .תוכוראה .-ןהינזאו - תובבותשמ"
 םילק םיננע = ,הלדנ | לכב \ תפצ ריעה 'תילגתמ .וגיניעלו
 ,םיננערו .:םיקורי רבע  לכמ םירחה = .םיתבה = נג לע
 םג איה הפי קוחרמ .םתלכתו היתב ןבל .לכב .הקירנמ 3

 יתענכנש ,ימצע לע םעוכ  ינאו  ,לכה תא הפימ  קחרמ
 ילבמ הבזעל יתרהמו ,תמהוזמה תפצ ילע התשעש ,ןושארה 2
 ,הריעה רס 'ינא ןיא ושכע ,הייח לא .ןנובתהל > ילכמו התו
 .קוחרמ קר ריעה תא םיאור ונחנאו ,תפצ רה לוממ איה ו

 ריע התיה ןדע ןנכ , .וילע\ היונב תפצש םוקמח אוה הפי
 ומכ. תפצ םלואו ,םעט  בוטב היונבו .היקנ רוי התיח \וליא +

 ינפמ  עוערזהל ילבמ ינורכזב התולעהל לוכי יניא  ושכע
 ץרא ירע .האורה : גורמא ונימכת ,הכותבש המהוזהו ש

 אקוד .עורקל .ךירצ תפצ לע לבא . עורקל .בייח ןנברוחב
 . הנינבב התוא האור התו
 ךכשמ ינוצחה הארמו ,קוחרמ הפיה תפצ לא" ןנובהמ נא =
 תינש אבל ימצעל חיטבמ ינאו ,ימינפה הארמ לע יתסעבש יסעכ
 ,רחא צל בוש הנופ ךרדהו טעמ רוע = . התוא תוארלו חפש

 יצעו םיקורי תודש ןיב םירהה רעלצב  רוריו .הלע .םונלל

 אוה ו ניבשה תאו .םיכררה תא - ריכמ יכררדהרוט

 .םדא ,עכש ראב דעו ..ןדמ ץראה
 ןמ דחא .אוה

 םנ (לל 6 :

 :םישנופ ונא םעפל םעפמ :, םירה יפיקש קר ונינפלו ,רתתסמ ו

 בשותהש םינושארה
 .יפ לע 'ףא ,חולצה אלו .םינוש םיקסע

 .אוה ."ולש, הנפ שארל םעפה דוע בש םישרח הזיא ינפל לבא
 תוילאידיא לכ . ץראה .תיחתל וא םעה תיחתל ותפיאש ינפמ אל בש
 םגּו ,החונמב תויחלו רכתשהל הצורה אוה טושפ שיא , ול הרז
 ,לכי אל ,ךכדלכ ןה תוטועפ םייחהמ עבות אוהש ויתועיבתש ,הזה שיאה
 ידכ ,תונורחאה .ויתוטורפ תא איצוה אוהו  ,הניטנגראב עקתשהל
 םנוא הניטגנראב םייחה .  ןולגע  תויהלו  לארשי ץראל  בושל
 , םיהוהיה = לש | ירמחה בצמה  ,ללכו  ללכ  ויניעב ןח םיאצומ
 ' םייחב .לגרוהש ירחאו ,םתוא םיאנוש םירעהב לבא ,בוט אוה םש
 תויחלו בושל הו ידוהיל ול השק לארשי ץרא לש םישפחה
 !,הניטנגרא תובשומב םג יח ילש ןולנעה , תומשיטנא לש  הביבסב
 םש םיֶדוהיה לש ינחורה בצמה .ויניעב ןח תואצומ ןניא ןה םגו
 .:תולוע ןניא תוינהורה ויתושירדש יפ לע ףא ,זוב שגר וב ררועמ
 " ,וירבד יפל .היפורב הרוע וזיאב .טושפ ידוהי לש תושיררה לע
 -ללכ .םירכא םגיא םה לבא ,החורב תובשומב םירוהיה םיפנרפתמ
 :םהל םירכוש אלא ,םמצעב םידבוע םה .ןיא םתמדא תא | . ללכו
 םבצמ ,םנמא ,םידוהיה תא םיאנושה ,םיררפסו םיקלטיא םילעופ
 < םימוכס א'קיל םה םימלשמ םנו ,אוה בוט םש םירכאה לש ירמחה
 "המדאה ריחמש ינפמ אלא הז ןיא םלואו ,םהיתובוח ןוערפל םיל ודג
 םירכנל םתמדא םיריכשמ םידוהיהו ,לדגו ךולה ךלוה הניטנגרא ב
 ,םח םיללוכתמ ,אוה רמוא  ,הניטנגראב םידוהיה : , םיבוט םיחקמב
 ,ימואל שגר לכ םהל יאו תודהי לכ םהל ןיא

 ,םחנהל םילוכי.ונחנאו ,ןומא םיררועמ טושפה ידוהיה .ירבד
 , ונשגפש םיברה םילושכמה לכ :ירחאו ,הפ בושיה תוערגמ לכ םעש
 המלש הרוש אורבל ונידיב הלע לארשי ץראב קר הנה = ,ונכרדב
 < .,םיק ונרוע ץראה לש ךשומה חכ .תוחבתשמו תוכלוהש ,תובשומ לש
 7 תא ךופהלו לודגה אלפה הא תושעל היהי רשפא ותרועב קרו
 ה לב .םירכאל םירוהיה

 ;:,םירהה :ןיב .םיכבופ /םיבבופ | ,םיעלפ ןיב = ונא םיבכור
 :.ןורימל ונענה העיסנ תועש שלש ץקמ ..םירהב םידרויו םילוע
 הפ םיגגוח רמועב גילב ,חרזמה , ירוהיל שודקה םוקמה וזוז
 . 'םיאב.  םידוהי יפלאו  ,(יאתוי ןב ןועמש 'ר) * "ייבשרד  אלולה,
 -" תוקוחרה היקרוט תונידממו .בלחמ ,קשמדמ ,הירבטמ ,תפצמ הנה
 םימש .יבאלמ לש םתציהמב רמעש שיאה רבק לע חטתשהל
 .,םירוקרב י"בשר תא םידבכמ רמועב גילב ,הרוציה תורופ לגו
 ,תאזכ  הגררמל הלוע םינגוחה תובהלתה , תולפתבו תוקלרהב
 !םיצפח ' הרודמה ךות לא םיכילשמ .םה הקלרהה תעבש רע
 ,םיאיבמ הגינחה לא ,םהילעמ םיטשופ םהש םידגבה תאו םירקי
 "רעש תא םיוזונ ןאכו םינטקה םהידלי תא םג הלוגס םשל םיבר
 | .םהו ןורימב םלש םוי םיראשנ םיאבה ,הנושארה םעפב םהישאר
 ! ..ביבסמ תודשב םילהאב םינוח וא םיחרואל רעונה ןינבב םיבשוי

 - תולובומה םיכררה ןה תולבא .שרח אלו 'גח אל ושכע לבא
 ,םיחיכומ וירדסו תיבה ,םיחרואל הפחמה תיבה םג אוה לָבָא ,ןורימל
 \ ןפואב םישודקה םירבקב שמתשהל םילוכי לארשי-ץראב םידוהיהש
 "אל "התונמא, רצמ פלאו .םהירזנמ .ילהנמו םילותקהמ עורנ אל
 , .םיעדוי יב ,תירצונה תוררונשהל םידוהיה לש :םתוררונש  העיגה
 ( לש  םתוינע לבא ,הפי .רתוי הרוצב לכה תא שיבלהל םירצונה
 0 ,וז יםתונמוא, תא םג תלונמ םידוהיה םיררונשה

 | הגבנ :ונב .רועילא 'רו  יאחוי ןב  ןועמש"'ר לש ורבק לע
 ;הנבנה ימלשומ .דנסמל ותוינוצח יפ לע המודה ,לודג תפנכ תיב
 - היוצמה הפכ התוא תססונתמ נגה לע ,םיברה םהיאיבנמ איכנ רבק לע
 .ןועמש 'ר לש ורכק לע :ימלשומ איבנו איבנ לכ לש רבק לע םג
 . ןםיללפתמ םיררפס ונאצפ ,ונפנכנשכ ,דימח" שא תרעוב יאחוי .ןב
 4 : | ,עובק .יתלבה .ןמזב ואב םה םג



 דמועה דחא לודג .ןינבב םיאצמנ תסנכה תיבו הבישיה ,םידמולו = <
 םיאצמנ .ןינבה לש  הינשה .המוקב הלעמלמ  ..הלודג רצח :ךותב

 ,י"בשרד אלולהל םיאבש םיברה םיחרואל םידעונה ,םינטק םיאת הברה
 תוכורא תואפ ילעב  ,הירבטו תפצ ינב םלוכ םה .םירמולה
 םג תודידיב לכה תא םיארמו םיחרוא יסינכמ םהו ,תולסלוסמו

 .םהל רזה שואל ,
 ,ורבקנ ןורימב .םיבר םירבק דוע םיאצמנ הזה ןינבל ביבסמ ל
 הרעמ קוחרמ .,רלדנסה ןנחוי 'רו אחפנ .קחצו 'ר םג . ,הרוסמה יפל ,

 ינש .יאמש םג .רובק ןורימב ,וידימלתו ללה ורבקנ .הבש  ,הלודג
 ,םימש םשל הזב הז םימחלנ ויה .םהייח ימי לכש ,וללה :םיאנתה

 ושבע .תררוש .הימורו החונמ .םתומב םג .ויחאמ שוא ודרפנ אל =
 ,םהיניב םולש השע תומה .וללה הרותה ידומע ינש לש 'םרבק לע
 ,אפכל התרוצב המודה ןבא תאצמנ . ןורימ ינפָל .רשא רהב
 יהילא םג  רקבמ ,ןבומכ | ,איבנה .והי-א לש אסכ הל םוארוקו
 .הוה .שודקה םוקמה תא ומצע

 םיאצמנ ךומסה ימלשומה רפכה ןיבו  הבישיה  תיב ןיב
 לש .תסנכה תיב והזש  ,םירמוא ןורימב :קיתע  תסנכ :תיב יירש"

 ,קיתע ןינב .אוה הזה  תיבחש | ,קר עורי .,יאחוי - ןב .ןועמש 'ר
 ןמ ראשנ ,הליגרה .הריפפה ירחאש  תונושארה תואמה ןב אוהו
 ןהבגש  ,תולודג תורוחש :םינבאמ יושעה  ,רעשה קר הזה ןינבה |
 לע .םינוש םימושק יחותפ םיחתופמ םינבאהב :,םירממ "גל הלוק

 ,ברחנה .ןינבה ןמ תולודנ .םינבא רוע. תוללונתמ .רעשה רי =
 םוקמל .רבכ תבשחנ איה םודק ןמומו ,דומלתב .תרכזנ ןורימ ,

 רצבמ רותב הריכזמ .סויבלפ ףסויש .תו ר מ: אוה הז ,ילוא ,שודק <
 הלרותמ .ןימינב אמורה םע/ תומחלמה ימיב ןוילעה .לילגב .הנבנש
 םירבקה לע רברמ אוהו הזה םוקמה תא .רקב (תיעיבשה .האמב) =

 ןב .ןועמש .לש .ורבק תא ריכומ ונניא אוה לבא ,הפ םיאצמנה
 איה הקיתע הזה רבקה תודא לע .הרוסמה םלואו .יאחוי
 ,תאז לכב

 םיתיז לש | רעיו  ,ןורימבש .תיז יצע םג .םירכזנ דומלתב
 תפיישה הטעומ המדא םג .ןורימב שי .ושכע 'םג הזה .םוקמב .אצמנ |

 .תוזוחא .הזה םוקמה תוביבסב ונק יליא ,ושע | בומו = ,םודוהול
 לע .הביבח  .היהת םידוהיל םישודקה תומוקמב | תינקנה 'המדא
 תא הלקנ לע אוצמל היהי רשפא הז  ינפמו  ,ידוהיה  רובצה

 תומוקמה  .וללה .תומוקמב שדח בושי דופיל .םישוררה םיעצמאה | =
 לאו ,םידרחה. רעב תובשומ רוסיל םילגופמ .םהיתוביבסו .םישודקה <> =

 הליחתמ : יתנמאה אל יכנא  םג .וניניעב לק \ הזה  רבדה : הוהי = ="
 תובדנ לע .םייחה ,הירבמו תפצ ידוהי תא  ךופהל תורשפאהב |

 םידוהי .יתיאר  לילגה .תובשומב לבא ,המרא  ידבועל  ,הקולחו
 השרחמב .םידבוע םיכורא םיליעמ .ילעבו  תולפלופמ תואפ ילעבי
 ,וננוסאל ,םיבוט םירכא תויחל םילוכו םה םג יכ .,יתחכונו ,לגמבו =

 וגניאו ,םינשיה לארשי ץרא יבשות םע  ללכ םיבשחתמ ונא ןָיא =
 ונאש העשב הבו  .וקזחלו םבצמ תא ןקתל יידכ םולכ ףישוע =
 םיבווע הנה ,םישדח םישנא תסינכ לעו ץראה .בושי לע .םירבדמ \
 םיערויה ,ץראל םירושקה םישנא  ,בושיה ןמ םושנא הברה התוא

 ,לארשי ץראב םידרחה ברקב ,הרובעב םיצורו ,הייח יאנה תא =
 לבא ,רבאתהל  הפיאשה תררועתמ ,םהבש םירועצה .ברקב .דוחיבו
 ?תוקיר םהידי םא ,בוטה םנוצר = ףיסוי .המו. םהל .ןתי המ
 ךותמ הלא ,וניחא תא | איצונ םא ,השענ הלודג .הדובע ,
 ,חירבטבו .תפצב ןהב  םיעוקש םהש ,תולפשהו \תולהה .,שפרה

 םילרתשמ םה. .ץראה תיחתב .בושה םרוגל .םתוא .תושעל.רשפא =
 .ךכל תלכיה תא .םהל .תהלו םהל .רוזעל ונילע ,םמורההל

 ינפל .לארשי"ץראמ \ םידוהי .תצק ואב תודחא םינש ינָפל | .
 בושוהלו .ןורימב .הלודנ הְבישי .תונכל העצהב .לצריה

6 

0 

 ל | םלועה < [4 6

 "תפצ ידוהי ול .ורמא -- הז ידי לע , םימכח :ידימלת
 :הה תא .לצריה החה ,ןבומכ ,תונויצל םידרחה תא ברקל הוהי
 4 וכ תוררוגש לש העצה ,םייחה ונתשנ םיתניב םלואו .,תאזה
 :חנע םינוכנה .םג םיאב ושבע .לארשי ץרא ידרח םג רוע ועיצי
 ע יךו לע קר א תויחהל .רשפא ץראה .תא יכ  ,הרכה ידיל
 קה םידרחה לש םחכו ,םימי ויה ..השדח הקולח ירי לע אלו
 )ו ,רבלב .םיפנב םידרחה זא ונימאה םעה ןוסאל לבא ,לודג
 ה הצראב .המואה ןינבל .עגונב הדובעה ךרע תא ריכהל וצר
 אח לודג אטחש ,הרכהה םהב םג  הלועו תצבצבמ ושכע ,תירוט
 :ןוונע לכל קוחרמ םרמעב דיתעב  המואה  םווקלו ורבע תורודל
 ןכ ,המואה לש הנינב בורו הנינמ בור דוע םניא םידרחה .בושיה
 לע לועפת ילוא .םירחאה םיקלחה ןיב ןטק קלח אלא םניא
 .נשיח ינוב םע .תודחאתה ייל םתוא םג .איבהל םנויפר תרכה
 -- !דעומ דועב .וז תודחאתה .אובתו ןתי .ימ

 ,רלפנרב ןועמש ר"ד

 + בֶרעמְּב תיעָרְמַה תורפפה
 ה

 1 (ףוס)
 ווב .ימָיב ,ונמעב .תופוקת יתש .ויח רקיעב יכ ,ונל .ןבומו

 נפה ,ללכב ךלומה תדובע הטשפתה וא רשא .ןושאר
 ןנלכ רו היחש ,םרא תונבהק גהנמ םעה ברקב טלקנ אל ןיידע
 :זומב הרבג המ לש .ךלמה ימוב יכ ,ונאצמ = (* ,וגזמלו ועבטל
 טנ המלש .הנב וא | .לארשי לע םירצמ תעפשה /הבורמ
 או ,"ןומע ינב ץוקש,  ךלומלו = ,יבאומ ץוקש, = שומכל
 ןנוא תונברק י"ע התיה | ךלומו שומכ :תרובע .יכ > ,ונל .עודיש
 ומירקמ לארשי .ינב ויה םה ה םימ יב יכ ,הול רכז .ןיא הנה
 וקח באומ ךלמ עשימ יכ- ,ונאצמ ..הלאה םילילאל םדא תושפנ
 הזמוחה לע הלועל .ויתחת ךולמי .רשא ורוכב .ונב תא וקחר תעשב
 ולב וו תורוטסה המישר  ,ןבומכ , "לארשי .לע לודנ ףצק יהיו,
 חץ היה הוכ .רבה יכ  ,ונא םיעדוי ןפוא לכב .. הכרצ לכ תררובמ
 ,לקבמו ארונ רבד עריא הגת רק רועב םג .םייוגה ברקב רידח
 נלקותנ א רצ זא  .ירצונה .ינפל 810 תנשל בורק הז ןיעמ דאמ
 ,וטלקותנא ליח ונפל ופגנ הנתרק ינבו ,ריעה לע םוקריס מ
 וםויתובא גהנממ ורס יכ לע  ,םהיכיוא ינפל .םה םיפננ יכ ורמאיו

 / הוומה ,(ןושאר .תיב ןונב ינפל הבורמ ןמז)  םודק ןמזמ רופס (*

 :' ןקפפ ןיא .ח ת פ י < תב ב השעמ אוה  ,לארשוב סדא תונברק גהנמ םויק
 גונטה א ל = - ק"הכב םומדוקה םירפסמ  ךחא הזו -- "םיטפוש,, רפס .בחוכ
 ,לא ורדנ תא הל שעיו, : כתבו .םירבדה \תא םתס הנוכבו  ,הז רז השעמל

 חחפו בורקה אל וב. ,ה"ןאמו  לארשימ םושרפמ .תצק ורבס רבכו : ,"רדג
 לגו שוא הערו אל איהו, (,חבומה .תרוכעל השודקה יכ אלא = ,הלועל ותב
 - קל קור חתפו ןווכתב יכ ,הארנ םגו .ןכ הרומ הנניא םיבותכה תועמשמ
 .לנ זא ויה ח"עב תונגרק ? ורדנב שי אתובר וזוא ןכ אלמלא ירהש ,םדא
 |. וליע לב החכוה הז  ערזאמה ןיא אלה | ,ינשה דצמ לבא | ,םוי לכב
 !תממ שורפל לארשול השק היה המורק הפוקתב יכ  ,קפס ןיא ..תודהיהל

 |" סישוע \ םהינכש :םויוגה םיאור ויהש המ 'הל םישוע ןיה םתצקו ,ז"ע

 ור חהפוו ,(הלעמל יתאכה .רשאכ) הרות הנשמב בותכה תרהזא האב "עו
 .ןוח .יחו .וילא . וטקלחה רשא  ,'םוקיה םישנא, תבסמב :ָךז .ויבא :תובמ
 ינחנמ ירחא ךשמנ כ ,רברכ .שי אלפ הזיאו .טפושל הוה םרט
 7 \ :?םֶא .תונברקב הפוטש ךכ ל



 םיגהונ ויה אלא ,םהידלי רחב מ תא םהיהלאל
 . תונברקל םתיא ומטפו הז .ךרוצל ונקש ,ץוחה מ םוהל
 םיליצאה ינבמ םי ד לי םי ת אמ ול .וחבז םלילא תמח
 םירוהיה ברקב תוכ רבד היה יארוב איהה הפוקתב ,₪

 ,"לארשי לע לודג ףצק יהיו, ןינע היהיש ךיאו ,רו
 ה ןבה תברקה יכ--רבהמה םג רבוסש המ --הזב ומ

 יאדוב ירהש  ,לארשי לע ףצקל המרג באומ ךלמ  עשוש
 ,םיכלמ "פס בתוכ תעדמ  הקוחר וזכ הנומא
 ינפל לארשי .ינב ופגנ הז השעמ ירחא יכ ,ארבועה ףומ
 בורקו ,עודיב .עשימ ת ב צ מ ירברמ ןםג ונל עדונש המ
 ינפמ ,רברה עריאש ירחא ו םודא .ינב .ודרפנ ובא

 0 המודק הפוקתמ םדא:תונברק תיבקע ר כ אמש אצמ
 ואצמנ םינינב ל תחתמ ,ץראה לא לארשי ינב תסינכ ל

 תיוג אצמ ןכו .םייח ורבקנש --םידודכב םיכרו םינטק םידל תו
 ,דחא ןומרא לש רוסיה ןינבְב העקשוה רשא ,הנש ו'ט תננ]
 ינב יִדי השעמ םירודכב םידלי תויוג"אצמ תרחואמ ה
 םה םגש  ,םינינבה לע  םוהיעמ .םירודכה ןיא םנמא ,ל
 יאדובש = ,ךכדלכ | םוחק ' רבדה * ןפוא  לכב לבא ,.לאוט
 יפל -- תודהיה רוע .הרכנ .םרטש ,הפוקתה התואל 'וטח

 םיגהנמ דגנ האחמ םצעְב אוהש < ,ירוהוה  עבטה
 הירוטפהל םימדיקה תוערואמ םה ולא ,'תויגה  לע--הלאכ

 ימיב | אלא = רועינו רזח אלו רבדה עקתשנ זאמ  ,חיל

 ,הדוהי ךלמ זחא ימיב  התיה ונמעב םדא תונבדק
 \ תקייורמ המישר האצמנ ('ג 'ַו 'ב םיבלמ) תילארשיה ה

 ה שאב ה ונב תא םגו, ו קפס לטפל

 הפוקתה דע א תונברק :גהנמב 0 ןענב /
 גהנמה טשפתנ אל ןיידע .יכ ,הארנ הז .לכ םע לבא הוז
 דאמ תערכמ היאר יהוו .םעה ברקב הבורמ הדמב הזה וז

 ןמ ןמוב המיכסה תורהיהש  ,םירמוו
 הרבג = היקוח ןב הש ג מ" ימוב | םלוא

 ךלומה  תדובע  הצופנ | זאמו
 תעפשה דאמ
 ןפואב = הרוהיב

/ 

 ירעב .יכ =," זי | ,יב)  םיכבלמ  רפסב \ רמאנ שוויפגו
 ויה .(םימיה לב :הבורמ ןענכ ינב העפשה התיה ןהבש) פ"
 חיכומ רידמ ,יושחניו םימסק :ומסקיו, שאב תונבו םינב ני"

 לש תודע-תדגה י'עו  תונוש תומישרי י'ע * תורודב :תויאו
 םדא ,תונברק ויה ,.אלש תונידמה ןתואב יב ,םינומדק ₪י

 םיפרושו םידלי םיטחוש ויה  ,םהיהלא"תדובע םושמ קמ ₪3
 ל ב ב מ םימעה ואיבה הז רבלמ .שחנו .ףושכ םשל שא ₪"

 ,ןורמוש ירעב רושא ךלמ .בישוה רשא  ,םיורפסו .תמחמו ה
 ,תונב תוכפ תא ושע לבב ישנא  .םדיב םהיללא ₪

 םהינב תא םיפרוש .ויה םיורפסהו ,לגרנ תא .ושע החנ
 םילילאה ל םג | .םהילילא ךלפועו 0-0

 <, הלוהו \ ורעב םג הבהמה הרועב 6 םע תיל

 0 , ה *הטפ-ה ₪ ו

 .םש אלא

 .תונברקל | םינמזה

 :;א"ב :;םש) + , השנמ תודוא לע בותכה .רפסמש

 היב .תורצח יתשב םיימ ש ה א ב צ לכו תיחבומ ןביו, :ו--ה
 תדובעל ךישש שחנו ןנועו שאב ונב תא ריבעהו ,'ה
 השעמ קר היה זח א השע רשא השעמה ,םיילבבה לש םהארי
 ימיב םלואו ,םדא תונברק גהנמ טשפהנ םרט דוע םעב ,רדוב
 רבכ (והישאי ךלמה לש וירוענ ימיב םג .ךשמנ  רבדהו) השנמ

 אלפי דאמ דאמ .הבורמ הדמב הזה ארונה גהנמה טשפהנ
 ליהבמ .ןפואב ירבעה םעה בבותשי :יכ- ,היה רשפא ךיא ,וניניעב
 תמאה יאיבנ .תורור המכ הז ול ומק  רבכש רחאל :,ךכדלכ
 םיהלאל ץפח ןיא 'יכ ,םעהל וננשש םיאיבנה םתוא --- ,קרצהו
 תישעב איה םיהלאה תובע רקיע יכו ,םייח-ילעב תונברקב םג
 רשא שי" םימעפל םלואו ,'ה םע תכל ענצהבו דסחהו בומה
 2 .הרוקפ לע .דומעל רשפא-יאש ,תירפומ - הלהמ םעב הרבגתה
 0 ,םיישפנה ויתוחכב

 םדא :תונברק :איסההפב םיבירקמ ויה .רבכ  הימרי ימיב
 אצמנ "םילשוריל בורק (םנההיגב גא) םנה-ןב יגב ,ךלומל
 םש  .םדא .תונברקל הפרשה םוקמ |: רמולכ ,תפתה
 םיכלמע "למל .שאב ותב תאו .ונב תא .שיא ריבעהל, םוליגר ויה
 היעשיב \ םיאצומ .ונא ."התפת, וא  "תפתה, גשומ ,('י גיב  ,'ב
 :לומתאמ ךורע יכ, :לארשיב העוז ר רועמ רבד רותב (גיל ל)
 < .ףחואמ : רודב לבא .%..ןכוה . (ךלומל :ירק ךלמל אוה םג .ההפה
 = .הימרי) הועזל ול :חויהל לדח רבכו | ,ונמעב הז גהנמ  שרתשנ
 :אוהו :,ויניעב הזה םויֶאה הזחמה תא האר איבנה .(ה טי ןל 'ז
 =ןב .יגב לארשי .יהלא 'ה םשב אכנהל הנכסב ומבצע תא ,דימעה
 ו ןיארנ .בבושה םעהל םישק םירועי הפתה .ינפל םנה

 !=;ופפתב הז = גהנמ היה  הישאי תכלממל .םינושארה .םימוב .םגש
 "כ 'ב םש) ?איגב ךכרד יאר, :+ ומע ינבל רמוא איבנה
 < ךלמה ימיב : ,ותאובנ ימי תישארב  ,הארנכ ,הרמאנ וז  האוכנו
 תא הוה ךלמה ריזחחש ירחא יכ ,םיאצומ ונא תמאבו .הישאי
 תא םג אמט ,הדוהימ םילילאה תדובע תא רעבו 'ה תדיבע
 *.איבנה .ירבדמ םג .(י ניכ ,'ב םיבלמ) םנה ןב יגב .רשא תפתה
 הארנכ) .הושאי :ימיב אבנ רשא (והימרי לש ורוד ןב) הינפצ
  ונא ,(וכלמב היה הנש הנמש ןב | יכ ,שיאל \ היהו לדג םרט
 ןכ .אלה .הדוהי .ירעב הצופנ ךלומה .תרובע התיה יכ * ,םידמל
 לכ .לעו  הרוהי לע ידי יתיטנו :!ה---ד א הינפצ) .איבנה ירבד

 \ .ןרכז :רמולכ) הא ש תא הוה םיקמה ןמ יתרכהו םילשורי יבשו)

 " .םטהכה םע םירמכה םש תאו לעב ה (ב"כ רי .היעשי .ןויע
 םיוחתשמה תאו םימש ה אבצ ל תונגה | לע/םיוהתשמה תאו
 ירבדמ | ,,(םכלומב :ירק) "ם כ ל מ ב .םיעבשנהו  'הל  .םיעבשנה
 לארשיל םדא תונברק גהנמ ךשמנ ,יפ = ,ונל .ררובי .הזה .איבנה
 אבצל תוגגה לע םיוחתשמה, :רמוא .אוה ןכ .ירהש * ,ףילבבה ןמ
 ,קפס םוש ןיא--תונבו םינב תפרש ןינע  הזב היה .יכ ."םימשה
 םהל ךשמנ הו םש ,םיפרושה .םירמכה תדובע יהוז :יב
 םהה םימובו .יאנג לש ןבומב ונניא תירושאב :יכ םגה- -לבבמ
 . תדובעל = לארשי .יהלא 'ה  תדובע תא םתולכסב םיכמוס | ויה
 :םיוחתשמ . ורוד ינב יכ = ,וירבדב .איבנה הנגמש המ ,ךלומה
 ,םכלומב םג םיעבשנו 'הל םיעבשנו

 תונברק גהנמ .לארשי ינב .ודמל אל יכ ,איה .רבחמה תערו
 .תעפשה יכ  ,רבדב קפס ליטהל ןיאש םגה  ,םייקיניפה  ןמ םדא
 ללכב לבא ,לארשי ינב לע. הבוחמ .התיח .םייקיניפהו .ןענכ :ימע
 םיעטה אל רבחמה ,רצק .ןמזל קר ירבעה .םעב הז גהנמ .שרתשנ
 יב . ,ונא םשוח .הכרצ יד הילע דמע אלו . יוארכ תאזה ארבועה תא
 רבב םגו .,הזב יארפו  ירזכא . גהנמל ו עבט .דגנתה -



 תא חקל רשא ,באחא תכלממ ימיב םייקיניפה לא 'הדוהיו =
 ןב םרוהי ימיבו ,השאל .םינדיצ .ךלמ לעבהא :תב-לבויא
 באחא תב הילתע תא השאל חקל רשא ,הרוהי ךלמ טפשוהי'

 לבא--םיכלמ רפסב הברה רפוסמ הלאה םיכלמה .תונגב  ,לבזיאו
 תונברקב ךלומה תרובעב ז א וגהנ יכ .,דחא רובדב ףא .רכזנ אל =

 ,הזכ ליהבמ גהנמ לע הקיתשב םירבוע ויה אל יאדוב ,םחא

 ימיב םג יכ | ,יתרמא רבכו ,הלאה םיכלמה .ימיב גהונ היה ולא /
 ךלמה .יכ אלא ,םע ב םדא תונברק גהנמ ץרפנ אל זחא ךלמה
 זא היה = ולא .שאב ונב תא 'תחא םעפ ריבעה הזה

 ,םעב הז .גרנמ זא טשפתנ ולא ללכבו ,םדא תונברקל דחוימ םוקמ <
 יהוה ןועה לע םעה תאו ךלמה תא חיכומ והיעשי היה יאדוב

 לע םחיכוה םגו ,םיחבוו .תולועב ''ה ץפח ןיא יכ ,םהל רמא אלה
 ,הנימ עמש ,ריכוה אל .םדא תונברק ןינעו ,םדיבש תורבע ראש
 ןא םנמא בברתשנ םירצמה ןמ ,םעב גהנמה רוע טשפ אל זאש

 רשפאו ,ןענכ .ימע ןיב גהונ ותוא ואר םגו לארשיל .הזה גהנמה 0
 םימעה ישעמכ לארשי ינכ ושע יארקאבו םימעפל יב

 טשפתנ ,השנמ לש ורורב ,םילבבה תלשממ  ימיב קר לבא הלאה
 .תינידמ תר  רותב -- ימשר ןפיאב לארשיב םדא = תונברק נהנמ

 אבש .רע ,תפתה --םנה-ְןְב יגב ךלומלו .לעבל = תומב* ונב זאו
 רחא .םלועל רוע רזה אלו ,הז גהנמ לטבו ךלמה הישאי

 אל םדא תונברקל לבא ,'ה ירחאמ םעפה רוע .הדוהי ינב .ורס .ךב |
 ,וניניעב אלפנ אל ללכב : םימדוקה ירבד תא קירצמ הז  .רוע ורזח

 ,םדא תונברק .גהנמב לארשי ינב וקיזחה םינמוה ןמ ןמוב יב

 םימעה | ברקב = וליפא = ,םינומרקה םימעה לבב גהונ היה רשא "+

 םילשוריב

 רמתשנ המכ  ,וניניעב  אלפנ .רתוי אלא .תיחישמה תדחה

 לבקל  הטונ .היהש ףא  ,תאוה תוארפה ןמ  ירבעה םעה

 קר .לארשי ינב וזחא הז גהנמב  .וביבס רשא םימעה תעפשה
 תונושארה םינשה רשעבו ונב ןומא ימיבו .השנמ .!ימוב =

 ,ירמגל קספ זאמו .הנש ז'ס ךרעל לכה-ךסב ,הי ש אי תבלממל \

 ,םימעה ראש לא םחיב לבא ,ראמ הכורא הפוקת יהוז םג םנמא
 ן מ יד ק ה םגו ,תאזה המויאה תוירזכאה תא לארשי ינב ומי עמה הנה <

 ,ןוש ארח היה .לארשיב .איבנ  ,טלחומ .לוטב .הלוטבב םלכ תא -

 םדא יהבז -- פירמוא םה .םהל, :הז תויג גהנמ לע רמא רשא =

 | ,(ב גי עשוה) "ןוקשי םילנע =

 השקבמ לכל  הרורבה  ,תאזה תירוטסהה .תמאה  תורמלו = = =
 טילחהל ,םבורי טעמכ ,םירקותה ןמ המכ םישקעתמ דוע | -

 ,םדא תונְבְרק לש תד ההלחתמ התיה תודהיה יכ  ,תועישפב

 בברתשנ יכ .וא : ,לארשיב  ,הז גהנמ דלונ םא םהל איה תחא

 טרמומו רמיוד ,ינאליגכ םישנא קר אלו ,םביבס םייוגה ןמ 'םהל = |

 אלא ,תודהיהלו םידוהיהל היולג האנשמ הזה רבדה תא ואיצמה

 סרבומ ,דגימפ ,לשמל ,םש ישנאו םיבושח  םירקוח םנ
 ושוריפב) רגניצנב ,(855--498 רומע א"ח יםייקיניפ,ה- ורפסב) = = ,

 ,(א"כ ,ח"י ארקיו רפסל ושוריפב) ש ט ג י ב (י ג"ב ,'ב םיבלמ רפסל =

 ,ידאטש ,יקודלונ :םוידנלוהה  םירקוחה וז ארבסב וקוזחה דוחיב = =
 110 רומע "םידוהיה לש  סותימה, ורפסב)  להיצרלונ  םגו :יצנופ = ,

 --899 דומע "לארשיב םיהלאה תרובע, ורפסב) ןנוק .(ךלואו ==
 ורפסב םחלנ רידמ .,("ךלומה רובע, ורפסב) םנמ ד רא ,(888
 רותסל ץמאתמו .הלאה תושבושמה  תוערב תויעדמ .תויאר ףקותב

 ןוידע ,םיעוטה בלמ איצוהל ודיב חלצי םֶא לבא .םירבחמה ירבד תא |

 םֶחָי אוה .וז הלאשל | םייערמה .םירקוחה לש םסחיש .ינפמ אלא
 ..תוחנה המכמ םמצע תא ררחשל םהל השקו ,םודקיטפשמ ךותמ אבה

 ,שרקה הב .םימעפל  םיעוותפמ םה .הז תלוז ,תומכסומ = = הבורמ ,ןמז :יתכלהנ = ,שרקה .יבתכ יי

 * תווהתה ירהחא הנש תואמ המכ דוע ,םייתיברת רתויה

 0 ילוכו | ,הרומ היה ישאר .תונטק  תועיספ יתעמפ  .לולח . ,תועירכמ תוחכוה = ויתויארב  ןיא .יכ ינפמ אל  .דאמ  ינקפוסמ =

 שחמב עוקש -- %"רברה לש ופופ  .היהי המ,  :הנמיה

 תא םיטגרתמ וא .תיתמאה  םתנוכל .ץיח םתוא| .םיאיצומ םהש
 ותו הממשה וז .הביצעמ | אדבוע | םיעטהל  ךירצ . ,םתרוצכ
 פה היגולואי תה ןמ וניסיב  .םרקיעב םיעבונ , תורהוהל
 "ןתופ תיתנטסמורפה .תדה  יכ .,םינולואיתה ואר ,תיתנטסט
 %) םלפנתמ םה = ירהו  ,םיטטומתמ .היתורוסיו = ונימיב .תכלוהו
 :ןוה ףא הונכל םה םיבשוח ולאכ ,הליפשהלו .התוזבהל  תורהיה
 'ףרשיל השובכה האנשה תא ,תודהיה לש .הנברחמ תיתגטסטורפה
 ושמו שבושמ רבה ךל ןיאו ,"יערמ שובל, םישיבלמ םה תודהיהלו
 | | היערמ האצרהב שאר דבוכב והורמא אלש ,תודהיה תונגב

 , גרבניימש .בקעי

1 

 ,םיִשיִא םיִדָלּונ םויו םוי
 ,םיִעָוג םירוצי .םויָו םוי

 הָוטק-הנטק תחא שָפָנ
 .םיבוטל םָג םיערל םג

 יִשָפָנְּב קר ליִטָה הָמָל
 ? הדתי שא םייחה רש
 =- מ יִל המ שא יל המ
 !הְרְסְח יל הָרְבְּג הָרְבְ

 ישְפנ חָחָיִה הָלודָּנ ,הָלּודְ
 7 הש יתירז נאו
 ,הָנְכפ לָש םיִכְרדִב אל
 . הָטאָה םע עְל אל

 |( ו
 :הָלָמַפה הָלְכָא הָיִצָח
 = ישֶאַמ יל רֶאשנש המ

 .הָלְלְקְּב לַע יִפַלָּכ ויִתקרו

₪ 

 ,ברבניו ז ,צ

 .י..ָהיִתיִאְר
 (.ןילופ דולי לש וורופסמ)

 ּי . (ףוס)
 .% ןנומ יתלבו .רמ שגר  ינפקת אטמיסה ןמ .יתאצישכ

 ₪ ינלו רבד הזיא .קתנ יברקבש ,יל המרנ . יבל תא ץחל

 פעל .ןואש הבשחמ | יִדיִל . *תרסמנו ימצע .ךות לא. יתסנכתה

 תיבוחרו .תואטמיס . ןומחב :יתכבתסנ \



 " ךכב המ -- יתלב יהת אל 9 וול תא" -- יל
 ,םלה לע וז .הבשחמ תולעהל  וליפא .יתייה -ארי =הל

 היחת אל וז, :םהב הרקנו יחמ יאה לכ תא ושנע הסות
 רשפאהיא .היהש .רבחהו ..."היחת .אל = ...הצור  הנוא אמא
 תושגר :.יאדו .םג םא ,וכ ,ירשפא קר .אל םאתפ השענ םיעָ

 תחא הרענב םאתפ יתרכונ .הוב הז .ועגפו יבל תא -וצחל מ
 תאו ,יתבהא .התוא .קר .יכ .,יל. המהנו .,ינוימדב .התרוצ הע

 ןאכ התיה .,ללכ .יתבהא אל  ,הנמיח -יתררפנ :םיעגר :ונפ
 םיקובחהו תוקישנה ןומה ינפל ורבע ,רתוי אלו אמלעב םוניע
 התוא ,המורמכ ..םוכחוגמו .םינעלנ .יל וארנ םלוכו = ,הל יה
 ,הרתי הבחב דימח היתפפל יכנאש = ,היחלבש :הנטקח |
 העקתנ ךכ ךותמו .םהא- לכ יניעב הנח תא רבאל .ידכ אה

 םג +. ךכ, +.+"1הָנָממ ירטפהל, : ה?רח - הבשחמ .יחמב
 ,:."הב .ץפח יניא .ינא ג .,.למוא |

 תובשחמה | יברקב .וחְכשנו = ופמנ יתיּב .לא .יתברקש :ןוומ
 יעגר .ומוקמב יברקב .עפעפמ :.ליחתה ףטלמו .םח .שגר .
 לטומ השאר ירה .  יניע דגנל םויח ובציהה - הנורחאה הזו

 ,הישמ תורעש ךור ןכות לא תוגפוס ידי .תועבצא " ,יוח
 בושו הבר הנומאו םית תו,יבמו יב תוציצמ היגיעו .טהול החע

 הבוהאהו המתה וז שפנמ ררפא ךיאה ,ימצעל ראתל יתלנו
 ,ימאל .רמאל יתטלחה הז. ךיאה ,דוע  יתלכי אל ןיבה ה
 הנה .התומד םלצ ושקב יבלו יניע- ..וז. הלכב .הצוה ינו

 שגר .הזיא יבל לא ץרופ .בושו...הפונ ךר הנה ,הראוצ הנה הש
 , ..רכשמו חתור
 ידאמ םונע .יתישענו יבל .לא יתבצענ האלהו .אוהה םווח :ןמ |

 אל ינא .םג ,יתלכ  תודא \ לע :ללכ :יתא .ורבד = אל :ירוה
 איה וכ יתייה .עהוי . רוע ותואר אל :יתלכ תא ..רבד .דע יז

 התיהש ,ךורה ּותוא .ינפקת םיעגרל ,הילע יל היה רצ = יל הנזמ
 םמה הז םע .רחי .םלואו ;, הילא התברק תעש יברקב :תבסונ םונע

 ,ותיבב .בשוי ותהאשנו בוצעו רק שפנ-ןויוש :הזיא :יתושגר
 יי ארונ םומעש ידי - הופמו  ,יתנפב רד

 ,םישערנ .ויִה ותובא ..רבה הויא ססות .תיבב -הנהו ותיאר =
 וכנא :.ולא .עגנ אל הז לכ םלואו  ,דאמ - לע ::בוטו  ךר

 הֶנטק .תחא .הנפ יקר תמייק החוק יליבשב . ,ילוכ \םהדנ :ותוח
 ,רתסו .ךשחמ .םיקמב : ,םיקחהמב .םש- ,הנפ התואבו *

 רתוי הדומחו .הפי = ,הדומחו הפי איהו ,יתלכ תא .יתייה הא
 החלמש ,ילא .תוצרוק .תוקומעהו \.תורוחשה  הינוע .. התיהש חמש

 ץפח םלואו ,.ילאו תוחולש ןה .םג .היתועורזו  ,תשרשרמ הרה
 ,הב יתלכתסה ..(סשמ .התודפל .,הילא -ברקל :יבלב .ררועתה |
 .:וברקב :קתושו, םימשמ :היה .יבלו :חולא יח

 .םיבר :םימי :ורבע הנכ

 ּהגנ םימיה :םתוא לכ הפרפר :הבובחו .הבוהא .השא תומד
 הרענה "התוא :םלואו ,יבל :ירוההה .לכ-תא הביבס :הזכרו יש
 27 בוחרב :הלצ .ףאוש יתייהש  ,םינבלה- םינפה תלעב הנשק
 תקבח .הבורמ ןמו ינפלש ,יל .המהנ ., יל .הרזו .הקוחר הש
 8 :ותעהו אל: ימצעבו  ,המל = יתערי אל : ימצעבו = ,היתקשו

 לי"

* +. 
* 

 רומלל .גמ ,ברה לא  תינש .ינחלשל /םילחה

 = ףתונענ ;תוברה -- היתולאש לכ לע | וצפה תא

 כ ו

\ 

 שש

 22 העיפנה רוט.תא יתנבה , ףיוזמו לק קוחצ תב הל יתיארהו ישארב
 2 .ללכ .ינרעצ .אל .םגו ינעיתפה אל .אוה .םלואו - ,תאזה

 ,.,'םיאנתה ורפוה,
 תלכתה יניעו .םינבלה .םינפה תלעב הנטקה הרענה החתוא

 יכנא = .ךכ לכ יל ןבומ היה רכה .רוע איה ילש אל ,תופיה
 : -,יבל ךותב היתשגרהש ,הלצאנו הטשפמ תומד וזיאל רוסמ יתייה
 "  ."התיה תומדה התוא .דימת הב יתרהרהשו תולולב .היתיארש
 אל ללכ ,התיה -ו אל .ללכ םלואו -- ,יתלכ וימר ןיעמ
 | +: התיה וז

 ו
 ירחא .םיבתכמ .,ג הנטקה הריעב יתדמל םינשו םיחרי

 '( >  ,םידומלב  רימתהל ינוררוע םהיבתכמב .יהוהמ יתלבק םיבתכמ
 ""  םשפנ תמגעו לודגה .םרעצ .רכשב חור .החנו .גנע .םעיבשהל
 טאל טאלו .,הלילו  םמוי .יתדמל | ,ותייה ,בישקמ ןב .,הבורמה
 .המכ הז יחמבו יבלב העובק התיהש תומרה התוא :המלענ
 ףיעצ .תחתמ ומכ .תילגתמ .התיה םיקרפל םנמא  ,הותחכש
 ורבע  םימימ הגות  ןורכז = ,יב  רוענ היה בצע :הזוא ןלפרע
 ,תובשחמו טירוהרה .ןומהב .תומדה התא העקשנ עקש  םלואו
 ,יחמו יבל .ךותמ ירמגל ההקענ איה ...:ווגאדו תוררט

 ,..ורבע ראמ םיבר םיבר םימי יכ

 . ...היתיאר .בושו --
 \ לבו ;ףל ער .שמשהשכ . םיביבחה .ביבאה = .ימימ רחא היה

 ,ךל ביבסמ שרחתמ לכה .ךבלב אלפ הזיא ררועמ אשדו רינ
 7 ,לכב חומשלו לכה תא .קבחל התא ןכומו

 < %;תונליא - ,יציק .ןועמב רשא .הנגה לא  ותאצי .רקב .היה
 .םירפצה ףוצפצ ,ינתזהא הקותמ תורירק ,יפאב ףירח חור ולעה יזב,
 " " יברקב ורוענ רבעה תונומתו ,יבלב םיקד םיקד םידהימ וזיאב ענפ
 < יתוב ינב ,םורהה ותואירב בצמ הא .ןקתל אשד .תואנל יתאצי .ירבל
 .השענש רפע בגרב .לקתנ ימבמ , לספסה לע יִתבַשי ,ריעב וראשנ
 ,יברקב .םושחור וליחתה םימוענ .אל םירוהרה .. תמ .בובול .רבק
 ,,,תודבואו . תוכלוה תולודגה תווקתה ..םולכו םיבלוה םימולעה ימי
 .ותוא תאשל ליבשב ידמ | רתוי שלחו אכודמ ימצע תא יתשגרה
 ,הת האיבהו תתרשמה הסנכנ .םויחה לוע יורקה לודגה לועה
 ,תהרשמב יתשגרה םאתפו .ענרל .וקספנש ירוהרהב .תינש יתעקשנ
 .,היניעב .יתוא .תצקועו .יב תלבהסמ ,ןיידע .תדמוע איה .הנהו

 ..היתלאש -- +המ רבד תא הצורה --
 / ,ךכ . .,םולכ אל --
 <> \חירבד .ווה םורז ,התה ןמ יתמגל .יתהמת -- 1% ךכ =-

 .ינועב

 : הלאש ךכ .ירחאו ,יב לכתסהל .הפיסוה .איה
 . הרגה = ,הלוח תחא המלע תוארל ןודאה .היה הצור --

 2 +וילע לואשל ךכ לכ התברה רשאו ונתנוכשב הפ
 "ותמגמג -- ... ילע .הלאשש ... הלוח .,. המלע --

 : | :הימתב
 ז אוה ימ --
 יתרבע לומתא =- : תתרשמה הבישה ---  ,תערוי ינוא --

 ".,,ראמ התיה .תרוח = .ןולחה הי לע הבשי איה  .התיב לע
 ,ול .הומר .אוה ... ברע הלוק . .., .תודקוי = ,תופי הל .םיניע
 ,..הלאש .תובה חולאש . . , .ןודאה לע ל ,הילא יתשגנ
 < תהיה .איה ... ל תא תוארל השפנ התלכ יכ ,יל הרמא
 +. ,םינפל ותרוכמ

 שגר הוא ,תתרשמה 1 .ףוס תא רוע ותעמש ל וכנא



 : ?איה ימ =
 יברקב טהל ץרענ קשח . יבל תא ץחלו יב רבע דער :

 הלוקש  ,תורקויו תופי הל .םיניעש ,הרוחה המלעה, תא תוארל
 *.+ "םינפלמ יתריכמ איהשו ,ברע

 ,יתפלהו יתחורא תא יתלכא ,הירוגמ םוקמל יתלאש
% * 

 השובל ,הרנרנמב -- ןולחה רי לע תבשוי היתאצמ ..,
 תחפטמ התיה הפוטעו ,םינמייקה חסונב ,הבחרוהלק הלמש התיה =

 .הינפ תא הפכ דיס ןבל .תועורפ ויה היתורעש ,המחו .הלודג = =

 הזיא תושקבמ ןה וליאכ ויה .תוארנו ,תחדקה שא הדקי היניעב
 ,המכ הז תושקבמ ,רבד

 הבשחמ וזיאב התיה העוקש ,יב השיגרה אל יתסנכנשכ
 יתדמע םידחא םיעגר . הבלב קומע קומע ,הארנכ ,העוטנ התיהש
 -- ! ביבסמ יתלכתפה ה שיא היה אל הדעלבמ ,עונ ילבמ

 ,תואסכ ינש ,ןטק ןחלש ,הקסוהמ הרומוק | לד םירכא ררח
 םיקובקב הטמל ךומסש אסכה לע ,תעצומ יתלב הנטק הטמ
 הלק הריקסב יתרקפ ,תורחא תונומת לתוכה לע | אפרמ ימסו
 לא ,םישוחכה םינפה לא יטבמ תא יתינפהו רדחב 0 לכ תא
 ,םייח ינמיס דוע וקלד ויניעב קרש ,רובשה וגה

 וז איה .ימ ,
 יל תרהבתמו הלוע הליחתה הבע לפרע הזיא ךותמ ומכ .

 .יתרכזנו--.,םיעורי םיטוטרש תפפות הליחתה יניע .החכשנ הנומח *
 :םמוד ושחלו וענ יתפשו אפק ימד

 ,,ץוה'לחר --
 איה -- הפדה רוע שגר הזיא וא ישחל תא העמשה

 ונינשו יב וצעננ היניע ,ילא השאר תא התנפהו םאתפ העוערוג
 ,ונבאתנ :ולאב =

 ..יל'מהרבא -- /
 ךותב טבלתהש אוה רתס לוק הזיא וא יתעמש םנמואה

 --זםיאכנ רה לש האילפ תאירק התוא יל ישחרו יבל
 שיא | ונברק .:ונררועתה | ,.ונתוא ףקת .שדח שגר הזיאו =

 הצרפ תישירח ,תח א החנאו--ןיעל ןיע ,ריל רי ונעקת ,ויחא לא
 ,,ונתוא דחא םלא שגר ,ונינש בלמ

 ונרמע םידחא םיעגר .רבדל ונלכי אל איה םגו ינא םג
 יםהב הלע םראו ,ףלח הינפבש ריסה ןבל ,וז ינפב הז ונלכתסהו
 לע הזרה הדי תא המש איה ,םלענו--אלפנ רהז קירבה היניעב |

 ןשרח הרמא הדחוימ הבחבו ,יפתב
 בש
 הפיה ה'לחר התוא :יל רווחמ היה לכה ,איה םג בשתו ,בשאו

 ,רובש ףוג ,תומצע לש לג התשענ ,םייחהו העונתה תאלמ ,הזילעהו =
 ,םייח יקיז רוע ולגתנ התע םג תוביבחהו תורוחשה היניעב קר

 ה - -"יתלב, נב

 יתלב שגר .יל ימד ןתנ אלו יבלב םלה הו אלפ לוק דה
 לואשל יתייה הצור .; הקבהל יתייה הצור ,יברקב םכרפ רורב
 ותוא תויחהלו בושל יתייה הצור ןהילע רבע רשא לכ לע .התוא
 תא קיפפה ברעה הלוק םלואו ,דוע ונניאו .ףלחש קוחרה .רכעה

 והיניע יב הצענ ,ידיב .הזחא תינש" ,הימודה
 אוב יכ יתעדי אל .,,ינתאצמ בוט אל בצמב ,יל חלפ --

 יל התא .ןכש * ...ךיתרכה  ...םידחא םימי ונפל ךיתיאר .,ואובת =
 םויה יכ יתערי אל ..,ךל הרפס :,יאדוב איה ,,,ךתחפשל יתארק
 ,.,ךל יחיכח םלואו ...אוכה

 יתרכזנ .ףכית ., לולצ לוקב ורמאנו ,הירבד ויה .םיטושפ
 ,יבל לכ תא .םינפל חקול היהש ,םיענהו ךרה לוקה ותואב

 אזל הז ונחנא םירז אל ןה -- : בישקל ותרהמ ---,רבד ןיא -=

 3 םלועה 36 0 10

 4 = 48 ו ולו כ 4/5 ל 4

 - ,יבל יל שחל- -,רבד ןיא, .םיטו שפ ויה .ינא .ירבד םגו
 7 ןש הנתו יתואר עגרב ובו ... "שיבתהל ןיא ,רבע לכה ושבע
 " יענו ישאר תא יתדרוה ,היניעב שא החדק בושו הייחל וחרפ
 ₪ רוע ,רבד ספות ,השפנ יממק ךיתב | ,קומע קומע םש יכ
 , :הל יתרטמא הברה בושח ילבמ .ץרפתיו

 = ,,ךפפל ונל שי הברה הברהש ,המודמכ ,חחושנו םשנ --
 4 : יתוא הקיספה ירבד תא יתרמג םרט רועו
 ,לכה ,לכה ךל רפסא ושפע .., חתושנ ושבע ,ךכ --
 ,תושגרתה ךותמ ילא האפכ תא הבירקה איה
 בדה - :המצעב המחלנ -- ... אל ,אל םלואו -

 ₪ ללכ םהל יתיכח אל ,םירקי םיעגרה ,ירמ  רתי ךראי
 .'רינפב טיבהל יל היהי רשפאו ,ךארא בושא דוע יכ  ,יתערי
 " ,,,חצקמב תנקו םנמא , ,, המואמב זאמ תינתשנ אל ןה ,האר
 םטעקה .,. ךמפש םג אוה שדח ,,, אוה רחא ןכ םג ךשובל
 ")9 םלואו -- ., ,הלא לכ ךל ויה אל זא .,,םה םיבר .ךחצמבש
 ובל .יניא !חלס , , ,יב לכתסמ . , ,םמותשמ ,התא , , , תינתשנ
 ,רתויב תלדג ,,,תינתשנ אל ,ךל ינא תרמוא ,התא ,,, ןגוהב
 "לעור ינא ,ךב .תאצומ יניא  םילודג םייונש .., ובחרתה ךיפתכ
 ,::לכה ,לכה ךל רפסל הצור ינא .זא ומכ ךהא רבדל

 +. ירפס ,ירפפ --
 -ןונוז ךניא התא ,ונדרפנ רשא חעה ןמ ורבע םיבר םימי --

 -.\ל םיבר תוליל  ,םוי םוי- יתרפס .. , תרכוז ינא  ,תרכוז ינא
 < רומל אובל ינתחטבה התא ,ונדרפנ וב הלילה ותואמ יתנשי
 "התאו ךילא יתיכח תומלש תועש ,ךילא יתיכח ברעב רחמל
 / ::,תאב אל

 ב
 " חליל = ...תוליל דועו .תוליל רוע ורבע הלילה ותואמ --

 " (ינל יל אבג דימת ,בםוחר ותואב ךשקבל יתאצי רימת ,םיבר
 .וולעמ  קחרתו רוכאתת הכ יכ יתנמאה אל ,ךאצמא םעפה יכ
 = ,ךוהא רשא דע הנרבעת תובה תוכר םינש יכ .יתנמאה אל
 "ונחל יתצפח אל , לכה יתערי יכנא .,,+ הלילה .ותוא התא רכוז
 | +,יהבר ..,ךב .יתנומא התיה הברש י"פעא .,,יתארי ..,ךל

 | :הפיסוה כ"חאו ןיגרל הקתתשנ איה
 =.,ךב הנימאמ ינא ושכע םגו ךב יתנמאה  יכנא ,ןכ --

 " םלואו = ...תפחשה יהוז ...התא האור אלה ..,הככ להבת אנ לא
 . יונו יכ יתערי = .ךארא  יכ יתעדי = ,רוע .ךתוארל | יתווק הוק
 יירוע םעמשת התא ...ךינפב דוע ורמאי ינורגב וא וקנחנש ולא

 , *+: עמוש ונא --

 - יתערו אל זא ..,ךיתבהא ינא !עמש ,אופיא עמש --
 ותייה רלי ןכ םג התא ,יתייה הרלי ןה ... ךיתבהא המכ דע

 .ו'תנהא ירחא זא תכשמנ התא ,ונמצע תא ונעדי אל ונינש

 . ו ..,ינתחכש -- תערוי ינא .,, רחכת לא ,התחבש ףכיתו

 .=-וםינומא תעובש יל תעבשנש אוה התא ,ךיתזוכש אל יכנא ,יכנא

 הנוה .,ינפל .ועיצה םיכורש הברה ..., יתעבשנ אל ללכ יכנא

 .,.יתרכז ךתוא קר ,םהב הלחב ישפנ ,יתיאר םינתח
 / תו
 לא הנושאר ךאובב יכ ,רכוו התא רשפא .,. ךתוא --

 יו\םימעפ ךיתיאר רבכ יכ = ,ךל .יתרמא  יתוא .תוארל ונתיב
 שואו ,ייח ימיב הנושארה םעפב ךיתיאר .ברעה \ ותוא ..רקש

 .שש ,הנושאר 4. העשמ ךב .יתייה הרושק ,ףכיה תחקל יבל תא

 = יי ךב קר ,, ,ךב ןיידע התיה יתוקתו ,יתילח ..ורבע םינשו
 7 6 + יב ל

 "ישרכרה ושכע הנשיש הצור יניא  ,ןבומכ ... ב -

 ₪ +. םינבו השא ל שי רבב 7 ,רבע ,רבע לכה ושבע



 ושכע ,תאז תערל ללכ הצור יניא  ,םולכ .הזב יל בושת \
 ...ירבד תא ךילע הסימעמ ינא יאדו ,. ,חלס םלואו /
 אצתשכ ,., רבכ הו  ,רבכ הז היהש המ לע קר תו
 היהש המ קר ךל יתרפס .,.לכה ,לכה חוכשל .לכות יה
 רבדל ימ םע יל היה אל םינש ךשמב , , , יבל-לע ןנ לכ
 עגרב קר .., הז עגרב קר ... .בלב עוקתה תא עוסהע

 ושענ הינפ ,הפקת קזח לועש ,םאתפ קספנ הירבר םֶו

 יתארקו יתועורזב היתכמת ,ימוקממ יתצפק ,.ושמלנ .הינוע ,םפמ

 ,הטמה לע התוא החינה ,רדחה לא הפחדנ הנקו השא :הו
 לכהו -- ,תורוחש ,תורוחש תופמ  וזיא היפ ךות לא הש

 .היתושארמל יתבשי  יכנא ,התטמ לע הבשי הנקה

 ,םיהכ םינפ יל וארנ ,הראוצ דע התוא התסכש ,הכימשה תזז
 ךור יצוצנש ,תוטהול םילחג -- תורוחש םיניעו - תועורפ חו

 .םהמ םָעְְַ
 .הלק העש הרגע =

 :יל השחל איה ,הילא יתנחג :,יל הזמר םאתפ =

 ,ישארב .יתינענ
 הצור .יל חור רבכ -- :הפיסוה -- ,הזמ ךלת לא =

 ..,חחושנ קר ...תוחכשנ דוע ריכזא אל ,,.דוע ךתא רנדל ינו

 ...ךכ ימצע תא יתשגרה אל םיבר םימי הז..,ושכע

 .ישארב הל יתינענ ביש =

 הבוטב אנ ליאות -- | ,הנקזה לא הרמא -- = ,הרש =

 ...תרואה דעב רבד הוא

 דגה םלואו ..,ךכ לכ בוט יל היה אל םלועמ .,,יל בוט --

 + ךילע אוה אשמל אל הז לכ םאה :תמאה תא אנ דג

 ,המחנל יתרהמ -- ךפיהל ,םולשו םח =
 ..."ךפיהל, רמוא .התא --  :יָרְחא התנש -- = ,ךפוהל --

 --ןטק רכר ,רבד ךתוא לואשל יתייה הצור ,ךל הנימאמ נא

 ...ןבומכ .,,יארו -
 ..י,ןבומכ ..,,יארו -
 תא יל דינתה לבא ..,בישת יכ תעדוי | ונא אל --

 ,ןילאש =
 אל תמאב םאה +ינתתכש תמאב םאה :תלאוש ינא =
 -- -- :(ינתוארל רוע תבשח אלו ינתבזע םנמואה :.,,זיב תו

 היפב ודמע ולאכ ,וז ירחא וז היזופש ךותמ וצרפ תולאשה
 .הרז שא יקיז וטהל היניעב . ץורפל תונמוזמו תו

 םאתפו ,הרעס ךותמ הלאש  ,.ינתבהאה ,ינתבהאה --
 :שרח וענ היתפשו הידיב הינפ תא השח

 -- + ינתבהאה ,ינתבהאה --
 . ללכ הבושתל הכחמ איה ןיא יכ יתערי , ראמ "תמהדנ
 םלואו .הבל תא תרבדמ איה שרח שרח ,תרברמ איה הג!
 ריבכהו יבל תא חיתרה רעס .אלפנ שגר שחור ליחתה 0
 ,יתבהא התוא קר .יכ ,יל המדנ -- !%"היתבהאה, .,יתמיש

 קר ילש | םירליהו יתיבב רשא השאה ה תוא יג ל
 ,ןוצרל אלשו ןיובתמב אלש ,יב וקברנ הרקפ

 יבנ לע .יפוג לב תא יתנכרה ,יבשוממ יתמק םישמ :ילבמ

 11 ֶ : < םלועה < ו

 .יתפש .הטמב הטבלתה .הרימטו הכו השורק ןועכ ה

 הררועתה איה .הייחל לאו הרטנט לא ןהילאמ וקברנ תודעורה
 תופי ,ועמד היניע .הרבד אל םולכ ,הינפ לעמ הידי תא הריפהו

 ...רבד .יתעדי .אל יכנא םג הנחה תואלמו . ויה
*+ * 

 רוחשו .הלילה רוחש .התיב תא .יתאצי םיבכוכה ובהבהשכ

 אל יכנאו -- ,היתבהאש תחא שפנ יל התיה, .ינוול יתובשחמ

 תכלוה איה ושכע-- ,היתבהאש תחא שפנ יל התיה  ,יתערי

 תבו הקעמה לע הדמע תתרשמה .יתיב יל הארנ קוחרמ ,"תומל

 יתופיעה .,יל הרסמ יתשאמ  בתכמ ,היתפש לע חרפ םורע .קיחצ

 יתוטילה .אסכה לע יתחנצ ..,ייבוהא ,ישיא, גבתכמה לא יניע תא

 .,ילא וכשמנ תוזר םידי יתש ולאכ ,יל המדנו .ידי תופכב ינפ תא

 הקישנ תורמושה  ,תוטפורמו תוקמוצ םיתפש .יראוצ תא ופפל

 ,תומ תב ,הרק העיגנ .,ייחל לא  וקבדנ ,הברה םינש הז תחא

 תוזרה םיריה יכ ,יל המדנ .יתוא הרירחהו ירביאב העפעפ

 :תודרומ .ןהו ,וילא ןכשומ תומה ךאלמ .רבקה ךותמ ילא תוחולש

 \ ...ילא תוכשמנו וב

 : ,ןוחמתב יב הלכתסהו רצה ןמ הדמע .תתרשמה .יתררועתנ

 ,ינפ לע ידי תא 'תוריבעה
 : ,שרח יתמהנ---...םירורא .םיבצע ,םיבצע --

 בשוי ינא .,רענ .ימצע תא יתיאר ,יתובשחמב יתעקשנ תינשו

 ,םיבשוי ונא הכשחהו הרצה אטמיסב ,אבטציאה לע .יתלכ םע

 הצחול ינא ,הקבחמ ינא ,המוחהו הרצקה התלמש השובל איה

 ,יי."ךכהא תומ דע ..,, ךבהא םלועל ,.. תא יתלב, ,יבל לא

 ,תררועתמ איה םאתפ ,אבטציאה לע םיבשוי ונא תומלש תועש

 =- ילוק ;הרזעל .ארוק :ינא - ...תפלעתמו העוז יניע ילא תשמול

 < תטמשנ ,אבטציאה לעמ תחנוצ איה ,אב וניא שיא  ...םידחפ לוק

 ל תולה דל קה הק קה הלה ה ה -- יי,התמו ...התמו יתועורז ןיבמ

 < ירמגל הננטצנ החוראה ,ךעוד ליחתה רנה ,יתררועתנ בוש

 = =-'ךמולשב םישרוד .םידלוה, ., ינפל חותפ יתשא בחכמ ,שיא ןיא

 : .תחא הרוש ונממ המלבנ

 -- !יחמב הבשחמ השקשק -- רבע ,רבע לכה ושבע --

 ,,,ר--ב--ע ,רבע לכה . , ,םולכ ןיא ,םולכ ןיא ושכע

 .םיִנותְעֶּב

 . םירובצה םינותעה תא דוקפל תנמ לע ,ינְחלושל שגנ .ינאשב

 !<  ,ןחלושה הצקבש תורורצה רחאב םעפב םעפכ לקתנ יטבמ ,וילע

 = ונובלע תא עבות הז רורצש ,יל המדנ ,ימצע ינפב טקונ ינאו

 < שו" ךמוי אובי, : דיתעל החטבהב ורטופ :ינא .דימתו ,ינממ
 = .לופמה יל השק המכ ,יתחטבה תא םייקל יל השק המכו

 רואו שמש רֶהְז הגופס ,הביבחו הבוהא ץראמ .וללה םינותעב

 ףלד -- םמצע םהו ,םיאב םה ,הליל יבכוכו תלכת ימסקו םוי

 .םאר ,א

 : לוכו  יניאוו םתוכזב ךופהל ינא הצור .רירגס םוי לש ררוט

 5 .ידמ .רתוי אוה יולג ,ידמ רתוי םרועכ .לורג

 < | אלא .דדימת - לארשי ץרא ינותע ויה םירעוכמו םילד

 לקלוקמה יגידמה רדפה : ונרמאו ,תוכז םהילע דמלל ונייה םיליגרש

 ' ולטבו היקרוטב .שפוחה ןתינשכ ,םימרוג םיערה סופרה יקוחו

 +" לש הלוק  עמשי .ושכע -:ונרמא .םירדגה ל כ .ולטינו תורזגה לכ

 .התולפש רפעמ וז .הבולע רענתת .ושכע  ,תילארשיצראה תונותעה

 ('רואה,))  -"ובצ,ה  ,"תלצבח ,ה תא :אנ .וארק ..,,הנהו



 ,תופליכבו לישכב חילע םיאבש ,הבולעה תירבעה | האב איה םמצע ידימ םתולפשש  ,וארתו "םירוהיל,ה ."גדגרמ,ה

 , אוה םהלש ולוכ :םרועבשו םהל
 ן לארשי ץראב ארבהל הדיתעש ,תירבע .תורפסל םיוקמ ונא

 , לארשי ץראב ארבהל הריתעה תירבעה להקה תעדל םיוקמ ונא
 להקה תערל הל יובאו הירצוי המה וללהש ,תורפסל הל יוא
 = 1 הילהנמו היכירדמ המה וללהש

+. * 
+ 

 ,לארשי ץראבש תופיה תוירבה וגהנ דאמ יוצרו הפי גהנמ
 ול שי םא  ,ןבומכ) .שדח םדאש :ןויכ  ,םילשוריו ופיבש רמולכ
 דימ  ,ץראל אב (יהעפשה, לע .אוה רושחש וא ותניגלב .ארחסא
 ,"בוט ןמיס,בו "אבה ךורב,ב .וינפ תא םימדקמ ,ואוב לע םיוירכמ
 שיא שיא ,ותונחל שיא שיא ותוא םיכשומו וליעמ :ףנכב םיספותו
 ול .ןיאו תונח ול ןיאש םילשוריו ופיב שיאה אוה ימו .,:ותרוחסל
 -- + הרוחס

 התוא לע תונכוסה הרפמנ הל , "החפשמה, | ,לשמל  ,הנה .
 אב שיאשכו ,ייתיר עה ןושלה .תיחת, תארקנה הניגהה .הרוחסה
 תובישח יפל לכה) "החפשמה,  ינבמ רחא וילא סנכנ דימ םילשורול
 לעפתיש, דע וחינמ וניאו (ונממ- תפקשנה "הבימה הוקתה,ו חרואה
 חכ לכב שיגרי,ש דע  ,"ה ב ע .הקזח םיתפש תשרא ושגרל ןתיו
 ונולצא ילואש המ  ,ץוחהמ אבה ,שדח ימיאל  ידוהי לש ועו
 הז == תירבעה .ןושלה : רמאיו ,שמשממ רככ תצק הפ םייחה
 שיו לארשי ץרא שי :םירבד ינש לע הפ יתיאר !יוש ע רב די
 לש ורמאממ ; א"ל רמונ "רואה .,1היח תירבע ןוש ל

 .(ידחא דוע, ךרועה = =
 ישארה ןכוסה ,ךרועה ןודאה קרש ,םיבשוהח םתא םאו

 הפשב (רבדל םג יארובו) בותכל עדוי ,"תירבעה ןושלה תיחת,ל = :
 דוע םכינפל ירה | .םיעוט אלא"  םכניא .,וזכ תקיודמו היח ,הפי

 הנוכ ילב ,הנושאר םהב תפפות יריש  ,תונוילגה ןמ םידחא םיעטק
 םיאצויה םינותעה רתי ירפוס םנו וירזוע םגש םתיארו ,הָדתוימ ל

 .הז רבדב םינייטצמ  םילשוריב =

 דובכה ,רעשמ , בוחרב הבר העונתה ,דאמ לודג םחה .גה םוי,

 לכ רוכהל לקנ = ..,עדבאתו קוחד ,ףופצ * ,בר ןומה ריעה רעש רעו םשמו
 הידי לעש תונבלה תופפכהב טרפב תרבג לכ רמאל  ,החפשמו החפשמ
 תוידרפפה וניתושנ ..,תולפטמהו תונטקה הילגר לעש םינטקה םילענמהבו

 יתלב םינוגו םעמ ילב רמאל | ,יתרזמה 'םעטב תויפרא תולמשב תושובל ₪.

 ורמל רשא "זוז ,קיהבמ  ןויקנב תונייטצמ תויזנכשאה  .,,םיקעוצו  םימיכסמ

 רכמנש תויונח שיו הריכמה תכלוה :תויונחהב ,,,ןתוא הנרובעתו תוידרפסהמ
 םבשומ םיקמ םיננרגה לש תויננחה לכ > ,,,הרזחסה לכ םינוש םיניממ ןהב <

 ,(ג"לי רמונ "רוָאה,) .."םיחרפו םיקורי םופנעו םילגד םיטשוקמ
 הוקמ .אוהו .,ופפורתנ רשא "הלואג, יקסע לע דאמ רעטצמ .,,וגויצה, ;

 םילועומ - תודופיו םיבוט תוחכ רוע םע הרפחלו  הידומעו היתוישא קזחל
 םהל שיו םוכלוה תודוסוה) ..."עורז יבולש וכלי .דחי ןעמל | ,ונצראב רשא =

 :(ו"מ רמזנ "רואה ,,) (...!תועורז 'םג

 ופול אטשוקמ לומתא עיגה שדחה : (םילשורו) זנרוע .תחפ,
 תרחוימ תיקבדב םחפפ גח תא וגגח םיפכודותרואה םירצונה, .,,"ןנ רי ע לו

 "רואה,) ."םתעונ תבו  םוצעה םרפסמב םיסורה םעפה  ונייטצהו -
 , .(ז"מ .רמוג
 יממע ןפואב וירועש תא" אירקמ *אַוְה תופוצר תועש שלש ךשמב, 0

 ךות לא התוא םשו הלמו = הלמ לכ עול .אוה .שממ ..ןנימב .דחוימ . ןווצמ
 .(ב"פ .רמונ ."תורחה,) ....'1 8. 18. ר"דה יחי ןכלו ,.,ךופ

 םלואה  .םירוע  ךונח תוב :.ךינח ימואלה 'פ'היכב םאנ - תבשה םויב, 2
 ; .(היפ רמוג תורחה) .,,,וותודג לכ .לע א למ יח \

 הפשל ,הנוגה - תילארשיצרא תירבע . תורפסל םיוקמ :ונא
 . תיחתפתה .תחתפהמו .תירבע

0 

 - ןושלה ונופל ,איה .ירהו ., תיעבט

 וניו ש ע ה רב דיל
 ךנ מ אכ ןושאר ,"תירבעה גח, םיארוק םה וז "הישעל,\

 !:רפולכ ,'תירבעה .גח, ד'ע .רמאמ ונותעב םיפדמו באה הדוהי

 'ןו ,לשמל ,םיימואלה .וניגח .תא  הנש הנש .םיגניח ונאש םשכ
 ול םוכייח . ונא ךכ  ,םייבכמה גח ,תועובשה גה ,הטפה גח
 "משוע, וליחתה  ובש םויה .ותוא ןורכזל שדח ימואל גח .ושכעמ
 "ףמאטה לעבו .היח הפשל תירבעה ןושלה תא לארשי ץראב
 'ֶַה אוחש שיאה לש ומשב  ,הונע בורמ ,שרופ וניא = ,ןבומכ
 עווה ותא לש ומש לעש  ,הלילח ,רמוא יניאו ןושארה ייהשועה,
 יוומש ,הדוהי-ןב רמ .אוה חוטב לבא  ,הזה ימואלה נחה ארקי
 ןא קר םהל חתפי .אוהו ,אוה ריפחה רשא תא ואלמיו םירחא
 נז ,ודי לע ךרענהו .אצויה ןותעהב ,וב סיפרהל ,וניתע .ירעש
 ; " ולא ןיעמ

 0 )ומ ש ב גתה ארקיופ

 והווהי:ןב לש וירזועו וירבחמ .דחא .בתכ .וללה םירבדה תא
 ו והנחב רעג .אל ,השובמ  ומדא אל .וינפ ,הדוהי-ןב  ,אוהו
 וז" רמונ "רואה, ונותעב םהש ומכ .םירבדה תא םיפדה אלא
 חחח, תארקנה ,הרוחסה התואל ישארה ןכוסה .אוה ןכ לע יב

 תטיקרב הברמ תויהל כוס .לב. לש -וכרר. ךכו  ,"תירבעה ןושלה
 עעוהל הקיהמאב םיטייחה וגהנ רבכו ,ויתורוחס רובכלו  ודובכל
 : +,.םהיתועדומ -ךותב .םהיתינומת תא

 = = + "הוצמ תמחלמ,ל .ארוקו רואה. ותוא- אוה .דמוע
 וומוה ןושלה -התוא = ,תיתולגח .ןושלה ןוגרזה .!ביואה והז ,ןוגר'זה

 וא פוש ול ןוא הפ. יכ ,ןיכהל .ךהצ והקדקב חמש ימ לכש ,תינ מר גה
 והב םש הואנק ול םואצומש ,תוממעה  ,חינומעה תוכזה החוא .ןליפא

 יה ןומה לכ ,סעה לכ ןושל םש ,תמאב אלה איה םינפ לכ לעש הנעטב

 עפ לכ לע ריתעהו רבעה תגיחבמ התוא לטבנ אלש המכ דעש ,תוכזה וז

 ישא ;תובר) הו ה ה ל ע גונ ב התור ש ממב ה דוני אל ש רשפא יא

 ןוו תוכנה וז ,(.ר ,א  ?ןללה םילמה שורופ תא ערויה שיא םכב שי

 'ואה) .,רבעה  תמדא לע | ,שרקה - תמרא לע  ,הפ = וז תותולג ןושלהל

 8 ,(ב"ל רמוג

 [הוב ,תירבעה היחתה ץראב ,לארשי-ץראב ,ןכ םנמא
 ןנ םנמא . םלועב תוכז .םוש" ןוגר'זהל ול ןיא  ,ריתעהו רבעה
 א היהי ש ןו ג ר 'ז הז י א ל חכ לארשי ץראב ףיטומהי לכ
 / 5, ,םכבל לע םכדי :אנ ומיש לבא ,דגוב ארקהל אוה יוארש
 .וחמלאב םיצורה ,םתא אנ ודינהו ,לארשי ץראב תירבעה ןושלה

 ,הנ וליפא = ,תירבעה .היחתה .ץראב ,לארשי .ץראב ול שי םא

 , ו היא ,אנ ודיגה + וב םישמתשמ םתאש ,ןוגר'זה יתואל איהש לכ
 נטשו תירבעה  ונהפש תא .םכלגרב םיפמורה םתא ,םכל .ארקנ
 !טהל ולא םכישעמ דעב םכל ארקנ םש הזיא + ןוגרז התו א

  רנכש םיבורמה םינוגר'זה םתיא לכ .לע רחא ,וגר'ז .דוע ונל
 .זאול ונל םוקי מו םבל ארקנ םש הזיא ,םתא אנ ודינה 1 ונל

 | ףנשל תא  םיתיחשמהו םילבחמה 'םתא ,םכילע .הוצמ תמחלמל
 !?הטילפל ונל הראשנ ןיירעש ,הריחיה תימואלה

% * 

ָ * 

 ב  םוספות = רימ  ,ץראל- אב. שרח םדאש ןווכ =



 תויונחהו . ותרוחסל שוא שיא ,ותונחל שיא"

 םישדחה  םישנאהו- ,לארשי ץראב ןה .תובורמ
 -- ןכבו .,םה םיטעומ המכ תורתפיאה ילעב רוחיבו .העפשהה

 וכשומ הזו ןאכל .וכשומ  תז ,דחא חרואב .םישנא הע
 להקה לש | ותכירדמ | , תילארשיצראה .תונותעהו
 תא טיעמהל תלדתשמ הניאש יד אל  ,לארשי ץראצ
 ,ולדגל ,וחפמל רוע תלדתשמ איהש אלא הזה לוונחו

 .םהיתובא השעמכ ושעי םה םגש ,םינבל דמללו

 הז םדא .רזומ ומשו הילגנא ירעמ תחאב שי רחא םו

 תודסומל וניממב רוזעל הצור אוהו ,וילע = הביבח | לאהק
 רזומ רמ לבא | , הכרב וולע .אובת .יאדו = . לארשי ראב /

 ,ונוממב . .םכמות אוהש ,תודסומה םחוא- ויניעב תוארל

 תעשמו -- ,לארשי ץראל אב אוה ירהו ,םהירופחמ תא
 םהיתויונחל .ותוא םיכשומ םינונחה םיליחתמ = ופו-ףוח לע וא

 ,"הכאלמה לע םוחצנמ, .םילארשיצהאה  םינותעה .םוז
 ;(ט"ע 'מונ ,"תורחה) "יליזרב, תא ןידל עבות "המלש ןבא,
 םומוכס רבכ בדנ רשא | ,עורו .ןברנ  ק'האב החוש הלאה םימוג,

 י'ןיהדאו = יניהד וכגל בירקא, .ללבה  םע: ןבומכ ,םידחא תורסומל טונו

 יל | יתאצמ יכנאו  ,וילא  ברקתהל ךיא שקבל  תורסומ  הטנ |

 ומצע 'תא רסמ עודיכ) ויברוקממ םנהש ירכממ םירחא םע  תואותהל ה

 םא .יכ ,םהינפל עיצהלו  (הירבחמ דחא והנהש העודי הרבח תעפשה

 ילב' םידלי תואמ  םיפוח םה .ולצבש * ינולפ דסומ ד"ע ובשח ונומכ ₪ ₪

 היה אול ...םילהנמה תמשאב אל | אוה הז לכו ,אמהוזו שפרב ווא

 ןליפאו ,הבוטל הזה דסוטב  םירבר המכ םינתשמ וה .זא .םדוב .ךנדה ק

 ק"הא תבוטל תושעל ץוחנש המ ד"ע וונפל ועוצו רשאכ ןכלו חווה

 כ"ג ןאצמ .ויברוקמ םהו ,וינפל ןוצרל והולעיו  ,זלה דפומה תא םע

 וראבוו ,הזה דפומה תשףפ וינפל ראתל יל .וחיטבה תאזלו ,דאמל .ץוחע
 ."םהל  רוזעל .רשפאו .ץיזחנ .הממו:ך\
 'י לוז רב והזו הזה דסומל ןטש םק אלול םירשימל ךלוה הוה לכה

 ,תירבע םירבדמ םיכינחה ןיא ש לע --?המ ליבשבו ו

 ריואב םילגלגתמ םידלו תואמ שלשכ .,לקלקמו ךלוה אוה הז ומעט לממ
 לודג ןוע תמאב םאו ...!תירכעה ןוע םהל ריכזהל הז אב .הנהו ,שפועמו/ע

 כ"כ עורו וגיא ומצקב אוהש דבלמ.?ןאטה המ ןאצה הלא, (אושע

 גיהנהל ותואנקב. שמתשמ חוה. תאז אלולש- , ה ש ע מ ל ונחפש דב יו
 עמשנ היה ...בלה תא םיבשומה םילוצלצה ראש ןיבז .,וגרצואב ירכעה רו
 ונרצואב תימשרה הפשהש טלחה רבכש טרפבו ,תורכעה הפשה לוצלע ג
 . עדו אוהו ,םימעפ המכ ותא יתרבד ימצעב ינא םגו ,הירבעה ךא הק
 לכ םג ןכו ,תינוגר'ז יתא רבדתאז לכב .תימואלה הפשה בבוח רותכ ותא
 תאו ךמצע תא אנ תצנ :םירמוא ךל  ,תירבע  רבדל וחורכמ .ונואש שא
 !הלחתב ךחנוננ

 וכישמו אמש יתארי אלול הקיתשב רבוע יתויה הזה הרקמה לע הנהו =
 /םב םיצפה םהש תודפומהל וליפא הבוט איבמ !גיאש הז

 הכא ידוהי תא הכת סא, יעודיה ללכב וזחאי םדו לע עגפנש רצה
 "םילודג, םיחרוא, לבקל .םיוקמ וגנהש חתע טרפבו .*ךי ד חי תא וכ

 הזב וברעתו לב לבא ,םינודוהי םהל ואצמוש טרפב ,אכה חפפ
 , < .אתיחשהלו ערהל ונ לש

 :(ן"פ רמונ "תורחה,) .ןותע .ותואב רחא רמאממ עטק יהחו
 וישנו ,סניפ לכומ לאיחי .ברה לש .םתוורזכא דגנ סמח .ארוק יננח הוב,

 עשו, רפומב .השעו  ןעמל לחור יפל  רחבש | ,"םושנ:תרזע  תרכח :תואנ |

 :"תוצוח-תורקמ ונמע .יבידנמ .אכה  ףסככ ונוצרו .לצפהכ "ןח <
 שאה ותויה ימי ךשמב .סנופ .בהה השע רשא = תא הפ םסרפמי ננה,

 ,"חורה:ולוח"תוכ, רטמ
 קוחרה ל"צז = ןיקסיד ביל עשוהי ר'רוהמכ ג'הבכשר 'קה .ןואגח ברה,

 , ללוכה ,יניגעב . הרשמ לכ" ל תחל רפאיו השודקבש הבד" לכמ סנופ | 9
 דאב ותויהב םילעופהו . םילשורו יבשותל .השע .רשא .לכ תא האר חו"

 תודהש  םיטילפה םע  רובאתה .רתויפו = ןן)רנולמ "םיחא תדוגא,

 . תא .ורימה בערב חול ןווסנכ רומעל- ולי יאלש חלא .(סחפ

 0 וש 7 ה םלועה

 סיפדמ" אוהו  ,תופמונמה ויתוכילהבו היקנה ונושלב ורכח לע דוע
 : וזכ "תיריטס, העדומ

 \ א 1 וירבח

7 . 

18 
\ - -- 

 תרבחמ .ותהשממ החד הלאה םירבדה לב ללגב | ,םתד
 ."ןויצ יבבוחמו

 דיקפתה תא םיארוקה םירכוז דוע,

 ףררש תוארוגה תופידרה תאו תימלשוריה
 תחאל והוחפפש תורסומה לכ  ,ופכב פמח
 םה םיערוו יכ ,רבד תושעל םהי לאל ןיאו
 ,"פרא- האלמ

 תוינקיר םודיב יתדסיש בוטה דסוטה לע הבוט יל םיריכמ רכנ ינב,
 ךרד לע .לושכמ ירוצו ףגנ ינבא ונמע ינב ומש אלולו ,הלומהו ןואש ילבו
 ,"רבשמ דע גב אל התע יכ ,הזה רסומה חלצה

 .ושוחו ,עץמשמ- יתרת .םומד .םכעה ה: לע .ודמעת אנ לא. ,םיבידג םיחא,
 ..לועמ ףכמ . ינודפו. םהל הרצל : םיחא ויה. ,םיללמואה  םיעגושמה תרועל
 .תבוטל אבש .ףסכה-תא יב ,םכושאר לע לוהת  םודבואה תברבו ,סמוחו
 - = .'קדצ.. ילב .ותחקל טרפלאו סנופ 'רה רמוא םירכגל "הורה:ילוח:תיב, דסומ

 ..,להקה תעד. ךונח ןיעמ.וב שיש ,הוה "סמונמה, רמאמה לע
 חילאמלא  רמ:.אוה םתי ,ורמאת אמש. .יקסניזאל- רתלא הזיא םותח
 ,הז יקסניזאל לש: ותנוכ רקיע אוה המ ערוי וניאו 'תורחה, ךרוע
 *תוהחה,ב הנעטה לעב: ותוא םיפרחש ,הערומה םכינפל ירה
 :ורמאמ תא םיפרהש םדוק רוע רמולכ ;ד"פ רמונ

 יכנאש לוק ואיצוה "םישנ תרזע, תואבג וישנו םניפ ברהש ינפמ,
 חורה ילוח תיב, אוה םותנש ינפל ותרפיש שודקה דסומה תא םהל יתרסמ

 תובוח ילע וגרתשהו יבבל ימדבו שפנ תריפמב ותוא יתלהנש ,"וללכה
 .רקש הזש עודומ יננה  ,םלכלכל םיללמוא םירשעו השלש ליבשב יתפקהש

 "| \ ףוסוא אבהל םגז ירי תא יתקלס אלו םדיל יתרסמ אל רסומה תא ,טלחומ
 יתישעש הבוטה תחת הער יתא ושעי אל ונטע יבודנש הוקאו :וליהנהל
 רסומה ןעמ תא יתינש םויהמו .,.'ה לולחו לארשי לעמ הלודג הפרח ירופהב
 חלשי םוללמואה םועגושמה רובע הכימת חולשל הבאיש בודנ שיא לבו
 ה :אל רתלאוד פיש יללכה תורה ילוה תיב, :הזה ןעמה לע

 2 ,"יקסניז
 ל .;תילארשיצראה תונותעה הלפטמ םהבש םינינעה המה הלא

 ..."ריתעהו רבעה ץרא,ב היחתה לע תדקוש איה ךכ
% . 

 "םוחא  תרוגא,

 תונברה תלאשב אלמש לודגה
 אל .לע ריאמ בקעו ג"ההה תא
 םנשב .םרשב. םיכשונ  תוגוהכה
 ותסקו לער תטלופ וטע רשא

 . כ

 . תא ,הארנפ ,עדוי תילארשיה תונותעה "ירובגמ, רחא לכו
 < שוא  ךובכ םיגהונ םה . ךכיפלו ,וירבח ךרע תאו ומצע .ךרע

 י : : לשמל . ןיוצמ  ןפואב .ורבחב
 תועידי, .רמאמה לעב "ינומכחַ, וה .ימ םולאושל \ ,הצוחנ הרעה,

 " רתויהרפחה יתבו תורסומה תא  רפעב רפעש ,'מ וילג "רואה,,ב "תוימוקמ

 7 לע תרעקה תא ךפהלו .קיזהל הנוכב  ,םיטרפ םישנא לעו  ןםלשוריב םילודג
 .קוחוה רבכש אָוה "ינומכחת, יכ =ןמיאב רד ק מ מ  הזב .עורומ ייננה > ,חיפ
 |  .םהילהנמש .םלשוהוב- תורפומה :םתזא לע םירקשז תולילע ובלמ הדובה יאהבל
 <! = < (ה"פ- רטונ ."תורחה,) - "לכל  עודוכ ארפסד יטישפ 1ל םומלשמ םניא

 ".ם לק ---.ומשש .ןטק דחא ץרש ןומ לאהשי ץראב ריכמו יגא עדו, = =
 < ,לוגעו אוה :ןטק = (,ר :א----"אב .םואנותעה דחא .לש ומשמ תובות ישאר)
 = לשי הז .רודככ ץרשה  אוה לוגע ..,ינוצהשו ונומדא .,טועמו .טועפ ,ץוצקו ץוג
 < .,,טישו שפר לכ: וב קברי -ןכלו ,הפשאו הצב לכב אוה לגלגהמ  ..,תיפוחלש
 דפ ירסמו : שיאכמ'.,חבונו = קעוצ: ,סלקה םאתפ- תפנתמ הנשב הנש ידמו
 2 "(גדגהטה) *.,,"םירזהיל, םשו הפ: םיארוק ולש המ" וברקמ  עוקפיש

 אוח- .הלועש הארמו "םידוהיל,ה- לעב "םלקה, ותוא אבו

 רוככל ,הרזהי ןב הדמח תרבגה לש םיבתכה רחבמ ץבוק רואל אצי,
 2 ,"תונמאה א"ע. םירמחנה "הינותכרי, תא .תרפוסה השידקה ן--- ןמאה

 ךרע תאו אוה וכרע תא ילארשיצראה יאנותעה עדוי ,ןכ

% + 2 . 

 :יותושפנח חוצחצל ,תובבלה  תרהטל ונל ךרצנ גח, =



% 

 ...וניתופיאשלו  וניתונויערל הרהט  ,ונילעפמלו ונישעמל  הכרצנ
 ,,,וננופצמל .הכרצנ הרהט ..."םיבוטה ונישעמל, הכרצנ הרהמ =

 הדותמ ךכ ",, ,ינתבשחמל הכרצנ הרהט :.,,ונבלל הבוט הרהט
 ,(ב"מ .רמונ ,"רואה, הרוהי ןב הדמח .תרמ

 -- ! םכלוכל השורר הרהט ,ןכ
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 תרכוש

 ,תאזה העידיה תא ונלבק יזכרמה רעוה תאמ --
 תועקרק ד"ע תונוש תועומש היסור  םורדב וטשפ םינורחאה םימיב

 'ר 15---19) ראמ ךומנ :ריחמב ,א ט ש וק ל ךו מ ס ,היקרוטב הריכמל םירמועה

 הנהו .תועקרקה םתוא רותל םיחילש תודחא םירעמ וחלשנ רכַכּו ,(הניטאיפירה
 :!הלאה תונושתה תא ונממ ונלבקו אטשוקב רומג אכמס רבל הזה רבדב 1נונפ

 ךומנ רוחמב םתונקל רשפאש םיבוט  תועקרק היקרוטב שו סנמא (,א .
 ןיא אטשוקל ךומס ,םיקוחר תומוקמב לבא > ,(חניטאיסידה  'בור )10---15 

 תועקרק וא ,הוכג ריחמב םירכמנה  םיבוט תועקרק וא שו ןאכ ,חלאב .תועקרק
 ,םה תירוכז .תועקרקש םושמ ךומנ ריחמב םירכמנה
 םוש רוע ןיאו הזה רבדה לב תא ןיידע רקח אל שיאש אוה רקיעה (ב ,
 םירפוס אטשוקב שי  ,םירכומה ד'ע אלו - תועקרקה ד"ע אל תוקיודמ .תועירי
 הנוק לכל הבורמ קזנו הלודג הער איכהל םולוכיה ,הברה םירטוטואולפסקאו
 ןינעה בוטב וקב וניאש

 הנוקהל ול עראי םאו ,דאמ םיכובס  תועקרק תשיבר ד"ע םיקוחה (,2
 ,קזנהל ול רשפא ןוגה וניאש טסירוו

 .םונוש םוקורקדב הרושק איהו הבורמ ןמז תכשמגו תכלוה הינקה (,ד
 יוארש ,רבדה רקיעב הדומ ינא יאדוש פ"עא ;הרצקב

 תע לש אצומ ינה ,היקרוטב זחאהל םידוהיה ונידדונל םהלו
 םיטרפ םישנא ואבי םא רבדב הנכס שי  ,סונינעה וררבתיש םדוק ,התע

 .תועקרק םהל שוכרל תורדוב תוצובק וא =

 תא הרשא הכלממה תצעומש ,עידומ "רחשה, אטשוקב יתפרצה וננותע
 השקבב ואבש ,השנמו ץדננרפ םינודאהו- םילפ ןוראה לש | םהיתועצה יטרפ
 .היקרוטכ םייעקרק .םיקנב דופי :םהל תושרהל

 יאמב ג'י ןמ ,10ם6 '1ם0" ןותעה לש ןורחאה רמונב
 יקרוטה ןותעהל ייאבש תרצנ ירתכומ וחלשש תאזה המרגלטה

 לודג רפסמב  ל"וחמ .םידוחי םיטנרגימא לש םתסינב,
 רוסא םינפל ,הבורמ ימונוקיאו יטילופ רפפה ורגל לולעה רבד

 ,וגלילגב עקתשהל וללה םיט |
 תא ונממ לוזגל תפאוש תונויצהש ,דחא .הפ  םירועמ | םינותעה לכ, | < =

 פש הבל תמושת תא םיררועמ ונירה .תומהו םייחח תלאש ונל איה וז ,זנינינק

 תא םיאצומ ונא
 ,"םדקיאהינו,
 אוה ונלולג לא

 :נרגימאהל הוה

 דואפ  ,(יבלסוברפ)  סותנא רתכומה ומתח  המרגלטה לע .."הז רכדל הלשממה ל
 ,(יליתק) םותנא (ילוהק) סילפ ,(יניטל) ןוהפ ,(יטנטסטורפ) לילח ,(ימלשומ)

 רע ,ראבמו לודג רמאמ וז המרגלטל שידקה | .,]08ם6 1גז6" ןותעה
 התבוטל ללכ תונווכמ ןגיאש תורתסנ תוינפ הב שי המכ דעו אוה תמזגומ המכ <

 ר"ע העידיחש :םינפה  ןוירטסינימב .ורמא ןותע .ותוא- לש ורפופל .היקרוט לש | <
 םושנא ,הארנכ .,התוא םיציפמש אתורב אלא הגיא ןומהב םידוהי לש םתסינכ
 םוכשוי תרענ לילגבש בל םושל דוע ךורצ- ,רבדב = תודתוימ תונווכ םהל שוש
 םשל ולאכ םיאצומ וגא .םירתכומה תמישרבו ,םתואנקב םימסרופמה  םירצונ םוברע
 .םיטנטסטורפהו םילותקהו םיבלסוברפה .לכ ןיב רחא ימלשומ קר  ,אמלעב יונ

 ,יצלקו ןולבול יכלפ לש םונויצה ירוצל הדיעו התיה םיטעומ םימי ינפל = י
 ןילבול ךלפב םירע ששמ םירוצ ואב .מ"הוה ירכחמ דחא םג ףתתשה הדיעוהב

 בצמ .ר"ע םיריצה וקיפפחש תוטרופמה תועידיה ירחא ,יצליק ךלפב תחא רועמו ==

 םוכלפה ינשב םייכלפ םידעו רופי ר"ע תוטלחה ולכקתנ םירעה ןתואב .הדוכעה

 סרגנוקה ד'ע םג תואצרה :וארקנ הריעוב . .הרורסו הדובעה קוזח ד"ע ,םירומאה
 םייכלפה .םידעוה ירבח ורחבגש .ירחא .י"אב הרובעה ד"עו  ויתואצותו יעישתה

 ,מ"הוה רוצו .ר"ויהל. הרוה תעבהב .הריעוח .הרגסג

 ב

 | :קוטשנזירד ביל הרוהי |
| 
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 . ערכת הדכא הלודג הדבא

 הוקי תמ =- ."ןויצ . ירועצ,ל .רוחיבי

 :םתשו םושמח ןב ותויהב קוטשנזיירד
 לח אל אוהו ,ןושארה המוימ = תינויצה העוגתה לע חפסנ .חונמה

 ןוה תויטיקומרה ויתוערו הברה ותלכשה ליבשב ,ןורחאה ומוי רע לועפלו
 ףטת ,תכרה םודימלת ול לדמע םכותמש ,םירועצה לע הלודג ותעפשה
 .הלודג .היטפאש העשב רליפאו  ,םיריעצ לש הרובח ךותב חונמה אצמנ

 תדגועה ,"ןויצ:יריעצ, = הדוגאה .תא דסול אוה עדו םירועצה תא

 ה דטחה תא ולמג ודולבש תוויגויצהו תוימואלה תודוגאה לב ,התדובע

 זמ החונשה אל "יחרזמה , תדזגא וליפאו ,לכה לע ביבח היהש ,חונמה םע
 זן ןווגל הירבח תא הנימוה איה םגו , ויתועדב רומג ישפח חונמה היהש
 א ה'ה ,אריורב ר"רה  והוריפסה תורבקה תיבכו .,חונמה תיולהב קלח
 !ףורב ורכז יהי ,םירחאו ץש

 ט וווהש. ,'טלעוו,ה לש דחוימה רמונה אצי הזה עוגנשה תישארב
 טיהנועיוא ,וצרופ:יאגא תאמ םורמאמ ואבב וב ,לצרה ר"רהל ןורמז רמונ
 " ,ןעוואק ףסוי ,קינלרוק ר"ר  ,ץיבונזח ר"ד ,רבוב ר'ד  ,רמיהנדוב ר"ד ,קב

 הנשורלוה ,טכה 'ג- ,גרברלוג 'ב ,ןנמרירפ ר'ד ,תובשחמ לעב ,זירפנרהא
 'ט ,סטשלדנמ רד ,יול ר"ד ,וקצנמרק ,רנלק ר"ד  ,ןופלנצק ר"ד ,ץוריא
 . ןץוטש 'א ,גלרש ר"ד ,רמיהנפוא ר"ד ,יוררג 'מ ,סיזומ ר"ד ,ץיבוריאמ 'א

 או 'ד ,רגרו = ריד  ,ירבמו 'פורפ ,ןהוט ר"ד ,רנטוז ןופ 'ב .,רנטש ,ןרל

 | חא םורויצמה םינוש תונומתו םירויצ םג ואב הז רמונב ,רניטש:קרו'
 ,(קרמ 1 ,20---ררוחמ רונ לע) גינפפ 50 רמונה רוחמ ,וחיב ינבו

 ן'הווה תא ונל האיצמה (הילודופ .פ) יצבוקנימב תינויצה חרוגאה

 !ןוה רעוו ל"הקה תבוטל ופסאנ הנשה ךשמב ,הרבעש הנשב התרובע לש
 .25 תונותעה-ןרק תבוטל ,בור 10.15 הסידואב דעוה תבוטל ,.בור 8

 טחה תא ןוגה רפסמב הציפה הדוגאה .בור 89.50 הלע םילקשה ףסכ םוכס

 ווונ תא ,"'המידק,, ,  "הקיפוק תב הקיתוילביבה , תאצוהב ואציש תוינויצה
 ויניצה] םיימואלה םיירבעה םינותעהו םינוחריה תא , ל"הקהו .מ"הוה לש
 .תויללכ תופסא שש הרוגאל ויה הנשה ךשמכ

 ,וווונעל רבכ שגנש שרח םילקוש דעו םש רחבנש ,םיעידומ קסיורבובמ
 להקה .תבומל .בור 70 ופסאנ ,לקש םישמחו האמ ורכמנ לקשה ימיב

 .הפפ מ"הוחב הארקנש הפסאב

5 
 .לֶאְבְשִי ץֶרָאְּב

 11000 ,קנרפ ףלא 17 ?םינג ןיע, הבשומהל תוולהל טילחה קנבה --

 רומל 'פ 6000:| ,המדאה תאקשהל םיצוחנה תורונצה תא תונקל ידכ 'רפ
 ! םןלשה ,הנש הרשע | שמחל ןתנת האולהה .(םיער םיבשע) לי'זניאה

 [2, ינשויל תלכיה ףוס ףוס = ןתנת וז האולה י"ע  .םינש שלש רובע רחאל
 0 .םתרובעל תשגל "םינג

 תנ תווחא, השרחה | תירוהיה הנוכשה תא ףצרל ןלוחתו בורקב ---

 ,'נשב .,/רפ 11,000 הולה רזומ 'הו 'רפ 25,000 הז ךרוצל הולמ קנכה ,ופיב

 : .תיסורהו תירטסואה הטסופל םופינס וחתפנ וז
 ןולאוה םויה תא גוחל ץוחנל םילעופה ואצמ םולשוריבו ופיב --

 .תועחנה לעו"חזה שודקה גהה, .לע םימח םימואנ ואשינ .ןוירמלורפה גח ,יאמל

 .\ש חופח הניא לארשי ץראש ,המוד .ןוירטלנרפה חב תא םינגרובהל תוארחל

 ויחודמעטה תוטחלמ לע תוצילמ םיאלמ םומואגו תוירטלורפ תוגיגחמ ץוח ,םולכ

 אושו לכ, לש לבויה גח תא - לארשי הוקמב וגגח ןפינב ט"בב --

 וש ומכ = ,ויה םיישארה םוימואנה .שיא םיפלא הזיא הגיגחל ואב ,"םורבח

 488 תוזחמ ינש םגו * ,תורבעבו .תיתפרצב :היה םולקרה . תיתפרצב ,סנאילאב
 ,'ה?ח חחפמ תרמזתה ןגב הנגנ הגינחה תעשב  .תורבעב רחאו היתפרצב דחא

 .!'וש ,להקה רצמ תואחמ ררוע .תיתפרצה הפשה הלשמ  הגינחבש הזה רברה
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 הגיצהש תימואלה הרטמה ןיבש לודגה לרכהה תא הארה

 תופאש .לכל  םודגנהטה ושבע הישעמ ןיבו  הדמוה "תשא

 לבקתנ םואנה .ץראה בושילו םעה תורחאל ,תירבעה הפשה תו
 ,ירבע םואנ עומשל אבש לורגה להקה רצמ תורעופ

 :ןנכת היה הזו ,תופע תולגמ םופסאגה ןיב וצופה הגוגחה ₪
 לארשי לכ, הרכחה דופיל הגש םישמח יואלמנ םויה 6 -

 םירוזפה לארשי

 גוחל לובי לודגה ירבעה לא ןיא .םויכו ,רטנו  הימרב - 1
 ונמעב תובבלה רורפל התע דע המרג רשא ,הרבחה לבו תו

 לש היוצרדיתלבה הת;פשהב ריכמה לכ ןכלו .היתורסומב רוה
 רפל התדועת תא אלמל ,הכרד תא תונשל הלבווהםויב התע שו

 הרבהבו ירבעה רובדה תא ןורחאה ןמזב וגיהנה ופיב הרות דומלתב

 הברה השע ללכבש | ,ץיבוניבאר = דגיקסוז רמ י"ע ןקתנ הזה ןוקחה

 "הרזע, ירוממ רחא םג הרות-דומלתה הנימזמ ושבע ,הרות:דומלתה

 ,השרח הקלהמ הז ם"יבב החתפנ תאוה הנשב .הוש
 תא קלחו ,'רפ 19,000 םילשורוב ירבעה ןויפנמגהל בדנ רזומ 'ה >
 םירומ  ןימזהל ןויסנמגל תלכיה תא ןתת תאזה הרזעה ,םונש ש
 .ןויסנמגה ירימלת רפסמ לדגוש רשפא ע
 י"הירומ, שדח יעובש ןותע לש ןושארה  ןוילגה אצי  םולשוהוג =

 תכרעמה  ."ימשר יפכודותרוא ןגריא, = ,ושארב רמאנש ומכ * ןאוה .הזח |ע
 םויתחה להק םשב רבריש | ןותע  אובבל ךרוצב  ןותעה .תרטמ"
 יתדה להקהש ,הווקמ תכרעמה ."ינורי;ה רוסיהו רקיעה המה םהש,

 .ימי ןותע תושעהל "הירומה, לכות או ,הועל
 ,אטשוקב םרוק תרש אוה ,יב:ימזע שרח החפ אב םילשורול
 רבועו ותרמשמ תא  בזוע ןיזיו:ןופ רמ = ופוכ יפורה  לוסגוקה ןגפ
 ותרשמ תא ןיזיוןופ רמ בזוע יכ לע  ופו ידוהיל דאמ םהל ר

 .ךרוצה תעשב םהל רוזעל עריו תודידיב םידוחוהל פחותה דומת מ |

 הם ג לב

 ,םישורג לש עובש ,גוהנב ,אוה הז עונש
 םירעמ פולודגהו םינטקה םושורגה רתי = םולטב בווק שורוג יכגל םנמא |

 אוהשכ שורגו שורג לכ לבא  ,הגידמה יבחר לכב ,תווחמו תונשוממ
 ,תוחפשמ המכו .המכ .בירחמ וש

 ,הכלממה:תמודב רשא ירוהיה ריצה לא םיללמואה | םונופ םהל רמה
 ;תופוכת תומרגלטו תושקב ןמדירפ טטופירה לבקמ םוי םוי ,תלבשב וחוא

 לע קפוד תיהו ןילגר תא תתכמ טטופידה היה הנושארב ,,ןנחתהל\
 ,תאז תא תושעל לדח םינורחאה םימיב ךא  ,ומחרי .ילוא---תלכוה וע
 ועירוה---ןוירטפיגימה ,ויתוילדתשהל בל  םש ונניא  ןוירטסינומה יכ /

 ,טנוסהל תוגפל ןהילע ,תולוגה תוחפשמהל עישוחל לכו \
 םידוהיה לש םיטרופספה תא :קורבל היצולופה הליחתה טניקשטב

 ילעב םידוהי םג םישרגמ ןליהתה ריביסמ ,תוחפשמ םועברא השוג
 ךלפמ .הנידמה יבחר לכב הבושיה תוכז םהל .התוה ושכע רעש ,ההמג

 םידמוע םינטק םידלי םג ,תוחפשמ
 ץיבילורוי תודוהיה תרלימה = היצרטסונימדאה החוצ הבקסומכ ות

 איה שו ןטקה הנב תא חלשת / םאו .הבישיח תוכז -
 ה /)

 7 5 א קלוש <>

 ן\תרועתב בתבל | המ יער ל .ןוא =-- 3% הדועת לבקל ה :

 ל - ל לאו לג

 שורגה ,ךכל הרחבנש תרחוימה הופומוקה י'ע וררבתנש היצילופה תוטלחה רוסי
 םילפוטמ םגיאש * םידוחיה תא םישרגמ הלחתב  ,ינויב  ןושארה ווב רמגי
 םוי דע ,רצק ןמז ךשמב םהיקסעל היצרובקיל תושעל םילוכי םהו תוחפשמב
 7 .שיא םיתאמ ךרע בויקמ ושרוג יאמב ינומשה

 \ ץיקה תונועמב םירוהיה לש הבישיה תויכזל עגונב תררוש "אובוברע
 : .םירימחמ וללהו םיליקמ וללה ,םיריתמ וללהו םירפוא וללה

 - ןתולדחשה יפ לע ,הבישיה הרתוה קפ גי ו ד רי לעש ץיקה תונועמב
 + ם\דוהיל הבישיה םש הרסאנ וליא הברה ריספמ היהש ,םוקמה לעב לש

 רי ,םהה םודוהיה קר רורל םירתומ ץיק תוגועמב יכ ,יצ םסרפתנ בוגינרצ ךלפבז

 < ,הגושאר הגרדממ םירחופ רמולכ ,םירפבב הבישיה תוכז קוחה יפ לע םהל שיש
 , הינופיו היסור תמחלמב ופתתשהש םידוהיו = םילייח  ,ההוכג הלכשה ילעב
 ,ץיקה תונועמב הבושיה הרתוה אל הבא למ ילע ב ל

 םתוא םירערעמ ויה :םירופיאהש ,םיינעה םירכאה וברה ב ו י ק תוביבסב
 ףוס ףופש רע ,ץוק .תונועמב .תבשל  םודוהיל  ריתהל - שקבל | ,דוסיה = רע
 השקב .ושיגוש = ,םירוהיהל ---  .ץיק תורוד  ורתותו םתשקב | םהל  הנתונ
 יפכ רבדה תא םהל ריתי .רוטנרבוגהו ,אקנפשוגה סמ ומלשיו רוטנרבוגהל
 ,וינוע תואר

 לובג לעש ץיקה  תונועמ לע ריסיא וז הנשב לח גרוברטפ תוָביבסבו
 ריבעהל:תושקב ושיגה תונועמה ולעב ,םייווהי םיאלמ ויה הנש לכבש ,הידנלניפ
 < .ןיאו ,בשוו  ילב םוקיר וראשנ תוגועמ הברהש םושמ ,הרזגה עור תא םהילעמ
 . ,תושקבה הגילועות םא דוע .תערל

 יי ..!קוחה לע םינמוס לכהו םירותמ וללהו םירפוא ללה

 תררבהמו תכלוה יברעמה:יגופצה לבחה יכלפב הבטסמיזה תלאש
 האממ רתוו לש הלודגה המישרהו ,םירברמ םומאונה ןוידעו .הכלממה תמודב
 תיצוזופואה דצמ ועמשנ רככש ,םימואנה לכמ ךא .קספת הרהמב אל םימאונ

 ' םודוהיה לש . םהיתויכז רבר לע .רבד עמשג אל ,הלשממה שאר יפמו  םוגמוהו
 :ןיגמ ואו ,םיסורה לע - הלאו םונלופת לע םינוגמ הלא .ירמגל תועטוקמה
 - .העצההש יפ לע ףא  ,םידוהי בור םיבשוי םהבש ,הלא םיכלפב ירוהיה םעהל

 , תובטסמיזה לש תימוקמה הגהנהב ףתתשהל םהיתויכז תא שוריפב .הליבגמ
 תאז עדי וליאכ ,רבדה הארנו [,ולוק עמשי אל --- שוא דוע רברי םג םאו
 ראבל ולופא ץוחנל אצמ אל וז הלאשב רברל אבשכו ,הלחת םירטסינומה שאר
 . לכה . תובטסמיזה תגהנהב ףתתשהמ םידוהיה לע רסאי עוהמ ,קומינה תא
 אוה ,ינשה בוקרמ רמאל : ךירצ ןיאו -- לכה ,יעבט רברל תאז תא םיבשוח
 ,םינלופה לע םי מ חר ררועו םידוהיה לע ןידה תא קודצה

 ! תבשה תחונמ רגדב קוחה:תעצה לש הפופכ וז קוח-תעצה לש הפוסו
 ,,.[ םידוחיהל .תישילשה המורה לש "תולקחה , תחא היהח וז םג

 ,בשומה םוחת לוטב רבדב קוחה:תעצהל ואצמנ תומותח הנומשו םינומש
 ,תאזה היפיפה ףוסב המודהל התוא םינכהל דיתע ןמדירפ טטופירהש

 הלבקתנש (.ק .:ק) יאנבוקה רעוה לש הנורחא | רתויה .חנקפמה יהוז
 .הכורא אירטו אלקש ירחא

 'ירחא ,העצהה תא ושכע םינכהל ןגלש רובצה ינקסע הככ לע ואר המ
 הז יונשל םרגש ןתוחויה ךלהמב אב יזנש הזיא %המכ הז רבדב וברטש
 םע ובשחתה הארנכ ךא ,בישהל עדויש ימ ןיא הלא תולאש לע ?םהיתוערב
 םידוהיה תלאש המודהב תחא םעפ ,רעצמל ,ררבתת יכ ,השררש ,להקה תעד
 7 םא וכ  ,ןומימ םולפנהמה דנגכ הנגה רותב אלו תופוח לע הבושת רותב אל
 ,המודה לש היציזופואה דצמ ,השירד רותב

 ,בשומה םוחת תא ביחרהל היציזופואה ליעות אל םא  ,ןפוא  לכבו
 1 אוה ןכיהו םוחתה אוה ןכיה :ררבתש ,וז תלעות ,פ"הבל ,איבת
 ?וז תלעות םג איבה םא ,ערוי ימ םלואו ---

 תא סינכמה ידוהיש ,שרופמ ןיד שי ."ךחוגמ, השעמ עריא בונישיקב
 הבישי תוכז ול שיש ,המותחו חבותכ היאר איבהל בינחמו ךירצ רפס:תיבל ונב

 :מיגה תגהנה ךא  .םוחתל ץוחמש תומוקמל  ,ןבומכ ,ןווכמ הז ןיד ,הז םוקמב

 שיגהל שורד יכ- ,בותבש ןויכמ : םטושפכ רבדה תא הנובמ תיבונושיקה ה ןויסנ

 2 .ירוהיה הצורשכו ,םוקמ לכב השורר וז הרועהש ,הגימ עמש> -הבישי:תרועה

8 



 םידוהיה םורלוהו --- הכו .הכ .ןיבו ..תרמוע איה םוחתה ףומב בונישיקש .ירחא
 .ןויפנמגהב .לכק תהל .םילוכי םנוא

 םהמ .הזיאל : הלכשהלו םינפ ינינעל  םונוירטסינימה ןיב ץרפ ךופכס
 חצנ םעפה ,תובורק םותעל םואב הלאכ .םוכופכס 1 תוירוטברטנוקה  תוכויש
 בדג,.הזה ןוחצנה רכזלו ..ותושרב וראשנ תוירוטברסנוקה --- םינפה>ןוירטסיגומ

 ,תוירוטבהסנוקהב םודזהיה רפסמ תא .ליבגהל השהח הדוקפ איצוה :"הקדצל

-%, 
 .ץֶרָצְל-ץּוחְּב

 הגלפמה תאמ תוחכותו רסומ .ירבד = םידנהיה םיעמוש הי ר ג ג ך א ב
 יםהל היופצה הנכפה תא םיאור םניא ,םודוהיה . ,םה רשא לע ,הלשממהל תרגנתמה

 :ןהיק .לש ןוירטסינימה - ירומעמ -דחא = ,יבוז ףהגה = ,הלכשהה רטפינומ
 ףועפה ללכב םוסנכנ =: םורוהיה .ןיא ותערלש  ,יולראב .ומואנב למא | ,ירורוהוה
 הנודמב ורכוהש תותדה ילעב םיבש ותה לכ, :רמואה ,1848 תנשמ תונקתה .לש
 המא ,םודוהיה ."תווגיליבורפה לככ .םושמתשמו םהיתויכוב ,לרבה םוש ילב ,םיווש
 הרכוה תידוהיה תדהש םושמי ,הז ללכב ללָכהל םילוכי ויה .אל  ,רטפונומה

 +1894 תגשב קת היהגנואב <
 לכ,ש רמואו- םערתמו ןוירטפיגימה שאר היהש ומ ,ופנב ףרגה אב הנהו

 'ימצעב יכנא .ןקוחהל םינתנה הלאכ םישוריפ דגנ זוע לכב תחמל ךודצ רש ימדא |
 אל םלועמו ול תורורב  ויתונווכ .לכז ,1894 תנש לש קוחה .תבירעב יתפתתשה
 קוחה רשאתנש העשב ,בושחל הגלפמ םוש תער לע הלע אלו יכנא יתפשח
 הנללשת םירוהיה תויכזש ,הז .ןבומב וראבל ,תידוהיה תדה לש :תחוכז תודא לע

 ,"1848 תנשמ קזחה םהל ןתנש תויכזה ללכמ ואצי יכו םהמ
 /הזה  ןוירטפינימה .תלשממב םיכמותה  םידוהיהל .רסומ "ףוטמ  יפנבו

 תינויצקאירה .הקיטילופב םג םיכמות םה הזכו ,וירבחמ רחא .אוה :יכוז ףרגהש
 .וו הלשממ לש תוללכה

 הרישה התוא ועמשיו --  הלשממב \ ךומת ילבל םודוהיה | אנ וסנוו ;
 ואצי אל -- ושעיש המו ושעוש  ךיאו , הלשממה תגלפמ תאמ 'רחא חסוגב
 ! םירדצה לכ ינפל. םתבוח :ירו .םלועל

 תחנ תלבקמ "םירבח לארשי לכ, .תְֶבִח .ןיא .הלבוי תגוגח ינפל .אקוה =
 .הְתופח תחת םירמועה .הלאמו .הירפס:ותב יכינחמ

 לש רפסה-יתכב םידומלה .תטוש דגנ ."הרירמ, = תוצָהְופ םיבר תומוקמב 3
 ,"תירבע אל קר,
 הנש םיתשו םושלש ינפל ,סונוטב םג .םונורחאה םימיב הצרפ .וזכ הדירמ 5
 ,הלהקה ישאר ונתה יאנתו ,תערו .הטכח דומלל רפפהתיב םינוטב ח"ובח הדפו

 ןמ ירבעה דליה ליתתיוש ,לפמ -- ראשהו רקיעה םיורבעה םורזמלה ווהוש

 רשאב ול תוכירצה תוירכעה תועודיה .תא )ל שובריש יהחאו ,םורבעה םידומלה
 יאנתהל .הבל המש אל ח"יכח ךא ,תורז תופש דומלב .לוחתהל .לכוו ידוהי .אוה
 רז רוד  רי'גלא  יגבל  תרימעה ךונחב התמוש י"ע = ,היכרדב .הכלהו הזה

 ןיע  תיארמל .םיירבעה םירומלה /הכ \ דע .ופנכנ םאו = .ועזג ינבל ורכנו ומעל =

 ח"וכ םעטמ ךונחל דעוה ישאר םואתפ ועירוה ,םיהומלה לש המרגורפב .תוחפל
 ,םיירכעה םורועשה תא רקבל הבוחהמ םידומלתה :תא :םיהטזפ םה וכ <

 םיגברח שארו ,סונוטב להקה ברקב הבר .תוהמרמתה הררוע וז הטלחה
 תופסא םג ולהקנ ;:הטלחהה דגנ האחמ לש המרגלט וחלש הלהקה ילבכנו
 ,הזה רבדה דגנ האהחמ

 אוה יכ  ,ןירפב רשא 'דעוה תאמ המרגלט הלבקתנ .הליעוה האחמהו 20 2
 םיירבעה .םידומלה תא ריאשהל :םיכסמ אוה יכו ךונחה דעו תטלהה תא החוד

 לא רש י לכ לש הרטעה תא השארב המשש ,הרבח לש התגהנה ,רפסה:!תבב
 % = או ו!םיירבע םירומלל *המוכפמ, ,םי רב

= 

 תלט בנשב---?'העושי, םםיארוק םה המלו הינמוה ידוהי םיחמש יתמיא
 ןוידע וכו אל .תורחא  תועושיל , םהולע רוגהל .תדמועש וא תרזגנש הרוג
 < + וז הגידמב םידוהיה \

 .הבוטל .לקג לע .תיגתשמ תינחורה פתומרו

 םעהמהג, '?תמסנקה(1ה 6, ד

 לכ תא 0 התיה תנווכמ תאוה לה ןהיילוול הישעתה
 יטנאה .'םירז, יפלא יפמ לכוא תירכהלו םידוהיה ידימ רחפמהו

 ,םמרח םע םידוהוב םוקנל םידיתע םהש הטקנה לע ערפמל וחמש
 תא התשע םא .התוא הריזחהו התעצהמ הלשממה הב הרדה ןורחאה
 ,ןואה רחפל .הלודג הגבס הוב התארש רשפא וא ,הפוריא תמוא ינפמ
 הלשממה יב ,ר :של בורק ,תאז התשע םידוהיה תכהאמ אל ןפוא לכב
 החטנו הרמע .ןכל יפרו ל הער איבהל הו קח דיתע יכ ,התארו התפצ
 ."םירוה ל

 ןטופאב .םחלהל .ףקות לכב םיפיסומ  הניטנגראב .םיטסינולוקה

 :חא .עינכתל החכ לכב תצמאתמ א"קי .לש היצרטסונימדאה  .א"קי לש
 ₪ תא ומלשו םנוערפ ןמז תא ורמגש הלא וליפאו ,הנוצרל םוטסינ
 מ היצרטפיגימדאהו וז לש הלזעמ .ררחתשהל םילוכי םנוא א"קיל םהמ

 ןה ואצו אלש ידכב .,םיבוט .םיאנתב תואולה םהינפל .העוצמו םורבדב םתוא

 מ עד לע םידמוע תובשומה נב ךא  ,םמצע תושרל  םוטסונ

 ,ררחתשהל

 ?וג איקו לש ריקפה ,הי צי ר ומ ב .השעמ ןשכע הוה ןכ הגה
 , . תֶהזעְב .הרצונש תיזכרמה הדוגאה לע .תונמהל הכשומה ינב ינפל

 ע ודמע םיטסינולוקה ,בהז:ירה םהל חיטבה אושל ,םיפסאנה בלל רבד

 .ןירוח ינב תויהל .םיצור ונא

 [ יגל ךלהש ,חמצ רמ וגל איבה .ןמיתב וניחא תאמ .םולש-תסירפ
 וה טה. םילוכשמ ,וירבד יפל ,?םירבח לאהשי = לכ, הרבחה .םעטמ ןמית

 שעורע ולגרל םנמא ,הלכשהל םיפאושו  .תירכע םיעדוי  ,איהה הנידמב

 ן ונח ךא ,םינדחפו םל יגומל .םינמיתה םיד והיה ויה ןמיתב רשא םוברעה

 וואתמ וללה םירפרה ,רבד ינובמו םיצורח םישנאל .םכפהל .לכוי רדופמו

 : לע .(םימדוקה ."םלועה , ירמוגמ .דחאב) ,ל  ,י = רמ :ונרפוס בתכש

 חמוק -- .הילא םיפאוש םה רשא ץראה לא --- לארשי ץראל םאובבש

---786%-- 

 ,תויתּורפפ תועיִדי
 (תכרעמב .ולבקתנש םישדח .םירפס)

 ל היתמותסירח ,םינושאר םיקרפ ,ןאמכיפ בקעי

 וזוומ הקלחמו .,תוחישל תונומת םע תישילשה---הינשה םירומלה

 )כ 65 ריחמה ,ע"רת  .הנליו .קרברש 'ש 'צוה , בתכב הרובעל

 ] , ן ו [ דירר רבק לע םיבשע תשילת ,ןעזיוהיונ
 + ע"רת

 ,ש .ה
 ,קרוידוינ ,ןידאר מ

 וול ררע ןיא לעמיה ,אקר איוועיוו םהרבא
 ו ,1909 גרעבמעל ,פאק 40 ויירפ ,רנאב רעטשרע

 . .שטיוואקצוא ,ח ןופ .ןעבענעגסיורא

 ןואכ רעטכאט ם'טחוש םער .ש טיוואלאגעם 4

 \ .רערעיל .ערערנא ןוא

 .י'פאק 8 זיירפ ,זדאל ,"טסנוק, גאלרעפ

 שמ 'ר ,א 95  ,קעטאילביב-עקיפאק .עשיטסינויצ
 טיל השמ ןופ 0 ןוא .ןעבעל ןייז - ,םולבנעיליל
 ,ע"רת ,םעדא

 ונדלונ ןל %' איצומה

 הפ ₪. ת. סת השק
 ו

 ,םונאיורד ,א ךרועה

 תסקהננסקפ ה. 1. 10/8808.



 הינש הרודהמ ,יקצישוביל --
 'ק 4 חלשמ ,'ק 55 ריחמ /
 היגש הרודחמב ,יקצאש ,ל--(הפשה 'זומל תישארל הדותמ) בחמב

 .'ק 4 חלשמ ,'ק 25 וריחמ
 :תופמו סירויצ 2 ,בונבוד ,ש--תישילש הרודהמ (ןושאר קלח) םירבעהת

 ,'ק 10 חלשמ ,'כ 60 וריחמ ,יק צי שו בי ל .א תֶאמ תורבע

 .ל"נה--הינש הרודהמ (ינש קלח) םירבנה

 ,'ק 19 חלשמ ,'ק 70 וריחמ |

 -- םוניבה ימי תפוקת -- .ל"נה 0 קלח) םירב
 'כ - הלשמ ,'ק 70 וריחמ

 : םידליל ארקמ רפס
 ('א תוכוח) ,יקציש וב ל א --(םירויצ .םע) םירבעה .תודנא דע
 .'ק 3 חלשמ ,'ק 6. הריחמ |

 .'ק 5 חלשמ ,'ק 6  הריחמ ('ב .תרבוח) םירבעה תודנא

 'ק 5 חלשמ 2 6 וריחט [ ו ם ל נ צ ק .י--(םירויצ םע) תוישעמו סמ

 חלשמ .,'ק 6 וריחמ (םירויצ םע) וילזונבו רשנב ה
 ,'ק 6 הריחמ ('ג תרבוח) םירבעה .תודגא ףחצ)

 .ץיבורטנק ,ש י"ע םידבועט .(םירווצ םע) תויח

 ק 8

5 
 ק 5 חלשמ

 י'ק 5 חלשמ ,'ק 6 וריחמ

 .'ק 5 חלשמ ,'ק 6 הריחמ ('ד תרבוח) םירבעה .תודגא רחנ

 :"הפי תורפס, הקלחמהמ =
 (הק'נמחנ ''ר תוישעממ ,'א תרבוח) .םישדח םיבתכ :ץרפ . /

 רק 5 ריחטה + רבחטה .תנומה

 .יק 0 והנומת םע .ןמ שיר ם .ד .(השעמ) םלה(
 (םיבר םירויצ םע ,תינויה חיגולותימה ירופס רחבמ) ןוי חח

 י'ק 5 .ןייט שנזור ,בי,א יעשו
 קי .םריד ב א תרבוח ,(תומישרו םיהופס) םייחה יוז

 קי , :יקצישוביל ו
 ו .בוד=]ןב .א ('ב תרבוח) םייחה *

 ,שרוד לכל חלשנ ריוצמ טקפסורפ
 ! תברעמה ינינעל תבתבה 0
 אחז .,הם ₪0" םהקוובפה 16 תס3הה קהה \

 ! היצרטסינימדאה ינינעל תבתכה

 :לנוירפ "ב
 ,1910 רהאי פאד ףיוא עימערפ עיונ יד <

 :וי ם'ניפ עטבישעג .עטסעיונ יד, : דנאב ןעטייווצ םעד רק

 ןֶאספי ליפ ראסעפארפ ןופ "קלאפ ןעשי

 :אוו ייווצ עדעי גיסעמלענער ןעמוקעב .ןעטנענאבא עא

 \ עימערפ עטםיזמוא יד ו

 -- -.םיועב רעד
 .ןערוטאקיראק עלעניגירא טימ עריטאס ןוא ראמוה ,ץי רופ ג
\ 

 :על .עגירגעמש עלא ןעמוקעב ןענעק ךיוא .ןעלעוו ימי
 ןופ ךעלפעק 15 .ןעלעטשוצ ןעלעוו - עבלעוו  "דניילפ, /

 = ."רניירפ .רעד, .ןרעמונ ענערעישרעפ
 וויירפ.ססנעמענאבא

 ,'ק 60 שרח 0 ,'ר 1.75 רהאי לעמ
 75 6 רהאי .בלאה א = ,'ר 18 רהאי א (ד

 : ,ר 1 שרח א ,'ר 8 רהאו |
 : ןעסערדא :

 לעטרעיפ א

 :רעיפ א ,'ר/ 850 רהאי .בלאה א ,'ר ל רחאי א רעל

 | ד ב ו ו 0

 , המירק. תואצוה תאמ
 ךשמב ונממ ורכמנש ע"רת .תנשל המידקדחול לש ותחלצה

 הבוטה .תרקבה-ירמאמו תואצוה-יתש רבכ .תועובש השלש םינש
 תולה תאצוה תא תושעל ונתוא וררוע םירבעה םינותעב וספדנש
 .עובק . רברל

 | רמוחה דבלמ ליכי (1910- --1911) א"ערת 'תנשל המידק*חול
 ןקותיש ,הרבעה הנשב אציש המידק-חולכ אב רבכש ירדנלקה
 | יסולכוא תקולח (1/ :הלאה תושרחה תוקלחמה תא דוע ,אלמיו
 / .  םידוהיה  יסולכוא  תקולח (8 ; םיכלפה יפל היסורב םידוהיה
 . ; םדי םלשמ .יפל רועו הינימור  ,הירטסוא = ,הינמרג - ,היסורב
 תועידיה .וילע ופסותיו הברה ןקותי ?םיירובצה םידסומה, קרפה 8
 םידוהיה .םירובצה לש םיללכ  םינינעבי םיקסועה .םידסומה דע
 םונקסעה  ר"ע .תורצק  תויפרגואיב  תועידי (4 ;  תוצראה לכב
 ' םיריש (6 = ; וללה  םינקסעה ימנתפ (5 \ ; םיבושחה | םיימואלה
 . םימסרופמ םייממע

 : וריחמ םג לדגי חולה .לש .ותומכ .הלדנש יפל
 חלשמה םע | .ק 8 רחא ,סכא ריחמ
 2 בר .םבא 10,

 2 0 ו -

,. 50 2 6. " " 

, 100 0 
 ;דחא לב 0 0

 ;תידוהי ןושלב האצוה אצת תיסורה האצוהה םע רחי

 : :חלשמ ילב  .ק:10 החא ,םכא ריחמ
 כ 0

. 6 0, . , 
 א . 2 0
 ה 0 0

 , תלטמה / ל ל ו
 ב ₪ "יהחא קר  הנספדותש תוערומ  תולבקתמ

 ,בור 80-=רחא רומע לע הערומ ריחמ
 , 16 ."חומע .יצח לע
 2.0 וסל עבר לע

 7-7 לש .החנה ןתנת תואצוהה יתשב הנספדתש תוערומ לע
 ,הנליו "הי רק , תאצוה

 0 יש

 186. הז. תטהםת60ק2ץ, 20580. :הפירדאה

 לע .המיתחה תלבקתמ

 | ךונתה>
 . תדוגא  זכרמ . י"ע:ל"ויה  ,םירומלו = םירוהל יגוגרפ  ןותע

 ,י"אב  םורומה
 ' ישדח ינש דבלמ) םישדח ינשב םעפ רואל אצי יךונחה,

 0 ,םופד לש תונוילג השמח ליבת תרבוח לכו (שפוחה
 ! ץוחבו .לארשי .ץראב םירבעה  םיגוגרפה :םירפוסה .יבוט

 ."ךונחה,ב .םיפתתשמ ץראל

 ,עוירת תנש ,ןויס 'תב אצת הנושארה תרבוחה

 ןיא  ןכמ תוחפל) הנשל חולשמה םע :המיתחה .יאנת
 ;םיקנרפ השש לארשי ץראב ,(תלבקתמ .ףמיתחה
 "0 ןובשחה יפל תוצראה ראשב ,םילבור השלש :היסורב

 ו ,.לבור 8 לש
 1 0 18188 + םירומה ןכרמ לש אוה ףסכ חולשמל תבותבה |
 דפו  ,"ךונחה, תכרעמ |: תבתכה פ"ע | תוגפל .תכרעמה .ינינע\ לבבו

 1 .הנותשלפ תורטסוא



 ה

 ל

\ 

 עב ,מ המ ,היגפ הגש ל ,רפסה תיב :םעלו םירוענה ינבל "חירומ. הקיתוילביב
9 

 ינפה לכ םעו  םירויצ םע שדחמ תדבועמ האצוהב רואל אצי
 מה ריחס  ..דמל תיסורבו תיסור-ןוגר'זב .: תורוההמ .יתשב .אצי
 מעל פאק 50 תינש הכשל תיסורה .ארודהמה .'פאק 90 .תופור

 | נחכה . םירפסה רחסמ יתב לכב רכמהל אצמנ .,יפאק 5

 ןחהסהה6קד, חהמהה) התתה20088 8.

 .עובש לכב רפס רואל אצוי

 : םימתוחה לכל וחלשנו רואל ואצו

 .רוטקפפ .,מ -- (םירופס ינש) שרו רישע (ו"ט

 .וקסבצידרב ףסוי הכימ -- (םירופס ינש) תובא ץראל (ז"ט

 המיתתה הלבק תכשמנ ,וקיס -- (םירופס : ינש) .תונותח זי
 ירבעה .ןועובשה לע .הפומ .ה'גנמ --- (םירופס השלש) םיברעה ייחמ (ח"י

 הצובק (םירפס 598) "הירומ, הקי תוילביבה לע המיתחה ריחמ
 ,חלשמה םע לצו 8 הנושה

 ם ל ו ע ה
 ,חולשמה םע לבור 1 הפי הכורכב ו"ט--א"י ,ו--ו ,ה---א םירפס השמח ריחמ

 , (תיעיבר הנש) ,תולשמה םע 'ק 20 םירפס השמחל הכירכ  ליבשב | תואלבמ  ריתט

 7 נו ,עבר לכ תלחתמ קר תלבקתמ: המיתחה ומתה 00 10 רסעןבש 10
 : .(לירפא) .ב"כ ךרכ "ח ל ש ה, לש 'ד .תרבוח .םימתוחהל החלשנ | ,םישרח השלשמ תוחפ אל ןמזלו - : 0 ,רבוטקוא | ילוי ,לירפא ,ראונאי 0008 0
 : ,לבור 1 הנש עברל ,םייחה:ינינעלו  עדמל שו 0 ג הש יצחל ,לבוכ 4 הנשל :היפורב רימה = = ,תורפסל ישרח יתע-בחכמ ל ה

 ,םירתכ 10 הירגנוא-הירטסואב ליה פע .(רויצ) .הקיפומ (ן|-יטפשמ -לש | היפוסולופל  אובמ (א
 ולוה 53 .הקירימאב . ,גניליש 9 הילגנאב ,קרמ 9  .ןאםנייטש רועילא ,יאפפותה .(א) לארשי

 2 ל קס בוחינושט לואש ,יקצבול .א ו . ןונשחכו קנרפ .18- תוצראה רתיבו קנרפ 10 לארשי . (הילידיא) םיכויו יכדרסב השעמ (1 ,(ךשמה .ןאמור) אטחה (ב
 . ב .(ףוס) םולבנעילול ביל השמ (ח :(ךשמה) םינהכ-תרותו - םורבדירפס (ג

 "י'ע 'םלועה, לע .םותחל םילוכי :  ל"וחב םימתוחה = רגל ק ףפוי ריד קסם ל שהם
 הסירהאה :פ"ע ןלעקב "טלעוו,ה ,(111) לארשי-תוצופתב (ט|בושיה ייחמ .רויצ) "למג:ןועמש, (ד

 .טושפ ידוהי .חמצ .ש .(ילארשי-ץראה
 ו 6080000 218 חם < הסוסה 1. "כ ןד יציב  :ףועה לא כתלמ = (=| ישולש רמאס ,תוריפתהח 0 0 9%
 .רנויולק ףפוי ר'ד ,הבושת (אילאקזחי ןכ יכדהמ : : הנליוב . "םלועה, תסירדא

 וזה הסתה ₪ םותפהס, 60 ת דה 5 : ץראל.ץוחבו היסורב .הטותחה יאנח
 .ןווהטווטת | 11015 ומס, 80108198; 5. ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךרע יפכו סבור 8 הנש יצחל ,לבור 6 הנשל

 :תואקרטב חולשל רשפא 20 םישלש תבותכה יונש רעב א עונוהל םישקבתמ םתמיתח תא שדחל םיאבה םימתוחה לכ מ
 ₪ חש הפטעמה יבג לע םשרנה היצידופסקאה

 :םג ,אטסופה תאחמה רבלמ ,ונל  חולשל םיכורצ .ל"וחמ םימתוחה =

 ל  .הקרמה סתכחס תא כד לשפה ונעו וש דחה בחכמה
 ממתי המענ0 תגי :םיפסב חולשמל תבותכה

 ץ ג 6 ים ו ו. א. לסמוזאאאק. 00008 ו ,4%18080% 38 מ
 ל : 6000 6. 00 א 05 5.

 . ה 8 זה30ד8 ₪3 עס ו 0 - "תידה הה
 (7- עסתפ חפת8ג1ה) | ל. א. 09390 םומ. 060888 6 7 סע 61,

 - הפ גהחהסאבה 58: (וגפפ1.) 00פסתפ1ה ]ה 46. 0 80!2080] = 265 5.

 001: 8 תסתש 5 כ, ₪8 םסקו0קה 2 כ. 50 6, 818 8 ו6.- ָ :היצרטפינימדאהו תכרעמה לש תבותכה ְ
 ןק 5 הסה 38 תקההתהק: תה עסה5 6 של6. 8 הסבתסתה 3 ק- 6ההאו 1 ג ו 0 א כ**, 006008. 11082. 1. 4

 / 38 דקא 350. 1 קע6. 50 אסח. 0080/10ת 005 .,114801110011*, 000888 ( טפצ|ה0) . 0019

 אג תקממחאה6צ0ה ף0תשאס 05 1 החתהקה, ] התק5הה, 1 \סהה ת1 0אזא6קה

 \הס005 קפהההאה|וא א 030: = 5 . % ה

 70 000003. 7. ו
 ,תוצראה .לבב תודהיהו םודוהיה ינינע לכב קסוע יתע בתכמ %
 0% ו ה
 | = |לעקב טלעוו 5 לש תכרעמה ,ישימחה םוי לכב עובשב תחא :רואל אצוו 0

 0 3/8. (הזס]ות86ומ= 81, 8666. 216 076]" ,יקפלבוס קחצי + ךרועה | +וקיארבה תו
 : וריחט .היסורב םיארוקה רעב

 8.50- -הנשל יצחל ,הנשל לבור 5

 .פאק 10 תונב המסופה תואקרמב וא היסור תורטשב חלשל

 [.הנלוב "'םלועה,, ליבשב תועדומו םימתוח תלכקמ
.-* 

 ה םילובי הינמרגו .הירגנוא-הירטסוא תונידמ יבשוי

 | ראודה תדועת יספוט ידי לע םתמיתח יטד :תכרעמה תיבל הפירדאהי

 | וונוזג ו"יע םיצמקמו ל"נה תכרעמה תכוהב םש לע םיבורעה . 0680] 6 10607 80: תסח(ג 000 [.

 | לכב ראודה-תקולחמ י"ע םג םותחל רשפא) . הטסופה 0 ,לצא םתחל היפורב
 1) 1. א0התסוט 2 9. 2עו0]וםה 1ם 1/0

 , הקירימא תנימל "םלו עח,ןכוס "5) תטסמגהמ0]טתש 1. "\600ןת8 ₪ ומ 1311008 8008. 000.
 (סימיב ןאמרעקורד .,ם" רמ - העב הנשל לבור = קר םינויצל ארקמ יתכו םינברל

 0 0 8 50 0808 3 = .ערפמל הנשה



 -- שתמכה רנר:

 ,ירבע ןועובש
 ,ישימח : םוי 5 אצוי

200 5 
 :ןכתה

 ,הפצמה לע 1

 .:תורידבה (א
 ,הירטפואב :ירוהיה .בולקה (ב

 1 ןורבזל
 (א) - ."טילעארזיא סנאילא, לבויל = ,וישרודו .רוד 6%

 ,"תיממעה הרכחהו תישוגה .הרכהה, 8

 \(.ן) . תוראהו .תורעה

 ,(ו"פו ד*י) .השעמה .רופפ ,המלש ייח 4
 אזו  :,םינוחריה .,הקירמאב תידוהיה .תונותעה 5

 ,תכרעמה לא םיבתכמ 6

 .וו .היצילגמ םיבתכמ ' ?

 "= = .תונויצב 8
 ,חיסורב 9

 .ץראל*ץוחב 0

 ..םירפס .רכומ ילהנמ

 םעל | יולגטפשמ

 . םולוקוס

 < .רליש המלש |

0 

 + שינעה :ריאמ

 פופ 98 שדחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לכוו ל הנש יצחל , לבור 4 הנשל :היפורג "םלועהש

 ר'ע = תוטב-טלקמ : שוכרל = תפאוש . .תונויצה
 ,לארשי . ץראב - לארשי

 = >,(גוזכ .תמכגולפ)

 "0 5 ,רלוד ₪ 5/1 הפירימאב ,גניליש 9  הילגנאב , קרַאמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראנגוא.הירמסואב : ל*וחב

 .תנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיכו הוצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראצ

 | .ק 30 הסירדאה יוגש דעב

 ו
 ,'ףק 40 םידומ;ה ראש לעו .'פוק 69 ןושארה דימעה לע -- . סיתעביא תקליחמ שימפ הרוש לָּכ דע: : תוקדומ

 :הפירראה

 אר.*, אהמתה, 1ץאאנזאא, 00תבהדסאהה 8. 14 |%5608%00מ 11301010",

 לכ |
 6החוו4 ,[הסהא



 רו ורצו וזוגות וצו וו
 , 98 םויב היהת ידוהיה .כ קה לש .תוינמה ילעבל הרשע שלשה תיללכה-הפסא ה .יכ  ,םיברב ונחנא םיעידומ .הוב

 .11/ןה עססארטשיוולעב , עראנאלפסע .לעטאה ,ןילרב .ריעב םירהצה ירחא 4 העשב

 ים הורד סם אריה הזו

 ,1909 תנשל םירוזיבירהו םוירוטקרידה תאמ ןובשחו:ןיד תלבק (א
 ,ןובשח .יאורו םירוטקריד .תריחב (ב
 ,1909 תנשל יקנה חוירהכ שומשה רברב הוטלחה תעיבק (ג
 .םויה רדפ לע םידמועה םיליגרה םינינעה ראש 'רמג ד
 , ,1910 (ללכב דעו ןמ) ינויב 98 דעו 15 םוי ןמ םירבחה תומישרו תואסקנפה םירגסנ הרבחה יקוח יפ לע
 של (ם .א ,ןורנול ,קורבלאוו  ,זיוה קורב) ,הרבחה לש ארויבהל | תואשרהה תא איצמהל ךירצ םיקוחה ייפ לע

 - ,1910 ינויב 56 םדוק ונייה ,תיללכה הפסאל דעונה ןמזה םרוק םל ש רח א ם*
 תשהל םיצורה ,תוימשה תוינמה ילעב םיביוחמ הז ןינעב .םוירוטקרידה לש תוטלחהה ייפ. לעו .םיקוחה  יפ לע %
 ) .ארויבחל םהיתוינמ לש םיטקיפיטרפה תא 1940 ינויב ₪6 םוי דע איצמהל ,םהלש הערה תוכזב שמתשהלו : תיללכה
 ,וז .םתוכז תא רשאמה הפינכ םיטרכ לבקלו 6.5 .א = ,ןודנול ,קורבלאוו

ּ / 

 זפוב ףה
 :ןוח קורב

 םירוטקרידה םשב

 <  דממ ,ןאמיינ ב
9 

 לוס 110056, 41טעססף 1.000% 5. 6
 ו

 .1910- ,יאמ 8

 .תואירבה
 ,לֶאְפְרְעָס ןייה אוה ירה מ יב רֶטְעּ הק לש ןטְננ ימפפ בפואָל ה לאפר עס ןיזח
 ,לאפריןעס ןיוה אוה ירה = = = הי סוק חנע בוממו דמה בר קוחפס ןיגה-=-לֶאָפְרעָס ןייה
 :לאּפְרעַס ןויה אוה ירח ראמל רמו אירמה נפו ןופפ הקמה -.לאָּפְ עס ןינח
 ,לֶאפריעס ןייה אוה יִרָה רָהְמּו לק. ,רּומָנ .ּופָעְל הקרב רמויק הָחְלצמַה הְָּּפִה- -לֶאַפְרעֶס ןייה

 ,לאפרןעָס ןייה .אוה ירה :הָבַהְכ שיח ָפְקְסְל ובושָ יּפ .שָלֶחְנְ ףוגס יִרָבאְל עוססמ ןונה--לאָפְרןעְס .ןינה
 .לאָפְרְעַס ןייה אוח ירח הוו העפר נב ןושגס ול יא רש .חיפמ ןניל -לאפַזעְס נה
 .לֶאָּפְרְעְס יה .תֶא ,ךא הנ ל ילָמא תוהשל רה יאר פצע ריד לֶאַפְרעְס ןייה

 ןוסווחבמוה ווב 00-2800306, ו תו |[ :אוה יִּתְמְאָה .לֶאָפְריעָס ןויה

 | | ןלעקב יטלעוו ל"ד,, לש תכרעמה ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה | ) ו ו 5 ו .- .םיאפורה תצעב ועמש
 | 61, 3/8. ג0]ום סות 1 6 6 ראש : יל זר ב2

 וכ שי ילורב, ןייבש לזרבה רוסיו , םואפורה לש םילועמ .רתוא |[: !!םלוקה,. ליבשב ל תלבקמ || < םוטפצרה ותוא םיליכמש הרמ .התואב לורבה \ דוסי תא לוכמ
>< 

 [(!יו-בוהוומ6) ראוהה תרועה טפוש ירו לע .םתסיתח מל היתשל הפי  אוהו .ףוגה תא אירבהלו םרה תא .רהטל יד ' אא תולשל םילוכו  הינמרגו  הירגנוא-הירטסוא תונידמ יבשוי "4 .
 .ן האנוהב ו'יע םיצמקמו ל"גה תכרעמה / 0 0 כ , תונייה ראש .לכמ .רתויב לוזו .רתויב - ליעומו .םינטקלו .םילו

 (גע לכב ראורה-תקולחמ י"ע םג םותחל רשפא) , הטסופה

0 : 
| 

 ו

 ,הסידואו יושרו "למרכ, תרבח .לצא הריכמה
 םונוראה וע תלבקתמ קסנימב "םלועה, לע המיתחה | ופימיכ .ןאמרעקורד ..ם מ : , / הקירימא תנידמל "ם לוע ה, ןכוס |

 , ןמרקוצ לאומשו רזענת 8: עוסאסחהמ ה-100, 50 081

 יל



 תיעיבר הנש

 .תוביגגפ

 ,םירוה םימעה דחא םה םידוהיה :וניפב = רוגש היה  םגפ
 םנמא = ,הנירמבש םירזה םימעה רהילו םהל םיפתושמ םיש
 והמדא לע אל רשא | ,ידוהיה םעה יפרטניא .ןיב  לודג לחנה

 .םתמדא לע :םיבשויה םימעה- רהי יפרטניא ןובו ,הבלממב
 םגו ונל םג םיפתושמה ,םינינע הברה םג .שי ןה ףוס ףו

 .הנידמב .רשא םירזה םימעה %
 אלש  טעמכ = ,ןויעה רצמ ןוכנ ךכ .לכ אוהש | ,הזה םגתפ
 .תואיצמה ייחב שממ \
 תורבגתה לש הפוקתל | תיסורה הכלממה | הסנכנ שנע

 לש היתולועפ לכ רוסיב החנומ יהירה = וז "תוימואל, "תומא
 םימואלהש העשב  ,וזכ הפוקתבו ,המורה יקח לכ .דוסיבו .הלשאש

 ןתונ היִה :ןירה ,םתוברה םויק  לעו .םמויק לע  ןגהל .םיכורצ ₪
 . םהיתוחכ .תא וזז

 תונקסמה תא .תרתוסו . האב :תואיצמה לבא  .ןתונ היה .ןיזה
 .םידוהיה  ,ונל עגונ רברהשב דוחיב .תוינו)

 ,םירזה : םימואלה רתי לש םחכמ ןמק  ונא ונחכ םנמא
 םירוהיהב | ,רתויב  םיעגפנהו הלחת = םיכגפנה ונגה רנחנא .ךנע

 רשפא:יאש טעמכו ,"רי רחאלכ,, ,הטושפ הרוקפ י'ע עוגפל סגר
 ירהש ,הלאכ < תומושפ | תורוקפ  ינפמ םמצע לע ןנחל

 םירוה םימואלה רתיש ,ןהה .תויחרזאה תויכזה  םג .םהמ חלש
 לקלוקמה םבצמב םירוהיה םה םיריחי ךכיפלו  .ןתוא .םיופח
 .םהל המוד

 קר אל :תולחה  ,תולבגה שי לעופב = ירה הז לכ .םע םלואו
 ךירצ היה  הלאכ םירקמבו | .םירחא לע םג  םא יכ ,םידוחה

 .ליעומו .אוה חרכומ .תוחכה ףוהשש , הרואכל

 תואב  םייחה תודבוע םלואו הר וא ביל  רברה אוה ל
 ,רתויב .תינוכנה תוינויגּהה .תונקפמה תא םג םיקרפל תו

 בויחמה ,הז קוח .ןושארה םויב החונמה קוח ,לשמל ,הח"
 הוש הרמב \ עגופ = ,ןושארה םויב תובשל היסור :ינשוי כ
 הלח םתבשש ,תוירצונ יתלבה תותרה לכ ינב לש םהיסו

 םע םימילשומה ,לשמל ,וותשנ ירה הז רבדב = ,םיה
 ,םחלהל ירכ םירוהיה םע דחאתהל אופיא ויה םיכירצו /

 סת

 30111 ג , 20-ע0 1188, 1910 2.

. 

 החונמ .תעיבק דגנכ םיפתושמ תוחכב  המודהב
 ,הנידמבש תותרה לכ ינבל

 םידומ םימילשומה ןיאש םיאור ונא םלואו !ויה םיכורצ
 ידוהיה .ריצה לש תיללכה העצההל םימיכסמ םה ןיאו ,הז ךרוצב
 טירבדמ םה הבש ,תדחוימ העצה םיסינכמ םהו ,םֶהְל םג הבוטה
 ףתשל .םיצור םה ןיא ,םתחונמ םויב תובשל \םה םתוכו לע קר
 רחוי :םה  םיחוטב הארנכו ,םידוהיה תוחכ סע םהיתוחכ תא
 ,םידוהיה םע ודחָאתי אל םא ,םתחלצהבו םמצע תוחכב

 תששב | תובטפמוה ר"ע .קוחה הנהו

 םידוהיה תא ירמגל קיחרמו ,םינלופה לש םהיהויכז תא  ליבגמ קוחה
 ףההשהל םינלופה םעפה ויה םיכירצ ה רו א כ ל ..קובטסמוב ףתהשהמ
 םה ןכ 0 לבא !ויה םיכירצ  ,וז קוח תעצה דגנ המחלמב םירוהיה םע
 האצמ אל איה המ : הלשממה לש היתודמב וקבר םה אלא ,םישוע
 תאצויה ,םירוהיה לש םתלקלקב אוהש לכ לופט וליפא לפטל ןוכנל
 אל .םינלופה = םימאונה ףא , תובטסמוה | ד"ע- קוחה תעצה .ךוהמ
 / ,םהל הפקשנה הלקלקה תאו םידוהיה תא וריכזה

 רשפאו רשפא .םינורחאה םימיה לש .תודבוע תצק ןה הלא
 םירחאה םימואלה םה םיאריש ,המוד ,הנהכו .הנהכ ןהילע  ףיסוהל

 ןושארה םויב

 " .המחלמב םתא רחאתהלו םידוהיה לרוג םע םה .םלרוג תא ףהשל
 ..רכשמ הקוחרו רספהל הבורק וז תודחאתהש . ,םה םיחוטבש ,המוד
 ,הזמ ער ןינע ךל .ןיאש ,םירחאה .םימואלה .םה םיערויש ,המוד
 .םידוהיל םג ער .אוהש

 ויהש ,תוינירמ תוגלפמ קר ונער* ושכע דע .בצמה :אוה ךכ
 ןיבו ןהיניב  הציחמ ליטהל | ידכ = ,תולובחת ינימ לכ | תושוע
 ןהיִרוחאל תועתרג ויהש ,תוגלפמ קר \ ונערי ושבע דע ; םידוהיה
 ?יאב ףרוע ונל םינופ ושכע = .םירוהיה | יסהטניא לע .הנגה. לכמ
 תויהל  םה םירחוב .םימלש | םימואל לש .םחכ
 . םתיול .ינכ  םירוהיה ושעי אלש דבלבו ,םתמחלמ

 ,אצמ דחא יִדוהי ןותע
 םעט  םועטל \ םירוה םימעה  רתי  םנ םיליחתמ * יכ  ,ךכ ידיל
 הו .ןודינב\ ונלש  ,"ןאשיילאויא .דידנעלפס,ה ..תוירוהיה, תולבגהה
 ותוא ידיב התיה תועטש ,ונל המודמכ | .תקסופו ' תכלוה | וליאב
 *ןאשיילאזיאה, ,ונלש  תודירבה \ הליחתמ .ושכע ,הבררא ,ןותע
 ,הויחרזאהו תוישונאה וניתויכז רעב םימחלנ ונאש ונתמחלמב ,ונלש

 + ,, ללכ "הריהזמ, הניא וז ."תודידב, .םלואו

 < = ,םייברעמה = םיכלפה

 , ךררב / םידיחי

 : רבכ .ואיבה .הלשממה ישעמש



. 

 ,ור0סואב גו .

 בולקה .וכרד תא ול  שבוכ םירורמ םידעצבו בר למעב
 ברקהמו ךלוה ותוא םיאור ונא לבא .,ירטסואה טנמלרפהב ידוהיה
 םוקמה תא | הירטסוא ידוהי ברקב | םפותו * ךלוה * ,ותרממ לא
 ,ול .יוארה

 רעו וללה  םינויצה תעברא טנמלרפה לא וסנכנ אלש רע
 םעה לש ולוק עמשנ היה אל | ,ידוהיה בולקה תא ,ורצי .אלש 8

 םיבולקה לע .םינמנ ויה .םידוהיה םירחבנה :הנידמה ינינעב ידוהיה ,
 תוללובתהה ,רבדב אלפ לכ ןיאו ,הנירמבש םירחאה םימואלה לש
 יבחר לכבש דע ,ךכ יריל | רברה תא איבהל "וחילצה,, .הירובגו
 לכב םתעדמ אלשו םהערמ םינמנ םירוהיה ויה ללכב הנידמה
 ףוגה  ותואב ירקעהו .הבורמה טוהש | ,םעה ותוא לע ווחמו ףונ
 ,םירחאל םג וארנ אל אליממו ,םמצע תא ואר אל םידוהיה ,זוחמהו

 ובשחנ אלא ,ומצעל ךיישהו ומצע תא אשונה יח ירובצ . טקייבוסכ ,
 ימ לכ וב  הכוושו תומא 'דב ותוא | םינוקש = ,רקפה:טקייבואב

 ,לטומ :אוה ."ותושרב,ש 8
 הירטסואב התיהש ,תיללכה הריפסה י'פע ,לשמל ,ןכ הנה = :

 : םש ואצמנ ,(1910 תנשב) םינש רשע ינפל
 שפנ 0 תיזנכשא םירברמה םידוהי :י

 , 8% תיח'צ : , ו

 + 5 תינלופ =, 0
 ,- 6 תיניתור - <, .

 / 55 תינבולפ = , : ,
 5 3 תוברס , ו

 ,,- 0 תיקלטיא < , , ו
 8 0 תינמור - /

 / 18 תירגנוא 2 8 / 2
 ,/ 148% .םיטעומה םימואלה תופשב =, / ,

 ,- 8 (הירגנוא ונב םבורג םירכנ .םידוהי
 אצמנ אל  (ללכב הניבוקובו .היצילג םגו) .הירמפוא .תנירמ לבבו
 םושמ ,אצמנ אל .,.!תידוהי רבדמה רחא ידוהי וליפא
 לטומה הז "רקפה,ב םיכוז םינלופהש  ,גהונ  רברה היה .ךכש

 םינבולסה וליפאו ,םתושרב לטומש המב --- םיזנכשאה ,םתושרב 0
 פכ התיה אל םהל -- םמצע .םידוהיה לבא  .םידוהי | ה"כב :וכז ְּ

 ידוהיהש ,ןיבהלמ ולרח םירחאה םגו םה םג :םהלש "תושה,
 = -ונניאש המ תויהל ול רשפא יאו ,אוהש המ קר תויהל לוכי

 ידוהימ תצק ברקב .תספות ;תימואלה השגרהה הליחתהשכו
 תימוירטפה תורשכה .לע םינוממהו "םיִרָבַד,ה וזררזנ  ,הירטסוא

 םינש ירחא םינש ורבעשכו .וז "הנכוסמ, .השגרה לע  הילכ רומל "
 עיגה רברהו ,תובבלב הטלקנו הררמב הדמע .תימואלה ,השגרההו

 םעפ ורחבנ  םינויצ = םיימואל  'םידוהי .העבראש | ,הז . ייל |
 תורשכה לע םינוממהו "םירבד,ה ורמא בוש ,טנמלרפה לא תחא
 הינומרהה, תא ועירפי לבל ,םחרכ לעב םקיתשהל תוטוירטפה
 : , + "הנוילעה

 הרופיבש ,הדובעה לש .החכ לודגו ןויערה לש  וחכ לודג םלואו
 תוינידמה . לש  היתולוכג תא עבוקה ,ריהבו יהמא פיצנירפ חנמ
 י"ע + הנידמה - ייחב .תוימואלה לש . היתולוכג תאו  םימואלה ייחב
 טנמלרפהב עמשג תויהל ידוהיה ם ע ה לש :ולוק בש ידוהיח .בולקה
 : ..ירטסואה

 הלאש טעמב .התיה אל  תונרחאה םינשה שלש ךשמב
 הילע .רבע .ידוהיה  בולקהש | ,הנירמה ייח .רודסב . הדבכנ תחא --

 יכרצ לש הפקשהה תדוקנמ הל .עגונב אוה ותעד הלג אלו הקיהשב |

 ו

 . הקשירוא התיה . הלודג. תרפוס ןב לע :יכ ,ןילופ .ינב לכל לבאה < .וליחתה טאל טאל :םויללכה .הנידמה  יכרצל | םפחיו = םידוהיה

 0 1 0 0% 1% + בו כ מ

 = רנוכ .ךןתמ וילא םיסחיתמו .ירוהיה  בולקה ירבדל םיבישקמ
 "ץףפחל אב אל .ידוהיה םעה לש ולוקש ,הלוכ הנידמה החכונ
 'אב אה .,ךפיהל = , אלא ,הנידמבש /םימעה ייחב היגומרהה תא
 :םללונתמה לשו הו דצמ .םימשימנאה לש  בזוכה ןומה תא קיתשהל
 יה םע שי יכ ,הרכהה תובבלב עבקהל הליחתה .ינשה דצמ
 או .הירטסוא | ץראב םוקמ \ םפותו יח ונממ ןוגה קלחו םלועב
 :ןוחל ילכמ ,ול .תודחוימה תוימואלה = ויתושירד לע רובעל .רשפא
 לש תימצעה םתוחתפתהו הנידמה | תודחא לש = רקיעהל הו :י'ע
 .הב .םיבשויה םינושה םימעה

 "קמו אלא ידוהיה .בולקהל התיה אל התע רע םלואו
 יהו לע תינידמ תורדתפה ,ידוהיה םעה םשב רברל תי רפומ
 'ןה הלחתמ וכמסנ ירוהיה בולקה ירבח .הארבנ .םרט הירטסוא
 הע אוה אוה תונויצבש ימואלה דופוהו ,תינויצה .תורהתסהה לע
 :טנצעל אורקל תירפומה תוכוה תא ,םה םינויצ םתעבראש ,םהל
 "האו לע סהישעמ תא ושע ףוס ףוס לבא .,ירוהיה םעה חכ-יאב
 .,םמצעל אלא םהושעמ לע ןובשחו ןיד ןהיל םהל היה אלו םמצע
 םימואלה םירוהיה לכ אלש ,תינויצה תורדתסההל םג העורי הָרִמבו
 :תומואלב הדומה ימ לכ אל ןיידעש םושמ ,הכותל םנכהל םילוכי
 לטואל עובק דפומ רוציל היה ץוחנש ירה ,תונויצב םג הרומ
 .הארוה ונממ ולבקיש ,וב םייולת ויהי םיריהיה ירחבנש ,ינידמ
 " ןפמל רופיה תאו ,םהישעמ לע .ןובשחו ןיד נתי וינפלו .תויללכ
 ןוווחפהה הכ:יאב לש תיוקארקה הדיעוה ושכע החינה הזבש
 :ןקל יש ,הניבוקובו  היצילג * ,הירטסואמ תוימואלהו תוינויצה
 . , (היצילגמ ונרפוס בתכמ

 תונפמ ךותמ תאצוי תאזה השרחה תורדתסההש ,וילאמ ןבומ
 . .הלוכ תרמועה ,תונויצה קר םלואו ,רצה הנבומב תונויצה
 .הויתעש אוהו הירטסואב וז .תוררתפה .הרציש איה  ,ימיאלה ןויערה
 .תוחאה .תוצראהב 4 םג ולאכ תוימואל תויוררתסה | רימעהל
 .אזו ,םע ריתב ונמויק דעב םחלהל ונילע תרזוגה איה תונויצה
 .יםע רותב ונמויק רעב םחלהל ךיאה םג .חרכהב ונדמלתש

 מו ורפ|

 " הינמרנב םיללובתמה ילודגמ רחא בתכ הנש םישמח ינפל
 " האלמב הניב הטיסרבינואהל .הנהמב חלשש וירפס ד"ע .ותשאל
 -.יתווהי תאש וי ל אמ ן בומ ,, :ףיסומ  אוהו ,הנש .תואמ שלש הל
 | ךותמ :ידמל .תיארנ :וזש אלא ,ללכ ..יבתפמב יתרכזה אל
 . :.."יתמיתח ךוהמ םגו םמצע

 ןוש -- ,הז .רבד היה : רבכ הגש םישמח ינפל רוע םאו
 -- המיהחה לע קר ךומסל רשפאו שוריפב .תודהיה תא ריכזהל  ךרוצ
 \ השענ ונימיבש = ,אלפ לכ רוע :ןיא ירח ,הינמרגב "ןילאמ . ןבומ,
 "השראוובו הנרוקגבש ,םהה .םיטועפה םישנאהל וליפא "וילאמ  ןבומו
 .[- .סירואנ םהל םיארוק

 אחתש הל הר. ;תוכלמו םשב תודהיה תא רוכוהל .ךרוצ ןיא,
 .טללפהמ יארו םבל רתסבו. ,הטישה יחוז---,המיתחה ךותמ תיארנ
 .תואונ םתודהי היהה אל םתמיתח ךותמ .וליפאש ןוללה "םירואנהו
 ! למלא סו לכב  םירומו םיחבשמ ויה תוידוה .המכו: םיחבש .המכ
 יחלבל םראה תא השועה = ,ידגאה עבוכה ותוא םהל .אצמנ היה
 ,ירמגל .הארנ

 =: תאצמנו .ידנא אלא | וניא ףוס  ףוס  עבוכה ותוא םלואו
 . וחי ינ ,הנרורגבש םירואנה לע םגְו םדא > לָּב לע הרוג .הרזגנ
 ְּ ...םנוצרל .אלש ןיבו  םנוצרל ןיב םיארנ

 . ה לוחנ * ,הקשיזרוא הזילא  תרפוסה התמ םיעובש ינפל
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 ,תחא העמד םלואו ,הדאנב ןמישלו .המע תועמד תא רוש
 ונל םג הרצואב הרטפנהל הל הרומש התיה ,הרוה

 ריבכה תא הל קולחל .תרפוסה לש המע  ינב .ואבשמו ₪

 םידוהיה  םג .,ןבומְכ ,ופתתשנ = ,ול .היואר .התיהש לוג

 םג .עמשהל היה ךירצו = ,הנדורגב ךרענש הזה \ רדהנת =

 .היולהה תעשב ,ונל רחוימה :ןונא

 ךרוצ ןיא, = ןכ :לע יכ---,עמשנ אלו  עמשהל היה וע

 ךותמ תיארנ .אהתש הל היד ;תוכלמו םשב .תודהוה .תא

 תא רדסמה רעוה םעטמש העיריה הספדנ םונותעה לננ =
 חכ אב ,הפי .ל רמל .ןתינ אל ,םינלופה םעממ .רמולכ הא

 תמאב םלואו .,י ר בע ה" ודפסה תא. תאשל  ,תיירוהיה חווה
 דעוה ותוא לש ובתכמ תא  םיארוקה ואצמי ןלהל .ןכ .רנוה

 קר ולשכנ היולהה .ירדסמ יכ  ,וארי .ונממ רשא ,הפי .רמל רוט
 רדסמה דעוהו ,ירבעה דפסהה החדנ ךכיפלו ,תי למרופ הע
 תילמרופ .תועמ ךותמ אבה ןובלע ..הזה .רבדל ורעצ תא ]

 לבא  .ותועטב הרומ בילעמהש העשב םג הטו ,לחמהל
 העשב םג המו  ,לחמהל .ןחינ אל חורה תולפש ךוהמ אנה ןו

 רובדה .בלענ .הזכ ןובלעו  .ותועטב ללב הרומ וגיא .בולעמש
 : .,םמצע םידוהיה הנרורג ירואנ י'ע. אקוה יונה

 + ןורפזל  רבהה בחנו <
 תופתתשה | ר"ע ץעוהל הנדורג ירואנ \ ופסאתנש העשב

 וא דחא םדא םברקב אצמנ ,הקשיזרוא לש | התיולהב םיזהז
 ,םידוהיה לש םמשב רמאי רשא ,רפסהה יכ ,ותער לע רמעש ₪

 םיבויח םידוהיה = ,,םידוהיה לש םתפשב .םג רמאנ .תויח
 ןבומב הטלחה הטלחנו .םידוהי .רותב תרטפנהל םסחי תא ע
 ,םינלופה ',תידוהי רבדי .תוידוהיה  .תויורדתסהה .חכ אב ינ

 .הל: ומיכסה .תאזה הטלחהה הרסמנ םהלש = ,היולחה
 ולכי אל הלילה ותוא לכ  ונשי אל םמצע \ םיטילחמה ל

 + תידוהי .וזכ .הטלחהב | תוזיופ .ךותמ "ולשכנש, םמצעל
 םיטסיסרגורפה ילודג ואבי יאדו היולהה לא ןה + רברה רשפא ךווז
 רבכ אל הז ולימה אלה ,םיטסיפרגורפה ,םהו  ,םינלופה .ברקנע

 ורמאו. רחמל ופסאהנו ורוח ןכבו = ,תידוהיה הפשה לע .םוז
 ,טילחהלו : בושלו .לומתא לש הטלחהה  החוא | ירמל לש
 ,םיטסיסרגורפ,ה וארי =: תינלופ רמאי  םירוהיה לש םדפסה ם
 ,ידוהי .דפסה אקוד שררש ,(םינשה וא) רחאה .ותוא םלואו !וחמשו
 אנמחר ,ןכוסמ רבה והז תידוהי :הרשפ התשענ ךכיפלו ,"ודרמב,רמע
 לע שוריפב ,ורזג ןה םיטסיסירגורפה ,שממ  תולדבתהל ןמוס .,ןלל
 וניאש ,םולכ אלו וניאש םיערוי לכה "יקסיירבעה קיזנעי , לבא ..תירוחז
 רשפא .קחדה תעשבו ,סדא םוש ביל ע מ דני א ש ן'שרוק/ הירש
 'ב?חא  ערונשכו .  תירבע רמאי רפסההש ,  טלחוה . ןכבו .1וותחל <
 םינלופה דחא עסנ ,ירבע רפסהב הצור הניא .ימוקמה .ןוטנשהש
 רירש :לכהו = . ךכל  שורדה = ןוישרה = תא ונממ  לבקו רוטנרכוהל |
 שק

 םיפתתשמה ןמ םישילש ינש ,רדהו ראפ בורב היולהה הכרע =
 םידוהיה לש םלוק ,םידפסהה תעש העיגה ,םידוהי ויח היולחחנ |
 ,השראווב םירוהיה תלהק לש המשב רברש  ,"רואנה, :עמשנ 0
 ,םידוהיה. תא ריכזהל חכש אחרוא בגאו : ,תינלופ ,ןבומכ ,ר' <

 ,תויריחיה  תויוררתסהה .חכדאבו = .רי .רחאלכ םרוכזה .ףופנל קו
 תולעל ןמזוה אל ,ירבעה רפסהה תא .אשיל היה .ךירצש  ,הפי 15 |
 קר עמשנ אלא ,ירבעה רפסהה עמשנ אל ףוס ףוס .] ₪

 . ,ינלופה ומ

 . 'תאמ  םירוהיה .ןובלע תא. עבו היולהה תא .בוע ה פי רמ
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 םגש ,הנדורג ירואנ ,ויחלוש תאמ שרד הפי רמ  ,היולהה ירדסמ

 " ול ועמשנ אל םהש אלא ,םירדסמה דגנ .ותאחמב ופתהשי םה
 עמשנ ףוס ףוס ןה . ?ירבעה רפסהה עמשנ אל םא ךכב המ
 םידוהיה ועריש  ,"חבומ וכותמ , ירהו ,םידוהיה לש ינלופה .דפסהה

 עובהלמ לח אל "הפי רמ םלואו .הקשיזרוא הזילא תא ריקוהל
 ןאכ התיה םנמאש ,דחאה :םירבד ינש וררבתנ זאו ,ןובלעה תא
 אל יכ , בושחל םירדסמה שאר העט היפ לעש ,"הילמרופ תועמ,
 והוא  ,תינשהו ;ירבע רפסהל ןוישר ימוקמה ,ןוטלשה האמ . לבקתנ
 בל לע רברש אוה אוהש ,עידוה .השראוומ הנדורגל אבש "רואנה,
 חקול , אוהו .,רמאהל ירבע רפסהל ונתי לבל םשקבו םירדסמה
 ..."םירבדה תוירחא לכ הא ומצע לע

 "' .=לופה לש םתמשאב .אל ירבעה הפסהה עטשנ אל :,ןכ הנה
 הנרורג ירואנ .לש .,םידוהי לש םתמשאב רוחיב אלא .,רבלב םינ
 ,השרוומ .אבש רואנה .םרבחו

 -- !ןורכול .רבדה .בהכי

0 
 . ויָשְרודְו רוד

09 
 + ("טילעארזיא סנאילא,ה לבוול)

 ,םילעפתמ .,םינוש םיניממ ןורכז ינח גוחל  תוירבה םיגהונ
 גהנמה--- ,םידפוס אינרפס וא ,אנניתו אלולה םישוע .,םישגרתמ
 ןמ לטבו :רבועו חכשנ אוה .ןכ ירחאו  ,ןמז הזיא ךשמב םייקתמ
  ==אוהש ןמז לכ .רדהו רוהב גחוי ךלמ לש איסוניג םוי ,םלועה
 ולכ :רמול .ךירצ ירוטסיה .קוידב לבא ,יח :רמאל יתצפחש טעמכ

 + בולוקוס .נ

 ! || /םיכלמ לש איסוניג ימי גגוח ימ" ,ואסכ לע בשוי 'אוהש .ןמז
 םידמועש הלוגס ידיחי  ,היולדינבמ  הזיא ילוא ?םהיתואסכמ ודרוהש
 ,.יחי--תמ 'ךלמה | :עובקה  ללכב > קיזחמ לודגה בורה .םתנומאב
 ,םהיתונוחצנו םהיתומחלמ  ןורכז ימי תא םג םימעה םינגוח !ךלמה
 ,םיכלמ לש" איסוניגה .ימימ .רתוי .םימי = םיכיראמ הלאה םיגחהו
 ,םימכשאה ,םינחה לכ  חכשהכ םיחכשנ  םה םג "לבא
 לצא הטחלמה ןורכז 'גח תא רבעה רודב םיגגוח ויה .,לשמל
 " גח תא גוחל וקספ ןאריז גח תא גוחל וליחתהשמ לבא ,גיצפייל
 ;התע רבדה שנרומ רבכ .,םוכ רובעת ןאריז גח לע םגו ,גיצפייל
 "הז בוט םוי השענ רבכ .תימוררה זנכשאב :תחופו ךלוה .ודובכש
 .קר  אוהש ,שגרומ לבא ,ומייקל םילדתשמ רוע היפורפב  ;לוח
 ,ותניכש .הקלתסנ . ,וויז .הנפ---"הכאלמ,

 ." | 'ןורכז יגח לש תורישע םימעה לכמ םירישע ץייווש יבשוי
 ;9 ,בקעו גת, תא ונלש םיסרגנוקה ימימ םירכיז ונלוכ  ,םיירוטסיה
 הז + <םאטג|86, םשב ארקנה גחה םסרופמו עורי ףנג ריעב
 !  ךוסיה אוהש ,ערואמה הרק רשא תעמ ורבע הנש םיתאממ רוי
 הלילב .םואתפ וצרפ היובאס םכוד לש ויתולייח :הזה גחה לש
 7  השא ריפה תא השפתו תחא השא הרמעו ,השבכל ריעה ךותל

 | ישאר לע החקרמה תא הכפשו ,תחתור .אסייד  הלשב הב
 םינגוח הזה גחה תא .,ריעה תא הליצהו  ,םינושארה םילייחה
 לע  תוכסמב קושב םיכלהמ ,ונלש םירופ וא לבנרק ןיעמ הגינח
 יארובו  ,רבההלוננרת .רשב = הבוח תליבא  םילכואו = ,םהינפ
 ינפמ :,גחה .םייקתמ ,היתהשהו .הליכאה חכב רמולכ  ,וז  תוכזב
 ,ךטאל םילןכי םהשכ ,םיחמשו ,ימוסבלו לוכאל םיצור .םדא .ינבש
 3 >ותרלומ ץרא םשל וא  ,םימש םשל .תאז םישוע סהש

 ו

, 



 הזיא ינפל יתייה  ,תיקלאטיאה  ץייוושב ,ונראקול ריעב
 ,םילחנה תורג לכמ | ,תולילגהו -ריעהמ .הזכ "בוט םוי,ב םינש
 ,'קה : שנאימורוב ייאמ .,("ירוי'זדאמ אנאל,) לודגה לחנהמ רוחיבו
 םישנא ואב  ,יקלאטיאה רצב תונטקה םירעהמ ,לובגל רבעמ גו
 םיתרשמה ,םירעישה ,םיתבה לכ  ונקורתנ ,ךסב ורבע  ,םישנו
 ,"רוטקריד,הו  ,םינגונה תקהל ךותב ויה :ינולמ תוב לש םירצלמהו
 תוכולהתה ירחאו ,ףפותיו ףיתה תא אשנ ,וינש ןיב .וסרכש שוא
 הכשמנ .ונינפל קחשל תורענהו םירענה .וכלהו ,ץוחב :תולוחמ ויה
 ובישה ,המ םיש לע וז הגינח ;יתלאש לעו ,םימת םוי .הגיגחה
 המ לע ,אוהה םויב הרק המ !טפוגואב 46 םוי הז אלה :קר יל
 יונראקולב .שיא יפב הבושת התיה אל וז הלאש  לע---םיחמש
 ' שיא יל הרקנ ,ונאגולב ,תרחא ריעב קר !גהנמ ויל .ורמא
 ינב וחצנו  ,הרגת וזיא םש התיה יכ  ,ול רפס אוהו ,םיאיקבהמ
 יהתע רוע םיחמש ךכ לעו ,רחא לילג ינב תא הז לילג

 -םלוע .ךררב .רימת יונחוי תיניחצנו תומחלמ לש ןורכז ימי
 ןורכזה ימי ןכ אל .םילגרה תעונתבו אכמוטצאה תואנהב ,הזה
 הגינחב ,התג לש ןורכז תוגיגח הברה יתיאר זנכשאב .םיינוטלפאה
 ,ץוחב ריש ילכו תוקהל םיכילומ ןיא ,לוחמב םיאצוי ןיא .תאזכ
 םיעבוקו תואמרדנא .םירימעמש שי ,תושרד םישרודו םיפסאתמ ךא
 ןיא ללכב .ןינבה .תכאלמ הרמגנשכ ןהילעמ ףיעצה תרפה םוי תא
 היניעב אריג, רותב קר םתוא םישועו ,םירירת הלאה  םינחה
 הערב םישפחה וררועתה הירוחאל הינמרג העתרנשמ  ."אנטישר
 ךכו ךכ .התגל ואלמ יתמ ,חולב םינייעמו ,התג 'גח תא 'גוחל
 ץירעמש ימ ,הפ ןוחתפ אלא הז חפונ ןיא תמווב ,ותדלוהל  םינש

 איה תחא---ויתועד תא ול לגסמו וירפסב ארוקו לודגה רפופה תא +
 ?נומירל  הכירצ הקיטילופה לבא ,רחא וא הז םוי .לח יתמ  ,ול
 . תויצרטס

 טשפהנ ,היצסניסה .םתוא השבכשמו .,םינותעה וברתנשמ
 לודג ללכ .טושפ אוה. רבדה םעמ ,ןורכודגח לש גהנמה םהידי לע
 ,וקסעי רציכ ..םתשרוד העשהש םינינ:ב קר קוסעל .םינותעל .אוה
 ,םירפס  חינהו תמ  רבכש ,רחא וא ,הז ףוסולפב  ,לשמל
 ותתימל םונש ךכו .ךכ יאלמ ירה--?םיחמומה קר םיגוה .וירפסבו
 ."יליאוטקא, ןינעה השענו  ,ףוסוליפה לש

 םהמש ,םיירוטסיז  םינח לש ןונ אק .שי ,םירוהיה ,ונל
 םירופ ימי עובקל .תונויסנה לכ  .ףיסיהל ןיא םהילעו עורנל ןוא >>

 ,תכחיגמו .הנטק הדמב ,תומוקמ הויאב ומיקתנ : יהתב ולע םישדח
 םיארוק ןיא .לבא ,תוקנמ םג יבתכש שי  ,ולבקתנ אל הלוכ המואב
 אל | תוינעתה םג .לבא ,רובצ לש תוינעת ועבקש םג שי ,ןהב

 ימי וא ,תדלוה ימי גוחל ונתמיאב גהנמה לבקתנ !אל | .ומיקתנ
 "אשיהק הרבח,:ילעבל לבקתנ ?רראב 'ו, .ונמע ישאר לש תוקלתסה
 ,םולכ .ונניא אוה םג לבא ,תומוקמ תצקב

 ,תודסומ לש תולבוי .גוחל גהנמה לבקתנ הזמ .תוחפ .רועו
 'ד דעו לש ,תובישיה לש ,הלודגה תסנכה לש ,ןיררהנפה לש
 העש אל ,תילכת לכל רקוחה ,קימעמה ירבעה חורה :.תוצרא
 םיקיתעה ןורכוה ימי תומואה ןיב .רשא דועב .הלאה םירברל
 אוה וניניב ,םמוקמ וא םישרוי םישרחהו . ,םיחכשנו םיכלוה
 ורק רשא תוערואמה לא םיסחיתמ . תוינעתהו םינחה לכ ,ךפהל
 .העיבקה .הלטב ךליאו ואמ .םתמדא לע םיורש לארשי .ווהשכ
 דע טעמכ תעגמ ןתישארש ,תמאב תוקיהע תולהק .רבכ ונל ויה
 םלועמ עמשנה .,םונירה לע .רשא תולהקה ומכ ,תולגה חישאר
 גונל ורטא :ןמויקל .םינש תואמ .ךכו .ךכ .תאלמ גח תא .הנגוחתש
 לבא .תואכודמ ויהש ינפמ ,ןקלחב וחמש .אלש ינפמ ,וגנח אל
 הנושארה תיצחמב דוחיב ,ויהש ,עודי .הבושת הנניא וז הכושת
 םגו = ,תויכזו .הולש = לש | תוכורא .תופוקת . ,םיניבה ימי לש |

 צא 0

 "על םיארוק \ ונא תעכ | וננח אל גגח "ןהה .תופוקתה ךשמב
 ,המויקל הנש האמ תאלמ גח תא הגגח וז הלהק :תופוכת
 ,ומויקל םינש לבוי תאלמ גה תא גגת הז

 :ןהעפה דעב רז יוקחל ורקיעב הזה רברה תא ינא בשוח
 "וגה לע םתס שיא ביתכישכ .יב תונעל ןינע: והז םיטסיצילבופה
 ןורנד תא ולבקי אל-- הלהק וזיא וא ,הרבח זיא  ,רפיס הזיא
 :טנקחיש חטבומ אוה ,ותעב רבד בותבל העשה תא ןוובמ אוהשכ

 תשעל :ו'יע ןה תולוכי .בוט  ןינע הע ירה תורבחה רעב םג
 "טנא ,המלקירה לע תעכ  דמוע לכה .ןמצעל יבמופו םוסרפ
 .םילועמבש םילועמה םירברה

 - לכה

/ 
 .עלעמה .םירבדהמ רמולכ ,ןורחאה ןימהמ  דחא ןינע

 לכ םירבה, תרבהל  ןורכזה גה  אוה ,םילועמבש
 ("לפרבינוא טילעארזיא םנאיללא,) *קארשי

 "יוטמ רתוי הער וא רתוי הבוט התשענ אל תאוה הרבחה
 'נטה ןמ הב שיש המ לכ .הרפוהל הנש םישמח תעב ואלמש
 "אל שי תחמש ,ער אוה ערה ןמ הב שיש המ לכו בוט אוה
 תשוד ,גחה רוככל םישגומ םירפס ,תוכרב .הרירומ אלו הלעמ
 , היי לש וצוק ףא  הנשמ הנניאש הבאלמ | איה תאו לכ -
 | .רתוי אלו .הינומריצו םומנ

 -לע םיישיא םינחב .הלאכ םיגחמ םיישיא םיגמ ינא האור
 "זא לבקמ .אוהש ,ותוא .םיכרבמ ונאש שיא ונל שו םינפ לכ

 - ןוא הרבח ,לש םיגחב ..המודכו וכרבל .םיברסמ וונאש וא  ,תוכרבה /

  םרגח הברה שי .הלמ קר .איה "הרבח, ,שממ לש רבד םוש ונל
 " אר שי ?ףתתשנ .םתחמשב םאו ,םיגגוח םהה לבא .,ח"יכח לש
 \ עחא .יריישמ  רחא :,ןיוצמ ןקז ',ןיוי ל םיסרנ ןודאה .,הרבחה
 "ווא הזה גחה לבא : ,תימוקמ . תירוהי תרוסמ םהל שיש תפרצב
 'הנממ ,קיתו  ריקפ ,רא ןי ב ןודאה ,הרבחה ריכזמ שי ונח
 " שערו ונא הזה שיאה תא. לבא ,ותרבחב םיעמשנ וירברש ץרמנ
 , וניאש המו = ,ץפח .אוהש המ  ,לוכי איהש המ" םיעדוי ,רבכמ
 'ןעוב םינוש םירבח .תאזה הרכחל שי . תושעל ץפח .ינניאשו לוכי
 תטש ךיסח ,קאנייר ןומול אס כ םישנא םהיניב  ,יוכרמה
 ישנאמ ץוח שי ,שיגרמה ירוהיה ,יול ןיב לי םכו > ,תוללובחהה
 / המ .הער ןיע ילעבו * הפי ןיע ילעב םיריקנב המכ הלאה חורה
 המ 4 שרחמו הנשמ הז .לבוי .המו ,הלוכ הרבחה לש לבוי :ןינע

 % בצעתהל שי המו ,חומשל שי
 ' .ינא האור -- "סנאילא,ה לבוי לע חומשל הבס שי םא

 םישמהינפל הרבהה תורסיתה לע החמשב רתוי התוא
 ,םויה דע המיקתה לע רשאמ הנש

 = ולא :הלאשה תא ינא עיצמ .ירבר .תא ררבל ינא .ךירצ
 . ה םאה  ,התוא .דסיל היה .ךירצו ,תמיק "פנאילא ה התיה אל
 < 1 תאוכ הרבח רסיל .ררועתהל .םילגוסמ .תע כ .םיתפרצה םידוהיה
 \ ויה + "סנאילא,ה תא .ודסיש .םתואכ םישנא 'תעב םג ואצמנה

 ןיד יכרוע שי תעכ םג  ;הנידמ .ימכחו םיריקנבו ןיד יכרוע םהיניב
 שיש :ןויכ רשא הלאכ םג שי  ,תפרצב הנידמ ימכחו םיריקנבו

 שיה לבא ,םמש תא הל םינתונ . וא .ןוממהל  םיבדנמ םה "סנאילא,
 . וםתמוא ינב אל ,חיננ--רעצב תעכ םירעטצמ ויהש .םישנא םהיניב

 םיאצומ  ויהשו  ,םתד  ינב אלא .המואב  םירפוכ םהש . ליאוה
 'וסומ ושעש ומכ רעשב תאצל תוזירזה האו. זוועה תא םבלב
 + "סנאילא,ה

 תוצראה לכל עגונב םג םא יכ  ,תפרצ לא עגונב קר אלו

 המואב .תרפוכ "הרואנ, אירקתמד תורהיה ; וז /הלאש .ינא- לאוש
 . אתא הנניא תיתר 4 תורחא  םג .לבא ,תיתרה תורחאהב | קר הדימו
 0 : [ . .ץיפשמ ץרענ .חַכ איה םג .תיתר .תודחא ,אשממ הב הילר ולולק



/ 
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 תיתדה תודחאה .םלועה תועריאמ  לעו = תונירמה
 חכל ותמנוד ןיאש  ,ריבכ  םרוג = םויה = דע איה ו
 תודחאל שי . א"נב םיפלא | יפלא לע  העפשה|

 בשחתהל אוה םונא ינידמה םלועהש = ,םינגרוא = אה
 ןהתרטמ יפל הקיטילופ  תאזה תיתדה תודחאה  השו

 תודחאה  .הליבשב קר ודסונ ןרקיע לכש תוינידמ :תוגלָ

 ,תוצרא הברה ףיקמ לודנ חכ איה .םג | תיליגנמואה

 ילעב ועגפי . אולו ,תורבח הברהב .םשגתמ :אוה הוה
 ,יליגנביאה | םלועה לכ עועדוי = ףכת * ,םילוגנביאב וא

 תיסורה | הקיטילופה לע  העיפשה  המכ--תינויה הופקו
 איה המכ | ,םיבלסלו םינויל | העייס המכ  ,םינקלנה יא(

 םנ אלה תינמלשומה  תיתדה  תודחאהו .! חרזמב תדעו |

 ונב ונגה ,ןהידל ,תחא תד ילעב קר. םה .םידוהיה וכ ו
 תורושק ןה הלא וניתונוכת יתשו  ,תחא :תד ינבו הזו ₪
 תודחאה תדוקנ לע םידוהיה םידמועשכ .םג לבא , וב וז חו
 ,תופתתשהה תובוחמ םתוא רטופ הז. .רבד >ןיא ייוע וא

 היהת תאוה הערהש ךירצש ,ןבומ  וילאמ  ,תודחאהו
 איה םג .האיבמ זאו ,בלה תושגרהב .תפסובמ העד : המ

 ,תילילש קר איה  תאזה/ הערהש םוקמב = .םילודנ :םישעמ יו
 םתער תא תולגל ידכב ,תחא תד ילעב םהש ,םידמוא ו
 ,טלשו הלמ קר איהש םוקמב ,תחא המוא ינב םניא
 הערה :ילעבש ,תולכיהו תולהק ליבשב יביטרטסינימרא |
 וילע רשא עלס חיחצ קר שי םש %םהב טולשל םיצפוה
 , לועבג ףא ל

 ,הרסונ ודי לע רשא חכה אוה הז ,"סנאילא,ה ןינע אוח ה
 ,םיממואל אל --םיטסאיזוטנא םידוהי י'ע הו
 ויפוא לעו וירוב לע .דומעל הצורה , םייתד = םיטסאיזוטא א

 :גינ ק כ שיא לש ןינוקיא תומד לע .אנ הקחתי הו פוש
 ,1804 רע) ?סנאילא,ה לש ןושארה אישנה היהש ימ רט
 הברה =- שריהכ ,רעלייווסייווכ ,רעוונאב-ןהככ הנמנ רשע
 ההובגה סגניפה לש תיטילופומסוקה הינולוקה ירבח ןיב כ'חט)

 וב שיש ,הירטסואבש קלחה ותואמו ,הירטסואמ אב .אוח
 .היברומ : תיימ מ ע ו  הקומע ,תמצמוצמ ,הקזח .תידוהי תש
 תונטקה  םירעב םיידוהיה םייחה תא רוע רכוז היה ותו
 וירוענמ  ,(+ןיוצמה ,ירוקמה  ,םימתה .םנויבצ לכנ .הינוש
 :םלוקינבו קינפיילב תובישיה תאו : םינברה תא רוע רכז"
 םולח תא םלח רשא דחאה "קיצבארומ,ה היה אל איה 2
 ורבח ,יול ,א ר"ד והמדק םדק הו ןינעב ,םירוהיה תג

 ,היברוממ .אוה םג אבש | ,םייוו ,ה ,א לשו ררימשניש *

 התיהש ,הניוב הטיסרבינוא ידימלת לש הרבחב וירועג
 ינע  ,ח'ת ריעצ היה יול ,א ר"ר  ,"המידק, לש האמוק
 הנודנול .ואובבו ,ץראל ץראמ .דדנ איה ,םיבגשנ תונוסו ל
 ."לארשי לכ םירבח, ןויערל םינושארה םיצולחה רחא א
 ךא ,יתרבחה :ודמעבו וייח .תורוק .לכב ונממ לדג ₪
 תפומהדץראב .זא .הבשחנ תפרצ , תוילארשיה .תופיאשה ד5'

 תוריח תא ובשח אל וירבחו רטרבסגינקו  ,םירוחיה
 ,תוללובתהו תורקפה : הזה רורה יגב םהל  םירייצמש |פיאכ 5"

 + 16 ןוילג ,1864 תנשל \זס 2 8
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 יול ,א ריד לש וירופפמ . תודהיה תא .רומש עמל תוריח אלא
 .אל אוה" ,רטרבסנינק לש :וייח .תורוקמ םיטרפ הברה יל ועדונ
 -- תודהיה, ,וז הלמ לש טושפה :ןבומב יסקודותרוא ידוהי היה
 םידוהיהש םוקמ לכ. ,"תברועמה רצח ןיעכ איה--רמוָא יול .א היה
 --ךכל אל, ,ללכה תורצ הלא ירה ,םתודהי לגרל תורצ םילבופ
 תונהיל ליבשב  הלודגו רשועל וניכז --- רמוא רטרכסגינק .היה
 ."תופידרהו רובעשהמ תודהיה תא ליצהל ליבשב אלא ,ונמצעב םהמ
 אלא ,ומצע ינפב תושר דחאו דחא לכ אל --- םידוהיה .ימוחת,
 היה אל .אוה .6 רמוא .רטרבסגינק היה -- לתחא תושר .םלוב
 תפרצב רחב רשא יפוריא  ידוהיכ ךא ,יתפרצכ ומצע תא  בשוח
 לכל תויכזה יוושו הוחאה .תרות תאצוי הנממ יכ ןעי ,ול בשומל
 ,םידוהיה תלהק ינינעל םג ובל תא ןתנ רטרבטגינק ,םדאה ינב
 , רטרבסגינק .. תלבגומדאלה תוריחה לגרל "הלודנ הצרפ, זא .התיהש
 תא אלממ היה לאה תודחא ןויערו .תיתד 4 תובהלתה :אלמ היה
 ,תככוזמה \תדה איה -- ןימאמ היה ןכ -- תודחיה ,ובל לכ
 היקיזחמו  ,ישונאה ןימה לכ תא החאלו רבחל הדועיה ,תנדועמה
 ליבשב ,תוברתה לש. תונותחתה תואטוידב םירופיבו. רעצב םיורש
 אלה -- :לאוש רטרבסנינק היה --- +שפוחו תוברת ונל שי המ
 .ץרא לע ץראמ 'עיפשהל ליבשב

 היה אל םיימינפה םינינעב .תוברעתה.יא לש שדחה רקיעה
 ,אוהה רודה חור לכ תא ןיבהל ךירצ .המוחכ זא עובק ןיירע
 ויה אל תונירמה ינינע .תוינמוהה ןמ הברה דוע ראשנ וב .רשא
 םע  םינופצה םינקירמאה ומחלנשכ .םישלופמ אלא :םירוגס דוע
 םינוהחאהו הלטבל ורזג םינושארהש ,תודבעה רבדב םימורדה
 םכותל םיטלוקו .רבדב םיקפעתמ לבה יבשווי לכ ויה ,המייקל ולמע
 תורה זא ליחתה .תינופצה הקירמא לש תינמוהה תוררועתהה תא
 | ,אימפסאבש סמחה לע ררועתמו ןאכ בשוי םדא :בשנמ ידלאביראגה
 תושעל הנירמ לכ תוכז לע ןגהל רודבש םירמשמה זא וכנ םאו
 תא  םילעונו םיחירב .םיבחות םתא יכה,  :םירמוא ויה .הנוצרכ
 ,תפרצב זא היה אל הזה םגתפה לעב .(* ץ'תופוקפאב תולובגה
 "תא השעש ,ישילשה ןוילופנ תרזגב ינירמה ומלועמ ררטנש ינפמ
 םעפ איצומ היה ייסרעי יא .ןמ | ,ותולנ ץראמ לבא ,הכפהמה
 ומצעב ישילשה  ןוילופנו . ,ישונאה ןימה תבוטל  םיזורכ םעפב
 תאזכ חור .הלכשהה שארב .תדעוצ תפרצש ,תוארהל כ"ג .לדתשה
 רמע :ילגנאה םוירטסינימה שארב .תוצרא הברהב = התיה .תטלש
 תבוטל הבד תושעל עגיו למע היה אוה םגו ,ןוטפרמלפ זא
 זירפ ;רופאה  רבד " ןיעמ זא התיה :אל תויטילופומסוקה  ,ןילופ
 תוירסקה תלשממ ,תויטילופומסוק תוינולוק תוינולוק האלמ .התיה
 כ"חא םינש הברה .םלועה לכ לע .עופשת :זירפש .,התצר :הינשה
 תברעתמ ,אקיפקמ ינינעב .תברעתמ תאזה הלשממה תא וניאר
 תורחאה תולשממה םע םישק םיכוסכסכ האבו ,דרפס ינינעב
 ,הנשה שארל ישילשה ןוילופנ לש ויתושרד .וז תוברעתה ילגרל
 ויה :םימעה לכו  ,םילודג תוערואמ | ויה  ,תרחא אוצמ-תעל וא
 * -סבירדירפלו ןיצראוול ןכ ירחא הרבעש העפשהה .םהל םילחימ
 זא .תמצמוצמ התיה תשלישמה הדוגאה לאו קראמסיב לא עהור
 ֶּ ,זירפב הלוב

 הלשממה | ,ןירפב 4 תצרפנ "תויטוזגיא,ה א התיה  דוחיב
 התוברתלו תפרצ ןושלל םיכלהמ תתלו הנוטלש תא קזחל הלדתשה
 ידאמ הפיקת התיה תרזמה תוצרא לע תוספורטופאה | ,ריגלאב
 הברה הלודג התיה זא חאשידאפה ןיבו תפרצ רסיק ןיב .תודיריה
 לש ורצח ,הימח"לודבע ןיבו  רפיק-םלהליו  ןיב- תודידיהמ רוי

 + 8 וילג 1867 רטרבסגינק ד"ע קאלב לש ורמאסב .[!ז ו
 ,תקירמאב רודה חמחלמ .ד"ע תגיוצמה ןתשרדב אגוה רוטקיו ורבר (+ /
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 הירושיק ורתוהש הלשממ לכו  ,ינירמה םלועה .זכרמ היה .ןוילופנ
 היופר .אמינ .ןיעב .םלוע לש  וללחב .התיה היולת .וז .תוירפק םע
 תולעפתהה תגררמב > דוע זא ויה .םיתפרצה * .הזיחא הל ןיאש
 הל  םיארוק  ויהו ,םתריב ריעו םצרא | תלורג לע תוקפרתההו
 לש תותכ תותכ זא ויה המצע זירפב "הרואה ריע, ::תועיבקב
 ןילופמ  םירגהמה םש םיניוצמ ויה  דוחיבו  ,םיינידמ  םירגהמ
 םתדלומ ץרא תבומל םש םימקורו םילעופ ויהש ,ןראגנואמו
 היה הלשממה לש התינכת םתוח .םיילנויצנרטניאה םהיטוח תא
 ןמ םא יכ ,הז רודבש תירוביזה תולרבילה ןיממ אל--ילרביל
 תדדוחמ  ןיידע .התיה אל הלכלכה תלאש | .תידיעד | תידיעה
 לע םיביבח ויה רוע ןוהה .ילעב םיניצקהו ,התע .ומכ תכסכוסמו
 הלעמב הל .הכומסו ראמ הקזח .דוע זא התיה הסריבה ,םעה בור
 תועוצקמה ינשב ,םימסרופמה ןידה .יכרוע לש .םתונמוא---תובישחבו
 םידוהיה די התיה .הסריבב :ההובג ההמב םידוהיה ונייטצה הלאה
 םידוהי :ונייטצה ןידה .יכרוע  תונמואבו ,הפיקת םילנויצנרטנואה

 ללכב ,דלופ םליחא זא  שמיש .רצואה רש" תנוהכב ,םיתפרצ \
 םהא ומצעב היהש ,רפיקה רצחב הברה םיבושח םידוהיה ויה

 וכרצ יד חקפ לבא ,םיעובק םירקיע רפח ,ויתוערב רדונתמ .ןמק |
 ןיעמ תופילקו םיגורטק .םירוהיה לש יפנניפה חכה םע בשחתהל
 ,ללכ תפרצב זא  ועדונ אל  השדחה תומשיטנאה לש | ולא
 ועמשנו ,(* קפור האנשה חור היה דוע .םילותקה לש םדונרפב
 ךא :םירוהיהו "םישפחה םירדוגה, דגנכ יאבה ירברו .תובד הברה
 עמשנ אל :יבמופ  ייח לש תויושרה לכבו הקיטילופב ,טנמלרפב

 םירבד ,עימשהמ זא םירהזנ ויה .םיינאילרואה וליפאו ,ףדגמ לוק |
 ההובנ הגררמב זא ורמע רבכש םירלישטורה ,(5 תויכזה :יווש דגנכ
 לא םהיסחי  .לגרל ,םיינאילריאה ירחא םיטונכ ובשהנ .דאמ
 ,אוהה רודה לש .םפרופמ ..רתויה  ןותעה * .םיכיסנהו .םיליצאה
 לש ערה דמעמה ד'ע .תועידי איבמ היה + ]סונתמא] 0.1260,-ה
 התיה .םיתפרצה ןיב תלבוקמה הערהו . ,תורחא .תוצראב םידוהיה
 םידוהי דגנכ גורטקה .,ותדלומ וא ותנומא ליבשב שיא אכדל ןיאש ,זא
 ערואמו אמאנאפ ןינע :לגרל ונרורב זופרצב ץרפש ,ל"וח .ידולו |

 .ללכ זא עדונ- אל- -םופיירד .תלילעו  (יבירג \ לש נתח .ןופליוו
 תוצרא ינב * םידוהיל תחוורמ אינפכא ןיעמ .התיה זירפ :,ךפהל

 ,םיבר יתפש' לע אושנ היה הנוה ךירנייה לש ומש ,תורחא '
 הכוש הוכ לודג .דובכל ותדלומ ץראב הכז אל רעעב - ריאמו
 -טעטפמראדה ויה םיניוצמ .םיערמה עוצקמב ,זירפב וילא
 -פא סוילויו ,םיגרובנרידהו .םיקנומה ,םירעמ
 זירפ .התיה ,ללכב .רפיקה ,רצה יביבחמ  דחא היה טרעפ
 ,ןידאב יבשויל רוחיבו ,םיזנכשאה םידוהיהמ םיברל תבאוש:ןבאכ
 .תימורדה .זנכשא .תונידמ ראשו .סונירה :תופנ

 (אבי ףוס)

2 
 . רליש המלש

 ."תיִמָמַעָה הֶרְכחַהְו תיעְזגה הרכה
 (תוראהו תורעה)

/ 
 ןקפעהו עוריה רפוסה םידחא םישדח ינפל םסרפ הז טשב

 הנחמב שער ליטהש ,ןינע .אלמ רמאמ .רמיהנפוא ץנרפ ונויצה
 תואחמ לש לובמ איבהו םירפוס לש סומלופ ררועו םייברעמה םינויצה

 ,71 'ע .תפרצב .םירוהיה תוהוק .ד"ע, ורפסב םולב (5 |
 0 : \ [ 41 'ע םש

 2 2 א צ %

 ו חרמה ינויצ לש להקה תערש ,רברה הומתו ,תומכסהו
 וה פורש י'פעא ,םהב הנינעתה אלו שפנ ןויושב םירברה תא
 לנה ןינק ושעי םא--םה םילולעש ןעי :,הדחוימ בל תמושתל
 ןושמ תואצותל םג םורגל אלא ,ונתבשחמ תא לקלקל קר אל
 ; : + תולקלוקמ

 ושמו רחא רבדב םיוש ונתנלפמ יקלח לכ ויה ושפע רע
 אל הרכה . ילב תונויצל רשפא יאש ,תחא תירקיע החנהל
 הח ךותמ תאצוי = הגיאש = תינויצ = הפקשה | .הל תמריק
 ןייומחה קר אל איה -- ןושארה לכשומה היה הז -+- תימואלה
 וזמפיא אב .הנהו ..דחא אשונב םיכפה ינש םג אלא ,הרומג
 ווזינ התיה תועט ושכע דעש ,"תויערמ, תוחכוה י"ע .חיכומו
 ויוה לכו ,הבוח אלו תושר- איה תימואלה הרכההש ,קסופ אוהו
 ו ,היצלומיסאב רפוכ ולאכ אוה ירה תיאליזבה המ רגורפהב
 ינוא ,רחא םואלל ךייש אוה ויתושגר  לכבו .תימינפה ותרכהבש
 נע קפס .ןיא = ..,הירכנ תוברתל  רוסמ :אוה :ותוינחור לכבש
 וזה . יפלכ  םינווכמ  וירבד = .הבוטל = איה  רמיהנפוא .לש
 ש ,ונתולפמ לא ףרטצהל םיששוחה ,בבלה יכה  םיברעמה
 טו אכ .אוה .ירהו ,?תיטרפה  םתוימואל, לע .רתוול וכרטצי
 וניצ שו ,םידחפמ םתא אוש דחפ : םהל  רמואו םחור תא

 ןונוט תחאכ ןהיחשו תווש .ןהיתויכז .ןהיתשו, ,הז רוסי לע היוגב
 ןזומה .יפנכ תא תצק ץיצקל רמאמה לעב הצור אפיג ךדיאמו
 ונ דימת םיראפחמ וללה "םינויאגה, תא אוה האור ,'םינויאנה,
 ת םהילע םיפימעמו םיברעמה .םהירבח | לע .אינורטב םיאבו
 קפוא ,אוה ירהו , ןהב רומעל \ םילוכי .םה :ןיאש תושירדו
 ןו חרזמה לש. םתוריהילש ,"םיתפומבו = תותואב, :חיכומו אב
 זענפדיא אלא ןניא - םהיתועיבתו םהיתונעט לכשו ,רוסי םוש
 ן . רתוי אלו ,אמלעב
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 רטיהנפוא לש רמאמה | לכ :ינפ'לע * תפפוח .ללכב
 ןג שפלו  ךוותל .וירבדב  ןווכ  רמיהנפוא  ,תילנויצר .תומימת
 ןע ונחעונתמ ריפהל הצר :אוה . ברעימה ינויצ ןיבו .חרזמה ינויצ
 ןונוהש ,תוערה יקולח לכ תאו :תובירמה :,תוטטקה לכ, תא תחא
 .ןעישתה דעו .ןושארה פרגנוקה ןמ םיכשמנו
 וילאצופ םייללכ םיגשומ וזיא לש םנובלו םרורב י"ע .תושעל

 ,םימינפ .םילדבה ךותמ םג אלא ,תונושה תוצראה ידוהי
 תרומה .ירוהו לש .תוישפנה  .םהיתונוכת .לדבה

 ע חרומה ידוהי = , תוינולוכיספה ויתונוכתב ,וגזמב  ,ותוימינפב

 שק ,בהלתהל | םיחונ | ,םינשגר (ללכב  חרזמה | ימעכ)
 / רגל = תבציתמש ןויכמו ,םהישעמב םיריהמו םהיתופיאשב
  טנוימהב םינלדמ םה ירה ,תפסכנו  הביבח תילכת .וזיא .םחור
 חומה םילושכמה לכ לע .םירבועו םיעצמאה לש :תוילוחה .לכ
 מ לכה = ,ןאכ -ןוצר .םא : אוה םמגהפש ,המור .םכרד לע
 /ונמ סתער .בושי | ,םינקפסו .םינרדס .םה ,ךפהל ,ברעמה .ידוהי
 ₪ לג ,םהישעמב םיטאו םהיתושירדב .םה םינותמ ,םשנר תא
 ויפו ,םולכ םהיניעב .הוש תילכתה .ןיא .המיתסנ .אל המישהש
 | גשות הרטמה ,רקיעה איה תורדתפהה : אוה םמגתפש

 כ םויסי .םיברעמה .ןיבו םיחרומה ..ןובש םיכוסכסהש יפלו
 ףווינה לכ וליעוי םא  ,ונחנא .אופיא םיקפוטמ תוישפנה תונוכתה
 , ונתעונתמ .הלכ .םריסהל

 ויצר | איה .תטלובו"



 תורחיה ןיב) םירבדב םיגשומ ימוחתו .ןילובג עבוק

 הרבעמו הגרדה םהל שי  תמאבש ,(ברעמבש ו
 וניכרע לע .טיבמ .אוה ,הלבגה םילבוס םניאש םירגוב

 תונוש תועפשה תחת ימת םידמוע םה תמאבש |

 םימותח רבכ ויה .ולאכ > ,םויל םוימ  תונתשמו בז א

 . םוהתו קמוע שיש םוקמב 4 הרתי = תוטשפ האור אה א

 הושמו .תוגושה .תויוברתה תא * רפוסו  לקוש * ,ררומו הו

 ,("תינמרגה .תוברתה ןמ .הכומנ .תירוהיה תוברתה,) ול ו

 . ללכ  לקשמלו .ןינמל ונתינ אל  םייתוכוא  םירבדש תא

 ול,הרו לבא ,םש םהל ארוקו םיסנה םיעבצה תא מ

 קר אלא .םחונכלו םנמסל ללכ רשפא יאש  ,םיקרה םונו

 לבא ,אטסמ ,דח יטילנא ןורשכ ול שי" ,רבלב םחב

 ןורל .הטונ אוה יתמא ינמרג דמולמכ . תולכתסהה שוח

 התוא עדוי אוה ןיאש תיחרזמה תורהיה לע ןד אוה ,

 ,טרפה ןמ ןד אוה ברעמבש וזל עגונבו  ,איהש לכ הע

 * , לבה לע

 לש ויתועד = ירקיע לע .תללוכ  הריקס  ךותמ אנ רוש

 =- .תינויצה האיריאה לא  ברעמה = ירוהי לש םחיה

 תודהיה : הילא םיחרזמה לש םסחימ  ירמגל הנוש --

 םיחרומהש דועב ,תועזגה הרכהה דיי לע היונב םינו

 תקנוי תיעוגה הרכהה ,תיממע הרכה ךותמ םתודהי .ירחא ע

 ,רבעה תונורכז ,עזגהו םדה דוחא ,קוחרה רבעה ןמ ת
 תורודה לש חורה תוריצי ינפמ  דובכה תארו  ,תונא

 ילעב . תיעונה הרכהה לש התוימצע = |ה הלא == (טע
 רמחב אל ,םולכ םהלשמ רחוימ  ץובק רותב םהל וא

 לכב .ושכע לש םהיתופיאשו םהיתושגר לבבש ינפמ
 תורוטלוקלו םינוש םימעל םיכייש םה ,םיירובצהו םיישיאה ₪

 םיאגתמ וננה, =- שיגרמו רמיהנפוא ארוק -- "בדעת '

 יבשויל . לחנה רשא | ,עזגה = ותוא אוה ונתבצתמ רועש

 הוהו היה אוהשו ,םלועבש תובושח רתויה תותדה שלש |

 אבילא. ,תודהיהל הל :שי ךכיפלו :, תומלשב האלמתנ אל
 ,ויתוערב ישפחה .,רמיהנפואש רועב .,הוהב' םג םויקה חכו וש
 תואגתה לש המילב וזיא לע תיברעמה  תודהיה לכ תא

 | .(רבלב תונא ש
 הרבהה---רמיהנפוא .תערל--- תעבוג .תועוגה .הרכההל דוג
 הניאה ,תוברתהו הפשה .רוחא .הוהב .הרבחה יח .רוקממ ת

 --םויתרבחהו םייטפשמה .םיסחיה ,םיינידמהו .םויתלבלכה 8
 ,ןגרואמ םלש םע  ,הדחוימ הביטח רובצה הא םושע ה
 תיכיפפה הנקויד תומד אוה תיממעה הרכה, ,ומצע חא אש
 ותובייש תשגרהש יפלו ."חתפתמו יח רובצה הכותבש .,הבינ *

 ,רתוי תקצומו הקזח איה יממעה רובצה לא יטרפה שו
 םיירמחהו .םוינחורה ויכרצ  קופס רובצהב אצומ אש חו"

 ןכל ..,('תלעותהו החמשה,  :רמיהנפוא לש היגולונומרמה
 הרכהל ..:תונוש תויקלח תורכה יתשל תיממעה ,הרכהה חש
 תימּואָל .הרכהלו (םקופסו םיינחורה .םוכרצה לכ .ללכ) תש

 ,(םיינידמהו םייתלכלכה .:םיירמחה םיכרצה לכ

 תוירוסיה .תוחנהה \ תא .רמיהנפוא ונינפל םש רשא 1%
 ידוהי לש .םחיה תא חתנמו . ךלוה . ,האכמו ל

 .תימואלהו תירוטלוקה :תורכהה .יגימ ינש לא .חרומה ודה
 ל
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 נד ננו ננטש מוג ננכטנוננ עב צננננמ במננשממב טונה ננבטטשטמטממאיתטבשטמטומוממש

 לע הארה ,לשמל ,ולא .דאמ  תויפוא ןה הז . ןודינב .ויתוחכוה

 עגונב .םיברעמה לש | תירוטלוקה הרכההש ,הטושפה ארבועה

 תופשה תא םהל ולגס רבכש ינפמ ,רתויב היוקל איה .תורהיהל
 ונקורתנ הדמ התואבש | ינפמו ,םירחאה םימעה לש תורוטלוקהו

 םוקמ םוש היה אל זא ,םה םתורפסלו םתפשל ורכנתהו .םתורהימ

 אמלעב תורבועב קפתפמ וניא ינמרג רמולמ לבא .,וילע רערעל

 ידוהי ונחנא, ;תויחרכה תושורה ול  ,("תונתשהל תולולע .תורבוע ,)

 הרכה ילעב תויהל םילוכי ונא ןיא,--רמיהנפוא רזוג--"ברעמה
 ימימ הטילפל הראשנש ,תוֶרהיהש * ינפמ = ,תיתודהי :תירוטלוק

 ,חרזמה | תוצראב וטיגה תומוח ןיב ושכע הרומש .איהשו  םיניבה

 .'השרחה תעה לש תויברעמה תורומלוקהמ ראמ הכומנ איה

 תדר םיצור ונא ןיאו םילוכי .ונא ןיא--חווצו אוה .דמוע---,ונחנא,

 ובבל לדוגב השרמ אוה תאז- תמועל ,.."רוחא .תגסלו  ונתגרדממ

 םעמ ומעט אל. רועש םיללמואה הלאל ,םיחרזמה םידוהיהל

 ,רוע אלו ,םה םתרוטלוק תרכהב קיזחהל = ,תיפוריאה הלכשהה

 רלוק הרכה ילעב תויהל םיחרכומ ,םיחרזמה םידוהיה ,םהש אלא

 'ולכ) םתביבפבש "תוירברכה, תויווטלוקהש ינפמ ,תיתודהי תירוט

 הראשנש ,תודהיה דגנ םושה תפילקכ ןה (הפוריא  חרומ ימע לש

 ,..םיניבה  ימימ- הטילפל
 ,תומימתה ןמ המכ | ,ריעהל רתומל טעמכ ונא םיבשוח

 :לוק הרמתשנ ולא .תאזה  יתיעדמה, החכוהה לכב שי השודקה

 תונתשה םוש ילב םיניבה ימיב הל התיהש הנויבצו הנכתב ונתרומ

 הזיאל | הבפהתנו תנבואמו האופק רבכ .התיה ירה - ,תוחתפתהו

 דלוק .םייחב רמעמ/םוש ול ןיאש העות :חורל  ,ינחור םזינורחנא

 ,תירסומה התוליצאו בגשנה הרבע תורמל = ,וזכ  תנבואמ הרוט

 ינפב .רמעמ :קיזחהלו . רצבתהל :הלבי .אלו חכ תפר התיה יאדו

 .ןתנההמ,ש פ"עאש = ,חרזמה :ימע לש . "תוירברבה, = תורוטלוקה

 ! היראה ןמ בוט יחה בלכל יב, ,םימולע וע .ןה- תואלמ "הלפש
 , םיינחורה ונייח לע תיברעמה ותלכשה תגטפמ טיבמ :אוה. ,"תמה
 ד"עו ונמלוע ללח תא ואלמש ,תופיסתה ר'ע גשומ םוש ול ןיאו

 םיניבה .ימימ וטיגה תומוח ןיב  וללוחתהש תוינחורה  תוכפהמה
 \ ,עדוי .וניא  ונילע הלודגה ותלמחבו ובל בוטב .הזה | םויה רע
 קרפ םיערוי ,םה םגש ,ךכ לכ םיללמוא = םנ.א חרזמה ירוהיש

 ,ברעמבש םהיחאמ תוחפ אל .ילוא ,תיברעמה הלכשההב
 ומפשמב שי תונתואגהו ךחוגמה ןמ המכ ,אסיג  ךריאמו

 . (םינלופהו םיסורה .לש) חרזמה תורוטלוקבש רואמהו בוטהש  ,ללוכה

 "ירה ,הרומג תוירברב אוה .ראשהו ברעמה תלכשה ןמ סיחוקל

 ,תוימואל תוישפח תוריצי ןה תורוטלוקש ,עדוי בר יב רב וליפא

 , .תועבטמכ .תורבועו תורסמנ  ןניאו יתוכאלמ  ןפואב תושענ .ןניא

 איה תיברעמה הלכשההש ,קפס  ןיא .םעל םעמו .ךיל .דימ

 םנמא תוברתה תועוצקמ המכשו ,חרזמבש וזמ רתוי החתופמו הרישע

 לכ לבא ,ינחורה םרצואל םוסונכהו ברעמה ןמ  חרזמה ימע .ולבק

 ! םייעדמ םינינע) הבשחמבו  ןויעב .םיולתה םירברל קר עגונ הז

 אוה .םדופיש .הלאל אלו  ,(םיינירמו םייטפשמ םינוקח ,םיישומשו

 תויתדה = תופיאשה | ,הפיה תורפסה | ,תונמאה) .ןוימדהו שגרה

 תוישיא  אוה .םעו םע לכ  ,(ללכב  םלועה  תפקשהו  תוירפומה

 ,דחוימ הריצי לש רש שי םעו םע לכל  ,המצע  ינפב תינחור

 -! קר תויהל לוכי אוה -- ל בק מ םע םוש ןיא ויתוריציל  עגונב

 םימלגתמ  םיינחורה ויתוחכו םעו .םע המשנש ינפמו .ע פשומ
 (תויולכתסההו .תופיאשה ,תושגרהה) וללה תוחכהש ינפמו ויתוריציב
 ,תא רכבל םוקמ :ןיא  ךכלה , ,םינושה םימעה : לצא םה. םינוש

 ,טלחומה ןוירטירקה .רסח |: התרבח ינפ לע תחאה  הרוטלוקה

 ,תויממעה תוריציה יבגל .וזל וז ןתוושהל ליבשב ןוכנה הדמה הנק
 = ,ןוערגו ןורתי ןיא  ,תובישחו תותיחפ ןיא ,עבטה יריצי יבגל .ומכ
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 4 ל%

 --ונואגה שיאה , םיוברו םינווגה טועמ .,תופעתסהו תומשפ קר שי
 לכ .ן ומצעב יב ותדמ הנק תא אשונ -- טנק לאונמע רמוא
 תומיאתמ | תוריציב .תאטבהמ :איהש המכ רע | ,תיממע תוישיא
 ;הנימב תוגואג איה. ,החורל

 המלקנ םבלו םהמבש םידוהיהש  ,רמואו  רזוג- רמיהנפוא
 תא םצמצל בוש םיצור םניאו .םילוכי םניא .,תיברעמה .הרוטליקה
 ללכש עדוי וניא אוה- לבא  ,תידוהיה הרוטלוקה לא תדרלו םמצע
 ולש בקב--םלש םע םג ןכו--םדא הצור :חורה םלועב אוה לודג
 ינפמ ונולע ביבח .םצמוצמה ונלש בקה ,ורבח לש ןיבק העשתמ
 יכהו .,ונתמשנ רצואמ וקל אוהש ינפמ | ,ונתומצעמ 'קלח .אוהש
 תלוכיה תא ונל .ןתונו וניתוחכ תא הרפמ אוהש ינפמ- -רבכנ
 ונא םירחא לש ןיבקה תעשת , םירצויו םיעיפשמ .תויהל ןורשכהו
 ונלש אל ףופ ףופ לבא .,םהמ תונהילו הנתמב .לבקל קר םילוכי
 ןיב -- וניחא .ונערז ונחנא אלש םושמ ונרצק ונחנא אל ,םה
 תועיצקמב םידבועו םיקפוע- -ברעמבש הלא ןיבו (* חרזמבש 'הלא
 ,םישרפמ ,םיבתוכ םה ,םינוש םימע לש תונמאהו תורפסה
 לבא  ,םירחא לש הריצוה ינפא תא םמצעל םילגפמ | ,םירקבמ \

 ,םהילעמ הקלוסמ הניבשה ,הלא םהישעמב היוצמ הכרבה : ןיא
 ,םירזוע םה ,תוכיאב אל לבא תומכב שארב קלח םילטונ םה
 תאו :.תוינואגהו תוירוקמה םהל הרפח  ,םילהנמ םניא לבא
 לא ובושי אלש ןמו לכ ,םלועל וגישו אל תוינואגהו .תוירוקמה
 םירחא ימרכ םירטינ ויהיש .ןמז לכ  ,םתבצחמ .רוקמ

 קלחה תא קר הרוטלוקהב האור ילנויצרה בשוחה רמיהנפוא
 םישחומה םירבדה תא * .,תורכההו ,תובשחמה תא :הבש .ינויעה
 וניחא .תובלמ ובורב הכתשנ הזה .קלחהש * ןויכמו . םירווצמהו
 ץוח לבא .  תיברעמה- -תוחהיה :לכ- לע .הילכ .רזוג /אוה | , םיברעמה
 תורושקה תושגרהה :בלבש םירבד םנשי . חומבש = םירבהה \ ןמ
 תובהת לש ןקיאה יישרש ןה תושגרהה . הלחגב תבהלשכ  תורפההב
 ותחשנ אלש רוע לכ * .ןיעה ןמ  יומסה | ינויחה עפשה | ,םעה

 הוקה שי ,וצצקנו ועזגנ ויפונש י"פעא ,םחל .םג אלו ןליאה ישרש <
 תושגרההש ןמז לכ ,הזב .אצויכ * .ירפ * תושעלו = חומצל = בושיש
 ןימינה  וקהנ אלש ןמו לכ ;ירמגל בלה :ןמ וחמנ אל :תויתודהיה
 לש ותודהי תא לופפל םיאשר ונא :ןיא ,שפנבש וללה םינורחאה
 הז .,םישחומה | םירויצהו תורורבה תורכהה  .וגיחאמ | ןוגה  קלח
 יביטקייבוא = םלוע = ינפמ .החדנ ,תודהיה לש 'יביטקייבואה םלועה
 ןהב הרושק התיהש = , תויביטקייבוסה לבא ,אמסמו .רושע :,רחא
 רחמ .ךכ לכ---עודי יגולוכיספ  קוח י'פע---תדחכנ הניא  ,ארקיעמ
 ,זהאהל המב וז תויביטקייבופל הל ןיאשכו  .םוינויע םירבד .ומכ
 הניתממ | איה  ,תילאיצנמופ היגרנא ,רימט חכ הישענ איה ירה
 תושדח תואידיאו .םישדח םירויצ םיעיפומשכו ,תולגהל רשוכה .העשל
 לע ונא .םידמוע םא טרפבו ..םהב תוחאנ איה רימ העבטל םימיאתמה
 םיקזחה .םימשרהש ,טילההל רשפא יא ,תולחנתהה = תרוה דופי
 וקחמנ הנש יפלא תשלש תב הרוטלוק  םעה שפנב הֶריאשהש
 . תוללובתה | תונש האמ וזיא לש = הפוקת ךשמב ירמגל וחמנו
 חרזמבש וניחאל .תפתושמ איה תירוטלוקה  תיתודהיה .הרכהה
 איה םינושארה לצאש :,הוב קר אוה לדבהה ; ברעמבש וניחאלו
 .חכבש היגרנא איה : םינורחאה  לצאו לעופבש | היגרנא

 וזיא לש םויקה 'תוכז לע םינה ונאשכ ,הנמק הרעה רועו
 הבש ממפה דצה תא קר אל .ןובשחב איבהל ונולע  ,הרוטלוק
 תומיקה \ תוריציה הא קר אל רמולכ ,ימנידה דצה תא םג אלא
 תופיאשה תא-.ןוכנ רתוי וא ,ארבהל תורותעה תא .םג אלא תודמועו

 םנוא  חרזמה ידוהו יכ ,,רמיהנפוא תטלחהש ,  ריעהל  םוקמה הפ (*
 טושפ הטולק איה  ,םיבשוי םה םכותב רשא ,םימעה תרוטלוקב םיפתתשמ
 , . % ריואה ןמ

 | ,יזונרת םיצרטנ םיונש  ללוחל תירוטסיהה המגמה תא  ,תומגמהו
 .תוטלק כ חצכור םוההש ,ומפשמב רמיהנפוא קדצש .,אופיא חיננ
 ונטפ יא םאה לבא .. ברעמכש וניחא לש וז ןיבו חרזמבש וניחא
 ווזא לש הרגהה הנח ? דיתעב םוהתה ינפ לע- רשגרשגתיש רברל
 ןוה קלחש הול תמרוג ,קוהרה ברעמל .חרוממ .הכלוהו- תפטושה
 ןת ינב  טרפב) = בורקה .בהעמהב | וכרד לע בכעתמ םהמ
 אוב .םוקמ .לכבו ,(ברעמבש תואמיסרבינואה ירעל 'םיעסונה
 גו .חהומה  ןמ םתא םיאיבמ םהש ,הרותל םילהא | םינוב
 ןחה\ םירגה םיעיפשמ הז :ןפואבו . םיירבע םישרח םיזכרמ
 ןועוק םיחרומה םירגה , חרכהב ולאמ ולא םילבקמו ולא לע ולא
 םעיפשמ םה הו םע דחיו תיברעמה .הלכשהה תא םכותל
 יושוקה םרוה תא הזל ףרצנ םאו , םיברעמה םהיחא לע םתודהי

 ןשי  יארוכש .וניתובא ץראב ינחורה זכרמה ןמ תאצל .דיתעה
 אל קרצה אופיא ונל ןיא םאה---,ונרוזפ תוצראב וניחא לכ לע
 ,יארכ .הגווממו הרחוימ תיתודהי הרוטלוק ארבה ףוס ףוסש
 =- ?םיברעמה תא םג , םיחרזמה תא םג ףיקה

 ;טקה תואיצמה לע אל תפחוהמ תיהמָאה תירוטלוקה הרכהה
 ימנע ןימיעה לע קר אל ,דיתעב תוירשפאה לע םג אלא , רבלב
 , ---.הלוהל םיריתעש הלא לע ףא אלא ודלונ

 (אבי ףוס)

 ל
 .המלש יָיָת

 השעמה רופס

 תאמ

 , ,םירפס רכומ ילדנמ
 5 (* ד"

 מט הניא םא הז וקרפל רע םייחב יל'המלש לש וכרד
 קו ,םירודהו םיפכר אלב הרשי איה םינפ'לכ לע םינשושב
 ןווטהמו תורוב ,תמקעתמ ךרדה ךליאו  ןאכמו .הב  ןיא םה ףא
 עגותמ תולושכמה תקחרתמו תכלוה איהש לכו ,הב םיצוק םגו
 א ,תועקבו םירהב ,תודרומו תולעמב תשבושמ תישענש רע
 /ווצ ןה ךררב יל'המלש ינפל .םינושארה תולושכמה .הב רובעל
 וז איה ףאו ...ק רוע לע  ותלתשנ תוערו תובר" תורצ ,ללכה
 ,המע .הרצב

 הוא השעו ..(ק  הלהקל הסנרפ = רתויב עיפשהש רוקמה
 !קתוטסא רב ןימ= היה ,אטילבש תורייעה לכב .הלהתלו םשל
 ע רב אוה "יקנתרטסא, .םישנה יפיעצל דב ןימ דוחיבו
 וגל שמשמ היהו .תובירכ  ,תוכירכ ךורכו ללגנ ,ההבדקורי .עובצ

 רנדל םעט ...ק .ריע לש  תואסקניפב וניצמ .אלו ,םיינע
 .חוו וכראו ,ץהוגמו קד היִה םיפיעצ לש דבו ,יקנחרטסא .ארקנ

 ווג וללה רב ינימ ינש  ,םידיה הב  םיחנקמש ,וז .הפמכ

 !\ונש הכבסה לע ןימישמ ויה םישנה .םישיע :ויה ריעבש

 פאי ושאר ינש ויהיש ,ךכ .וחינהל. תונווכתמו הו ןבל .ףינצ

 נמל תחא לכ לצאו ,תובובר תוביבל יתשכ ןהירוחאמ ןהל
 וז ןולוגעב תפקמ התיה תחפטמו .הרצב ףינפכ הרצקו הנמק
 זויפלמ םיתבעתמ ויה .ןהישארו ,הוה ףונצה שארה תא תיבח

 ,ןואה יפלכ  ורצל דחא לכ * ,םיכלוהו םירזוחו .רחא רשקב הזב
 | הו רשק היה תועונצו תונקז םישנ לצא ,םש .טיבחתנו
 2 יןהיריתאל | תצק ותוא .תודרצמ ויה .תורוחבהו | ,ןהיניע .ןיב
 |[ בוט | םויו תבשב | תושבול ויה  םירישע לש
 "7" .תוריוצמ רמצ-תוחפטמ לוחבו ,,תויקרומ :וא = תוילאעמשי
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 ,תבשל :לימיירמש .ןהחל :םוחפוש א
 .םהה םימיב תיטשקתמ ונלש תונקוה-תוהמאה יח

 ץהוגמו \ ןבולמ .דימת .אהיש  ףיעצה לע ודיפקה - תוהמאה <
 -תולעב ,םישנ יתש ידיב תישענ התיה ףיעצה תקלה |
 :אוה ךכ הקילחה רדס .ןמצע ךרוצל וז. הכאלמב ופתתשנש
 לכו ,ףיעצה ךרוא אולמכ קוחרמ וז דגנכ תרמוע וז םושנ
 ךרד לעו .הידי יתשב ובחרל ףיעצה .תוצקב .תזחוא המוקמב
 וב םיסינכמו .בזרמ ןימכ :ןהיתש ןיב  וכראל  תותמ .ףעעה |

 תצק המירמ תחא .לזרב לשו :תיכוכו לש וא .ןבא .לש לוח
 לש רצל אבו ' לגלגתמו הדצמ דרויו עפוש  רודבהו = הודו וע
 וול .לגלגתמו רזיח  רודכהו הידי  תצק  המירמ וז דימו  ,ההְו
 יקילחמש רע ,ףיעצב רזוחו  לגלגתמ  רורכה :.ךכו =.

 ,ןהינפב םה לבה הזה ןמזב ונלש תוארטאות יתב לכו ,תוטקל
 םיגרוא = ויה ריעב םיוג לש םידרגה וללה | םיפיעצה תא <
 םתוא םיחקול ,םוקמה ישנאמ םידוהי םירגתו * ,םהיתנב טו

 ,םיכרבא .וא  םהימח ןחלש לע | םיכומס | םינתח בורה לע וא
 התלכ אל ןוידע הטורפהו ,םהימח  תיבב םהיתונוזמ םהל

 הרוחסב םיקסעתמ ויה םייח .יבר .לש םייושנה וינב :ףאו (םפננ
 םהידי לע וטשפתנו םילודג םירחופל םירבוע וה  םופועוה |

 םינוקו םלועב לודג םש םהל ושע ..ק  יפיעצ ,אטול וע
 םינוזנ ויה םיברו .ריעב היוצמ התיה הסנרפה .םהילע וצפק

 ,םינבל תיבאמ | ךלוהו גהנתמ רברה היה ךכ ,םיפיעצה רח
 ,הער הרזג .הגהו --םאחע

 םידגב תשיבלב | םיבייח  םידוהי--הש בלהה | חריזג הרג
 .ןשאר .תחלגתבו תרופסתב תורוסא תוורוהיו  ,"םיזנכשא,יגתנמ

 ,ןתונ ןידה  םיזנכשא םישענו םישבלתמ = םידוהיש . ןויכו
 אל רוע הרזגה ...ק ריעב  ,תמא ,תויזנכשא תושענ  תוירוהיהש
 םש ןיידע םיפונצו .םיחלוגמ םישאר  ,לימיירטשו תואפ המי

 םידוהי . !יובאו יוא םש -- םיכרכו תורייע ראשב .לבא ₪1
 לעמ תודירומ  תויווהו םשאר לע םיוגה יעבוכ

 ,םינושמ םימוטרמס ינימ  ,תויאמיל-תופינצ תושבולו םופיעצה שא
 ריעהו--הסנרפ ןיאו רחפמ ןיא  ,םיפיעצ ןיא = ,םכרובכ חל
 םידרגה ,םיווטה םישינרמ  ,תוינעב = םישיגרמ לכה ,הכוננ

 ןיא.םאש ,םיגזומה םג םישיגרמ ,םילודגה םע םינטקה ,םיוזח
 םישיגרמ רעצב םופנרפתמ ולה םאו זול ןיינמ ןיי .ידרנל ₪
 םהב ץפח .ןיאו ךרוצ ןיא ,םילעופהו .תונמוא ילעבו .םינונחה ₪

 .םיאבו םישרחתט  םינצכקו תרבגתמ | תוינעה ,הסנרפ ירפזש

 ןיצצונ הדשה .יבשעב םירמלמהו ,םידמלמ .םישענ .םהוסכנמ ₪77"
 םמצעב םה םהל ערשכ םרא ינבו .דאמ ער ,ער שו

 וייחל .דרוי דחא ,הז תא הז םיאנושו םיטטוקתמ ,םיער
 .םהירעשב תוביר יהבדו תקולהמ ,ויפמ .ועלב איצומו .ורמח
 .ריעב םולש  ןואו רוע תחמ

 וחפק םייושנה וינב ,םייח יברל םג .ערוה .םופיעצה לוטבב

 לגרה תא טשפ ,ןתשפ יטוחב היח  ורחסמש / ,ומינ יש
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 "| םייח יבר לע ווה םחונוזמו ,ןטקה ונבו ותשא תא ריקפה :,חרבו
 ,ויקפעב הכרב האר אל ומצעב איה ףאו ,ותבומב אלש וחרכ לע
 ,הברה .ןוממ  דיספה ,התוא רכוח היהש ,רשב לש אפקמב
 <> | ותוב תסנרפ המצמטצנ .רשב תליבאב םיטעממ ויה ריעה ינבש םושמ
 2 .ונועמב הולשה .הקספו

 יםייחב תורירמ .םעוט  ליחתה | יל'המלש
 / .תודליה

 תובר תורצ תררוג איה הינפל חותפ חתפש ןויכ ,הרצו
 ,לארשי לש תורייעב תופרשה ימי ,המחה תומימ רחאבו ..הירחא
 תיב םג םכותבו ,םיבר םיתב ופרשנו ..,ק .ריעב הקילד הלפנ
 רפא לש .םילת ילת ריעה תובוחר לכב  ,לידארפ לש היבא
 " םדא ינב |. תורבקה-היבב .תובצמכ תונשועמ  תוינומיק םהילעו
 ,םיתמ םירגפכ םיקמוצמו  םימונצ  ,םיפחיו םימורע  ,םיללמוא
 םהיתב לש רפאה תומירעב םיטטחמ םתצקמ ..תוצוחב םיללוגתמ
 ויחש  םהירומחמ לכמ איהש-לכ .תיראש םישקבמ  ,םיפורשה
 לורבהילענב םג קפתסמו וסוס לש הלבכנב לפטמש ימכ ,םהל
 ןיסבלוב לעו .הרידק לעו רמסמ לע הז לש ותחמש .,ויפלטבש
 הברה ויאוה שפנ הביארמ .התיה ,רפאה ךותב אצמש ,םייולצ
 םידי קובחב םיבשוי .ויחש ,םיבולעה םתוא לש םרעצמ | רתוו
 : ,שאר ייולתו .םילבאו םיממוש

 ךותל םייח יבר :םינכה םהינבו לידארפ לש  הירוה חא
 ' ןרעצ  קחדה תעשב אלא ,םלכל רצ םש םוקמה היהו  ,ותיב

 \ ילהמלש אלא רעטצנ אל ,ןוצרב וא םנואב ,החוורדייחמ םמצע

 לידארפ םע רד אוה ושכעש ,ובלב הנהנ היה דועו ,דבלב

 הברה -- רתויב ול אוה הפי רצ םוקמהש רתויו ,תחא הרידב
 ינפכ לכתפהל .:,הב לקתנ  תויהל ול" ןמדזי ירה .םויב  .םימעפ
 תוישעב תומורעח :היתועורזמ ויניע ןיזהל = ,הלוק תא עומשל
 . />תיארמ ינפמ .דוע שוחל אלו ,החור תמשנ שיגרהלו החכאלמ
 / המ לבב לירארפ לש הירוה תא שמשל לדתשמ היה .ןיע

 !  םשלו ,םהל שקבמש המ .איבהלו םתוחילשב ךלול  ,רשפאש
 . לע פח אל םהל חור תחנ תושעל ידכו .הזב ןיוכתנ ןח תאישנ
 " הב ,הפורשה םתרידדתיבל \ רידתלנעב םוי םוי אב היהו ומצע
 שפחמ ליחתה ותאיבל ףכיתו  םש תטטוח התיה לירארפש העשב
 . ,.ותלגעב .ןהונ אוה םש וריל אבש המ לכו ,קתושו שירחמ
 " , םשל הנתינו יאשחב הודימ: למונ היה לירארפ לש החאיצמ ףאו
 לידארפו ךשומ איה ,ותיבל הכלוהב הב חרט הלגעה האלמתנשכו
 ,.ךכו :. םיקתוש םהינשו  תומיראמ םהינפו  םיעיזמ םהינש  ,החוד
 :> תחמש , ותיבל םינבלה תא. עיטמו םיריכו  רונת| רתופ היה
 ףסכב ,בר ללשב המחלמה ןמ יבמופב רווח אוהשכ ,ריבגה
 "לש עויסב ךשומ היהשכ  ,ילהמלש תחמשל  העיגה אל  ,בהובו
 'אצויכו לזרב ירבשו תואטוהג ,םינבל הנועט ותלנע תא לידארפ
 םיבייחו :תמאה = איה הרמ .שאמ  םילצומ תורמסמו ןיכפ .םהב
 :,לורג .רעצב "ויהו הב = ונקזוה םיברש ,וז הפרש --- הרמואל
 ,ובלב הל הבומ קיזחה ,ןיע תיארמל רעטצמכ היהש ,יל'המלש
 ,חמש ובלו רישעה ויבא תריטפ תעשב ,לוביבב ,הכובש ,הז שרויכ

 "ושפנ רע םג הפרשה העגנו םיטעימ םימי ויה אל לבא
 ' | הוקת לכ םהל הדבאש ,לידארפ לש הירוה ,יל'המלש לש
 התיהו ,רחא םוקמל וכלהו םשמ :ורטפתנ :...ק ריעב םייקתהל
 . םימי הז הב לגרוהש ,יל'המלש לע השק לידארפ לש .התדירפ
 2 ,לודג .רעצ .הילע רעטצנו ,םיבר

 יוט

 "הז רחא הזב םיאבו םישגרתמ תוינערופ ינימ לכו :תורצו

 כ .לעש  ,תורצב' םידמולמ .לארשיכ .ימ- ,םי :ילגכ ..וק ריע .לע
 ו ו 0
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 םיניברמ .םה ,הז ףעוז םיב = םעבוטל םהילע. רמועש | לושחנ
 ,םהילעמ | םיה 'קותשישכ | ותוא םימירמו .םירזוחו ,הנקכ .םשאר
 ךלת יכ ,ךופטשי אל תורהנב רובעת יב, : לארשיל רמאש .ךורב
 הרזג :יאדו -- םיפיעצה לע  תאצוי הרזג "! הוכת אל .שא .ומב
 םמצע םיקחוד ,הב םילגרתמ םידוהיה +םירוהיהו  ,איה הער
 ,םיחמובו םהיכרצמ טעמ םמצע םירעצמ ,טעמ םיבער ,טעמ
 הלפנ הקילד ,םיפיעצ אלב םג ויחיש רשפא םשה תרזעבש
 אוה .אוה-ךורב  שודקה לבא , הלודג הרצ יהוז ,תמא --- ריעב
 םיחלושמו  םיבתכנ .םיבהכ הנהו .םינמחר ינב לארשיו ,וניבא
 אלה םיחלושמ ,רזוע ןואו --- םיניתממו םיפצמ םידוהיו ,םיחלשנ

 םה תותשלו לוכאלו םהל םינבו םישנש ,םדו רשב םה ףא
 ץוחב יארע תרידו ,רקה ףרוחה אב .םייחה -ילעב לככ םוכירצ
 ,םיתב ךותל םואבו םיקחרנ םחרכ לע םידוהיה --- דוע רשפא יא
 םיבשווו םמצע םימצמצמ .םולכ ךכב ןיא +םיקמה רצ םאו
 םירזוג--םיתמ םיברו האב תכלהמ-הלהמ ,קחודב םיחא תבישי
 םינויבאו  תרבגתמ | תונויבא = ,םילהת םירמואו םינעתמו תינעת
 ךליו .ולימרתו ולקמ חקי ירה ול רשפאו הצורש ימ --- םיברתמ

 -ךורב .שודקה לש ומלוע ..םלועה תוחור עבראלו םיה תנידמל =
 תודמלמהו ,איד הבחרו הדמח ץרא ןילהאו ,אוה .לודג- אוה
 םשל - םיכלוהו :םהילגר תא .םידוהי םיאשונ ,םש הבוט הרוחס
 ,הריזגה םהילע הצפק .הרואכל םהל םולשו םידמלמ םישענו

 ,המיא םירדחמו - - אתוכלמד אנמרהב אלא הרות רומלל רוסאש
 םידמלמהו --- םחרמ אוה-ךורב שודקה ,הלובחת םישועו םימכחתמ <

 ,םידמלמ
 ושגרתהש ,הוערה תועשה םילבמ ...ק .ריעה יִנָב ויה ךכ

 + םהילע ואבו
 תוכלמה --- תוינולוקה תעומש ריעל האב םימיה םתואבו =

 ,וז העומש ..הדבעלו הילע בשיתהל המדא םידוהיל תנתונ

 תואסריג | הילע ובבנתנ ,הפל הפמ הרסמנו עיקפב .הלגלגתנשב
 היהש רע ,ךכ לכ ףופבל וכבתסנו וז יבג .לע וז הברה .תונושמ
 -- (דציכ המדא תניתנו תוינולוק ןכיהו תוינולוק המ ., ןריתהל השק
 שרדמה-תיבבו .קושב ,םוקמ לכבו .,תוערה ולבלבהנ וו איגוסב
 םיפודגבו זגורב הב וקלחנ םדא ינכ  תויפונכ תויפונכ ,ורצחבו
 .החוצ .לוקבו

 ,רגיחה - ליקייח ןעוט -- גילעז יבר ,ךממ השקבב -- |
 ,ףוסוליפה התא ,יל אנ רומא -- תוינולוקה לע ושפנ  ןתונש
 המ ךלש טע:טעהו +והמ ךלש עב:עבה ,ארונהו לוהגה ןרקחה =

 ותוא םילטבמ ןיא ,םידוהיל םייח ץע אוהש ,הו רבד +ושוריפ

 .םדא ינב .ןושלב ונמע רבר .עב.עבו טע:מעב אלו חצמ םומיקב |
 תליחמב ,.,התא םא | ,ליקייח ,ךמע רבדא המו רמוא המ --

 ויתועבצא יתשב ץמוק ,הפ תפיקעב גילעו יבר ול .דוזחה---ךדובכ =
 ותנווכ יבמ :ךניא --- ופאב .ומישמו ולש * וקבטדיבבש קבמה ןמ
 םינתונ םולכ +המלו ! תוינולוק םינהונ .ובש .תיצמתהו רבר לש

 האמו ,טע !םיפכנ לעבו ןזור /היהו ליקייח ךליה :םעט םוש אלב =
 !מע םימעפ <

 <- .ולש | שוביופל .ינא םג  רמוא  שממ .וללה םירבד --
 ןוור תויהל --- דיגמה .לש וינב ינבמ לקעי וז .החיש ךותל סנכג
 ןיעמ וב שי ,ינא רמוא ,הז ןינע !ואל %שובייפ ,שקבמ התא
 אלו .ךרובכ תליחמב ,םיעברא גפוסש ,ןנפ יוג ..,יונבש  םירבד
 לעו המהאה .תרובעב תולשרתה לע ,םירמואש יפכ ,אלא רוע"
 ,אבצה תדובעל .אטוחה תא ורסמי תולק .תוריבע ראשמ .תחא

 רמלמ :,ול רמוא 'ינא ,שובייפ ,ריביסל ,הרזג ץראל והוחלשי וא" >
 ,אבהל םג דמלמ היה ,ךימו .לכ  קפוע התא תורמלמבו ,התא

 יוגְו ,לשמל  ,הלילה תרבעתנש .,םילבה ירכד :ךנוימד -ךאישי לאו <

 | שש ידו אל | בקעיל םידיה = ,שובייפ | ,אל = .,,ךנטבב
 ו לוק תב -- ,םיבורקה םיבלפב ונל ץפח ןיא --

 א טלה .םיכלפב -- :שרדמה"תיב ינפלש תרחא איפונכ ךותמ
 'ננמ , בחזו ףסכ םהיתב אולמ ונל ונתי םא וליפא ,םיצור ונא
 / ,ןופרחלו בלפונירטקעיל .,תומוקמה םתואל ךלנש

 עו .הברה .תולוק רוע  ועמשנ --- !םכירברכ יהו --
 ] !+ףסכה ,ףסכה ,ףסכה לבא -- םשמ

 ועו ופה ..!היהי ףסכו ...! ףסכ שי .,.,] םינתונ ףסכ ---
 פפא וארקי + רמוא אוה המ םייח יבר ! םייח יבר רמוא המ
 יב !ונל ובה הפיסא

 ' :הרעה תפיסאב ררבתנש יפכ ,תוינולוקה רבד והזו
 ונעיתנ םש םירפכה ישרוגממו "הנבלה-איסור, ירוהימ םיבר

 % תונלמ רבדבו ףסכ תכימתב ,1806 תנשב םתשקב יפ לע
 ,םוערכ המדאה תא .רובעל ,"השדחההאיסור, א לבחב התמרא

 תווזחו הרוח םינש עשת רחאל , בושיה ךרוצל ףסכ ספא יכ ,םש
 !נוא רחאלו ,םהילע ךכל םהיכרצ לכש אלא ,בושיה תא םהל
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 ענלפב רוחיבו ,לארשי לש םבשומ םוחה לכב .תוכלמה תמדא

 ו .האבה הפיסאה רע ןויע .ךירצב
 ! יאש ,תופפאה לככ  ,הלטבל ויה  תואבה .תופיסאה

 ןו םיכירצ ויה ףסכל ,הברה .גהלו הלטב החיש אלא ,שממ
 זניח םג איה אלא = ,הלדו -איה הינעש היר אלו .,הדעל .ןיא
 ו ןטקמ .,היבשוי לכ , עורזב הנממ ןיבוגש * ,תוינונראו םיסמ
 [ השלב זונפופב אהי המ םילאוש הזל הזו רעצב .םייורש ,לודג
 ₪עיךומ ,חישמה תאיבב םיחיסמ םידוהי .שרדמה-תיבבש רונתה
 קטפנ אצמ ,לארשיב לורג ,ינולפ ברש  ,שרח "ץק, םיבשחמו
 :ןומ תצנצנמ .הוקתה ,םתעד הביחרמ וז הבוט העומש ,רחא
 רני לא - קוחתנו םיחא וקזה :םירמואו םישגרתמ םהו םהיניע
 . ! לארשי

 ל םיכלמנו םיבשוי ,םיקרפל רחי םיפסאהמ ריעה יבומו
 .שח עשוה : םירמואו םיחנאנ ,םידמוע םה ףוסבלו ,הדעה יקסע
 . ! םיקירו םילד םהדימע ,יוא ,ךידוהי תא

 ללנ םייח יבר תיבב םיבופמ ויהש ,ריעה יבוטב השעמו
 .וקהב הריהומ הנבלה ,דאמ 'ארונ הלילה ותואב חהקהו ,ףרוח
 ."ננוכ תאמ הל החולש איה החנמ---המדאב תוצנצנמ ווילגרמו

 הו הלל ארבנ אל .הילעש השרח גלש-תלמשל ןח"תיולכ ,רוא
 'והיל אל .םדא ינב תוגונעה לבא ,םידוד לויטו גנועל .אלא

 משו .םש ןיא םדא שפנו ץוחב הממהו טקש -- םה ,,יק
 ..הועה יגינעב םיחיסמו םח רוגת לצא ןחלושל ביבס ריעה יבוט

 ו[וחמ החתפנ תלרה :, םיקנאנו םיחנאנ ,םיחיסמ םהש רעו
 הספ לוקו ,תיבה ךותל .ךרה ול ץרופ ההכ דא-דומעב רק םרזו
 ,הונצממ םדא  תומד .ראה"דומע .ךוחמו ,הנושמ הקירחב .עמשנ

 . תאצויו
 ,'טנילע םולש, --- דחא הפ םלוכ םירמוא = . ! אפיל --

 ! אפיל
 ה חקפ ,הנש םיעברא ןבכ .אוה םיתבחולעב ינבמ .אפול

 ..לא םיחמשה םיינעה םתואמ. דחאכ ,דימת בל-בומו  דוקש .ןררחו
 הונשכ .ריעה ישנא לכל  בוהאו .תוירבל דמחנ ,םקחר תעשב
 נוחה אלו לבה"ולופלפב .ויפ 'חתפ אל תוינולוקה לע העומשה

 פפו ןוחמוו*ריעל ךלהו . וילגר .אשנ \ דימ אלא ,םירחאכ הברה
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 .תושעל ול .המו הז ןינעב עמשנ המ ערוהלו .ערול-
 רדבמ ,רחאו רחא לכל םולש אפיל בישמ הפר הפעמ <

 םמחתמו :דמועו גלש ידילגמ ונקזו  ונצח רענמ תר
 םאתפו הבהאב ול םיננובתמ לכה + תרעובמה חאה לש הוא

 : םירמואו וילגר לע עבצאב םיארמ ,קוחשב םהיפ תא םלוג וזה
 + תאז המ ,אפול =
 . אתוחינב אפיל .בישמ --- 1 "תווטפאל, ==
 קחשמו שפחתמ הז ירח התאו ,ועינה אל דוע "םירופ, מו =

 ,.לודג .לוקב םיקחושו ול םירמוא =
 ולא םילענמ ,"תויטפאל, ,םיקחוש ויה  םנח לע אל

 לע םתוא םילעונ .אטילבש םיטוידהה םירבאה ,ימג ןמ םו
 ביבס ןתוא םיכרוכש .,תיעוצר םהל שיו ,םהילגרב ויל מ
 ינע : וליפא  ידוהיו ,הבוכראה דע לוסרקה ןמ . ,ןותחהה ה

 תניצב ףחי ךלוש וא הלוגמ ובקע"חופת אהיש ,ול אחונ םינמ
 ,ריזח 0 זנטעשכ ןוילע ןה ירהו ,"תוימפאל, שבלי 'א
 התשמ ימיב םימעפ אלא ללכ יוצמ וניא "תוימפאל, שובל

 .הפיחה תחמשב ןהדבו םירופב רכאכ שפחתמ ץל
 =- תמאב רכא ושכע ינירה אלא  ,שפחתמ יניא נא =
 תירטהל ,אלש .ירכ --- :םימורע קוחש :ויתפש = לעו אול
 תוברהלו .יריע ינבמ .רחאו דחא לכל יפב :תאז .עירוהל
 --ילגרב תוימפאל .לוענל יתעדב יתכלמנ ,םהמ רחא לכ םע
 ,ינא המ םכמצעמ ועדו ואר לארשי ינב ,יחא  ,םכינפל ה
 יל

 וב לכתסמ ,םייח :יבר ול רמא -- איה ךכ .רבדה םא-
 טורטורפב לכה רפס ,אפיל ,ונל אנ רפס -- ושאר דבוכנו

 ,ותכלהכ תיינולוקה ןינע םהל ררבמו הברה  ברסמ וניא אפי
 רע וילע רבעש המ לכ רפסמ = ,וב .םיולתה ויתוקוחו ויש
 אינולוקב דחי בשיתהל תחא הרוגא ושעו וכבלכ םירבח ול

 ..ןוסרח .ךלפנ
 וילע  םידימעמו | ריעה יבוט ול םילאוש --- + ףסכו --

 ירה הדעה תפוק %אצמת ןיאמ ףסכו --- :םילוהבו  םיהוח וי
 / , אוה |

 וניא ךאלמ --- תחנב אפיל םהל רמוא---!םכתעד : חונת --
 זוחילש השוע ,התויב אוה וירזש .,ידוהיו  ,הוחילש יתש הש
 בגא - םוינולוקה : ןינעב קסוע  יתייהש העשב ., תחא תבב הנ
 יתישענ ,יגולפ ןבל ינולפ תב גווזל חילש אוה-ךורב שורקה ינש

 ילש הרוגאה-תפוקל תצק יתתנ תונכרשה ףסכמ , יתרכשנו .ןנוש
 חקא בושיה ומר רתומהו ,יתיבו יתשא תסנרפל יתחלש תק
 ךרטצאו יל וקיפפי אל אמשו | ,רוכמאש תיב | ילכו .ןולטלמש
 , יתרזעב ויההש ,יתובר ,םכב ינא חוטב .מעמ ףסנל וש
 תואק קסולגו ןוי ,ןמוש לש םילורלד .םיבוסמה נפל השינה הרש .

 . םבל תא רועפל סח
 -= זתודידי קוחשב הרשל אפול רמא -- האבה הנשל -

 םינמש םיזווא הנתמב ,םשה הצרי םא ,ךל חלש
 םש  .םויה םירמזמש ,רמוה יפכ ,םע ל

 = תב רעב אל .הָבְרֶפַה סשה ה
 .תָלוגְנְְִ הטישקבו ,יז יִרתּב וע

 :אינולוקה ןמ

 ו

 +הקירמאְּב תידוהיה תּונותָעָה

 וו

 .םינוחריה

 ,תלדגתמו. תכלוה .הקירמאב = תירוהיה תונותעהש המ לכ
 :;תורפסה .ןמ .רתויו רהוי  תקחרתמ איה  ,תרשעתמו  תכלוה
 < ,רבלב התוינוצחב קר הילא המור איה ירהו ,התוא הדילוהש
 וכבש" ,םויה לא ללפתמה ,רפוסה ותוא קדצש רשפא ,ערוי ימו
 תונותעה : תויושרה :יתש ןיב .רומג לדבה תלדבמה הציחמ הנבח
 = | אלא אהת אלו ,םמוי"ינב-םירבדב קר לפטת הנושארה ,תורפסהו
 ..שרגלו ויבצע תא ררועל ול םיצוחנה ,הרוטלוקה ןב יכרצ ראשכ
 : תודמועה תולאשב ,םיינחור םינינעב ו הנורחאהו ;ומומעש תֶא
 : \ .םמורתהל הצורה ,םדאה שפנל טלקמ שמשתו ,םלוע לש ומורב
 ,'םוייםוי .ייחל לעמ העשל

 < 'הנוכב םיפיפומ םהא ינב ,אוהה םויה ןיידע אוה .קוחר ךא
 \ םוקמב ןליא:אלק םהל שיגהלו .תוירבה תא תונוהל הנוכב אלשו
 . תערמ אלשו תעדמ םמצע תא תומרל םיפיסומ םדא ינבו :;תלכת
 ש ק ב ל םיאב ןיירע ,ןימוחתה םיברועמ ןיידע ,רב ןבתל אורקלו
 | תא םיאצומ םרא ינב בורש אלא רוע אלו ,םינותעב תורפס
 2 . תונותעב .ינחורה םקופס

 "תירמחה .התוהישעב תראפתמ הקירמאב :תידוהיה .תונותעה
 .םיניתעה תא ארוקה להקה .תינחורה התולדב הריכמ | הניאו
 .רםוימ "ןיבורח .בק,ב ול ירו ,טעומב  קפתפמ  אוה םיאקירמאה
 מאה םיטסוצילבופה לש ."אניחט אחטק,ב וא ןושאר-םויל ןושאר
 :יםויו םוי לכב םיאקור

 צצובק האצי ,םיפלא תואמל ל ,ארוקה להקה ךותמו
 .,םועחרי ינש תוירב אל  םיסנרפמה ,רפסדיערוי לש  הלודנ אל
 הנש קר אצוי -- ונשהו ,םינש רשעכ הז  םייקתמ םהמ דחאש
 .והשמו .תחא

 --םעפה רבדל הצור ינא הלאה םינוחריה ינש תודא לע

 .החכ-יאב ייע .אצויה ,"טפנוקוצ יד,--אוה ןושארה ןוחריה
 : | טרפה ןינק .וניאו הקירמאב  תידוהיה תיטפילאיצוסה הגלפמה לש
 ' הורפה לש "ושוכר, .אוה הזה ןוחריה םג .ןכ הנה ,אוהשדימ לש
 ו ."םטרעווראפ, :ימויה ןותעה ומכ ,ירוהיה טאיראטיל

 "עוחמ סנב רמוע ןוחריהו ימויה ןותעה רשעתנ'המ ינפמ
 נב ,הלאה "םיבורק,ה םינגרואה ינש ןיב הזע הביא תררוש
 ,ותרחטב רמשהל הז .ןוחריל ול הלע רציכ זתחא החפשמ
 < 'םירבה- -ץחאמוט ירעש ט"מב עקש "סטרעווראפ,ה ויחאש העשב
 עמ םניא ,םתובישח ינפמ םחילע דומעל יארב ילואש ,ולא
 .הז ירמאמב

 ברקב יטסילאיצוסה ןויערה .תא .ביחרהל דעונ "טפנוקוצ,ה
 הל תונקל םיאבה הלאל שרדמ-תיב שמשלו ,םידוהיה םיארוקה
 יאצומ םתא וכ , םלועהו םייחה לע תיטסילאיצוסה הפקשהה תא
 רותל .םיעגונה םינינעב תויפרגונומ ,הלכלכה  תריתב םירמאמ
 .תיערואטה רב לע .תיטסילאיצוס הפקשה ךותמ | תורעה | ,וז
 .םלועב

 ירמאמ | םנ/ ,טויפ ירבד .םג הז ןוחריב  ורסחי אל .םנמא
 :,תוילאיצוסה לא הר ש י ה עיגבנ םהל ןיא הרואכלש ,תורפס
 :םיחכותמו .םינרו. הפסא לכב "םירבחה, םיבשוי וז "הכודמ, לע ךא
 ,ביוחמ .ונלש ל : םינעוט "רשיה כ ו , שאר"רבכב
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 "ןידדצל םימונהו, ; םהב םילפטמ  םינגרובה םינותעהש = ,םינינע
 ,הדגה ירבדב הכלההירבדל  ארוקה בל תא ךושמל ךירצ : םיבישמ
 + םהמ :םינהינ .לבהש

 הנשו הנש לכב טעמכש | ,ךכל םימרוג ולא תועדדיקולח
 לש ומעט יפלו .הו ןוחריל רחא ךרוע :"םירבחה, ןיבמ םינממ
 ירמאמ וב םיבורמ תחא הנש .,ןוחריה תרוצ .תינתשמ | ךרועה
 אלמ אוה תינש הנש ,(ערמה-שיא יאוה ךרועהש םושמ) עדמ
 תישילש הנש .(טסיצילבופ .אוה ךרועהש םושמ) .הקיטסיצילבופ
 םירמאמ םג אלא ,הבורמ הדמב טויפ .ירבד קר אל וכותל םילעמ
 ,ןתעדו ןמייפ ךרועב ולשכנ) םיימואל

 םיקהש = ,תידוהיהתונותעה ןינבב יכ  .,רמול רשפא ללכב
 בשחהל "טפנוקוצ,ה  לוכי  ,הקירמאב | ידוהיה- טאיראטולורפה
 ,םירחא .םייחל ףאושה םדאה חור טלקמ אצמ  הבש ,"הילע,ל
 .ותוא םיבבופה הלאמ םיפיו םיבוט

 העפשה ול שיש :,הזה ןוחריה .לל | ותובישח לכב  ךא
 -- אלא וניא ,ותוא םיריקומהו םידבכמה  ,ויארוק לע הבורמ
 :"םילואש- םילכ לש רצוא, -- םעה-דחאי לש ואטבמ יפל-
 ,אוהש-לכ יוטיב וב האצמ אל תיר ו קמה תידוהיה הבשחמה
 =- הלמב הלמ -- .ירוהי םוגרת אלא םניא ובש תונויערה לכ"
 .םיועול .תונויער לש

 האוה התא ,הקירמאב תידוהיה .תונותעב לכתסמ התאשכ
 םרזה :.ידוהיה םלועה לא הכותמ םיפטוש םירקיע םימרז .ינש
 םה .יטסילאיצופה ןויערה יביחרמ .  יטסילאיצופה .אוה -- החאה
 תירוהיה ןושלה .הקיהמאב תידוהיה תונותעהל  דופיה .תא וחינהש

 ןויערה תא הדי לע .ביחרהל רבלב תרש-ילכ .אלא םהל התוה אל =
 םיארוק ווה. ךכו ..תושינאהל .המלש הלואנ איבהל .דיתעה  ,ימלועה
 וארבש תוניתעהו ."ןעטסילאיצאס ערנעכערפש שידוי, : םמצעל
 תורדש ןיבמ ש דח  םיארוק-להק המצעל השבכ  וללה .םישנאה
 ,בתכבש םירבדמ דאמ קוחר היה וא רעש .,לודגה :ןומהה

 הקירמאב תינוגר'זה תונותעה .אהתש ,ךכל םרג הזה בצמה = =
 לודנה .םבורב ויה "םירימה, . דבלב היצזיראלופופב קר  תקפוע
 הרותה תא ולבקו ,טעמ .ונשו טעמ וארקש ,הצחמל-םיטנגיליטניא
 קודבל ללכ םילגוסמ ויה אלו ,ה מל ש הנומ אב תיטסילאיצופה

 ויה .,ןבומכ. ,"םידימלתה,ו . .תרקב .ךותמ .הילא םחיתהלו הירחא =
 רבד גישהלו םתע דמ רבד ןיבהל הזמ תוחפ 'דוע  םירשכומ
 .םלכשב

 הלדגש | תונותעה איה וז ,ינ'גרובה אוה -- ינשה םרוח
 הקירמאל  היצרגימיאה תורבגתה םע  תונורחאה םינש  הבחרו
 אלא ,ש דח .םיארוקדלהק הרצי .אל וז תונותע .היצולגו היסורמ
 םתדלומ תוצראבש ,"םיליכשמה, ןיבמ :ןכומה ןמ םוארוק הל האצמ
 ,"תוינשמ, םירמול 'ויחש ,"םיררחה, ןיבמ ,תי ר בע םוארוק ויה

 הקירמאב קרו -- ישב  םיקסוע ויהש "םינרמלה, ןיבמ םנ וא =
 , ינוגר'ז .ןותעב ינחור ןוומ שקבל :הר ירי םהל התיה \

 -תפקשהש | ,םיארוק לא התנפש ןויכ  ,תאזה תונותעהו
 תבאוש תויהל התיה החרכומ ,תי דו ה י הלוכ איה םהלש !םלועה

 הירבד תא לבתל הביוחמ התיה איה ,ונלש קיתעה  ןיעמה ןמ =
 ינינעב לפטל .הרות .ירבד תופוכת םיתעל איבהל  .ל"וח .ירמאמב =
 .תודהיה.

 וצר אל םגו ושענ אלש ,םימרזה ינשבש הושה דצה
 ירוהיה = עקרקה | תא .תוקשהל ,םיש דח :תורוקמ תושעהל
 "תמאה, תא ואצמ םיטסילאיצוסה , תידוהיה הבשחמה תא תורפהלו 2

 םג (םיסקורותרואה וא) םינגרובהו  ןהנממ וזז אלו םכרמ .תרותב
 ,..הנכס םוש הב ןיאו רתוו החינה ,השובב ךרדב תכלל ירחב םה

 תירוהיה תונותעב .תוארל רשפא  תונורחא רתויה םינשב קר
/ 2 , : 

 למ 2 מ ל ל א

 3 םלועה

 ה םירפוס לש ןטק טועימ קרו ,הירחא רהרהל ןיאו וז. איה
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 , ,תידוהיה הכשחמה תא .ררועל תוצמאתה תצק  הקירמאב
 1 מרג תצקמב .ידוהיה חורה ירפ לש םינצנ וארנ סשו
 "ןע םיקפתסמ םניאש ,םיאקירימאה םיארוקה םג ורנבתנ תצקמבו ונע יונש .ידיל .האיבהש  ,ידוהיה םליעב תיללתה תוררועתהה
 4 ,"אניחט .אחמק,ב

 "קה ךידה לש ןיחריהב תוארל רשפא הלאה םינצנה תא
 | ."ןעבעל .עיינ סאד; : יקפבולטי'ז

 עוקחמ אוחו .,הזה  ןוחריה יארוק רפסמ אוה ראמ םצמוצמ
 .ותערל םימונה ךרועה "ידיסח, לש הנטק הצובק למעב קר
 "קקימאב תירוהיה  תונותעה לע ותעפשה ראמ הבר םלואו
 ,וירבד .תא תלטבמו וילע תגלגלמה וז לע .וליפאו

 % לע רכר לכ ךירעהל םיליגרש םוקמב ,הקירמאב
 ומ האצמה ןיעכ יקסבולמי'ז לש < ונוחרי תא םיאור ,ותומכ
 (אקה .ץראב  לודג .רתויה יאננ-םש) םיגולואודיא .לש  היפונכ
 [ ינ עינמ וניא ולש (םימתוחה-רפסמ) "ןאשיילוקריצ,ה ירהש
 ינו םוקמה תא ול שבוכו הזה ןוחריה ךלוה תאז לכבו .,םיפלאל

 עפ ךידאי אל .םא וליפאו ,הקירמאב תירוהיה תונותעב בושח
 'ע רכונ ומושר = תויהל .אוה  ריתע | ,התע " ול שיש ותרוצב
 .תיניצרה תונותעה .תוחתפתה

 למוח לע  ,םיארוקהל אוה | עודי = יקסבולטי'ז = ,ח ר"דה
 :,ןול רגנתהל םגו קולחל שי תורהיהו םידוהיה ינינעב ויתועדמ
 אמ עיכמ ליחתהש ,ולש | תוהימתמה תועדה  ןתואל דוחיב
 *עו השענ ןרי לעש ,תורהיהל הפתיב תורצנה ד"ע  הנורחאה
 לנזמה ירויפיטנומ דיולקל עייסמר  אנת .קודאה ימואלה יקפבול
 ווחער םגו ,ומצע ינפב רמאמ שרוד הז ןינע םלואו ,ינוצקה
 עמ  ןיא - ,רתוי יא .תוחפ תועודי  תודהיהו  םידוהיה ינינעב
 % ,הז ירמאמב ןהילע דומעל .אופיא

 !חטותעב .ספית .אוהש םוקמה תא ןמסל קר ינוצר הזב
 8 ,הקירמאב תידוהיה

 :וושהל הקירמאב םידוהיה בוחרב גהנמה ד'ע יתרכוה רבכ
 [ .,יונלשמ, םימסריפמה רחא םש "םהלשמ, לודג רפוס לכל

 אלה, .ויקסבולט'יז יצירעממ דחא יפמ יתעמש תחא םעפו
 .שה רחא השעש המ :תרמוא תאז ,"ינוגר'זה םעה דח א אוה
 ..תינוגר'זה תורפסב יקפבולטייז השע תירבעה תורפסהב

 יומאמל לודג רתויה םוקמה תא יקסבולטי'ז .הנפמ ונוחריב
 ,ווקל .תוכוה הל .אהתש שרודו  ,"תידוהיה, ןושלה לע .הנגה
 ל דעכ לוקש אוה הו "רקע, .תימואל ןושל םשב
 .יקפבולטי'ז רזדה לש ןימאמהינאב "םירקיעה,

 א  םיריחיה ןמ. .אוה  יקפבולטי' ר"דה יכ ,ינמודמכ
 . ףןונר'זה תוריתעב המלש הנומאב ןימאמה ,הקירמאב (ריחיה

 .תועגר'ה תורפסה תוחתפתהל  םילודגדיכה םיבוכעה .דחא
 ,ועט לכ .וז תורפס לש היתודיתעב הנומאה רסוח אוה הקירמאב
 ,.ח ןיא ךכיפלו ...םימי רוצק הילע רזגנ וליאכ ,ותריצי תא האור
 , .וחור .לכ תא הב .עיקשמ

 ,תונוהעה הלדגו תכליה המ  ינפמ ,םעטה אוה הזו

 ..התוממ םש תרמוע .תורפס הש ןמזב וב ,הקירמאב תירוהיה
 ל ךלוח הוה ךרוצהו ,איה הוה .ךרוצ- -תונותעה ,דאמ הכומנ
 . תיווהיה תורפפהש רועב ;היצרגימאה תורבנתה םע הנשל הנשמ
 ,שא שדחה רוההו הל קו קז  וניא ןשיה רודה :הכ ףרוצ ןיא

 +0 ; הל קקזנ
 ה םיעיבמ -.הקירמאב תינוגר'ז- םיבתוכה לש לודגה בורה

 וטסיהה .תרזג :אוהש לכ ךעצ ילב םגו םר לוקב וללה תוערה
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 םיפיטמ | םינורחאה | םימיב  וליחתה (םהילע * חצְ
 רתויב .התותפ .הניאש  ןזא .םג  ךא .ןוגר'זה לש |

 ! ראמ רבכנ ונח
 דעוה תאמ םירבד רורב תמסרפ רשע הנומשה ךרמומ

 רמאנו .ןלקב ןוספלוו רמ לש ומואנ דגנכ היסור = ינוצל
 .םוקמ ול תתל הנאמ "טלעוה ש

 רבדה תא רותפל אנ ליאות יכ ,ךתוא  םישקבמ ונע
 ,.םירבדה .רורב .תא םיפרהל הנאמ "טלעווה,ש וה .ןומנ

 דעוה לא "טלעוו,ה התנפ רורבה תא הלבקש רחאלש |
 ונזמר אל .ורורבב םיעודי :םייונש תושעל העצהב סורה

 . רורבה תא םיפדהל  םינאממ ונאש ,דחא רונ
 ,"טלעוו עיד, תכרעמ ןויצ תכרבבו רומג רובכב

 :יזכנומה דעוה ונל בתוב הז ןודונ

 םירחא םינותעבו "טעווסזאר,הב ,"םלועה,ב .ונמסרפש רח
 ומואנב םיפיעס ינש | רגנ וניחמ וב  רשא = ,יולגה :וננתנ
 אצמ אל ונלש יזכרמה ןותעהש  ,ונערוהו .אישנה לש ו
 ,*טלעוו,ה תכרעמ תאמ בתכמ ונלבק ונירברל םוקמ חת
 םיפדהל הנואמ תא ללכ ונל העיבה אל :יכ , תרמוא אה

 לש = ןונגסה ..תא..תונשל ונינפל  העיצה קרש אלא וגב
 ,"םלועה,ל עידונש :,ושכע ונתוא תשקבמ איה ןכ לע:
 ,העידיה יב, ונבתכמ תא ומסרפש :םינותעה רהילו ."מעוומ

 ,"הנוכנ .הניא .בתכמה תא םיפרהל הנאמ
 ונחלש ונתאהמ-בתכמ תא .םתיוהכ םירבדה תא ץיצנ
 רמונב וסיפדהל ונשקבו (ל"וח ינב ןינמל) יאמ 'חל ינימשב "טל
 םאש ,ונשקב הז םע דחי ,יאמב ג"יב תאצל רמוע היה
 , המרגלט י"ע תאז ונל .עירות ונבתכמ תא םיפרהל ןאמת ת

 רחאל םנמאו ."ךרדב בתכמ, :תיפרגלט הבושת ונלנק ]
 ונל העידוה וב ,יאמב ב"יב .בתכנש ,בתכמה * חא 'ונלבק םש

 יזכרמה הנותעבש ,רבדה רשפא-יא לכ םדוקש (ב | 180
 ,אישנה לש ומואנ דגנ ונלש םירבד ,רורבל םוקמ  ןחני הגלפמה

 ,ונבתכממ רחא  קוספ אבוה :אמגורלו ,םייונש וב השענ
 ; ותרוצכ וריאשהל  |פוא םושב 4 רשפא:ואל  האצמ תכועשו

 תכרעמל  ונעדוה הזה בתכמה | תא ונלבקש .םויב ומ
 םינוכנ ונאש  ,םייונשהו תוטממשהה תא המרג לטב יול

 לע ונל עידוהל ונשקב הז םע רחיו ,הלשמ םירחא םייוש
 ,אל וא ונבתכמ םפדוי םא ,המ רגלט ''"
 אלש םשכ ,הבושת  םוש הלבקתנ אלו םימי ינש ורע
 אחסונה י"פע) ונבתכמ תא ונמסרפ ךכיפלו ,ןכ .ירחא םג הל

 יזכרמה ןותעהש  ,ונפסוהו "טעוופזארה,ב  ,"םלועה ב /(הנז"
 ונבתכמ םסרפתנש ירחאל ,התע .םגו ."וסיפדהל .ןוכנל אמ |

 ינו

 + דככנ .ךרוע
 יתלבקש ,הטמל אבה בתכמה תא דבכנה ךנותעב סיפדהל .שקבמ יננה

 הזה. בתכמה יכ ,הוקמ ינא .הקשי'ורוא הזילא לש .היולהה .רודפל דעוה .תאמ
 דעוה לש ותוסחיתה ד"ע םינותעב ואבש תונוכנ יתלבה תועידיהל ץק םישי
 ,הרטפנה לש הרבק לע םואנל יתייה ךירצש ,ירבעה םואנהל ל"נה

 |, " דובכה ישגר לכב

 .הפי ל
 רב רשא ירחא ,ה"ע הקשי'זרוא הזילא לש היולהה תא רדסמה דעוה,

 הלהקה םשב רמאנ תויהל ךירצ היהש ,תירבעה הפשב דפסהה ןינע תא
 ףינפה .םשבו גרוברמפב תורפסל תידוהיה הרבחה םשב ,הנדורגב תידוהיה
 : ןוחאה אשנש ,רפסהה יכ ,ורעצ תא הוב עיבמ -- ,וז הרבח לש יאנדורגה
 | \ "אמ 10--28 םויב ה"ע  הקשיו'רוא הוילא לש הרבק לע אריפש ר"דה דבכנה
 / היה לוכי אל ,תורומאה  תוידוהיה- תויורדתסהה םשב תינלופה הפשב ז"חל
 , קר  ,תויורדתסהה ןתוא חכ יאב וצרש יפכ ,תירבעה הפשב םג  רמאנ תויהל
 1 . דבלב תולמרופ תועט ינפמ

 ,יקסבאלוב ןואיל ,םיהלמ .א ,יקסבוטסיל ,א ,הקסבוקלשוק םארדניז:אליוו
 :בוקליט ,ץיורדג .ק ,ןינפאב .ק ,יקסורבוא ,מ ,יקסבינפמיטס .א ,יקסבוקמוש ןפיטס
 .ץיבליצנא .ם ,יקסבוקמאו .ג  ,יקס

 ,1910 תנש יאמב 2/8 ,אנדורג

 0 ! דבכנ ךרוע
 : ! הלא ונירבד תא בורקה "םלועה, רמונב םסרפל השקבב
 - ,תירבעה תוברתלו הפשל היסנכה דע דוע וראשנ םיטעומ םיחרי קר

 | / | חולשלי הנלבות , רעצמל , םירבח ה"כ תונב ונתורד תסה לש תודוגא קר רשא
 , .לדתשהל אנ וליאוי יכ * , ונירבח לכ תא אופיא םישקבמ וננה , הילא םורוצ
 ןיאש םוקמ לכב תודוגא דטילו וניתורדתסהל םישדח םירבח שכרל וע רתיב
 ונתורדתסהל דוע וסנכנ אלש תומיקה תוירבעה תורכחה תא ,,הלאכ דוע םש
 ףתתשהל .תושרה ןהל היהת ןעמל , תאו תא תושעלו רהטל .םישקבמ וננה
 ' | ןפסאש וגרבה תא שקבנ ןכ ומכ .תירבעה היסנכה לא םיווצ .חולשמב
 - ' הלבק-תורבוש לש תורבוח ונתאמ ולבקש הלא תא דוחיבו = , םירבח-תומורח
 ונרבוג לש תבתכה י'פע ופפאש םימוכסה תא ונל איצמהל אנ ורהמי יב
 :ץיורוה שיא י"ש רמ

 ךדסויזמ 8. 11םעאו 2, ]ומ , אונ [טפ060 0 1.
 + ע"רתה רווא 'ו ,  ןילרב

 . ..תירבעה .היחתה תכרבב

 \ = ,תירבעה תוברתלו הפשל .תורחתפהה לש יזכרמה דעוה
 :איה ונתכשל תכתב

 0וישהמואה(וסת גץ ]\6 7818626 8ק6]86 וומ0 ג]וטז. [30]ומ
 011110400 וז, 801847. 1.

 וץ.
 !דבכנ .ךרוע

 ביצנ לש ותדוקפ י"פע קספנש ,"רימ יקסיירוועי,, לנרווה תכרעמ

 איהש ,דבכנה ךנותעב עידוהלמ ענמת לבל. ךתוא תשקבמ ,גרוברטפ רועה
 .רומאה לנרווה לש םימתוחה תא סייפל תלוכיה תא אוצמל תלדתשמ

 "רימ יקסיירוועי,ה לש האיצומהו תכרועה .רומג \ רובכב
 ,איאקצארט .א .ם

6% 
 ,הֶיִציִלְִמ םיִבְּמְכִמ

 וז

 םתדועו תא יוקארקב הירטסוא ינויצ וליהקהש םויה ןמ ורכע םינש עברא
 + הינשה הדיעוה ,ואמב ו"טו וזטב ,יוקארקל הלהקנ ושכע -,הגושארה תוטילופה

 תכחואב  יוקארקב "רחשה, תרובה ,םלואב ולהקנ ,יאמ ז"ט ,'א םויב
 תימואלה תידוהיה הרכתה לש ןהכ יאכ  ,הוצילג ינויצ. לש יזכרמה:דעוה
 , שיא םושלש ךרעל  ,הנובוקוכב םיימואלה םירוהיה תורדתסה לשו הניוובש
 ליבאג ,דנטש ,רֶכיִורְטש . "ידוהיה . כולק,ה ירבח לכ םג וז .הדיעוב םיפתתשמ

 <> ו רולהמ



14 

 תירטסואכש םיימואלה םינקטעהַו םומפרופמה םינויצה ישאר לכ טעמכ
 ו + הדיעוה לא ואב

 םאונה ,ליב א ג ר" דה י"ע הריעוה החתפנ רקונב תירישעה העשב
 הגוחמ האציש ךיא = ,תימואלה* תידוהיה תורדתפהה לש תוחתפתהה לע .הארמ
 ןורסח אלמלא ,רתוי חתפתהל הלובי התיה איה .הבושח הגלפמ התשענו ןטקה
 יקלח לכבש הז גופמ  תויורדתפהה לכ תא דחאתו ףיקתש , תיללכ תורדתסה
 םיימואלה  םהייחל תועגונה תולאש הברהל יוצר ןורתפ אצמל ידכו , הירטפוא
 אורבל איה התדועתש ,וז הדיעז ליהקהל מלחה , הירטסוא ידוהו לכ לש
 תורדתפהה ילעפמש ,ןבומ ,השארב לעופ:דעוו תינידמ תימואל תדחוימ תוהרתסה
 .תונויצה חורב תויהל םיבירצ תאזה

 . 'גניאהו לגניר  ר"דה ,  (ר"וי) רכיורטש ר'דה ורחכנ תואישנה ירבחל
 ,(םינגס) .הניוזמ רקירמש

 תיאשח היהת הפסאהש ,עיצמו הריחבה לע הדומ לכיו רט ש ר"דה
 + .(לבקתנ)

 !תדחואמ. תיטילופ .תורדתסה תרוצי דע ל ב א ג ר " ד ה הצרמ .כ"חא
 ,הדעו הרחכנ | םיחוכוה רחאל .השדחה .תורדתסהה ליבשב תזנקתהרפס .עיצמו
 :תונקתה:רפס תא ךורעתש

 האלמ האצרה ארוק ,חרוא רותב הדיעוהב ףתתשמה ,יקסניטוב'ז .,ו רמ
 + היקרותב תונויצה .בצמ דע ןינע

 ףוסבל לבקתנש ,תונקתה רפס ד"ע םיחוכוה תא םיבישממ .ךכ-רחא
 . ואולמב

 , (עוויטוקעוקע-סבייר) ינידמ לעופ.דעוב םירחוב וללה תונקתה יפ לע
 ד ,היצילגמ .םירבח 'ז דוע ,"ירוהיה .בולק,ה ירבח לכ דבלמ ,םונמנ וילעש
 0 ץלאז םהרבא ר'דה רהכנ פ"העוה אישנל .הניוומ גו .הניבוקובמ

 . (ץיבוגר'צ) טבורפ רלותריבו (הגיוו) טילש \ רודיזיא ם"ירדה : בל
 + בובלב ,1911 לירפא שדחב היהת האבה הדיעוה

 תוכלמב םיבשותה תריפס תלאשל שדקומ היה הדיעוה לש ינשה םויה /
 תוידוהיה תולהקה רודס תלאשלו ,1910 תנש ףוסב תויהל הדיתעה | ,הירטסוא

 ,הערבהה היולת יהבש -םושמ ;רתויב וגל איה הבושח הנושארה הלאשה + ןדונאו <
 םיעידומש יפב) .אל וא דחויס םואל רותב םידוהיה תא הלשממה ריכת םא
 לש היצלווירה ירטסואה טנמלרפה לש ביצקתה-תדעוב ושכע הלבקתנ םינותעה
 דבלמ הריפסה תעב עידוהל םדא לכל היהי רתומ היפלש ,'ןומרק רחבנה
 .(ותוימואל תא םג "הביבסהיןושל,

 תא ושבע תוקיפעמה ,תודובעה ר'ע דנמ ש רמ לש ח"וד ירחא
 לש הטלש הרוש הלבקתנ .כורקה דיתעהב וישעמ ד"עו "ידוהיה בולק,ה
 + רחבנה .פ"העוה לע תלטומ תולועפל- ןתאצוהש ,  תוטלחח

 :תאוה הבושחה הדיעוה הרמגנ הזב
 םיכורא  םימואנ "ידוהיה בולקה,  ירבחמ םינש בוש ואשנ הז שחחב

 !טנמלרפה לש ינויצמיטוגלה דעוב םאג ד נ ם ש רמ ,םיעמושה לע .םשור .ושעש
 ןוקת ד"ע חוכוה תעשב  ,טנמלרפהב םאנ ל + ב א ג ר"דהו ןוירבחמ דחא .והנהש
 ווללכ יפוא- -.ירוהיה רצה רבלמ היה םימואנה ינשל נמל תגהנה רדס
 , ליבאג לש ומואנ ןיטצה דוחיב ,תויטרקומדה .תועיבתה לע .ןגהל ןאב םהיגשו
 םינלופה ,ופיקת בלב רשזיה שגה ןורסח דגנ רבד הדח ןושלבו. םיפוקע ילב
 דגנ החומ אוה ןכ ומכ .םידוהיה יטדנממ הברה תוריחכה תעב ולזגש היצילגב
 רופאה תא איבה היארלו ,היצילגב םירוהיה תויכז תא לגרב תסמורה ,הלשממה
 הלשממה תגהנתמ םידוהיה םע ,רבע ןושלב לארשי .תד פ"התבב רמלל הרסאש
 הרותע םיבשותה תריפמ תלאשב .םינטקה םימעה ראש םע רשאמ ,עורג ןפואב
 רבכש רברה תא תמאב  השעת םא ,לודג רתויה לועה םידוהיהל תושעל הלשממה

 רותב תידוהיה הפשה תא םושרל םירוהיהל ןתת אלש רמולכ. ,וילע הזמר
 טנמלרפה אושנ דגנ םיפירח םירבדב םאונה הנופ ןלהל ,םהלש "הביבסה תפש,
 דע  ,תורחא תוגלפמ ינב = םע .ךכ"לכ הלודג  תונלבפ:ואב גהנתמה  ,ואטפ ר"ד

 פג .|פואב אצוש ,ילקרילק םאונ ירבדל ףכ אוחמל רבכ אל הז ומצעל השרהש
 ,..ירוהיה םואלה תא ףדגל

 רובכ ופוסוה ,םהל םימדוקה ומכ = ,וללה םימואנהש ,רועהל אוה .ךתומל

 \ ,ווחלושלו "ורוחוה .בולק,הל =

 הוה .ןויזחה = ,ןויצדואנוש הנחמב הכובמ המק ,תינויצ הפסא לכ ירחא
 וז .הכובמ ימשר תא .וילאמ ןבומה רברל רבכ השענש רע ,ךכ לכ חיכש אוה

 :הזה  ןויזחהו .היאשונו תוגויצה יפלכ ופודדלש:םירמאמב םינותעב  םיאצומ ונא +
 י"דנאלגעו'רפ, םינותעה הכרעמה = לא ןאצי טעפה  ,ןורחאה עובשב | םג הנשג

 -- 3 םלועה

 מדה לש םנותע "עיק קפלאפ .אוואלס, ,םיילקירלקה םיביטברסנוקה לש םנגרוא
 דקלופתל גונב < "סאלג, םינלופה םיילאיצופה לש ןותעהו םיימואלה .םיטרק
 ןודנכ וז המוצע המחלמ ולה .תונושה  תוגלפמה .תומחול תיללכהו תינלופה
 ן;מ ןלפא ןה תחא העדבו ,תחא הפקשה ןהל שי תונויצח :ןינעב ךא
 ,תונויצהו תידוהיה:תוימואלה לע תורשוק ןהש ,המחלמה | פ1 א ל

 וז אנקפמב 'דנאלגעו'רפ,ה .םייסמ "תונויצ, .םשב ןרמאמ תא

 0 )5 ,ללכה ןמ אצוי ילב ,םינויצה לכ תא םירחהלו דחאתהל ךירצ,
 7 ,'תמרח דע רעצ לכ לע םתוא ףודרל ,הרשמ םוש , הדובע םוש םהל

 ₪ גוט .,תוקיזמ תוירב םהש ינפמ ,םחרל רופא ולאכ םישנא לע,
 / 7 סתדלומ תא םיבהואה ,םירשיה םידוהיה ודגאתה וליא

 / םינותעה) .'אטילעארזיא,הו = , 'ץפאנדעי,הב | םינזיצה תומש תא םפרפל
 ( טונה םינותעה לכ וללה תומישרה תא וקיתעי םשמ ,("םורשיה םודוהי,ה

 ונח תא .תונגל םיסבתהב שי םיניעה .תויחאו םירבד תאגוה המכו
 / : וז אדבוע חיכות- -"םירשיה םידוהי ,ה תא חבשלו

 ןיטוטרה .םינלופה תדיעו .בובלב התיה יאמ שדחל ג"כו ד"בב
 וחמש יפכ ,  ףתתשהל ולכי אל תאזה הדיעוהב 4. היצילגכש םיימואלה
 ו; םידוהיה טנמ לרפה ירח בנ ,םידוהיה םירייצה ,םינותעה
 ויבטה אל הדיעוה ש--םושמ ,תאזח הגלפמה לא םיבישה לאנו
 .םתופת תשהל

 0 ו םיוגה רגנ קר אל הכורע חמחלמה יכ ,חיכוהל ךרוצ דוע שיה
 / ? "םירשיה .םידוהיה, םג תוברל ,םידוחיה לב יפלכ

 ו טו .סג אלא פה ."םירשי, קר אל גללה םידוהיהש ,אקע אד ןלבא
 ,.\ררוי םשג םירמוא םה םהינפב םיקרויש העשבו ,יחמ רתוי

 6ש הניבמ איה .רקיע לכ  המימת הניא איה---תינלופה הרבחהו
 גמא איהה ,ללכב םידוהיה דגנ א'כ ,המחלמה השוטנ םונויצה
 גו "ינויצ, אוהשי ןיב--"ףרשי ידוהיה,, ,םינויצ:סניאו םינויצ ןיב הלידבמ

 ] משנה יפכ ,חתע ועכק היצולגב הצחרה:תומוקממ םודחאב ,"רשי ידוהי,
 , ,"םידוהיה ליבשב, :תבותכה וילעו פודוהיה ליבשב דחוימ

 )גו יהוה תבהאב םלועמ ונייטצה אל = היצולגבש .הצחרה>תומוקמ

 ,התע ךא ועיגה---וזכ הנוגמ הרוצבו היולג  תומשיטנאל
 .ייםינלופה םינותעה לש תידימתה התפהה ירפ יאדוב איה וזו

 .ישינעה .ריאמ

0% 
 פ

 .תּונויצב

 , ונוח וטסופתנ םירחא םינותעבו  "טלעוו,ה לש ןורחאה = ןוילגב

 ₪ הגנמ ם"הוה לש ותאחמל רוסי ןיא המכ דע ,ראבל םתדועתש ,הלאה
 : אישנה לש ינודנולה

 קווגה לש יוכרמה ךעוה תא ם ונלבק יאמב 11 םויבע

 בוא לש םידחא םירבד דגנכ האחטמ עיבמ אוה ובש ,בתכמ םיפורוה

 )הוה אלש ינפמ  .ןודנולב לירפאב 17  םויב ןוספלאוו רמ אישנה אשנש
 ה לנא .בתכמב רבדה תא ול ונרריב ,יזכרמה דעוה לש ותאחמל דופי

 מ לכ םווק , םוברב ולש האחמה םסרפתת יכ תקות לכב שרד יזכרמה

 שרד םה, :םואנה לש הלאה  םירגדה דגנכ יזברמה רעוה

 אח לע םה הלמה תא קוו יזכרמה דעוה ,"םהלשמ השמח יהי םורבחה

 !!וומואהש םירבחה תעבש ךותב יכ איה תמאה, + רמואו .תיפורה היצאגילידה

 וו ,הוסורמ השלש קר ויה םצמוצמה | פ"הוה ורבָחל ורחבי יב םהב הצפה

 י "ןוקשיסואו בוניל'צ , בולוקוס םינודאה

 מ םנאש\, .ןוספלאוו לש וירבד יכ = ,יזכרמה . דעוה אצמ ןכ

 ,הנוומאה לא .םונווכמ ,"םייטרפה  םהויחב "ל ונלצא אל תושעמ + הרוכעב

 ָּ ילודגה דעו לש םיפורה םירבחה ,לא דוהיבו
 :הלאה םירברה תא קר בושחל .ונל שי וללה תונעטה יתש דגנכ

 14 = 17 םירמונהב ןויע) < ןוספלאוו  רמ = ירבד .ןכוה יפרלע (א

 ָּ הצוזופואהל ווב "ובו םורבחה תעבשמ, וירבדב וכ ,רורב אצוו ("טלעוו,ה
 / תנוכ תא םיעמושה  םג וניבח ךכ וכ .דבלב .היסורמ םירבחהל קר אלו



 וכ ,וצר פה :*לקינורכ .וד,הב 1ספדנש ומכ םירברה םחוא

 .'םהלש הגלפממ השמח :ןוהו

 : הלאה םירבדה | ,הלעמל רכזנש "טלעוו,,ה רמונ ותואב .ןאצמ 6

 םונוגמו = תושעמ הדובע  רבר"לע  םירבדמ בור ם"ע וש ,
 ונלצא םג תישעמ הרובעב םיקסוע םניאש ,.הלאב םושנא לו

 זמר ףא אצמנ אל םהל םימרוקה םירבדב םג הלאה םורגדב ₪.

 .לודגה לעופה:דעו לש םיפורה .םורבחה

 י"האהמה ילעב לש םהיתונעט .ןהילאמ .תולטב הזה רווה

 רורב .ילעבל חיכוהל ירכ = , הכורא | הקימילופב = סנבהל \ונוע

 ומסרפתנש ומכ , אושנה ירבד תא קר איבהל וגל יהי יד ,םתועט

 + 16-17 מוג ש

 יעישתה סרגנוקב היציזופואהו  היפורמ ונורודי, :'א ן מ יפל ג

 הנמש וא העבש רוע ורחבי הגהנההלש | , הגהנהה ירבח רטטמ

 העפשה היהת היסורמ ונידיריל םגש ידכ--- א לרמאש יפכ-- ,ךוחונ|

 העפשה, יהמ היפורב ונדידי םוניבמ דציכ .הגהנהה ךותמ ואצויאלש וו

 ויהי יכ םה וצפת םירבחה תעבש ןובמ  ,סרגנוקהב .וארה תאו תא = |

 רשאב ,םירחא םינשל דוע םוקמ וחינה םה ,("|עהייר ןערהיא סווא,) םחלשמ

 ,םסצעב ועירוה םירחאה השמחה יכ .ורבעי  הלאש ידכ ,וללה םונש

 ,'העפשה שובב :היפורב םיארוק הול . הדוב עה תא אלמל \ לנו |

 ונידירי, | לא .רונווכמ = םירבחה תשמח | דיע  םורבדהש אופוא -/

 םורבח השמח תריחכ,  י"ע קרש ,םיניבמ "היסורמ ונורירו וחש א

 םוארוק, הזל ירהשו ,העפשהה תא לידגהל רשפא םירבח הענש ןונמ
 םוקמב ףוגה תומש םיאב ןושל לכב ןה הז רבלמו ,העפשה שו

 םירמואשב ב"או .אשונה לא רימת קוספהב םיסחיתמ םח  עורונו
 "םהלשה,ו *םה;ו, םיפחיתמ חחכהב ,"העפשה יהמ היסורמ נורודום

 ונידידי, .לא רמולכ ,הלעמלש אשונה .לא קר ןושארה לא רושקח

 הדובע ר"ע םירברמ..בור פ"עש ,ךברה אלפנ, :'ב ןמיפל עג

 הדובעב םלועמ וקפע אלש  ,הלאכ םישנא קר ףקות לכב .התוא םיעג
 םושל םירשכומ םגואש . ,םישנאה הלא אקור .יטרפ ןפואב אלו ונלצא

 ,םינימאמ (*ןערהיפוצסיוא ףורעכ ןענויא ןעראוו עדנאטש םוא טכונ עו 1

 ."ולכ לארשי םעו הלכ לארשי ירא יכרצ תא  קפפל פילוג
 לודגה לעופה דעוה ירכח  ר"ע דחא רובד ףא ןאכ ןיא ,ןכ טמא

 םונווכמ וללה םירבדהש , רמאנ אל מ'הוה לש ובתכמב םגש אלא ו

 היציזופואהל םיגווכמ םהש רמאנ םא יכ = ,היסורמ לודגה .פ'הוה ונח
 םירבדש ,שיחכהל רשפא-יא ןה ,.הופורמ פ'הוה ירבחל רוחיכ] ה
 פ"הוה ירבח לא רוחיבו לכ םדוק םינווכמ ללכב היציזופואה לע ₪

 ארוקהו עמושה לבא | שורופב תומשה תא אטבל ילבל רשפא + היסווט
 העיגפ רגנ ללכב החומ מ'הוה ןה ,הז דבלמו . ,רברמ בותכה ימכ ומ
 .הינויצה תורדתפהה לש 'הדובכבו םינויצה .םונקסעה לשפ

 :ספליהה, שאר ,ןתנ ליופ ר"רה לש ותחיש המסרפתנ  םיבר ינוח |
 ועסממ התע הז :שש ןתג ר'דה . "אב ונדותעו היקרוטב בצמה רע +

 תובר תודבוע . המידק םילורג םידעצ הרעצ היקרוטש אצומ  ,היקושו
 אוה דבכנ הז רכד ,  תוכפהממ חוטבו אוה ןתיא ירטנמלרפה רדפהש ,תוחמ
 הלאכ םיאנתב ,ץראה לש הולשה התוחתפתהב  היולת םתוחהפתהש ו"

 םידוהיה תסונכש ,שיגרמ ןתנ ר"ד  ,היקרוטל הרודגה םרז תא ומזל
 רשפא הז םכסהש בשוה אוהו הלשממה םכסהב קר תויהל הכווע חף

 ןלאל ולא םידגנחמ םידוהיה יסרטניאו הכלממה יסרטנוא ןיאש ינפמ

 םידוהיה . היקרוטב םיילאיול רתויה .םיחרזאה םירוהיה = ווה .דימהו לז
 םוכירצ םהש אלא ,  םינאמותועה םהוחא תרועל אובל םיכורצ  םינאמותוע

 הרזע ,םיריעצה םיקרומח תובלב אוהש לכ דשח ררועל לולעה השעמ ₪
 י"ע ו יוארה עגרב היקרוטב שרחה רטשמהל היטפמיס תעבה י'ע ןתנהל ל

 תוקסוע וז .הדובעב .םירדוגה תא תוטלוק הנויהתש ךכל .חרזמה .תוגלא
 לש ןהיתולועפ . י"אב.ינחמ ךונח תמקהל הדוגאה,ו .ןויארעפ .םפליח
 ןושארח .םוקינכטה םידוהי י"ע הנביו טעמ רועו  ,ןגוהכ תוחתפתמ תוע
 םע רחוב ,ןתנ ר"דה שררו רקח ךכופלו .תקפסמ וז  הדובע יא 3
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 < םודוהיה תא .קזחל ידכ..,חרזמכ רוע .תושעל ץוחנו רשפא המ ,ןיול ו

 -אופיא ופינכו םהו ,שוכרה ילעבו םירישעה הז .לכחב םירחובה םה .םירוהיה יב"

 והז םישרח רפס:יתב דופיש ,אנקסמ יריל אב אוהו ,םבצמ תא םסבלו םש
 ורחאי םיברעמה םירוהיה רבדה תא ושעו אלמלאו  ,ושכע ץוחג רתויה| השעמה

 תשיכרל הרבח ירחפמ םיפב לע דפיל .ריהי ךירצ ךכ רחא . תואנו בושח עגר

 םלוא .העשה העיגה אל ןיידע וזכ הרבח  רופיל .םירוחיל םתרוכמו תועקרק

 : םע דחוב הלודגה תיבושיה הרוכעה תא "וכעל דעומ  רועכ ןגוכתהל ךירצ

 לש תפתושמ הרובע י"עש | ,ןתנ ר"דה  הוקמ ללכב ,השרחה היקרומ תלשממ

 תוגע תא  הפורמ הדמב לקהל רשפא תוקרוטה ףלשממה לשו ברעמה ירוהו

 ,אפוריא חרזמב םידוהיה

 הלבקש תובדנה תמושר תא םסרפל ונתוא שקבמ הפידאב ציוח רעו

 . תעוגקל ליז םולבנעילול .ל ,מ 'ר םש לעש תמיקה ןרקה תבוטל לירפאב 92 םוי רע
 םתאצוהלו רפכה קשמו עבטה תעיריב םירבע םע ירפסו רומל ירפס רעב םיסרפ

 : ל . לארשי ץראב םירכאהו רפפה יתב ךרוצל

 / |. ץיוזאיסוו ,קיווז ,ב ןהכ ,ח  ,כ"ור 2- -ץיבוקציא ,ו :הפידוא
 : יכ"ור 1-- גרבדלוג ,ז ,נ :א ש ה אוו ',בור 1 דחא לכ --- .בוקינלמחרק
 ,,פוינאומ שוא ,ב"ור 1410 --- רלדנפ ,א/י'ע םינוש םישנא :ןל ב ריו
 = !כור 8 - ,קאסור .נ י"ע םינוש םישנא :ןיז רבו ד  ,כ"ור 8 ---החורולופ
 ןג ,ז | ,כ"וח 3 -- ןאמגוליוה .מו ,י ,הלכשה יציפמ הרבח י"ע :למוה

 קו ג ,ןירכז ללא .ןורכז מ 1 ,כ"ור 1.40 ןיקסאר .,י ב"ןר 2 --- וזאקינביר

 יש .ג .ןפשי ,ץיבוקסיל מ ,א ,יקסרוגיו .ל .ש ,בורוחורוקס .י .י , בוררנסכלא
 , לומרוו .,ז ,םיוכגוש .ב .ל  ,יקסנישרק מ .י ,בורבו .ז = ץושפול יי ,  יקסויר

 , ןייטשנובור  .פ ,ץיבוניבר .ב .ו ,ןיקויח ,רכלב םיחאה יקסרוטו ןמכוג םוחאה

 0 -- ןהכ .פ , ןיקריפ ,ח ,  יקפלטוקס .ש ,מ = , ץפח .י , יקסויר .א ,ןמגיליה .ל

 ,ל י"ע םינוש םושנא | ;'ק 50 א'כ --- ןוצייל .ש , ןיקלא .ל יבור 1 איב

 ,כ"וה 25 ---  גרברלוג ל 0 :אגליו ,כ"ר 5 םיובנויש
 - -טרעפלאוו .א :ץ נ י ם ש י ו "ור 15---הלכשה וציפמ תרבח :קפ במי

 = םושנא :ר ומ וחם י 1 ,כ"ור 8 - רטבולג ,פ ,י ר"ד :ץ ש ו מ א ז | .פוק 0

 ---רכירטש ר"דה י"ע םינוש םישנא :ס י ל פ י ט ,כ"ור 1 אריפש ,ר י'ע םינוש

 : גרבנסוו ר"ד :ד.ר ג ט ב םי ל י = ,ב"ור 10---ןוטנזביל ד ,ז : פי .ב"ור .0
 ,ט.מ ,םיוה 10/0. א = ,רבע .תפש יבכוה י'ע |: ז ד 1 ל  ,כ"ור 5 יקסנל תרמו

 :, ןוסירוא ,ל ,ב"ור 5 א"כ --- הורג ,מ = , ןוסירוא ףסוי ,  דנוקטע .ב ,ונלקופ
 :ב"ור 9 א"כ --- .ןייטשנטכול .א > ,ץיוורוה ,מ = , בווטלקרוט ,ש  ,הטלפ .ב

 | "ור 2 א"כ- -ץיבונומלז מ , ןמפורג ,ע ,רמרק .י ,ח ,ןרפלה הנוי ,ביחרמ ,מ

 < ץיונרוה .ק ,ןרטשנגרומ ,מ ,ןייטשגרב  ד"ד ,ץושפול ה : ,ץיבוקביל .ש ,ויל ,ש

 .וק 55- -בוקבורוק ללה ,,ב'ור 1 א"כ -  יקפפול .י ,ח ,ןמקרב + ,ןמשיפ ,א
 " | י'ע םונוש םישנא :י סב א ג'ק ₪0 א"כ -- ןמצלוה המלש , ץושפיל ללה

 ---ןיקרופ .ש .ל ר"דה י"ע םיגוש םישנא : ל ו פ ו ר ב ם ם ,כ"ור 4.12 חזרב

 ' !  םושנא :ליוי ר ,'ק 77 (ב"וקה תוינמ ישולת) יקצנמק ,ש + א ג י ר ,ב"ור 0

 םימוכסה םע דחיבו = ,כ"ור 286.66 ה"פב .ב"ור 5 -- ץנרמופ ,ש י"ע םינוש

 \ , יב"ור = 1260.41---כ"ור 1008,75 ךפב םימדוקה

 ו -

 .הָיַסּורְּב

 תורב ,ןכומכ  ,תלבקתנ יברעמה לבחב הבטסמיזה רבדב  .קוחהיתעצה
 .,הבטסמיזה לא  תוריחבב םיפתתשמה ללכמ ואצוה םירוהיהו ,הצפחכו הלשממה
 . ,"םירוהיה תודא לע םיררושה םיקוחה ללכב וררכתי רשא רע,

 " ואצמנ םא ,תוריחבב םי ג לו פה תופתתשה תלאשב םוחוכוה ובר םאו
 . "האר. םירטסיגימה .שארש דע  ,המודה לש זכרמה ברקמ םג םיניגמ םינלופתל
 | וברעמ ינופצה לבחה לש  "ותוינלפתה,  דגנכ ךורא, םואנב תאצל רבדב ךרוצ

 םירוהיה תקחרה התיה הנה---םיבלענה םיסורה לע ןגהל  תוציחנה לע תוארהלו
 ' שארש דע ,המורבש עורבמה בורל .ךכ :לכ ןבומו טושפ רבה .הבטפמיזהמ

 יצחו םינוילומ ינש םא ,ךכב:המ .הז ןינעב עוגנל ןוכנל םג אצמ אל .הלשממה
 תא ומלשי ,ודיונ אלד יסכנ םהל שיש | ,םיבשותה לכמ םיזוחא 19 וא ,םידוהי

 ?הבטסמיזה .ןמ םיקחורמ ויהי תאז לכבו הבטסמיזה פמ

 0 יםידוהיה תוכזב .םג םירבד המורב .ורמאנ ז"כבו
 " (םורפסמ דופי לע חוכוה אוה  .הודיאיח'צ טטופורה היה רבדב .ליחתמה

 :ינקסעו : ,תוכטסמיזה  תואצוההמ .לודג קלח
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 ,הזיר פ  ,יאנליווה - רוטנרבזג-לריניגה .לש ותואישנ תחת 1905 תגשב

 ינמיה טטופירה םגש אלא רוע אלו ,הריחבה תוכז תא םירוהיל תתל טלחה
 ,תוריחבה ינפל ולש הלומעתה:תרגאב זירכה * ,יקפבולסימז | ,ושכע | ינוציקה

 ,תובטסמיזהב הריחב תויכזל םייואר םידוהיהש
 םלמע לכ יכ  ,םהל חיבוהו רכנה:ימע לא הזריאיחצ הנפ ומוא ג ףוסב

 הלע---הבהאב םהירופי תא לבקלו  םיטקשו םיולש תויהל םינשה שלש ךשמב
 םניא םה ןרפעל רע םתוא  םיליפשמו םיאב-- םשאר תא  םוניכרמ :םה ,והתב
 :תוברתמו תוכלוה תופידרהו תוריזגהו--הפ םוצופ

 תדמ תא יוארכ ךירעה אוה .ב'צידור םג  ,וכרדכ .,עימשה םישק םירבד
 םהו םהיגיעב הרשכ תידוהיה הטורפהש , תיגרעמה לבחב םיאלקחה לש םרשי
 םיצמאתמ םה םגו םירשכ "םיטוירטפ, גהנמ םה םג םיגהונ ז"כבו ,הנממ םינהנ

 ,םירוהיה לש םהיתויכז תא לגרב סומרל
 םירוהיה לע הליטמה ,וז העצהבש רשויה:יא לע לבק בורג ני ש םג .
 ותונפב רמא -- םתא םישרוד םא,  .ןדגגכ תויכז ןהל תגתונ הניאְו תו ב ו ח
 המוא ובילעת לא ,חב םג  ,ץימא חור םג-,תונברק םג --- .זכרמהלז  םינמיהל
 תא םבלב וררועת לאו תורמרמהה המואה התוא ינב שפנב וריעת לא ,המלש

 םדא תונברק םג ,ףסכ תונברק םג ןאצמת זא ,דוע ואפרנ אלש םהיעצפ
 , "תדלומה תבוטל

 אשנ ,באוכ ירוהו בל בלקמ תאצויה ,הצרמנ האתמ אלמ הפו םואנ
 הלשממה לש התוסחיתה תא הרצק הריקפב רקפ אוה .ןמדירפ ידוהיה טטופירה
 הניאש ,"םידוהיה רברב םיקוחה  ורקבתיש דע, הטישה תא  ,ללכב םידוהיל
 םתופתתשהב תוצור המודהו הלשממה ןיא םא :רמא! ,דבלב םיניע:תופכ אלא
 םג םידוהיה לע אופא הנלוטת לא ,הבטפמיזה לא תורי ב ב םודוהיה לש

 , תובטסמיזה סמ תא

 לקלקמ דחא יגלופ : הנכפב יפורה בורה אצמנ- -ןמדירפ רמא---רומת

 והימירקאה לכ תא םילקלקמ תיאבצה הימידקאב םידוהי יגש ,הבטסמוזה לכ תא
 אב ןיאמו ,'וכו יגשה בוקרמ לע רחפ  .םולופמ הכלממה-תמודב = םידוהי .ינש
 ללכ םיגאוֶר  ,םיפיוזמה םיטוירטמפה  ,םה ןוא תמאב םלואו 4 ?.הזה רחפה לכ
 הלגד תחת דמועה טועמה ותואל ,"רוהטה, יסורה טו עמ ל קר יפורה בדר ל
 ץקהו ,,לבל .תררבתמו טאל טאל תכלוה וז א הנוכ ,"יפורה .םעה תדוגא, לש
 ימ ,תוארל םעה יניע הגחסקפתשכ ,וללה םיבושחה םישעמה לכל ףוס :ףוס אבו
 ייי!הרובכ לעו ץיחאה לע תמאב םיגיגמה םה

 ולוחתה בלפונירטקיי ךלפב ,ירימת ןויזח םישענו םיכלוה םיש ו רג ה

 שיו ,םיבר | םימי הז תורכמה רי לע תובשויה ,םורוהי לש תוחפשמ םושרגמ
 הכרא לכ ונהי אל םישרוגמהל ,היטרפ לכל הרשב הבישי:תוכז .ןהל .שיש ןחמ
 הריקח ילב םתוא תחלשמ היצרטסינימדאהו ,םהיקסעל  ,היצריבקיל .תושעל
 . םיריפא:חנלשמ השירדו

 רתיו לוירוא * ,בובמט ,הלוט  ,קסרוק ירוהי תאמ תומרגלט ולבקתג ןכ
 , שוריגה דעב רוצעלו םליבשב לדתשהל םישקבמה ,םוהתל .ץוחמש םיכלפה
 ,שממ  ןהב ןוא.וללה תויולרתשהה לכ טעמב ךא

 בוקרחמ םי ךוהיה שורג תא קיספהל---ןמדירפ טטופידה לש ותשקב לע
 דע ךא  .טניסב אלא וב אל יולת רברה יכ  ,ןוירטסינימה תאמ הבושת לבק

 .תולגהל םידוהיה םידיתע טנופה לש ונוד:קפפ אצוש
 תויארו תוחכוה .אוצמל םתלוכי לכב  םיצמאתמ 'םיימוקמה םינוטלשהז

 ,תולג .םובייח םורחא וא ולא םידוהי יכ ,הרופמהו .הכותבה הכלהה ןמ
 יב ,בוקספ ךלפב רשא ץיפורוט ריעב תחא הנש ינפל השעמ היה

 תא ררבל השקב ושיגה םידוהיה ,םשמ תולגהל ודעונ םידוהי תוחפשמ האמ
 , ימוקמה זוחמה ריקפש אלא ,הכלהכ \רשכ היה. לכהו .םהלש הבישיה תובז
 םיעברא יכ ותעד הוח ,תוחפשמ ישאר  םיעברא לע ובלב אנוט ןל שיש

 םיבתכמו םידוהיה ואב .שורגל םתוא דו "םוקמה יבשותל םיקיזמ, הלא םודוהי
 שארו םוליצאה .שאר ,םיטפושה תאמ | ,ןוטלשה .ידיקפמ הכרה .תאמ  םהודיב
 .םוקמה רחפמל םיליעומו .םירשי םישנא םה יכ ,םהילע םידיעמ םלוכו ,הבטסמווה

 .בישהל השק אל תאזה הלאש לע --- ?חצני ימ םלואז

 .המויתפנ םרט דוע "ץוקה:תונועמ, תכסמו

 העצוהש הלאשה יכ ,יאמב 7  םוימ ותבישיב הכלה טניסה /הרוה רבב

 תונפשמב | םידוהיה לש הבישיה תוכז א רבדב םינפה:רטסינימ לש ותאצרהב

: 1 

 | = םלועה =

 / .קוחב יכו  ,טניפה דצמ רואב םוש תשרור הנוא --- ץיק
 ,םידוהיה לש הבישיה תוכז תא ליבגהל

 ,םודמוע םמוקמב םירופאה תאז  לכבו

 הוה .תופרר יגימ לכ םיפקתשמ הכותבש ריעה וז ןבויק תוביבסבו
 והזכ ןויזח םיאור ונא

 ערפ לע .םידמועו ףועל ץוחמ םיאצוי עבורה ירוקפו םירטושה יריקפ
 ןו ןיק"תונועמב .הבישיה םהל הרתוהש ,םודוהי לש המישר םהידיבו םיכרד
 | ירצוע ,[יקה"ןועמ לא .ריעהמ תוב:ולכו .םיצפח הליבומ הלגע םתוארב
 וע -המישרב םילכה לעב םש אצמנ ?םיצפחה םה ימל :םילאושו ,םיסופה
 \ ,הריעה בושל התד תחא---ואל םאו ,רוכעל הלגעל

 !וגה הנומתה רואת תא רומגל ירכב םיקיפפמ הלא םיטוטרשו םווק
 +, !הופורב םודוהיה ייח לש

 ןהכחא םחל בישהלו םהיבהוא תא ריקוהל םיעדוי םירוהיה יכ
 / .הקשי'זרוא הזילא תינלופה תחפוסה לש התיולה וגל

 ואלה .תוירובצה .תוידוהיה תורבחה לכ  תאמ ,הופור 4 ירע לכמ
 ןתשה:וכתכמו תומרגלט החמה יבורקלו ינלופה םעהל וחלשנ הקצה תורכחו
 \ עחרפ:ורז וחנוה הרבק לע ,הלודגה  תינמוהה תרפוסה תומ לע .םרעצב

 ןעווו ידוה תאמ המלוע תיבל התוולל החלשג תויצטופיד םג  ,םידוהיה
 ) .םולארשיה םינוהעב ןםיבר תומוקממ רועו הנדורג = ,הנליו ,קוטסילאיב
 ןטונ ירוהיה םעה :החאב .הקשי'זרוא לש הנורכזל םירטאמ | וספדג תונושלה
 ע זווחיה תרפופה התוא לש התומ לע ,תימינפ ,תיתמא תולבא ינמיס הארה
 | ,ובש םדאה תא ידוהיב תוארל העדיש ,םינלופה םירפופה

 ןתה לכאב םיאצומ ויה רבד = ךותמ רבד .ןיבהל םונלופה וערי ולוא
 ןנל ווארה תא ב וה א ל םידוהוה םועדווי יב ,תחכומ היאר הקשי'זרוא לע

 וז לש תומרב בו'צמלוט הארג םעפה רועו  ,בו'צמלוט םעפה דועו
 / . םהינינע רדסמו םידוהיה

 לע ולפלפתהו וחכותהו םידוהי םתפו םינבר גרוברטפב ופסאתנ
 מותה  .לטבהל ךירצ אוה וא ,  םייקתהל יואר אוה םא ,רשבה סכמ
 ₪ ךא ., הזה סבמה תא ריאשהל ןיידע יואר העש יפל יכ , הנקפמ ללבל
 חל ךיהצ ונגיא הו םבמש ,העד ללבל אב אוה , ןווחאה קפופה אוה
 ] .הטרופיר ןועט :אוהו ול שיש ותרוצב

 / 1וו המרופיר יהמו
 מ עודי רדס עבוק קוחהש םושמ | ,לכי אל ירקיע ןוקת תושעל

 תארוה-רותב ךא .קוחה תא תונשל ןואו ,ושבה םכמ תריכח

 הוה ידוהיה םכמה יפסב תא .איצוהל ךיא ,הלובחת בו'צמלוט אצמ
 ןחהל תדחוימ הדעו דסיל תינוריעה המורה ינפל עיצה אוה .  םידוהיה
 ויש רכות אצמי רשא דע, םיפסבה לכ תא תוכגל  ,רשבה"םכמ ינינע
 !וא מת רשבה פכמ תלהנה לכו =. "בו'צאמלוט י"ע םיעצומה םיאנתהל

 והיה הקדצה תודפומ  ולבוו .אלש ירכב ,םירוחשה רתיו ןקי ליפ ידיל
 . : .םה םפסכמ תונהיק

 וטשמ םמצע םהש םכמהלו םידוחיל שי תוכייש וזיא ,  תמאבו

 ןוונ קרפה תא הז .רמונב טימשהל ונחרכוה .םוקמ .רסוח ינפמ

 ומה  תורפסה , ירמאמ לש 'ז קרפב , תרי עט ינוקת
 ומה תא ןק תל שי 'םלועה, לש .ט'יו .ח"י 'מונ| *ברעמב
 וטבל :חפנל  ךירצ :11./ הרוש .ב'ע 8 דצ :חיי: 'מונב .: הלאה
 טוע חטנל ךירצ 5 הרוש. א"ע 9 ךצ  ,(םפרהל םוקמב)
 ןו\ הטמלמ) 'ג הרוש 6 רומע טיי 'מונ  ,(םידמוא םוקמב)
 לקתא אל) סםלקותנא רצ זאש -510(,  אלו 810 חסנל
 ונפש *:הסנל ךירצ 18 הרוש א'ע ? דצ  ,הגתרק לע

 מל ךירצ (הטמלמ) 10 הרוש א"ע 8 רצ ,(ומצעש םוקמב)
 .(םידנלוהה םוקמב) םידנלוההו םינמרגה

 יבדלונ ,ל ,י איצמה |  ,םונאיורד א ךרועה

 וה ת. ז0תפקםםקז[ט. | ק6ה8ע0ק'5 ה. [. 0/8080.

 | םאהפמה, ''ממסתקה(שנ3 67. 14007 8הפההפמהה ץ, 5 95.



 המיתחה תלבקית
 ירבעה .ןועובשה ל

 לועה|
 (תיעיבר הנש)

 תישארמ ונייה ,עבר לכ :.תלחתמ קר תלבק
 ,רבוטקוא: .ילוי .,לירפא :ראונאי

 .םישרח השלשמ תוחפ אל ןמולו

 ,לבור 8 יצחל ,לבור 4 הנשל
 ,לבור 3 הנש עברל

 הינמרגב ,םירתכ 10  הירגנוא-הירטסואב = ה

 -ץראב .,רלוד 53 הקירימאב | ,גניליש 9 הילננאב

 יצחל הז ןובשחכו קנרפ 8 תוצראה רתיבו  קנרפ 1

 .הנש עברלו הנש

 י"ע .*םלועה, לע םותחל | םילוכו

 + הפירדאה פ'ע .|לעקב "טלעוו,ה

 סוג 8/תגסות, 6080000 .,כ1ם וזמה* 1

 1 הנליוב ."םלועה, תסיררא :

 קסההווווה .,ז הסתה" םוותשמס, 00 תו

 1360800ו0ם | ,11401*, ו 0 1

 רטונ .תא עידוהל. םישקבתט םתמיתְח תא שדחל םיאבה םומתוה

 :םהלש הפטעמה יכג לע םשרנה היצידיפסקאה

 טנעמענאבא סאד ןטמונעגנא טרעוו ם

 דנאלפור :ןיא: גגוטייצ רעשירוי = רעבילגעט רעטשרע

 "דניירפ רעד,
 .1910 .רהאי םאד ףיוא עימערפ עיינ יד
 י ם'נופ עטב ישעג .עטסעיינ יד, : דנאב ןעטייווצ סו

 ןא ס פי לי פ ראסעפארפ ןופ "קלאפ ןעשיד
 יאו ייווצ עדעי גיסעמלעגער ןעמוקעב ןעטנענאבא עלא |

 עימערפ עטסיזמוא יד ןעב

 .יםיועב רערה==
 ו עלעגיגירא טימ עריטאס ןוא ראמוה .,ץווו רופ עג

 הנש

 תכרעמ י ל"וחב

 :על .עגירנעמש עלא ןעמיקעב .ןענעק ךיוא .ןעלעוו סומו
 ןופ ךעלפעק 38 ןעלעטשוצ ןעלעוו .עבלעוו "רנייה

 ,"דניירפ רער, .ןרעמונ .ענערעישרעפ
 וויירפ:סטנעמענַאבא ((*

 :רעיפ א ,'ר 8.50 רהאי בלאה א ,'ר ל רקאי א :דנ

 ק 60 שדח א ,'ר 1,75 רהאי לעט
 לעטרעיפ א .,'ר 6 רהאי בלאה א ,'ר 18 רהאיאצד

 ?ר 2. שרח א ,'ר 8 לאי |
 :עספערדא .

 ק6תהווטוה :ה30דמו < 605 0קהקהה-> קשה טז

 0 אקמלה ים0ההת6תה הג 1010 תסקפ ₪
 0 -תס תו ד דו

 עמומה הסהצנכ תגפסעע

0 
 כ 2 [83078 וג טו

 < (7-ת 2085 ה8ה018)

 הפגהה6הבהה
 עפ 00010: ₪8 ת075 5 קב, ₪8 תסנוסהה 3 ן. 50 7 1

 1 קל6. 25 אסמ. 38 תקהאתחדנ חג ת085 6 קק6. 8 0

 גג קא 50. 1 קק6. 50 ₪08.

 תסבמתסמה תקתהמאהסצדסה צסתפאס 09 1 החעהקה,1 הםק5הה, 1 מגה 1

 \תססס קסההוטממ ג תסהצסקממ

 כ 00 יז

 , "המידק. תואצוה תאמ
 ךשמב ונממ ורכמנש ע"רת .תנשל המידקדחול לש וחחלצה

 הבוטה .תרקבה-ירמאמו .תואצוה-יתש רבכ תועובש השלש םינש
 חולה תאצוה תא תושעל ונתוא וררוע םירבעה .םינותעב ופפדנש
 .עובק .רברל

 רמוחה רבלמ ליכי .(1910- -1911) א"ערת תנשל המידק*חול
 ןקוהיש ,הרבעה הנשב אצוש המירקדחולכ אב רבכש יררנלקה
 יסולכוא .תקולח (1 :  הלאה תושרחה תוקלחמה תא רוע ,אלמיו
 םידוהיה יסולכוא תקולח (5 ;  םיכלפה יפל היסורב  םידוהיה
 ; םרי םלשמ יפל  רועו הינימור \ ,הירטסוא | ,הינמרג  ,היסורב
 תועידוה וילע ופסותיו הברה ןקוהי ?םיירובצה םירסומה, קרפה 8
 םידוהיה םירובצה לש םיללכ .םינינעב .םיקפועה .םידפומה רע
 םינקסעה ר"ע תורצק תויפרגואיב תועידי (4 ;  תוצראה לכב

 םיריש (6 :ירללה םינקסעה ימגתפ (5 ; םיבושחה םיימואלה

 . םימסרופמ .םייממע
 : וריהט םג .לדגי חולה לש ותומכ הלרגש  יפל
 חלשמה .ילב | .ק 56 רחא ,סכא ריחמ

 חולשמה .םע : .בור 0 יסכא
2 00 0 

0 7 1 
0 0 . 
 ,רחא לכ כ 0 0

 :הידוהי ןושלב האצוה אצת תיסורה האצוהה םע דחי
 .הלשמ ילב| ,ק 10 דחא ,סכא ריחמ
 חלשמה םעז.ר 0 0
 0 ו
 . ו 0
7 0 
 ,חלשמה םע ,סכא לכ כ 0

 :הפיקוב םיחלוש םניא ,זקא 55:מ תוחפ 'ק 5 לבור לכ דעב הפיקוב

 .טסקטה .ירחא קר  הנספדותש תוערומ תולבקתמ
 יה ויק הקש ויכ א קצב הוגה ה הח תה אה ההר

 :בור 80---רחא .דומע לע .העדומ ריחמ !
 , 1%  דומע יצח לע

 2060 .דומע עבר ל ל ָש

 ,809/6 לש .החנה ןהנת תואצוהה יתשב הנספדתש תיערומ לע
 ,הנליו: "המי ד ק , .תאצוה

 18. 0. עסה 662 אה 0.

. " 

 ; הסירדאה

 לע המיתחה תלבקתמ

 הונחה
 י"ע  ל"ויה ,םירומלו

 : " . י"אב .םירומה
 ושדח ינש .רבלמ) םישדח ינשב םעפ רואל אצי "ךונחה,

 : ' ,סופד לש תונוילג השמח ליכת תֶרבוח .לכו (שפוחה
 לארשי ץראב םירבעה םיגוגרפה םירפוסה יבוט =

 + + ,"ךונחה,ב םיפתתשמ ץראל

 ע"רת הנש ,ןויס'תב אצת הנושארה תרבותה
 ןיא .ןכמ תוחפל) הנשל הולשמה םע .המיתחה יאנת

 ;םיקנרפ השש לארשי ץראב ,(תלכקתמ .המיתחה |.
 ןובשחה .יפל תוצראה ראשב .םילבור השלש :היסורב

 ,לבור 8 לש
 21. 09970787 8[181 : םירופה וכרמ לש אוה ףסכ חולשמל תבותבה

 ,ופו  ,"ךונח, תברעמ :תבתכה פ'ע תונפל תברעמה ינינע  לכבו
 ו ,תירטסוא

 תדוגא זכרמ םירוהל יגוגרפ ןותע

 'ץוחבו

 < .תטסופ



| 
 רם

0 0 

 ראופמה רפסה תא תונקל .ץפחה

 == ףומויב םוי רבד, =
 'ב .קלח .ןכ וטבו , לודג ףאטקא םידומע 2.40 ליכמ ,ץיקה ישדח לע 'א קלח
 ןשרדה תאמ  ,ןושארה קלחכ כ'ג | םידומע רפסמ | לוכמ ,ףרוחה ישדח לע
 ס"םעב (היצילג) .א ל ש ימע רפ רועמ ר על ל אנ ק םיי יח 'ר םסרופמה

57% 8% 

 *םייח ירפ, רואיב ,צ"מיר .ישורהל "םייח ירפ,\ תופסוה .,םייח ירפ :תושרד

 0 ח"בבר ירטאמ לע  "דלח ןב, ,הרות לע "םימכח דזבכ,,  ,תולגמ שמחל
 חלשי -- אמלעל ורזאו םיספדנה א"בד .יכס םע  ל"ביר .יחוכוו לע "םיחושה

 יפאק 56 א"ה רעב > 0]והוזמ 1זםס]]פז זקס [01ש/0ת] רבחמה רול |
 ל ,רוגס בחכמב ראודדוותב וא ,האורדתאחמ י"ע יה 1.80 ה"ב דעב

 , ליעל רכזנה  ןובשחה יפכ  ובשחי תונידמ .ראשב .,הטרופמ ישפח

 ילוחי  עובשב ,םוי הזיאב תערל הנשה ימימ :םויו םוי לכ (א רפה ןבות

 ךוישה ןיד וא גהנמ ,הדגא  ,חרות ירבד :םויו םוי לבל (ב

 דע םלוע תומימ י"בחאל וב ועראש וותוערואס םויו םוי לבל (ג. ,םוי ותואל

 . ךרוצה תעל םהמ .הרות  ירבדו ונמע ולודג תריטפ :םויָו םוי , לבב (ד . התע

 .! םיינמז .םיפיטמו םינז שרדל
 תוכיאה .בר רפס .רואל .אצו

 --- הבשל .שרוד ==
 ,טדאטשנעזייא \ צ"ב  רמ- רפוסהו 'ח"הרה לש תורצק תופטה .ללוכ

 "פאק 50 איפורב חלשמה םע וריחמ

 רואל אצי םיינמז  םירקו םימואנו תושרד בג 'שרוד האג, רפסה
 ,םהירפס .ףולחכ .םירבחמ .םע  ,ל"נכ וריחמו .שדחמ

 : הסירהאה פ"ע םגישהל

 12. 1301801, 369 הסוטמהמ ו-י טסו, א. 1. 1.8.

 ורדהב לולכ .עיפוה

 . שדחה תצבוקמ הטיש רפפ
 י"פע ילבב .דומלתב .רשא םיארומאהו םיאנתה .ירמאמ לכ .ללוכ

 אנת לכ לש םהיתורוקו םהייח ימי תומישר .םע ,ב"א  רדס

 *יניסמ השמל הכלה .סרטנוק, רפסה ףופכו ,ומש לצא ארומאו
 ןואגה .ברה .תאמ רבוח \ ,םישבש ם"ממל -תוכלהה לכ .רצואה =

 ר"באו בר ,הטוג ףורב ןמינב ר"רהומ :רקוחהו םכחה לודגה

 םִע .וריחמ ,קראיונב "רפוס םתח וואהטסנעשמ ישנא, "ק"קד

 ,תוצראה ראש ףסכב הז ךרעבו ,כ"ור < איסורב חלשמה'

 : וזכ רבחמה | ןואגה  תבתב :י"פע וגישהל 0
 תהנו 0 מות ₪. גנום 97 \ד6ממ 0 4. טז 0 07+ 00

 רעדיינש .ב ומ ז תאמ ,תיגש הכשל ,רפסה תיב |

 ,הרותהמ םינפה לכ עו .םירויצ םע שדחמ :תדבועמ האצוהב .רואל .אצו /

 -ןוגר'ז ארודהמה ריחמ . דבל תיפורבו \ תיסור-ןוגר'זב : :תורודהמ .יתשב אצי

 תישילש הכשל פאק 50 תינש הכשל תיסווה ארודהמה .'פאק 0 תיסור

 : תבתכה , םירפסה רחסמ יתב לכב רכמהל אצמנ ,'פאק 5 :

 א. ד. נה6תה6קד, םחהמהה, [(התתה80ת88 8.
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 עטו ןופ ךשמ ןיא ןעניישרע טעוו ןוא קורד ןּופ גיטראפ-

 חנא םעיונענא םימ טקעפסארפ א טקישעגוצ טרעוו גנאלרעפ ףיוא

 ויירפ:סטנעמענאבא .רעד =

 3 ה ,ד ,רערעייט לכור א  .טימ ןעלהאצ . דנאלסיוא ןופ ןעטנענאבא יד
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 .אנליוו "ןמזה דה, .גאלרעפ

 2-0 2% ןעגנולעטשעב ןעמונעגנא 0 סע

 עבאגסיוא .עשידיא

 ,רכחמ .ןופ .המדקה א :טימ ןעלייט + ןיא
 ,עשודיא םעד טנאקעב טוג זא וואנבוד ןועמש

 ןוא .רעד ןיא - ןעטייברא .עבילטפאשנעפיוו  עראבטכורפ לעופ ענויז

 לושענ עשיריא עביימעגל א ןייז  ;טפאשנעסיוו:סטבוש

 יונו זיא ,סוקילבופ ןעדנעייל:שיסור םעד ןעשיווצ רעלופאפ רהעז זיא
 ושראפ עכילטפא שנעפיוו עטפיינ/יד ןופ דוסי ןפיוא
 יד ,להיפעג ןעלאנאיצאנ ןעפעיט א - טימ ןעגנורדענכרוד ךיילגוצ
 טכאמעג ווא "עטכישעג  עשידיא,  ס'וואנבוד ןופ .גנוצעזרעב

 ועל עטסטיירב יד ךילטירטוצ זיא וז זא יוזא .ךארפש רעכילמיטסקלאפ

 יפ עלא וואנבוד ןועמש ןופ "עטבישעג עשיריא, יד

 1990 ןעגיוב 180 וצ בורק ןעטלאה ,ןעלויט
 = .טאטראפיוואטקא ןעפיורג .ןעמ

 וקגרד ןופ גיטראפ ןיוש

 --לבכ-תולג ויב .טייצ רעטסטלע רעה ןופ--לייט רעט.1 רעד
 ,לבור 1 אטראפ םימ זיירפ ,ןלטיוז

 6 רעבעה ינש תיב .ןברוח ויב לבב תולג ןופ---ליוט רעט2א רעד
 " לבור 1.75 אטראפ טימ זוירמ :ןוירפ

 :ךיו טקורד םע

 -- ןעינאפש.שוריג .זיב ינש תיב ןברוח ןופ--לייט רעט;8 רעד
 .לבור 0 אטראפ טימ .זיירפ . ןעטויז

 :--טויצ ם'נאסלעדנעמ זיב ןעינאפש>שוריג ןופ---לויט רעט<4 רעד

 9 כ'הסב | .'ר 1.90 אטראפ טים ןיירפ .ןעטייז

 לבור 4 ראנ לבור 650 טאמשנא ! 1

 ןוא ןערינאבא טציא .ןיוש ךיז .ןעלעוו םאוו ,ןעטנענאבא ראפ
 '\מ "עטכישעג רעשידיא רנוימעגלא, רעד ןופ ןעלויט 4 עלא

 לפה ןיא ןעלייט 4 עלא ראפ זיירפ רעד זיא ,ל אמא

 .אטראפ טימ לבור 4 ראב

 יוא ןעמ ' ףראר לבור 2 :.  םעטאד- ייווצ ןיא
 שעג לער ןופ ןעלייט ייוזצ עטשרע יד ןעמוקעב ךוילג ןעמ .טעוו .,ףכית
 ףואו לבור 5 ןופ עמאר עטצעל יד = ..טקורדעגבא ןיוש ןענעז .סאוו

: | 
 : * + 1910 :ילוי ןעט:1 םוצ ןעקיש

 0 וצ זיא עמאר עדעו ןוא ,'עטבישעג עשיריא עניימענלא , לייט 4 עלא ראפ

 : .%פערהא

 כ .םוותפוג. -- .11660-1185ת18% 0/1[.

 גטקבתמ םהירעל לו םהיתוצראל זםלו ע ה ,.:ינכוס

 \ארה עברל חהיצרטסינימדאה םע םהיתונובשח תא .תוושהל

 .1910 תנש ינשהו



 | , חוטכהטלקמ | שוברל .תפאוש = תונויצה % . 0 - ְע ןוע ו ב ש
 .לארשו" ץראב .לארשי | םעל | יולג"טפשמ

 .()יזכ .תמגורפ)
 .ישימח :םוי  לכב אצוי

 = א א 2

 לןכתת

 + רועילא-ןב מ .[--ז) ,הינאה :.הפכמ לע 6%

 <, הפשו

 ,הארוהכ הקיתש א
 ,רלפנרב ןועמש "ד .(ח) ברעמב  תיעדמה .תורפסה 0

 ,ןאמכיפ .בקעי | ,הקיריל .11 .הקיפא 1 ,םיטוטרש 4

 . תכרעמה 'לא םיבתכמ 9%

 ,ףסוי ןב בקע = 60 .אניטנגראמ םיבתכמ 8 | <. בולוקוס כ
 7 , תונויצב 4 ל

 . לארשי ץראב 5
 , היסורב 6 '" ."תיממעה הרכההו .תיעזגה
 .ץראל ץוחב ;רליש המלש .(ףופ--ו!) . תוראהו  תורעה
 לש איפוסולפ טעט) ..תורבדה תרשע (8 , םכילעדםולש ,(הטוש רענ לש .םירוהרה) םיוח"ילע
 -,יקסניוועל ל .א ,(תועובש | + הובומדרב . םיזנכשאו :

 .'פוק 33 .שדחלו ,לבור 1 הנש .עבדל) ,לבור % הנש וצחל ,.לבוה 4 הנשל :היסורכ ,"םלועה, ריחמ

 ,רלוד 91/, הקיריסאב ,,כביליש 9  הילננאב ,קראס 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראננוא.הירטסואב : ל"וחב
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 ,הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו ., קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנהפ 10 לארשי ןיראב
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 ןייה 1910 תנש ינשהו ןושארה עברה דעב הגהנהה םע םהיתונובשח
 , . ,םהיתונמזה דעב םהמ עיגמה ףסכה לכ תא איצמהל

 / ו היניטנגראו הקירפא ,הקירימאב םימתוחה לא

 ןקרפא ,הקירימאב ונימתוח םישקבתמ םוקמה קוחיר ליבשב
 נק םדקהב "םלועה, לע םהיתומיתח תא שדחל היניטנגראו

 ןקששמב הקספה כ'חא אבת אלש ידכ ,ילוי תלחתמ ונייה ,ישילשה |
 | .םהל ןותעה
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 תרופ ש
 של ןווה אוה יִרָה ,לּעה יִָּבַ רו הכה לש מע יה בהואָד- לֶאְפְרְזִעְס ןויה

 תב א 7

 ןינה אוה יִרָה הָיָה רוק הָיְַַל בוטהו רמה הו קוט ןיגה- לאפְרְזעְס [יוח

 עפ

 לאפרעס ןייה אוה יִרָה <  ראָמְל מו אימה .פנְרִמּ ןיומה הקמה - לאפר"ןעס ןייה

 פ ןח אוה ירה ריִהָמּו לק ,רּומג בעל חוב רָחויַהְו הָחְלְצּומַה הָיְּפַה- לֶאָפְרעְס ןווה

 עס ןייה אוה ירה הָבַהְמ שיח םֶפְקְמְל ּובושי יִּכ .ּושְלְחְנש ףונס יְִבאָל עופמה ןח -לֶאַפְריְעָס ןייח

 ןעָס ןייח אוה יִרָה הנה הָטּפְרֶה ֶעָּב ןיטינומ ול וצו רָבְּכְש חבה ןח -לֶאָפְרְעְס ןויח

 לְֶפִרעָס ןיוה תא ףא | הָפְמס לכ ירא תוהשל דָחֶאדהַפ םיִאְּפרַה .םיצעימ יה -לֶאָפרעְס ןויה

 ּ טווח! וה 06 -קבפהסתש םתתה ₪05, םןוסווש [פקווה] אנה יפמאה לֶאַפְריזעָס ןח
\ 
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 ,  .םיאפורה תצעב ועמש
 ן לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ,לורבו
 ורה ותוא םיליכמש ההמ  התואב לןרבה רוסי .תא | ליבמ

 = ילורב, ןייבש לזרבה רוסוו . םיאפורה .לש .םילועמ .רתויה

 ל הפי אוהו ,ףוגה תא .אירבהלו \ םדה = תא .רהטל .ירכ
 ןוניח ראש לכמ רתויב .לוזו  רתויב ליעומו םינטקלו םילורגל

 סירואו יושרו "למרכ,. תרבח .לצא הריכמה
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 5 יי
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 .תיִתָנָשַה .הָריִעְוהְל
 תיתנשה הריעוה ן י ל ר ב ב\ היהת תועובש השלש

 ונתורדתסה תונקה י"פע ,הב םיפתתשמ .("ץנערעפנאק:סע
 וניתודסומ ישארו תוצראה לכ ,לש  :תויורדהסהה חכ?יאב

 היהיש איה .הדיתעו : וז הדיעול הל שי הדחוימ * תו
 ריתעב ונתוררהסה | ינינע ךלהמ לע הלורג החמב רנו

 , היצומיטסנוקה תניתנ םע היקרוטב עבקנש | , ינירמה רמשמז
 םיאנתהל .היסיפכת הא םיאתהל ונתורדתסה תא ,ןבומכ
 התשענ תיטילופה .הרובעה | .ץראב ושכע | םיררושה <

 ונתורדתסהל הנהינ .  םדוק  הגוהנ = /התיהש  וזמ  הרחו
 לכל םייולגו םינבומ :היתונווכו תונויצה . ירקע תא "תושע
 םידוהיה לכ | לא תונפל תלוכיה הל | הנתינ  ,ינאמותו

 ירבעה ןויערה לא םבל תא ברקלו היקרוט = הנידמב = םי/
 תלוביה  הנתינש ןויכו , תישעמה תינויצה  הדובעה . לאו יט
 םהילעש םושמ ., םיחרבומו . םיביוחמ  ושענ = ירה = ,יתלא פיש
 תיתנשה .הריעוהו .התעמ תרמוע תונויצבש \ תיטילופה המ

 ,תאוה .הריבעה תא םסבל רציכ  ,רברב תורומסמ עבקת
 ,יואְרכ .ושכעמ .הרצבל .ךיאהו  ,ונתורדתסה = הב: .הליחהה
 ונל םרג היקרוטב עבקנש שרחה ינידמה רטשמהש םשנו

 ונתרובע םג שבלתש םרג ךכ ,יטילופה ונסוסכת תא
 תושדח תוירשפא  ולגתנ ,תרחא הרוצ לארשי ץראב תשע
 תושרח תויחרכה ודלונ . םישרח םירוצעמ םג ,ןבומכ ,ןש

 תא אלמל ונחצמ תוצמאתהה תרמ םג לדנתש אוה ןיד
 שידקהל | הדיעוה | היהת הכירצש | ירה  ,וללה תו

 םידמועה ץראב בושיה תרובע ינינעל הבורמ הרמב הנו
 ,קוע

4 

 םינינעה םמצע דצמ ראמ םה  םיבושחש יפ לע ף
 םהיפל אל הנה ,םהב קוסעל :היויתע = הריעיהש פ"

 ךרטצת הנושארו רקיע ב ,הרתיה התובישח םעז
 . ונתורדתסה לש היתיטירה תא אפרל
 רשא תא תואר ילבל וניניע תא םוצעל םיאשר .ונא |
 היהש | ןורחאה | סרגנוקה ..סורה = וגתורדתסה לש הכע

 ,תוררתסהה ןוקתל  םיעגונה ,םינינעה לכ תא . חונה
4 

 ===> .ע'רת ,ןויס 'ב | ,הנליו

 3 , 27-ת0 גז 1910 = גט ל ₪ לפי

 תפלוה הפירההו | ."ןויע .ךירצ,ב .העש יפל  םידמועו םייולת
 .הנכוסמ תישענו תכלוה ,םויל םוימ הלדגו

 תילארשי .המוא םלועב שיש ,אוה  תונוצה לש הרקיע
 ,לבת תוצרא לכב םירזופמ היקלתש "פעא ,הרחוא מ תחא
 + הלואגל התוקת י"עו התולג י'ע ימינפ דוחא הדחואמ
 איהש | ,הזב אלא = הניא = תינויצה .תוררתפהה לש התלודגו
 ותושעלו .יולג :יריל הז ימינפ  רוחא איבהל = תלוכיה תא האצמ
 תורדהפההל הל ןיא .. הלואגה תא רישכמה . , לודג לעופ חכ ךכ י"ע
 ,המואה | לש .התורחא .תרכהמ ץוח רחא  םיסב | םוש תינויצה
 ןיב .תוציחמ  תונבנו וז הרכה ההה הקומע הריתח תרהחנ | הנהו
 ..הלוכ תורדתסהה | תעועדומו --- וכו "םינמרג,ה = ,"םיסורה,

 הולשה וערפוהש םושמ אל ושבע 'בצמה אוה  ןכופמ
 הרומג .המאתה  ללכב תומיאתמ ןניא החונמו .הולש  ,החונמהו
 המחלמ ,אלא הניא הלוכש | ,תינויצה העונתה לש העבטל
 ..הוהב | ומויק | יאנתו .ונמע לש | תואיצמה ייח  דנגכ  הכורא
 התתשוה , וילעש רופיה רקענו ךלוהש םושמ ,בצמה אוה ןכוסמ
 2 ,ונתוררתפה

 ועבוהש | תוידוסיה : תושיררהש םושמ | ,בצמה אוה ןכוסמ
 ,ךכל .תלוכיה  הנתינ אלו ןקופס תא ןיידע זאצמ אל :גרובמהב
 רומג ףותש םמצע :תא םיפתשמ :תוררתסהה \ יקלח לכ ויהיש
 םיחריה תשש ךשמב .ושכע תישענה הרובעה לש התוירחאב
 .םיסבד ורמאנו םישעמ ושענ ,התע רעו גרובמהמ ורבעש
 ,והוביחרה אלא ערקה תא וחא אלש

 הכירצ ההועוה .רוע דימתיש רשפא יא הז בצמו
 התובישח יהווו---,הז בצמל ץק םשוי יכ ,רברה תא ר י ש ב ה ל
 , הדחוימה

 וקסע ' וללה : הל  ומרקש ולאל המור וז הדיעו ןיא
 ,דבלב \ תוישעמ  תולאשב
 ןיב ולח וללה .ןהב יולת הלוכ תורדתסהה ןוקתש
 הכירצו ,םוירוזיבורפ 'תַע ש ב הלח איהו ,םרגניקל סרננוק
 ּומוקמב .עבקיו  םויריזיבורפה לטביש ,רבדה תא רישכהל איה
 , יוצרהו .ןוכנה .רדפה  סרגנוק .י"ע

 ושבע לש וז הריעב ףתתש הל םיבייח  ךכיפלו
 ו! ןיא םעפה .ָהב ףתתשהל תושרה םהל שיש ,ולא לכ
 ,הבוח אלא תוש'ר

 <, תוירקע : תולאשב  .קוסעת :איהו

 1 ע- *106-רירעשעב דוקר 12 -י= = מש עס



 / ןומצ :תויכוב  ךרוצ  ללכ - ןיא אמש +חונל םוי = הזיאב ' .הפצמה לע
 | ,םיכלפה םתוא לש ימצעה ןוטלשב ףתתשנ םא ונל :איה תחאו 0

 נוחה ןזא אמש זאל וא ךכ לכ בר רפסמב םורג ונא םהבש
 | +ןהילע .ףיסוהלו ףיסוהל רשפאו וניל עתוקיעמ

 :ןשרח םניאש ,הלא וליפא רברב  םיקפקפמ םיליחתמו ,ידוהיה .רובצה תא תודחא םינש הז א הפקתש ,היטפאה
 גו תובל לא וליפא  בנגתמ קפס לש לצו  ,ינתער תא תא ונא םיאשונ ,תימ תקיתש ,הרומג הקיתש יריל ותוא האיבה
 . .םיקוחרה ונינבו םיבורקה  תושרחתמה = ,תוינעריפהו תורזגה ,תורצהו = , ונברקב | ונרעצ
 .הקעצ וליפא וניתובל ךותמ תורקוע :ןניא ,םויל םוימ תורבגתמו

 ונא םילבקמ ולאכ ,שגרה םגפנ וליאכ ,עמשנ ונלוק ןיא
 .הבהאב ינירוסי תא

 ,םהב םינותנ ונאש םיאנתה תא ונא םיאור ,שואיה רבג
 העשבו .וניכרצל בל םשוי יכ ,ונלוק עמשי יב היקת ןיא הנהו
 לע הלבגה ףיסוהל םיצור ןכ םא אלא ,ונב ןיחינשמ ןיאש
 ןיא וזכ העשב--,תומדוקה תוריזגה לע הריזג  ,תומרוקה תולבגהה
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 ./ ? םיכרצה ונקשנ אמש
 םשש הוורב הרכה ךותמ  ,שואי ךותמ האבה | , היטפאה

 ₪ ונל תמדוג , תובישק  םינזא הל .אצמת אל ונרצמ השירה
 , .הלודג הפרח ונילע הט'ממו הבר

 .טנייח ונא .וניכרצ לע עימשהל ירה  ,אל וא חילצנ םא
 אש יז ,  םיכירצ .ונא וננובלע תא עובתלו ונלוק תא םירהל
 גע שח .אוה ןיאו והמשנ ונממ החרפש | ףוגל ונתוא ובשחי

 מ +תוררועתהה ונל ףיסות המו ןתת המ יכ .ררועתמ בלה
 וע שש המצע הזרכהה אלא  ,רקיעה איה החלצהה אל ,םיקתוש ונאו
 ,רחא םע לכ יכרצמ וניכרצ םה םינושש שי יכ ,הזכו הוכ ךרוצ .וז הקיתשב .הכורכה הנכסה איה הלודגו הברו

 וזו אל\ םירחא םהב  וחינשי אל .םהילע זירכנ ונא אל םאו = אוה ןיאש ,ויכרצ לע ידוהיה רובצה אוה רתוומש ,המוד
 | .םתואיצמב ,ונובלעב שח

 ...,אימד .הארוהכ הקיתש :לודג ללכ הז ,םידוהיה ברקב םלש רמעמ לש :ומויק תא פרוהה ,קוח עבקנ
 ,םישודק רתויה םירקיעה ןמ דחא  לעו ותד לע .ותוא ריבעמה
 ללושה ,קוח עבקנ ,םיקתוש ונאו -- ,תבשה םוי תחונמ לע
 4 יכלפב תובטסמיזהב ףתהשהל תוכזה תא תחא די תמרהב .ונתאמ
 הוחלפב :(ג"י - רמונ םלועה | י"ע) .ונתרעשה = המייקתנ ונהאמ לולשל ןושארה ןויסנה וב שי רשפאש ,קוח -- ,ברעמה
 ושע אלא ,םילרבילה וחצנ בוש ירגנואה טנמלרפהל תוריחבה = , םוד םיקנאנ ונאו --,המורה לא תוריהבב ףההשהל הוכוה תא 'םג

 הונעה .תגלפמ, :םמצע תא םעפה ונכו םתגלפמ םש תא  .םיקתוש ונאו--- ,תושדח תופסונ ,תונשיה תולבגהה תורבגתמ
 הקש ,םה םיצפח יכ ,ומיעמה הז  םש יונשב | ."תימואלה + אומד האדוהכ .וז הקיתש ןיאה
 תא םידחבנה והבאי אלו ,תיריבצ הדובע לש  טנמלרפ טנמלרפה = רוע ונל תפכיא אלו ונל השודק תבשה ךוע ןיא אמש

 - וננ|אב = תוריחמיה

 וג תווכרה תרשע תא .לבקל היה רשפא םנמאש ,ינא .אצומ .ללכבו , יקסניוועל ..ל א
 ןיבובת , המ ערוי .יניא .,עמשג .ךכ ךחאו השענ הלחתמ--1 ;גקתנש , . לנא ,יבוכח ןםתא , ג .הלחתמ-- ולכק 77 -

 גרה תרש
 ,ןנע לכ ילב ,"םורחא | םיהלא ךל .היהו אל, .ןפקת לכב ןלכקמ יתייה יכנא 0 תורב 0 כ ע
 ₪ ,ההתש תומד וזיאב הרז הדובע לש לצ .ילב ,ףותש הזיא לש תובורעה (תועובש לש איפוסוליפ טעמ)

 וקחפ לש תומדב ןא  ,םוילגנבא םודוהי לש ,"םיילביב םיחא, לש תומדב | תא ןלבקת .ם8 : םהל למאו תיגיגכ רה ה"בקה םהילע הפכש רמלמ,

 ,.ושכע הב םיליקמ ךכ לכש ,"תוימלשומ, לש וז וליפאו .הרמהה .+."םכתרובק אהת הפ -- ואל םאו  ,בטומ .הרותה

 ווא ,ןמצעב ץירפה ינפל וליפא- -*אושל .ףיהלא םש. תא אשת אל, יעעב ןח אצומ ונוא הז "ואל םאָו, --- יבובח , תמאה תא םכל דיגהלו

 "| י.תבוט הג וכ ךותמ ןליפאו ,תרות רפס ול רופמל = יתמו  ,רמאנש  ךיא "ואל  םאוה. לש השקה \ ןונגכה .חא בהוא יניא . ללב

 שו = 'א םויכ קחונמ ךילע םירזנג םא ולופא- - "תבשה םוי תא רוכז, המצעבו הרובכב הרובגה יפמ רמאנ םא וליפאו ,רמאגש ימ ידי לעו רמאנש

 % סללחמ םמצעב םודוהיו = ,עוגמ תורטש לש ןוערפה ןמזו = ,רקויב הרידה = הרותה  התיה ולא וא השמ ימיב *תייה ולאו .. . הרותה תלבק ןינעל וליפאו

 ,.תבשה םויב אקוד ךתרוחפ תא תונקל םיאבו םתבש = היבקה תא * ךירצמ יתייה אלו רבדב ברסמ יתייה אל זגימוב ושכע וגל תנתנ

 הוימלת וא רימלת רבב ךנה םא וליפא---"ךמא תאו ךיבא תא דבכ, ,"תורבד,ה לכ תא סנואו היפכ םוש ילב לבקמ יתייהו,הזה השקה ןונגפב שמתשהל

 ןונא תא רבכ .ן םיטושפ םידוהי םה ךיתובאו ןויסנמגב תישילשה הקלחמה לש = . םירה ךסירת  תיפכ ךותמ וליפא ה"בקמ  ותייה אלש "תחא הרבד,מ --- ץוח

 רגנ ; םינגרוב ךיתובאו ר"פ ןא ד"פ ךגה התא םא וליפא ,ךמא תאו ! ולוקב ונתינש וזאמ הניא , תוצצופמה תוורבדה ןמ הניא תאזה הרברדהו

 9, פה ךיתובאו תומלוע .ןקתל רמוא התאש העשב ולופא ,ךמא תאו ךיבא = ךרדב ומכ ,  אתוחינב ,יאשחב הרואכל ורמאנש  ,הלאמ אקוה אלא , תולוק

 ,,,םינויצ קר -- דחו תוקברה רתי לכ דגנכ איה הלוקש תמאבו ,  בגא

 אא תונחל רבח ךנה םא ולופאו ךער תשא .םע ולופא- -"ףאנת אלע +. .ףאנה אל ,הצרת אל ,בנגת אל לא ןוובמ ינאש ,םתא םירובסכ
 .-. ,תישפח | הרותה ל:ב תוסג רתויהו תיטושפ רתווה ןנה אלה הלאה תורברה ,םתא םיעוט

 /דק ףסכמ וליפא ,להקה תפוקמ וליפא ,  ןוילימ וליפא--- "בונגת אל, תודמוע ,תורבהה תרשעב ואב הלאכ תוטושפ תורבדש ,יל רצש שיו .,הלוכ
 .ייתותוהפס הבינג וליפא = ןנא רימתו ,"הולא דוחי, לש הרברה םע .תחא המישנב תורמאנו 'תחא הרושב

 שא סה םהש ,"הוצמ םשל,,.ןליפא = - *רקש רע ךערב הנעת אל, : היהי אל, תא לכעל וחכב היה רבכש ,םעה ותוא יכו :,וז אתורבח לע אלפתמ
 3 ער הנעת אל  ...תושקהל ןמאנו קודאו רשכ ידוהי ךנה התאו  םינכוסמ | | הוה ןוידע "תחתמ ץראב רשאו לעממ םימשב רשא ..,ינפ לע םורחא .םיהלא ךל

 .\ - ,וכרעמ ודיהו ךנה | התאו ינע יחרזמ :יהוהי אוה .םא ןליפא -- רקש = יםוסגה חנ ינבל :ןה תורבד וללה ?בונגת אל .,חצרת אל לש וז אתוב:אפלאל קוקז

 : ,,,רטלוקמו פמזגמ ,ףוקתו = +אצוו בקעי יגבל אל לכא ,םהל ויה תולודג חצרת אלו בונגח אל  םג רשא

 . + רקיח יארוק , דומע הפו  ...דומחת .אל ויה :,ול המזהמב ,םהל ,םשה תודחא רבְד לע יגשומ םהל הוה רככש ,םירצמ
 /תודופיה ,רחא והז --- , דומחת ! + ךייש יאמ---דומחת אל ,ּ : ,תורתוימ הלאה תורברה

 ו : ,

 0 א
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 יכ תויהבו .םילרבילה וחריו  היציזופואה הרבג .םעפה ,םלועב המכ הז גהונ רברה היהש ומכ ,תוטטקו = תקולחמש
 יראידמה םעה אציש ןמומ  ,םינש תורשע המכ םידוהיה ויה < .רירכחו טושוק וחצנש הע
 םה ירה ,םיחצונמה םה ושכעש ,םילרבילהב םיקובה ,תוריחל | תא 'םג םא יכ ,םמש תא קר אל ונש םילרבילה לג

 םימיב לבש םרעצב ףתתשהלו לובסל םה םיכירצ .םהמע םיקול .,םידוהיה ל עגונש המב ךוחינו

 :הרטעה תא םמצעל ריזחהל ליח םילרבילה ורזא םינורחאה | םינפל ,םילרבילה לש םהישעמב רשי  ןוינה היה :הלח)
 ,םילרבילה וחצני יכ ,הארנ היה תוריחבה תמחלמ תישארב ףכית תרטממ יכ  ,םלוע יאב לכ | ונימאה ןכו = ,םילרבולה

 תכל וחפסנ םידוהיה ,ךכ לכ םוצעו לודג ןוחצנל ווק אלש םגה = ,תינידמה הגהנההב ילרביל ררס עוכקל  ,איה התרועהו תוול
 'היציזופואה ילעב .םהילע ומייא רבכו .םהל עייסל םילרבילה  םהיתויכזב םיחרזאה לש הרומג  תודחא * לע 'דמוע |

 לבא ,תיטרקומידה תכל עייסל םהילע יכ --- םנזא רסומל ורחשו = תונהילמ םתוא תלסופ עזגה-תדלומ וא תרה .אהת .אלש
 ,לודג קוידב םמוחת תא וליבגה רככו  ,םילרבילה ורכנ םרט דוע | םגו 4 ,?םדא, םיארקנ םידוהיה םג  .ןבומכ  :תויחרזאה חו
 רשפאהיא םידוהיה יבגלש אלא ,לודג רבד םנמא איה תוילרבילה = ,ןכ אלמלא ירהש .תוינידמה תויכזה ןב תונהיל םייוארו םואש
 יכרצ דצמ דוגנ שא םאו .םידוהיב סאמ םעה .יכ ,-- המייקל  ,ירחא םיכשמנ םידוהיה ויה הז םעטמו %הפי םילרבולה .חנ

 ,ןויגהב םייקתמ םלועה ןיא ,םולכ ךכב ןיא :ןויגהה רשויל העשה  רשאכ ,םולש םהל םג המולשב יכ  ,תאזה תינירמה הגל
 הריחבה תפל ימיב דוע ,םדוק ןורחאה --- העשה ךרוצו ןויגה = .התמהוז לכו = הירננואב .תימשיטנאה העונתה 188% תנשב
 איה םתער .םידוהיה תלאש רבדב םתער תא םיגיהנמה וררב | תבס יכ ,הפי ט  ןמולק הרוה ,ר לס אד הס י ט .ערואמב הת

 ןינמב :םידוהיה םג ירה ,הכ לה ל : ונימיב םילרבילה .לכ תעד | ךירצ  ,התלועפ לכ = תוילרבילה הרט אל . ןיירעש ,ואיח-
 הש עמ ל לבא .םידוהיו םירצונ ןיב לדבה םישוע ןיאו ,םיחרזאה | ןיב  דירפהל  תרמואה = ,תוילקי'ולקד תא . שרשה מ ו
 הזב יכ ינפמ ,םירוהיה תא ברקל םילרבילהל םהל .רשפא יא | הרומנ \תיתר | תוריח איבהל  רבדה = לע רקשי = זאמו מח

 םילרביל ריתב םטצעב םהש ךיאו .,"םעה, תמח םהילע ולעי רנו
 % "להקה, תער םע בשחתהל םהילע הנה ,וז הלאשל םיסחיתמ | העינתל התיהש ןויכמו ,הרכגו הכלה .םירוהיל האנשה לנא
 רשא תא םידוהיה וערי הזכ ןפואב .רבדב יולת םמצע םויק | היציופואה הרכג רשאכ ,םינפ הל תאשל  ולחה |
 םע םיקול ,םידוהיה ,םה ויהי םיטרקומירה וחצני : םהינפל | לכ םעו ,  לוכיבכ ,"שפוחה  יבהוא,: הירבח בור ויה חי

 םע םיקול ,םידוהיה ,םה :ויהי ,םילרבילה וחצני  ,.םילרבילה | הברהב וז הלשמ  תמאבו = ,תילותקה התכה | הילא .החפמו
 ' ןיב -- דכה לע ןבאה הלפנ ,ןבאה לע דכה לפנ ,םיטרקומידה | היה .םירוהיהל  "היטרקומירה, = הלשממה םחי , םיירקיע מו

 : .רבשנ דכה ךכ ןיבו ךכ / היה ינופא = ,יטרקומיד היה \ טושוק ,םילקירלקה וב
 ץנואב שו ילרבול דחא גיהנמ ..םילהבילה  ,רומאכ ,וחצנו --ידוהיה יכנלו ,תדה תוריחו שפוחה ישנא םהינש -- יש

 לש םילרבילה ופתש אל ותוא ,ומש יפנאב ררזיר ,הירג !  ,הביאו
 ,תיתמאה תוילרבילה לע--אוה דושח :יכ ינפמ ,םתרבח לא ושכע = רזוחה אוה לגלג :םחנתהל  הירגנוא ירוהיל היה רשפאו

 ינא ידוהו רותב אקוד אלא , םֶרא רותב קר אל + ריכזמ ינא יאטח תאו ולא | םלועה  תרוצ .התוה המ עדוו יניא .  דמוע םלועה וילעש .ירוחוה
 .העש לכבו תע ללכבו םוי לכב'וז הרבע ,רכוע = ,יכנא בשוח ..בןנגת\ אל , ףאנְת אל , חצרת אל + תורברח ןאולמ .לכנ מ
 תומוא ל צא הפי סומנו הנוכנ הדמו כוט רבד האור ינאשכ דימתו ,ךחער אקלפ .יכו .. "בוגגת אל,ב דוחיב  ,ןהב רומעל  םלועהל חיה ה
 ,"רומחת אל, לע רבועו הואתמו דמוח ינא ירה ,םלועה תוכלממ שיו !?אתרופ ,הכנג ילב וליפא ,הכננ ילב םייקתיש םלועל !ל ו
 ,"טבערטש רע :גנאל אז ,טכעל שנעמ רעד, ? תושעל .המו ןה ןהו ,הלוגו הכנג אצומ התא םש ןהב הגופ ההאש הנפ לכנש חו

 + רומחל: בייחו ואתל ךירצ ולנכ םעה פג ןכ יטרפה םדאהכו םלואו .ףאנת אלו חצרה אלב ןודה אוהו , ןמויקל .רקיעו רוסי ןהל ת
 קפתסמ אוהש ,דומת הוהו היה ונסע .לש | לודג רתויה- ןורסחה םנמאו םייקתמ היה ףוס ףוס לבא ,וללה תורכרב רומעל םלועל היה .חשקש '

 יהברה דמוח אוה ןיאו טעומב >  ,תמייקתמ וז הרבד התיה הלילח ,ולא ., רוסחת א" ןכ .ןיאש המ ,, ישוקנ

 ונחנא וגייהו ,תורהיה תא לבקל לכת יבשוו לכ ויה םולגוסמו םומי .ויה ימצעל רייצמ ינא | ,דחא םויכ והבו והתל בש ולוכ םלועה לכהה

 ,וגרמח אל---ןנחגאו ,םלועב םיבורמה +, ."רומחת אל, תא .םימויקמה םלועה תומוא לש *תופיח :םינפה
 ---ונחנאו ,הב זחאהלו לארשי ץראל בושל ונל היה רשפאו םימי ויה , דומחת אל :ול רמאלו םדאל תווצל רשפא ךיאה ,גישמ ונא ןוא .ללכנ =

 ..,ונדמה אל | רשפא הז הככיא לכא , בונגת אל ,חצרת אל :םדאל רכאל רשפא '

 ,"רומתת\אל ,ב הלק העש וליפא דומעל לוכיהו דמועה. םלועב םרא ןוא ? רומחת אל :ול
 ,"דומחת אל,ה תא---רתויב םויקל ונלדתשה דימת "תורברה, תרשע לכמ = ונחנאו = ,הדמח לש םיגופ ינש שיש אלא , רומחל ךירצ ,  ואתל .ךורצ םוארו =
 !' תופיסומ ,ןחיתונידמו ןהיתוצראב תוכשוו םלועה תומזא תא ונחנא םיאור + תולטכתה ידיל האיכמה הדמח שיו .תורחתה ידול האיכמה הומו *

 ונא  ןיא---ונחנאו . וכו 'וכו שרחמ יתכו תשורח יתב םינוב  ,המכחו רשוע ,חכ ? דציכ תורחתה ידיל האיבמה חומח
 .י,םידמוה = וינב ,תומוענ היתוכילה | ,האנ .ותשא האורו = ורבח  תיבל :אכ םוא

 ,אקע ארו הז לכ תא תוקחל לדתשמו דמוחו הואתמ אוה ירהו ,  רדופמ .ותינ ,םינוש
 ,ימיב ושכע הנותנ הרותה התיהש וא ,השמ ימיב זא יכנא יתייה ולאו וכ היהיש ,ותיב תא רדסל ,וינב תא ךנחל ,ותשא תא רפשל + אוה 0 .

 אל ,"עמשנו .תשענ  תניחכב, ינא ירה רמאתש המ לכל ,ע"שבר ::רמוא יתייח + תורחתה יריל  האיכמה הדמח איה וז -- ,הפ .לכהו הא ל

 תרזג .ילע רוזגת אלש קר ,םייקא לבה---,בטומ--- ףאנת 0 ,חצרת אל ,בנגה = ,תומיענ היתוכילה , האנ ותשא תא האורו ןרכח תובל אב םדא לנא |
 :.?דומחת אל, םנוא ינב , תלוונמ יתשא :ובלב רמוא אוהו , רדוסמ !חוב | ,םיכנו /

 ---!םירה .רפורת :תופכ: ךותמ ולופא .לבקמ ניא וז תא אקור 0 ,יתיבב אלו יתשאב אל ישפא יאו ,רדופמ וגוא .יתיכ עמ
 , תולטבתה יריל הא'במה הדמח איה לז --

 -ןמ .הדמחה הנה --- ונשה גומה ןמ הרמחה לע קולחל  רשפא .פ0ו
 < . תועדה פבל .אוה הרשכ יאדו ןושא



| 

/ 
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 תרימש לע תמאב = ריפקי אמש \ ,ותגלפמ ילעב ויה  םיאריתמ

 םימיב ,הברח "תישעמה, .םתטיש  אצמנו ,םיילרבילה  תודופיה

 הארה אלא ,םילקירלקה ינפמ תחנ אל שארב יפנאב רדיור רמעש

 םילקירלקה ורבג רשאכו ,ועורו תחנ תא אוצמ העל םתוא

 ןמאנ ראשנ הוה שיאה .יפנאב תא תוחדל םתלועפ תישאר התיה

 =-תוריחבה תמחלמ ימיב והעד תא הוח ךכו--היה ץפח ,ותטישל

 וירבח לבא .המשב לוגדלו תותמאה תוילרבילה לגד תא םירהל

 ודמע --- בוט יב ואר  הבורמהו לודגה רואה תא | ,וילע וקלח

 .. אובל דיתעל והוזנגו

 :ילה וריבגי יכ ,דחפלו גואדל ושכע שי הברהו הברה
 א>דה השעמ לע םידוהיה תערל םהישעמ תא םילרב
 ןכ אלה .תורחתה תמחלמב םהינפב םייקתהל ידכ ,םיטרקומ
 המשגתה וז ,היצקאירה הרכנש ןויכמ ..הירטסואב םג רבדה היה
 הלמע תחא תכו ,הירחא ןיצר לכה ויה  ,םידוהיל האנשב רקיעב
 ,םילרבילה לע ורמאי אלש ידכ ,ההרבח תא רובעל הצמאתהו
 .םיטרקומידה ןמ ערה ופיסוי ,םולשו סח  ,םה "םידהיתמ, וב

 .,, ןירוח ינב םימע םלקב וליפא ונלרוג :והז

 חי ל \ 0%

 + בולוקוס

 ,ףי ָש רך 1 ו ון

 + ("טילעארזיא סנָאילא,ה. לבוול)

 (ףופ--.א)

 םג לבא ,ןטק רפסמב ואצמנ םיירקעה םיתפרצה םידוהיה
 םירפספה רבחמ ,רוראולאפ לש ורוד יריישמ םהיניב רוע ויה

 םופמ היה ומצעב רודאולפ ,השמ תרות חור .ר"ע םימסרופמה +
 תאי גווזמו רבחמ היהש ,ידוהי ייקסיטנומ ןיעמ  ,בהלנ :ידוהי
 וידימלתמ דחא  ,תובגשנה תוינירמה .תוערה .םע .הרותבש 'רואמה
 ומתוח תא עיבטה רשא שיאה ,הימרפ קחצי היה םיינחורה
 היה הימהכ קחצי ,תפרצב םידוהיה .תורוק לש המלש הפוקת לע
 המלש | הנומאב ןימאמ | ,הקיתע החפשמ דילי , ,יתפרצ ודוהי
 ,תויתדו = תויפופולפ תועד הגוה ,תחא .תושונאבו תחא תוהלאב
 ץולמ  ,םיאיבנהו השמ .תרות לש יתודמהו .לכשומה קלחב .קודא

 ץירעמ ,"ינמוה לוטסופא, הז  םע .דחיו ,האלפנ תולעפתה לעב '
 ,התוא | ביכרמו תחצחוצמה תוילארשיה לש יהלאה דועיה תא
 ,הלוהגה תיתפרצה היצולובירה לש תועדהב  ,ונמזב רודאולאסכ

 היה הוה ןיוצמה םראה .תויבוה יוושו תולרבילה םע הדחאמ
 ,הרשיה ותוישיאב םג ךא ,ונושל חכב קר אל העפשהו ,םסק לעב
 הזה שיאב ,םינקיטילופהו םינקסעה יגיפ לכמ .הֶרוהטה ,הבגשנה
 וייח .לכ ךשמב | .תוירוהי = תוילאחראירטפ תודמו .תולעמ .וססונ
 לכב ..שיגדמו . טילבמ היה. .הגרדמל הגרדממ ויתוילעו ותחלצהו
 הקירוטירה ,יוצמה ןימהמ אל ןיר-ךרוע .היה אוה ,יתודהי תא םעפ

 עי אוה .;ןומדק מור "ןובירט, הזיא לש הקירוטירה 'התיח .ולש
 תאו .סוניתסומיד תא ,6  דחא  םוקמב רמוא אוהש ומכ ,פ"עב
 םיאוכנה | ירבדב םייסלקה וימאנמ תא לכתמ .היהש שיו ,ןדיצוצ

 תינידמ "הרָירק, רבכמ .התיה :ןידה .יכרוע .לש םתונמוא .םירבעה
 טנמלרפה -יבושח לכ \ םתגררמל ולע וז .תונמוא ךותמ  .תפרצב
 הברה ובבחתנ וז תונמוא  לגרל = ,םירטסינימה = בורו  טאניסהו
 הגרדמכו = ,הקירוטירה בבוח זירפ םע . לע :ינואגה ןורשכה ילעבמ

 וח"יכח .אישנ .רותב .ןיתושרדמ תחאב ([

 ה 6 םלועה =
 ,םח משה הההאמהה.הומהההההההההההההההההההההההההההה .המחאמהההה.מההההנמוהמהההאמהההנההמההההההנההמקההההההההמממוממהוהמ

 /\ רסיקה לאש זא ..רבד בישהל לוכי אל המיאה ינפמ ,דאמ

 ומ םיטפשמ הזיא לגרל .הימרכ דמע הלא ןיב הנושאר
 ונט עו .,לודג םש ול הנק ,ןיה-ךרועב שמיש םהב רשא
 , עב הוה הימרכ .ץראב רשא םילודגה ןמ רחאכ יתפרצה םלועב
 וא ךשמנ ונגיאש .רקוחכו ,ועבטמ ןוהמ שיאכ ךא ,ינקילבופר
 ומ צי אל .,ןינע לש ותוימינפל .רדוח אלא תינוציחה הרוצה
 טעמהפ החונ והעד ןיא יב ,וערי לכה לבא , תוירסקה .ררוצב
 \וט רשא חעב --- רפיקה םע  בירל אניה רוטקיו אצישכ ,ירסקה
 וטקתנש דע תולובחת לבחו קילביפרה אישנכ רוע ןהכ וטראפונוב
 למוכ .אצי אל ,הלשמממהמ םישפחה תצקמ ומע ושרפשכו
 ו אוה לש ורפס תא םיאריק ונאשכ | לבא ,דחי םהמע
 לנזנו רובכב הערבהורבח רותב הימרכ תא .ריכזמ אוהש םיאור
 תעדמה הרובעה עצמאב ראשנ ,זירפב ראשנ הימרכ ,הרתי
 / ןגה ןעמל םא יכ ,וירשלו רפיקל : תוקלחב תיש .ןעמל אל
 .תוינקילבופרה ויתוער

 ןטקהל וא ,הז לש ודובכב עוגפל רפיקה תגלפמל היה רשפא יא
 וונכ ךכ לכ םיפקימה םישנאה דחא היה הימרכ ,ותעפשה תא
 חפקל .הלוכי הלשממה ולופא :ןיאש רע ,םעה רצמ הביחו
 ןוש הלא לכ יל ורשא ה1 רבד ,םלובג תא גיסהלו א םדמעמ
 ע וחמאממ דחאב בתוכ באל רודיזיא ,פ'אפ הימרכ תא
 ,םינלמ ינב יפומנ םע יטרקומיר :שיא היה הז, :הימרכ תודא
 ,הוילמה  תוחכה לש  םיזע .רתויה םיסמלופה .ךותב דמע .אוה
 וה ןה .טניסב שרדש = ויתושרה ;וילע. לפנ אל קבא ולופאו
 יטלעבש םיטניסה .לכב ועמשנש תוילטנימונומ רתויה  ,תוינידמ
 יע ויתונורכז תא רפסל .בהוא היה ןה כה קו דצ חונמה ברה
 שעכ ךכ לכ רורט .היה הימרכש--רמוא היה --לבח, ,הימרכ
 ןועג חושעל היה לוכי א  ,ךכ לכ דורט היה אל ולא ;הנירמה
 וזוהי, והמכ םק אלש ינפמ ,השעש הממ רתוי הברה םידוהיה
 . 6 "תוריפל

 ןנ אלש רבה הימרכ ר"ע .קב 5: ר"ר ןקזה ברה .יל חס
 ןוענשה :תונש עצמאב ,וריכזהל .וואר .אוהשו םיפדב םויה רע
 !טנוילא,ה לש יוכרמה רעוה רבח רותב ,יתייה--ר"רה יל רפס- -
 ושב ,הפסאב ונייה םידורט םויה לכ , זירפב תיללכ הפסאב
 [ט ונאב ,הימרכ ןומרא .לא אבל ונארקנ ברע תעל ,'וכו .אירטו
 ןויעבמה חאה ינפל בשנו ,הליל אלו םוי אל הניאש העשב
 נוה וגל רפס ,גלפומ ןקו זא היה רבבש  ,הימרכו ,זירפ נהנמכ
 ולפנ םע ותשיגפ רע -- םהמ דחאו ,ותודלי .תונורכזמ םירבד
 מ יללכה ס'היב = רימלת = ,ןמק דלי .זא .היח \הימרכ .ןושארה
 [\ רקביו ,הנידמה ירעב בבס ,ורפקתה ירחא ,ןוילופנ ,ותדלומ

 /והל שקביו ,אוהה ס"היב לא .םג אב .זאו  .םיהב תאו .הודסומה
 נק ילוחק היה 4 ם"היב להנמ .,םיניוצמה םידימלתה תא וונפל
 ןטקה ינפל רימעה ךא | ,ןטקה .הימרכ תא :גיצהל הצר אלו
 וש 'הימרכ לע גלדיו ,ילותק היהש ינשה דימלתה תא הלחת

 ןץנ יל בשאו--הימרכ רמא-- הז לע יתסעכ ינא  ,ןושאר דימלת
 ןננ היה רסיקהףינפל רמעש ןושארה דימלתה .תצקדזגורב תויוו

 ₪ -- יתצפק זא ?ךידימלתבש ןושארה .אוה הז םנמאה : להנמה

 זו ןושארה יננה ינא ,רסיק דוה  ,אל :ארקאו ימוקממ---הימרכ

 ש ,לאש :רמואו ,ותשגנ ,וילא תשגל ינוצו יב ויניע .רפיקה

 ותא םיבבוסה  םירשה תאו .ותוא התאנה תאו יתבושת ! רפיק

 חה המ ,ונב ,יל אנ ראב :: רמאיו ,ילא  הנפ רפיקהו ,וקחציו

 ה רדק .םידחא תועובש דועב םיגגוח .ונאש (אחפ) 807
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 םלועה < ,

 ,ןכ--+ ןכתיה- -וותוא םינגוח ונניא ונ תג א .לבא הק
 זא .םירצמ תאיצי לש הפפ ,רחא חספ שי ונל ,רסיק

 תאיצי רבה לע אנ רפס ןכ םא :רמאיו ,קחצל רסיקה ףמה
 יפב  הכורע התיה יתנשמ יכ ,דאמ  ינתחמש וז העצה שו

 לככ םירצמ תאיצי תא רפסאו ,תד ינדמל רשא הרומה
 .ןשקנ ארל אר ויתובוכראו קוחרמ רמע להנמה * ,יתעוו
 הנה !רופפ אוה הז םנמא :רמאיו ,דאמ .תרובמ היה רסקה

 ודי תא יל טישוהו ! םירצממ אצי ומצע | אוה ולאכ ,רפסמ
 ינא םולכ ,םויה רע התוא רמוש ינאש ,הנתמ יל תחל ה
 -- ! לודג םשור זא ילע השע ןוילופנ רפיקה לבא ,יטראפ
 ,ויריכמ לכ לע הימרכ לש ויתוחישו וירופס ושע = הזכ . לורנ םעוו
 ,ורופפ תא .5 ר"ד םתח--האמה-לדגמ ,אלפנ רצוא ההן
 וארנ ידמ ,הימרכ רע ויפמ יתעמשש הברהמ רחא קו א
 התיה הלודג הכ ,םיפסאנה תא :הדערו .ליח .וזחא הפסאנ וו
 "פעא ,שאר תבשל בהא אל אוה .ותעפשהו ותבש הוו
 לככו ,הלטבל תחא הלמ ףא איצוה אל אוה , ,דימת וב ויצו
 ,ויעדוימ תפסאבו ותיבב בלה תא תוכשומ תוחיש רפסל גחא .
 הרעשה אולמכ ףא רוס יתלבל יבטופ לש תופסאב ריפקמ ה
 ,הרזעל הלאכ ןילוח סינכהל םימאונה רחא לשכנ םא ,ןינעה
 שיאכ וחצמ לע ודי תא ריבעמ היה---המודכו ומצע ר'ע ונ

 ,םיפסאנה ועדי .זאו ,םימיענ-אל םיפיעש שרג? ץמאהו וש
 "סנאילאה, תופסאב שרוד היהש החיתפה תושרד ,החומ א
 ילואו ימוררה  יתפרצה .םיתפב תוניוצמ ,שא ילחגכ תוועונ וא
 ,םישבי ,םירצק ויה ןתמהו אשמה ךשמב וירבד ךא .ירוהה ₪

 רעוה רבח רוהב יבמופ לש תופסאב םימימת םימי בשי רשו
 ,עירוהל שדח רבד .ול היה אל םא ,תחא הלמ 'ףא עימשה

 תא .להנל קר וגהנמ היה שאר בשוי אישנ רותב שמיש יש
 היה רשפא יא םלועמ .ןתמו אשמב ומצעב .סנכהל .אלו ה

 ,תפרצ תלשממ לצא ויתוילדתשה תודא לע םייטרפ םירבד
 תא .רסיקה ינפל ויתואצרה וא ,םירטסינימה וירבח םע וע
 רברל היה שייבתמ טעמכו ,הענצב השוע היה הלאה םירכדה לג

 רבכ הימרכלו ,ל"וח .דילי ףופ ףופ היה רטרבסנינק יכ .ןושא
 תא .לבקל הצר אל הימרכ ךא  ,הנירמה | ינינעב .םשו רי וא הז
 לכ (החמומ) 6010660מ6 ונניאש .רימת הימופב אלנרמו ,תואישת
 הנניא .ותעד לבא ,םידוהיה .ינינעב הרושק םנמא ושפנש ,ונו

 דע ונממ ופרה אלו וב וריצפהו ודמע 1868 'שב קר ,חל
 חונמה ברה היה איהה תעב . ומצע לע תואישנה תא חקל 0
 םיבתכמה לכו ,(ריכזמל באל הנמתנ םרטב) איבמהו איצומה רו

 ויה םבצמ תבטהל םיעצמאה ד"עו םידוהיה תפירר ד'ע תועד
 דעוה ירבחו ,עיצמו ארוקו  ןייעמ אוהו ,הזה ברה לא פו
 םיכלוה םינינעהש ראר רשאכו ,תולאשה תא םיעירכמ ויה ינו
 ורמע ,תועוצקמ הברהלו תומוקמ הברהל .םיפעתסמו םינחוש
 , תונוש .תוצראב םירבח זירפבש יזכרמה רעוה ירבח לא ופוז
 לע .םימעפל .תולעל ךא -- 6 רמוא הימרכ היה -- יגאל
 יהת םג אולו ,ןישובכ םירבר הדעו להק ינזאב עימשהל וז
 הללכב הדובעה תא לבא ,היהא רשואמ עגר הלועפ ןא יחלו
 ףיפומ הימרכ לש ותונתונע ירבד לע ."דעוהל רוסמל ינא /
 ויה םימעפל עימשמ הימרכ היהש ןישובכה םירברה ג ורואנ גול
 ,םאונ םתס היה אל הימרכש ינפמ ,דעוה תרובע לכמ רתוי םינוש\
 ידירש בלב התבכ .אל רוע התלחגש ,הקיתע תורהו .יכ היח 0
 גיפ .היהש הזה תפומההשיא לש .ונורג .ךותמ תרבדמ ₪

 < ,ותמגוד . ןיאש .םיטפשמה תמכחל טטירוטבא ,ינולואית * ףוסול
 ויה ..טנמלרפה ירבחו םירוטניסהש ינידמ םכחו :קיתע * גולוליפ
 שיא---רפסל באל רודיזיא ףיפומ --- היה אוה .דימת .וב םיכלמנ
 ךנוחו לדוג ,גונעו ךר היה ועבטו ותרילמ לבא ,שפנ וע אלמ
 ,הקומע יפוידתשגרה לעב ,ןדועמו קנופמ ליצא ,םינשוש לע
 ' תררועמה הקיטילופהמ ירמגל רזנהל ונוצר תא הלנ םימעפ הברהו
 .םיערמה תדובע תא קר דובעלו שפנ לעג ישגר םימעפל וב

 םינושארה םישנאה ויה הלאו ,תפרצב תוחורה בצמ היה הככ
 םיראותמה םיאנתה לכ .םיששה תונשב "סנאילא,ה תא ודסי .רשא
 תחצרש המ םע רבב דב םיאשונו םימיאתמ הלאה םיפוצרפה לכו
 ימואלה ןויערה לא דוע זא .ועיגה אל .עיגה ,תושעל "םנאילא,ה
 ןיב לדבהה תא ללכ םיסכמ ונא ןיאו ,יחכנה וננבומ  ינפל
 בצמ היה קוחר המכ לבא .התע ונתפקשה ןיבו זא םתפקשה
 תוחורה בצממ זא םישנאה תגרדמ התיה ההובג המכ ,זא תוחורה
 תא לואגל  ןויערה  ,תעכ םיללובתמה לש .תידוהיה םתגרדממו
 םע םחלהל ןויסנה ,תולגהו רובעשה ןמ םלועה לכבש תורהיה
 -- םידוהיה תא .תואכרמה תולשממה לש םינתיאהו  םיקוצמה
 םהה םישנאה .הבגשנ היפוטוא יהוז לבא ,הופוטוא אוהש רשפא
 תולגה תא .לטבל ךא ,תולגה .ןמ םידוהיה תא .איצוהל .ורמא אל
 ועדי אל טעמכ רשא םישנא ברקב ררועתה ןויערה . םלועה לכב
 ,םלוע לש ומורב זא ובשי םה .ועמש העמש תא ךא  ,תולגה תא

 התיהש ,הכלממב :ם יצעויו םירש--םלוע לש ומורב .וכשיש ינפמו
 בשח---הפריבה ינמכמב ,םילשומו ןוהה-ירידא ,לכתב הנושאר זא
 םירבדה) .זא ויה םה : ,םהיחאל העושי איבהל םדיב הלעתש ובשח
 ,םישנא המכ לש םייטרפה םהייחכ  וליפא  ןמזה ךשמב ונתשנ
 תילכת םידגנתמ (ןליבשב םיארחא םה ןיאש :תוינמז תובס לגרל
 הרמהה ירחא םיטונ .םישנא ,תוללובחהה לאו הרמהה לא רוננ
 תא תושעל ןמזהל םיחינמ אלא ,רבד םישוע םניא .תוללובתההו
 לש ,תוינואג לש ץוצינ םהב ,היהש עמשמ ,וררועתה םה ,ולש
 .דיתעל-הוקת לש ,הוהה לע רעצ לש ,םיעונעג לש ,הביש

 בותכל .ךירצ .ותוא רשא רבדה רקיעש ,רמוא ינא ךכיפל
 ,]א הדסונ "סנאילא,הש ,אוה ,הנבל שא יבג לע הרוחש שאב

 רבה הז ירה -- היצויננרוא רותב התע .רוע .תמיק איהש המ
 הרבח שיש ,ןויכ !היצזינגרוא .לודג רבד ונניא לבא ,הפיו ליעומ
 ,םלועבש גהונב ,םינוילימ לש תונובועו ןוהו .תופנכה הל שיש ןויבו

 תוטלחה טילחהל ,להקהל ,הררש הב גוהנל םיצור  םיריבגהש

 .תופוק שי רבכ :םילאידיאל דוע םיקקזנ םה ןיא ,ב'עב תויהלו
 עבטמה שי רבכ : תיבהל םיבצוח םירבד עימשהל םיכירצ םה ןיא
 שי :,אורבל םילוכי :ןיאמ שי. אורבל םיסונא םניא , תלצלצמה
 :דינא םא קיודמ רתוי ,תאזכ הרבח לש תושארה הבוחה .שימ
 ורמשל ,ןושארה  ןויבצה תא קיזחהל ,איה  ,תאזכ העונה לש
 ,ינחורה עפשה תא ךישמהלו ןיעמה תא ריבנהל ,"דימת-שא, רותב
 הנובתהש ,דינהלו ,לבוי לש ט"וי ינפמ ,תמאהל אומחל הלילח
 םירדפב ,ןוהב ,רמוחב םנמא ,החכבו התרהטב הרמתשה הנושארה
 ,הפיט דגנב לודג םיכ הנושארה דננכ איה תיחכונה "סנאילא,ה
 לדבהכ כ*ג אוה התעו םינפל "סנאילא,ה חור ןיב לרבהה לבא
 .ךופה .ררפב קר =- ל"נה

 "םנאילא,ה תמשא תאז ןיאש ,תמאה ליבשב ןייצל .ךירצו
 םלועה לכבו תפרצב םינינעה בצמ תא ליעל יתריצש יפל ,רבל
 לש תפְרצ לא המוד הנניא התע לש  תפרצ | יכ ,תוארל לקנ
 תונש לש הפוריא לא המור הניא .התע לש הפוריאו ,םיששה תונש
 ןיא ;םישונא םינינעב .תלפממ הנניא התע לש תפרצ ,םיששה
 יאמינ .אולמכ וליפא התרבח לש וגבש םירבדב תעגונ  הלשממה
 ארק רשא האירקה תא ארקי יתפרצ רש יכ ,תעכ ריוצי אל
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 ,םיניפה לא וא: ,םינאליפה לא עגונב וליפא -- ה קו ל פ ונמזב
 תא אלמי אל [0שזח. 0. 260. .םידוהיה לא עגונב םג המ
 .תרחא הנידמבש | תוינערופו תופירר  ירופסב זא וכררכ וידומע
 םינותעל סינכהל ףוס םי תעירקכ היה השק םימורגופה 'ימיב
 תיצמתה ןמ תיצמת וליפא ,תורצקו תומועז תועירי וליפא םיתפרצה
 היה ,ןבומ םעט ינפמ ,תפרצב אקורו ,עידוהל היה ךירצש הממ
 תעכ תפרצב ץוחה רש ,התלוז ץראב השק היהשמ רתוי השק רברה

 -וראמב ףירשה בל לע רברל םידוהי תורצפהל שרדיש רשפא ;
 ינפל אל ףא ,הלודג הלשממ ינפל םירבד תוצרהל אל ךא ,וק 2%

 הנשיש המכ רע ,תיטילופומסוקה תודהיה .הינמורכ הנטק הלשממ
 יוושהו שפיחה תונויער ,התקלו המגפנ תוילרבילה ;הלצ רס ,דוע ,
 לבא ,םילעופה תונלפמב םהל טלקמ תעכ ואצמ טלחומה |

 היונפ ןתעד ןיאו  ןהיתוגארב ןה  תודורט הלאה | תוגלפמה
 ,םיקוחר םירברל

 םג שי ןהמ ץוח .תובכעמה תוינוציחה תובסה ןה הלא
 ,ותמ םינקזה ,רטרבסנינקכו הימרככ םישנא ןיא :תוימינפ תובפ
 ,תמיק הרבחל אישנ הזיא אוצמל רשפא תפרצב םיריעצהמו

 תורבחל םיאישנ אוצמל רשפא ,ןונה אישנ םנ תויהל אוה לוכיו 4
 םילגרומהו םירידתה םירברה  לכלו תויסנכ יתבלו הקדצ לש :

 הנידמה ,ויחב \ ,רזווי אל לבא-- ,םהב תדלוס  א'נב ' תעד ןיאש
 םירוהי םירחבנ הזיא שי םא .תרכינ תודהיה ןיא טעמב תפרצב
 םניא םמצעב םה יאדובו ,טידוהיכ םמושר רכינ אל--טנמלרפב
 1810080]0006ע0 הלמה הראשנ , םידוהיב םמצע תא םיבשוח
 תודחא | ןיא | % יתבא ןויער | הזיא העיבמ איהה לבא --
 בשח יארוב הימרכ ,תיתרה תודחאה הנממ התוחפ ילואו ,תימואל
 ומצע תא בשוח התע םילודגהמ ימ--השמ תד ןבכ ומצע תא
 ,הימרככ ,תודהיה תא ישכע בשוח ימ %השמ תד ןככ תמאב
 םיירוטסיהה םילאידיאה לכ תיצמתו תישונאה תומילשה תילכתל

 ןיב = ,ימואל ירוהי אוה ירה ךכ שיגרמו ךכ בשוח םדא םא -
 רתב ןנילזא אל ,יב הנכתמ ונניאש ןיב הז םשב הנכתמ אוהש .

 לע |, םהיתא | לע םיניגמה | ,םישיגרמה  םודוהיה , אמש
 םג היה הזכ יתיצמת ידוהי  ,םיימואל םידוהי םה הרותה רובכ
 הנש ךשמב סנאילאה אישנ תנוהכב שמישש קנומ המלש
 ,(1868-80) הכוראה :ותואישנל הימרכ רוח םרטב (66-6ל) 'תחא
 ץראל ,ונמע  תורוקל ,תורהיל  ולוכ רבוחמ היה  ךנומ המלש
 הזכ הלועמ סופט .תירבעַה הפשל ,תירוהיה היפוסולפל ,לארשי
 ילעב .ויה הלא .טרעפפא סםוילויב  ונרודדינב דוע וריכה
 טרעפפא סוילוי .הימיאלה :תולדגהו סוחיה תשגרהו תובהלתה
 תא אנקל ול היה רשפאש םוקמ לכב ,סנאילאה תומשנתה היה
 םוש לע סח היה אלו םומנ םושב חיגשמ היה אל "ומע תאנק
 רוע התיה הלאה םישנאה ברקב ,לכ ינפמ רוחא בש אלו הרשמ
 הלאה םישנאה לבא .תססותו תרעיס ,תטהול הקיתעה תודהיה
 תחפשמ לש הפיס .רוד רימעהל אלו ,הרבח דסיל קר  ולכי
 לש :םתודהיש ינפמ ,ןוסלרנמ תחפשמ לש הפוסכ היה הימרכ

 ,הקומע תיתד הרכה לע הרסונ ,םהיניבש לדבהה לכ םע ,םהינש :
 הרכהה תא םירסח ויה םהירחא םיכשמנה וא םהיאצאצש ןויכו 7

 לועלו תוריהיל לבא .ץראה ןיבו םימשה ןיב םיולת וראשנ תאזה
 תרפמנ הנניא תימואלה תרוסמה.תובא לע םינב ןוע דוקפל בשחיורברה
 םלועב ונל ויה זא .,רבדה היה ןכ ולא .ןבל כאמ אקוד השוריב
 תואלשלש ,םימכח לש תויטסניד ,םיטוירטפ לש  תויטסניר קר
 לע .תדמוע .הנניא המואה ,תוקסופ ןניאש תושורי  ,תוקתינ ןניאש

 ןורסחהשו .,םשו .הפ תונורשכו  תוחכ וחמציש  ךירצ וז .השורי =
 , : . ,ללכב .אלמהי /

 התכז אל לבא ,סנאילאה תשוריל התכז תיתפרצה תודהיה

 ו

 קאוא םיאבה םיקרפב ,הנושארה תובהלתהה התוא :תשוריל
 תוקמ הטכב וארבנ  רציכ  ,תינתשהו * ךולה | רבדה ךלוה
 : טעמה םורבדה םה המו ,םינושאר לש םתוכזב םילודג םירבד
 .תעכ םישענה
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 , הָפיִחְל הָנפ שארמ

 וטמ ונאצי  ונחנאו ,םימשה יצחב ןיידע הדמע שמשה
 ואותו םיקיתע םינמומ .םירוהי םיבשוי הזה רפכבש ,יתערי .ןיעיקפל
 :טיחח כרממ .ןיעיקפ איה הקוהר .םהילא ערותהלו םתוא תוארל
 וא םירקבמה םה םיטעמ ןכ לעו ,איה השק הילא הליבומה ךרדהו
 לו שי .הוה םוקמה .תורא לע טעמכ תועירי = ןיא .תורפסב םגו
 זוווכת,ב  םינויצ = וזיא  ,םיינבר 4 םירפסב | תונטק תורעה וזיא
 'פוגונתא רמאמו .ץינול לש ויתוחולמ רחאב דדוב רמאמ ,"ץראה
 % קה רשפא 'א [,ירעצל) = .דרגטבסילימ | גרבנסיו  ר'דה לש
 "= ,(ינמרגה "פובולג,ב םפדנש  ,גרבנסיו לש ורמאמ תא גישהל

 יותוטמ - .םולועו םיכלוה | ונא = .םירה ןיב תרבוע | ךרדה
 ש : לא בורקה קאמר'גה ונכשו אוהש ,דובאז רה אוה הבורקה

 'ומאוה לש והבג .תיברעמה לארשי ץראב םיהובג  רהויה םירהה
 רע םירהב םיליכשה  .רטמ 1990- --קאמר'גה לשו רטמ 0
 ינ .םיהה תועלצב 4 םילהפתטו | םידרויו = םילוע םה  .םילקועמו
 מעלה לע םיקילחמ םיסוסה .תוקומע תומוההל הלעמלטו .םיעלס
 טוווב ןכאל ןבאמ םיצפוק וא .,המראה | ךותמ םילועו םיעקובה
 ןו גג לע וז תורוש תורוש תוממורהמ תגיקנע םינבא  .םירהה ןט
 / המרנ קוחרמ | .ןהל תונומראו םירצבמ | לש תוברוח | תומדו
 שהש םינינב תואלמה | תולורג םירע = ךינפל האור התא ולאכ
 עיוופמ .םיעלס םישגפנ םעפל םעפמ | .תומרע .תומרע ומרענו
 וטנפל :.הכהעמב םתוא החינה- תיקנע רי .ולאכ | ,םיעלס יבג לע
 % תובצמכ תוארנה = תוחומשו תו"ודג םינבא  ךרד .םירבוע ונא
 הנוח קר אל ונכרדב םישגופ ונא * םלואו  .םיקיתע םיקנע ירבק
 /\ םירצבמ  ,םירפכ לש תויתמא = תוברוח םג \םא יכ -,תומודמ
 קטעמ םירוופמה םיעלפהו הולודגה םינבאה הארמו  ,םיקיתע :םינינב
 תו ןכלב הלעמו ,ורבעש םייחה לש" ןברוחה םשור תא רהוי רוע
 ונוחה יובר תורמל ךא = .תאזה ץראב ומחלנש :הומחלמה רכז
 הונעמ .המדאה ךכל יוארה םוקמ לכב = ;הבוזע הנניא ץראה
 ושווחו ,קוריה םעבצ תוננערב  ןיעה תא םיביהרמ .םיקורי תורש
 וש ןח היולב בלה הא תוחמשמ  םירהה ןיב םירזופמה  םיצע
 .רידאה עבטל : םיפיסומ

 עטו ,הלעמל  םילועו .םילוע ונא .בושו : ,םידרוי ונא  םימעפל
  םינווק  ונחנא הנה .תחתמ ונינפל רשא רככה .בחרתמ טעמ

 [ מפל םיענכנ = ביבסמ | תועבגהו = םירהה- לכ = ,רובאזה שאר
 מנ רמוע ברעמה ירה לכמ  "הלעמו ומכשמ, הובגה .קאמר'גה
 לחג רשימ---רובאזה שאר .ןופצמ רובאזה דעב ךרדה תא םסוחו

 ו תא החומ ןנערהו יחה םעבצו ןותוא .םיפכמ .םיחישו תורש

 פע ךר ריואה  .םיהובג .םירה ישארב = םייוצמה = ,תומהו .םעזה
 תוומ .לוחכה קפואה .ךותב םימלעתמו םירהה םילפשנ טאל טאל
 ,לל5 ברעמ ימש .למרכה שאר. .ףקשנ תיברעמ>תימורד תאפמ

 " יאכ .אוה .םיה .ןמ ;םשמ בשנמ רירק חור  .םינבלו םילק  םיננע



 כ

 ,הלקה .ותמישנ תא ונא םישיגרמ לבא ,םיאור = ונא
 אוה ןנוחמו לודגה .םיה אוה בורק  :בלה לא .תרדוח הע

 : .הנצרא רג
 םלענ יניעמ .םינבאו םיעלפ ךרד דובאוה ןמ םידרוו נא

 חורב דוע שיגרמ יניא  ,םיקמעהו םירהה םע לודנה רנו |
 םואתפו ,תועקבו .םילה ןיב םילתפתמ ונא בושו ,םיה מט
 הלעמל םילועו םיכלוהש םיבר םיתב העקבב רה ירוחאמ ואו
 הביכר תועש שלש יהחא וילא ונעגהש  ,ןיעיקפ רפכה והז ,ָ

 + |ורוממ הו
 החמשב ונתוא םדקמה ,טחישה * תיב לא םיאב ונתנו <

 ונניא יתיב .דמלמו ןוח  ,טחוש אוהו ,יררפס ,אוה תפצ .ןג
 תלדה רי לע .תונולח וב ןיא תיבה , םיברעה םיחלפה תג

 לכ םיצלוח ךומנה םיקמבו ,טעמ הפצרה תאשנתמ
 : היבגה .םוקמה לע םילוע םה ןכ ירחאו = ,םהילענ = תא מ

 םהילעו ,םירכ תוריקה רי לע ; תולצחמ הפוכמ :הוה םיקמו
 תשא ,הנקזה תבשוי תחא הנפב .םיחרואהו  תיבח .ינג ₪
 לבא ,ןשע אלמ תיבה ,הפק הניכמו \ םיריכה < די לע שו
 ,םיחרואה תא אלו תיבה ינב תא אל רעצמ וניא הזה ומ

 םיאבש ,םיחרוא לבקמ ונדוע תיבה לעבו ,םויה דעומה לוח <
 תונומא ינב * םיבשוי ןיעיקפב . גתה  תכרבב "ותוא .ךרבל רפנוש]
 םהיפב תוכרבו םיאב םלוכו םימילשומו םיזורה = ,םירצונ תשא
 ,תלרה לצא הנפב םהילענ תא םיצלוח םיאבה . ירוהיה מח

 תוליגרה : תולאשהו תוכרבה ירחאו ,תיבה .לעב רצמ השיגפה וא
 תבשל הלעמל ותנמזה ייפ לע םילוע םה, םולשהו תואירנה |

 ,םיזוגא םגו הצמ םינתונ ,הפק םישינמ 'חרואו  חרוא לכל וזו
 המואמב םילדבנ םניא םהו  ,םירוהו  םג .םיסנכג = גזה ד
 תיברע םהומכ םירברמו  םיברעכ םה םישובל ,םיברעה םהינ

 תושובל  ןה * םגו ,תוידיהי .תומלעו םישנ  םנ םימעפל
 בור םלואו ,תופוכמ ןניא ןהינפש אלא ,לרבה לכ ילב תומוע

 .םיולג םה םהישנ ינפ םגו ,םיזורדו םירצונ .םה .יעיקפב םינמ
 םיסנכנ םהשכ ךא ,םמצע-ןיבלדםניב .םג תיברע םירבדמ :םיוהז
 ! תיררפסה הברבה תא :גחה דובכל םיפיסומ  ,"םולש,ב םיחחונש
 םירבוע .םה הלאה תוירבעה תוכרבה ירחאו ,"תובר .םינשל נז
 , תוליגרה  תויברעה תנע

 יתב תאו רפכה תא תוארל הצור ינאו  ,בורעל המונ שמשה =
 הדעה שאר .יתא םיכלוה .תירבעה הדעה שארו טחושה ,םוז
 .ןיידע הפוקז ותמוקו אירבו קזח ונרוע לכא ,םועשת ןב קו

 4--6 ןהמ .תוחפשמ םושמחו האמ וב שי .,לו אה
 ,הוש רפסמב תויזורדו תוירצונ :תורָאשנהו - ,תוימילשומ .תחפמ
 יפ לע ףאו .הדחוימ .הנומא שי םיזוררלו  ,םה םיסקודותרוא םיווש
 םיערוי םה ןוא תאז לכב ,םיזורדה םע תוריריביו הברקב םייח םידיחה
 תא םירזמ םיזוררה םיריתסמ  ,עוריכ .,םתנומא לע .םולכ -/
 םתרותש ינפמ  ,םדיב הלוע  רברהו ,םתרותו . םהנומא הש
 תונויטנב םרמע ירחא קר ךכל םיכוזה םידיחיל הלונ הש
 םיעדוי םידוהיה .,הנומאה ינינעב הנרדמל הגרדממ םילועו ם

 שי = .ורתוו .והילא תא .םיאיבנ רוחב םיריכמ . םוזורדהש
 םיארוק םידוהיה לבא .םידוהיה ךרי יאצוי םה יכ ,םירמיאה טו
 יב ,ןיעיקפב קר .אל. םידרפסה םהל םיארוק ךכ + םיחשלפ ₪"
 ןחיגש רעפאו ,רוסי לכ ןיא הזה םשל םלואו = ,ץראה לכנ 8

 םיטבש םיאצמנ םהיניבש ינפמ ,םיתשלפ םשה םיזורדחל
 : ,ללשה לע טיח

 םיתבה .םירה ןיב הרצ .העקבב יונב אוה ,דאמ הפי רפה ,
 ץיקב שמשה םוח ינפמ םהילע םיניגמה * ,םירהה יד
 .םיבּוט  תיניעמ רפכהל ול שי"  ,ףרוחכ  םירקה תות

 / %+ העולם  3% : : 9

 םיבחר תורשל תרבועו העקבה .תערתשמ .האלהו ןיעוקפמ
 .םינאתו תיז יצע םירהה יתכריב .םילדג .ןיעיקפל .ביבסמ ,,םוירופו
 והוש ,םורמוא .דאמ  קיתעו יקנע בורח םג .אצמנ םיצעה ןיב
 הוה ץעה ןמ קוחר אל .יאחוי ןב ןועמש 'ר ונממ :ןוזינש .בורחה
 םגו  .םידוהיה  יניעב .אוה .שודק הוה .בורחה .הרעמ םג תאצמנ
 תרדהב וילא .םיסחיתמו ותוא םירמוש םלוכו ,םיברעה יניעב
 , שרוק

 לכב  ,םירוהיה יתב לא םיסנכנו םיאצוו יכרד:הרומו ינא
 ונתוא םונימזמ תיב לכבו ,תופי םינפ רבסב ונתוא םילבקמ תיב
 ומב ,תיבה םינפב ,הזל הז םלוכ םימוד םיתבה ,דועסלו תבשל
 ןויקנ האור ינא רחא תיבב קר .םיטיהר לכ ןיא ,םיברעה .יתכב
 םידגב .גחה דובכל' השבולמ תבו 'םיפי רתוי םירכ ,לודג רתוי
 בוט ירמחה ובצמ ,הארנכו ,תונח שי הזה תיבה לעבל .םיפי רתוי
 םימעפל חלושו הניטנגראב .בשוי וינבמ רחא ,רֶפּפה ינב רתי בצממ
 ,ותחפשמל ףסכ טעמ

 ךרבל .ואבש ,םיברע םיחרוא םיאצומ ונא םירחא םיתבב
 םיברעה םימק ,תובוחהרב ונרבעב . חספה גהב םי:והיה תא

 ןיב תאזכ .תורירי ,גחה תכרבב ונתוא םג ךרבל ונתארקל םיכלוהו
 השענ ןאכש המוד .ייחב הנושארה םעפב האור ינא תונוש קונומא ינב
 םימלשומ ,םיזורד ,םירצונ רחא םוקמל ףוסאל הפי .ןויסנ הנישאר
 תותדהו םימואלה ןיב םולשה לע וניאיבנ ןוזחש ,הלגתנו ,םידוהיו
 ךכ .לכשו .גניסל .ררושמה וילע םלחש לאידיאה .אוש ןוזח ונניא
 ץראב תונפה תחאב םייקתנ הפוריאב תואיצמה = ןמ אוה קוחר
 הבהאב ויחא לא שיא םיפחיתמ תוגושה .תותרה ינב לכ .לארשי
 םיכרבמו םירקבמ ונינכש ,םידוהיה יל .וחס ,וניגח ימיב .תוערו
 טחושה | ,םתוא ךרבל םהילא .םיאב .ונחנא .םהיגח ימיבו ,ונתוא
 םוכהוא םה םגו ,םיחאכ םתוא םיבהוא ונחנא, :שגרב .יל רמא
 אל .הוע תאזכ תומימתב ורמאנש הלאכ םיטושפ םירבד  ."ונתוא
 םירברה תאו ,םדא יפמ םלועמ יתעמש
 םידוהי יפמ יתעמשש ,וללה םירבדה .ןיעיקפב םירחא םידוהי
 םג .ינואיבהו .תימואל הואנג יברקב וריעה ,הז הדנ רפכב םיטושפ
 הפיטמה ,הפוריא לש ההובגה התרומלוקב שייבתהל .השוב יריל
 .םעו םע .ןיבו שיאו שיא ןיב הביא .תלטמו  האנשל

 ונכלה ונחנאו .,רפכה תא וסכ םיללצה .העקש שמשה
 אוהו ,לודג ונניא. תסנכה תיב ,.בירעמ ללפתהל הלודג היפונכב
 םידיוסמו  םינבא - םיונב  תוריקה ,םיטושק לכ .ילב טושפ תיב
 ,.לכ תא .םיפיקמ רמח ילספס .תובוטח םינבאמ היושע הפצרה ;ריסב
 אוה הזה תסנכה תיב ,םיסנפ םיולת תורונמ םוקמב ,:תוריקה
 הנבנ .אוה .קיתע ונניא אוהו םיררפסה תויסנכ ,יתב לש םסופטמ
 , ןיעיקפב הינעה הלהקה .תרועל אבש אירבמ ןב ידוהי ידי לע
 יבשוי ..םיררפפה .לכ לצא םיגוחנה םה הרובעה רדפו  תולפ>ה
 הנה .םיאבש ,הירבטו תפצ יִרוהי תעפשה תחת םיאצמנ ןיעיקפ
 הנומא ינהנמב  םילדבנ םה ןוא .ןכ :לעו ,ץיקה .ימי תא .תולבל
 . ללכב .םיררפסה .םירוהיהמ

 ,.ברעה = תרועס .לוכאל טתושה . לא -יתסנכנ הלפתה ירחא
 יהפצש ,םיציב לש .התיבח = ,תוקרי לש תבורעת ןימ .יל .ושיגה
 רעוכמ היה הצימחה הארמ .הצימה ןימ הזיאו קורי ןמש ךוהב
 התיבחהו  תוקריה ןמ .הב תעגל םג יתלוכי אלש רע ,ךכ לכ
 . תיבה  ילעבל .ןובלע .םורגל .אלש .ודכ.> ,םועטל .יתייה .חרכומ
 םג הארמה םג .יברקב וררועש .שפנה:לעוג לע .גילבהל יתלרתשה
 תא לכא אוהש ,ינולגע בוטל רוכזו ,הלאה םילכאמה .לש םעטה
 םיש.אה לש .םתחורא . לכואכ . תויהל = תלכיה \תא יל ןתנו לכה
 ,םיזוגא .םג .םיחנומ ויה .ונינפל םשוהש םטה לע ..הלאה .םיבוטה
 לבא .םילכאמה . ןמ רטפהל ירכ ,םהמ. תחקל ידי תא .יתטשוה נאו

 ! יפמ םג יתעמש הלאה



 תא וחקל, םה :הידליו הנקזה תיבה תלעב יתרועל ואב םעפה םג
 יתלכי המו .,םיניערגה תא יל ונתנו םהינשב םתוא וחצפו םיזוגאה
 .וזכ תודידי דגנכ הנובת ןיאו הצע ןיא + תושע ל ,ללמואה ,יכנא
 םג שפנ לעוגבו הרותב םהירימ םיניערגה תא יתחקל יחרכ לעב
 ואיבה .רחא תיבמ םג ,לוכג העדי אֶל ןיעיקפ יבשוי תודירדי : ,דחי
 ,המדא יחופת םע יולצ רשב יל

 .תיברעה םג תירבעה םג התיה החישה תפש ,ונרבדו ונבשי
 --ונאדילומ בקעי- -הירבטמ 'דחא ידוהיו טחושה קר רבדמ תירבע
 סופמ אוה הזה יתירבטה ,ץיקה ימיל ותחפשמ םע ןיעיקפל אבש
 לארשי תורפסב הבר תואיקב ול הנק רבכו ריעצ ונרוע .ןינעמ
 ,וקוראמ רילי אוה ,השדחה ונתורפסב תועידי םג ול שיו ,הקיתעה
 דימת אב אוה ץיקה ימיל .הירבטב בר ןמז הז בשוי 'אוה לבא
 םידוהיה ימי ירבד לע רפס בתוכו תורפסב קסוע :אוה ,ןיעיקפל

 םיירבע = די:יבתכ וז .הדובעל בר = רמוח אצמנ  ודיב  .וקוראמב ,
 ךלוה רבכ הוה רפסה .ותחפשמ ינב יריב ורמשנש  םייברעו
 ידיב שיש שרחה | רמוחה ילגרל .ול היהי לודג ךרעו  ,םפדנו
 הפש םוש עדוי  ונניא הזה ריעצה שיאהש ,קר לבח .רבחמה
 םיצוחנה | םיירוטסיהה םירפסב שמתשהל לוכי ונניאו , תיפורוא
 יולה רוספורפה םגו ,םינוש םישנא רבכ ואר ורפסמ קלח .,ונינעל
 תא וללה םהו -- ,לארשי ץראב הרבעש הנשב היהש * ,זירפמ
 ךרעה ברו שדח 'רבר הזה רפסה היהי ןפוא לכב :ותרובע-
 .תיערמה ונתורפסב

 םישנאה יבלל םה םיבורק המכו ,רפכה ישנא תבסמב בשוי נא "
 .ונחנא .םהרבח יל המיענ המ  ,םויה דע םיתיאר אלש הלאה
 לעו .ןיעיקפ .תוינומדק לע ,תיברע ,תצקו תירבע תצק / ,םירבדמ
 תוכרבה ידי לע םעפל םעפמ קר 'תקספנ החישה ,יחכונה  הבצמ

 וה, .הפי הפשב תואמחמ ריגהל ערוי טחושה ,תוגוהנה תוקלחהו :
 ."גחה .ימיב חרוא ונתיבל אבש ,יל רמוא אוה ,םימשה ןמ ג

 םירוהיהש ,םיבשוח ,עדוי .ןיא ןיעיקפל םידוהיה ואב :יתמ 0
 ירוהיש ,רשפאו  ,םימודק רתויה םינמומ הזה םוקמב םיכשוי
 ירחא םג לארשי ץראב וראשנש םידוהיה .ידירש \םה | ןיעיקפ
 .םהימימ .תולנ ועדי אלש םיטעמה םידוהיה .םה םהו  ,ןברוחה

 שולש ינפל .ןיעיקפב םידוהי בושי רכזנ תינברה תורפסב 5
 תיב,ב ,י"ראה ירפסב תרכזנ תאזה הדעה ..םינש תואמ עבראו
 המש םיאב ןכ לעו ,בוט  אוה. ןיעיקפב םילקאהש ,רמאנ "ףסוי

 לע המזחנש  ,הבושת תאצמני ינארטמ ףפוי 'ר תוכושתב ,םירוהי |
 יחבש,ב םג  םירכזנ ןיעיקפ  ידוהי .ןיעיקפב ובשיש תפצ ונבר ידי
 ."םילשורי

 ויה ,םידוהי תוחפשמ רשע הנומשב ןיעיקפב תואצמנ .העכ .
 לכל שי ושכע .םהמדאמ םנרפתהל ולכי  ןיעיקפ ידוהיו :,םימי >>

 םנוד ןהל שיש תוחפשמ שי ,המרא םנוד 46-50 קר ןיעיקפ :ירוהי
 םיתיז טעמו תוקרי םהל הקיפסמ המראהו ,המדא םימנוד ינש וא
 םה ירה ,המרא ןיעיקפ ידוהיל םהל ןיאש ינפמו , םתוב יכרצל |

 רכשב םיזורדהו םירצונה \ םהינכש לצא םילעופ רותב םידבוע
 םהישנ םג .(דחא קנרפ םה שורג 6) םויל שורג 5 לש םעומ
 םג ןיעיקפ ירוהי ןיב שי .תוטורפ רכשב הרשב םידבוע םהירליו
 תחפ ,םיחלפה ליבשב םילענ םיניכמה ,םינעצר 6 ,רחא ינונח
 ,רפכב המועפ תוגרגתב םג םיקסוע .ןיעיקפ ירוהימ םידחא ,.רחא
 םיחרואה םהיחאמ .םג .ןיעיקפ ידוהיל םהל שי הנטק הפנכה 0

 בוטהו ךרה םילקאה = .הירבטמו תפצמ ץיקה .תומיב המש םיאבש :
 םיינעה םידוהיה תא הנה .םיכשומ  םייחההיכרצ "לש לוזה :םגו ו

 .הירבטבו תפצב םישפורמה | םהיתובוחרמו  תופופצה | םהיתורידמ -
 ץיקח ימיל = ,ןיעיקפב הלאב תוחפשמ שש רבכ ויה חפפה ימיב
 לש קלח םהל םירכוש םינטויקה .תוחפשמ םישלשו םירשעכ .תואב

\ 

. 

 וצ

 ןונו ,חיב-ינבכ חי .םיררו םיהלפה לש ."תונומראה, רחאב ררח
 רוזחנ סג ולו ןץ'ק .תואנב תבשל :תוטורפ רכשב םילוכי םה הזכ
 אש ם לבא .,וירומחו ויפוס  םע  ,היבה:תלעב החפשמ םע רחא
 ו םלכל אלש ינפמ = ,םירוהיה ידיב ולכ ונניא תאזה "הסנרפה,
 "לא תוריד רוכשל םיכירצ .םירוהי = םיחרוא הברהו ,םהלש םיתב
 : .םידוהי:יתלבה םיחלפה

 גט טאל םיבע הסנרפ רסוח ינפמו  לודגה נועה ינפמ
 שגנ 0 ןיעיקפב ויה הנש םיעבש ינפל = .ןיעיקפ תא | םידוהיה
 ןיננ ללכב ןוילעה .לילגב ,רסחו ךולה ךלוה .םרפסמו ,םירוהי לש
 %/ מנ העיפשמ םתאיציו = ,םיברעה .ןיב .הקירמאל * האיצי .תעונת
 .קקירסאב שיא םישלשכ ושכע םיאצמנ .ןיעיקפ = רפבמ = ,םירוהיה
 .הנטנגראל ורחאה ןמוב וכלהש ,םירוהי םיריעצ 11 םהמו

 קא ,טחושה תאמ יתד ךונה :םילבקמ םירבעה םירענה
 עדטול ויפמ .ןואבה תפוקמ טחושה 'לבקמ ,שרוחל 'רפ 40 ,ורכש
 ןזו דלי ינפל איבה ,ותיבב יתבשב .ללפתהלו אורקל םירענ 0
 לש ןכ ירחא .ארקו ויכרב לע רמע דליה :.וב ארקיש רודס ול
 ןקוא ומגרה םהו ,תירבעב .הורדוב םילמ שוריפ .םירחא םידליל
 | .תיברעל

 :פחלפה סג הוה ךונחה :קיפסמ ונניא .ןיעיקפ ינבל םג לבא
 היננ תא םהמ .םידחא :םיחלוש ןכ לעו  ,רתוי .םישרוד םידוהיה
 .הואנותשלפה הרבחה ירי לע ןורחאה ןמזב םש חתפנש ,רפסה \היבל
 םיונאה ירליו ,היברעו תיפור םירמול הזה רפסה תיבב .תיסורה
 גואה הנומאה  תורוסי , תאו תיסור םידמול ןב םג ןיעיקפב םידוהיה
 ןועיקפב . ונ-ש  םירליה םיערוי ושבע  .(תובלסובארפה) .תיסקורות
 היא רועב .תוררוב :תוירבע םילמ םגו .תודדוב תויסוה םילמ וויא
 יוס תירבעה תאו :,תיפור 'םהא  רברל | רבכ | היהי השפא = ןמו
 'טנ םחיפב = הרוגש  תישענ ונלש .תולפתה םע רחי ,םבלמ ירמגל
 חמשה אל | םא ערוי .ימו = ,'םימשבש | וניבא,  תירצונה הלפתה

 פאב הנהו  ,ונידליל .םיגאוד :ונגיא ונא ?תונושארה הא הנורחאה
 ;ןנוק ונידלי תא םיבירקמ ונא ךכו .ןושלו .הנומא םהל .םינקמו םירחא
 ,םירחא לש תויתדהו תוינירמה  תופיאשהל

 ות לככ איה םג .תעדוי תיסורה תיאניתשלפה  הרבחה
 ושכנע = תחתופ  איהו = ,ךונתה חכ | לודג המב  ,תוירצונה תורבחה
 [שקפ .הויבסב  .םייסור .רפס .יתב .לארשי .ץראב  תומוקמ הברהב
 .ןאנתוב ,ףסוי רפכ ,המר םירפכב םייסור רפס יהב םיאצמנ

 עחנ אל ונהנא םאו ..הנונתמו ךלוה ןיעיקפב ירבעה .בושיה
 .יונעה .בושיה .החמנש ומכ  ,אוה םג לטבי זא = ,ותרזעל .אובל
 הנוהב תוירבע  תולהק ויה ןמז הזיא .ינפל .לילגב םירחא םורפכב
 םיויהי םינפל ובשי ןכ הנה ,דחא יריהי ףא םהב ראשנ אל ושכעו ,םירפכ
 ,ןונ תוחפשמ 150 ובשי המלע  רפכב  ,הירבט לצא ןנע רפכב
 בש .הנש ל0 ינפל רוע ירבע .בושו היה ףסוי .רפכב | ,י"ראה
 לוו ,הלאה .תולהקה ולטב .ושכע  .בלח שוגב םג היה :ירבע
 | ,ןיעוקפ תלהקל , םג .יופצ הזכש

 עשב הבו ,לארשי ץראב תויציזופ תריציל םיפיטמ ונא
 וגז יפל  ,וניריב םנשי רבכש תומוקמה קוזחל  םיגאוד = ונניא
 !וומו ,רפכה .היביבסב המדא :תונקל  רשפא  ,ןיעיקפב םירוהיה
 .\אשהל ןיעיקפ ירוהיל .תלביה תא ונתנ אל עודמו ,תאז ונישע אל

 ₪ ןיעיקפ  ירוהי +וילא םירושק םהש םבשומ םוקמב םירכא
 "ה--החפשמל םנוה 106 ,טעומב םיקפתפמ םהו ,הרלמ םירכא
 ושוח הבשומ םיקהל ןטק םוכסב רשפא  ךכיפלו ,לודג רשוע הז
 ( ₪ .לארשי [האב האירבו

 ![!חטיינוריע ירוהי ךופהל ךכ לכ .תוחכ הברה םיזבזבמ :ונא
 'חה םייתמא םירכא ונל זישכו  ,לארשי:ץראב  ירפכל .ץראל

 / . 0 / ו ו 5 ,
\ 



 רתוי :םיקומע םישרש | היסור תוכלמבש תופנה .\-

 .םימשה תחוו |
 ץראב | תואור וניניעו ,תושעל המ ונל ןיאש  ,םיננואתמ וא <
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 םינקמו םירצונה םיאב | תוינכת םירצויו םיבשוי  ונאש

 תעבו "םיכחמו, םיבשוי ונחנא ; חתפש תאו םהנומא תא א
 +. .ברחיו םרהי םא ונל תפכיא אל ,ירבע רפכ לש רורש נא

 ..יביִבָאָה בֶרָעְב יִתְראְשַנ דֶדָ

 , םנָעָה ביִבָאְה בָרָעְב יתראשנ רֶדַב
 ,םיִרושַה ויִתּודשַפ- דַָ |

 תַחַתְמ יִתְדִרוה ישאר תֶא ענו

 ,םותיו רז .םלּוע לש ונוי דב

 ושרפ תומָמוד תוזְר םִיָפַ פלא ומ

 תוצּוצְר תומָשנ פלא ולא

 ;ישאר לע בֶרָעָה "לפאר םמּוד ופרפו

 יִתיִוְר דקה אמ יא
 יִפָא לֶאְו ,םיִנָבְל .ביִבָא םוי תוהש
 יִבָבְלּ ,םיקוחר תודָשְמ :וחיִר אנ

 אביו --תורונפ יפְלַאמ הָמָה רע

 .יִתְעְְי .אל ינו ,בָרְעְה על
 . לפ לע רָרָי לילה ןוגו ,הָאְ
 םֶחיִרְו ,םיקדה םיִרָחָה תובָשָע םיִרעה

 :אופקה ריואּב רו .

 שארייעורפ ; םיִלְלַ "גה -

 ...בָחְרְל ופראל םילממ

 ,ירוחרה אה :בֶרַעָ -

 ּףְלהִמ ,םיוילו םיִלק םויירותְרְ

 תַמָלֶא לוק-תַּב- םיִמְלִא םיִרָה ב יא

 ו שיש תוטעומה :תויחרזא  תויכזה ץמוק ,הבררא .
 :יִבָנ לַע ףֶרפִרְ
 יבָבְל שרוח המ ,עָדי ןיִאְ
 < עד ןיִאָו ,םֶהיִלָ
 =-םיִלָלצַה-תוקַהְל ןיִּב ףְלהְתֶא דָובְכ יִּכ
 ל
 ;הֶרְוחַשַה יתר יִפְנכ תֶא םאָחַּפ םיִרָא
 ,לָפְַה בָתְרְמה דרי הָעָצְפִנ הָיחְְ
 פשה דע יִרְבְמ 3 לעו
 .+יִנוחְצְנ ּיִלָע

-- 

 ,רליש המלש

 ,ביבא ,יצלעב

 ,"תיִמָמעָה הָרָבַַהְו תיִעְזגַה הָרְכַהַה
 (תוראהו תורעה)

 וו.

 (ףופ)
 תא קר אל םייברעמה םידוהיה .תאמ ללוש  רמיהנפוא

 קלחה) תירוהיה תימואלה הרכהה תא םג אלא ,תירוטלוקה הרכהה
 םיחרכומו םיאשר םייחרזמה םידוהיה .(תיממעה הרכהה לש ינשה
 ,םיבשוי םה םכיתבש .םימואלהש ינפמ ,תימואלה םתרכהב קיוחהל
 םייולת םהש ינפמ ,הרבחה רבחו םדאה יטפשמ םהמ םיללוש
 ,בהעמה ירוהי לבא ,הנידמה ייחב דמעמ םהל  ןיִאו .ריואב
 םבצמשו םתדלומ :ץראב  תייכזה יוושמ | רתוי וא תוחפ םינהנש
 יבשוי לא .תויטוירטפב םחיתהל םיביוחמ  ,ןתיא אוה  יתלכלכה
 עקוש ןאכו ,הבוט ייופכ םה ירה ואל םאו ,התלשממו םצרא
 לש תויטוירטפה תגרדמ רבד לע "תוקומע תוריקח,ךותב רמיהנפוא
 לש יטוירטפה שגרה ירה אל :תונושה ברעמה תוצראב םידוהיה

 הז םשגר ירהכ (תומשיטנאה תררוש דיע םשש) היסורפב וניחַא
 םיחרוא םע ומכ םידוהיה םע םיבשחתמ םשש) אקירמאב וניחא לש
 ידוהיבש הושה רצה ,'וכו הילטיא ירהכ היצנרפ ירה אל ,(םירומג

 ;יִרבָת

 + ע"רת

 , . תימואל תירוהי הרכהב הסיפת םוש םהל ןיאש ,הלאה תוצראה לכ
 .! רמיהנפוא וב לשכנש םיגשומה .בוברע לע םירחא וריעה רבכ

 .ןיבו תינירמה הרכהה ןיב לידבמ וניא  אוה  .הז רברל עגונב
 שגר ןיבו םיחרזאה ץובק םע רוחאה שגר ןיב ,תימואלה הרכהה

 .שיאה לש ותבהא ןיב ,יממעה רובצה ייחכ .דיחיה לש תופהתשהה

 וחורבו דלונ ויכרב לעש םעהל ותבהא ןיבו ותרלומ ץראל ימרפה
 תימואלה הרכהה ;תיתרלות הריצי איה תינידמה הרכהה , ךנוח
 םיסחי ךותמ האב תיטוירטפה השגרהה .תיעבמ ,הריצי אה
 תאשונו רברב היולתה הבהא איה וז ;םיינידמו .םייטפשמ :םיינוצה
 יקמעמ תעבונ תימואלה .השגרהה לבא  ,תלעותה . םתוח הילע

 רבדב היולת הניאש הבהא איה וז ;רודל .רודמ תלחנתמו שפנה
 :תבלממ לש לשמל) תינירמ תוימואל ,תימצע הינפ םוש הל ןיאו

 הרוטליק םנש ומכ ינויגה .דרוסבא איה (היפורפ וא הירטסוא

 , ינויגה .דרוסבא איה תינידמ

 לש וזמ התיחפ היצילג  ידוהי לש תידוהיה תיטואלה הרכהה תויהל

 תויחרזא תויכז ילעב םה םינושארהש ינפמ ,הינמורו היסור ידוהי

 *% ,ם תדלומ תיצראב םירזכ .םיבשחנ םינורתאהו (המועז הרסב יכ ףא)

 ןילופב התבה ו וזנפ .לע .היחפטמו תואב תודכועה לבא

 "הבירצ רמיהנפוא לש ותחנה :יפל



 ירוהי .תימואל תיטילופ .הדובעל ןתוא תורישכמ היצילגב וניחאל
 ,תימואלה .העונתה שארב םידמועה הלא ןוכנ רתוי וא  ,היצולנ
 םישיאה רעב םלשו רומנ תויכז יווש לש העיבתב םיקפתסמ םניא

 אלא .םידיהי םג םה הרקמבש םידיחיה םיחרואה רעב ,םייטרפה \
 המואל םידוהיה תא .בושחהש הלשממה ןמ םישרודו םיעבות םה
 תא ןמצע ינפב תומואל תבשוח איהש םשכ ,המצע ינפב המלש
 , הירטסוא תוכלמבש םימעה רתי

 ?נפוא לש ונויע ךלהמב םיאצומ ונא תוירקיע תויעט יתש
 הרכה םשב ןייצמ אוה (א , תורחאה תויעטה תופעתסמ ןהמו .רמיה
 תאו ,תימוא> הרכה םשב תורקל םיליגר ונחנאש הז תא תיממע

 יתלב תונוש תורכה .יתשל רירפמו חתנמ אוה תיממעה הרכהה =
 תמאבש רועב .,תימואל  הרכהלו תירוטלוק הרכהל + וזב וז .תויולת

 אלש םשכ ,תירוטלוק הרכה  ילב תימואל הרבהל רשפא יא \"
 חורה איה הרוטלוקה .תימואל הרכה ילב תירוטלוק .הרכה ריוצת
 תוימואלהו ,ימואלה םצעה ןמ  ררפנה וא) לש יביטקייבואה
 ילב תוימואל .הרוטלוקה לש יביטקיינוסה :ירידהה אשונה איה
 :לוק, הל םיארוק ונאש וז םג ,המשנ .ילב .ףונכ איה הריטלוק
 ןהיתועפשה ,תוימואלה תורוטלוקה לכ ללכ אלא הניא "תישונא הרוט
 תא האור  רמיהנפיא (ב ,הלאל הלא לש ןהיפחיו הלא לע הלא לש
 הרכההל ישארה םרוגה איה ולאכ תיטרפה תלעותה ,תימצעה האנהה

 ---ותעד יפל --קיוחמ םדאה ,תימואלה הרכההל רוחיבו תירוטלוקה | >
 ואל םאו , ויכרצ קופס הב אצומ אוהש רוע לכ ותוימואלב -

 הערה ,רתוי ול התואנה תרחאב הפילחמו ווג ירחא הכילשמ אה
 איה תוימואלהש ,איה .הטושפה תמאה .הרקיעמ תעטוט איה תאזה
 םינווגהו : (תוישפנהו תוינפוגה) תויעבטה תועובקה תונוכתה םוכס \

 :םינימ ינש לש ןה תוימואלה תונוכתהו ,םייעבטה םידחוימה =
 רמולכ) תויתדלות וא תונקנ תונוכתו תויעזג וא תוירקיע תונוכת
 הביבסהו .,תינחור הביבפ ותוחתפתה ךלהמב ומצעל .ארוב םעה
 תונוכה וברקב תללוחמו תודימתב םעה לע העיפשמו .תרזוח תאזה
 הלאה תונוכתה ירה םימיה תוברבו ,םדוקמ וב ויה אלש תוינש
 םע הנהו .(תויעזג וא תויעבט ןה םג תושענו תורזוח .תויתדלותה
 תויעוג - תונוכת לעבל . רמולכ ,ףרוע השק םעל עדונה  לארשי
 התיהש תינחור הביבסב יח הנש יפלא ךשמבשו תוקוחו תומיופמ

 תא הנשי םינש האמ ךשמבש רבדה רשפא םנמאה ,ול .תרחוימ =
 תולגתסה .לש .הוכ רצק ןמוש רבדה רשפא םנמאה %וחורו ומעט
 ויתונוכת תא קר אל שרושה ןמ רוקעל קיפסי תרחא הביבסל

 ,, , תויעזגה  ,תוירקעה תא םג אלא םעה לש תוינשה =
 םה ברעמה "ירוהי . :וטפשמב : רמיהנפוא קרצש חיננ לבא

 טפשמ הזיא .,תירוהי .תימואל הרכהו .הירוטלוק הרכה ירטוחמ
 ןיא הלא וניחא לש  םתורהיש -- 4 וז החנהמ איצוהל לכונ קרצ = |

 הל אריקש .ומכ וא ,דבלב תוָּבא ישעמב תואגתהה יכ) שממ הב
 ןכש | לכמו (םולכ אלו הניא ,תיעוגה הרכהה  ,רמיהנפוא

 הרומג  תוללובתה איה .תימואל ילב תוגויצ ., רוסי ןיא םתונויצלש =
 פבא .טושפה לכשה :ונרוי ךכ -- ,דחא אשונב םיכפה לנש וא

 הרכההש ,הנקסמ ידיל אב אוהו ,הבחר שפנ לעב אוה רמיהנפוא = =
 רוסי קה .איה---ללכב תודהיה חור רמולכ- -תימואלהו תורוטלוקה
 :יזבה המרגורפהב הדומה לכו ,רירומ וניאו הלעמ וניאש ינוציח |

 ןתנש ןורחאָה שוריפה יפ לע השביה הלומרופה .התואב) תואל
 \ ,רומג ינויצ אור ירה (ולופלפב .יודרונ הל ="

 תא םמצעל לגסל :ברעמה ירוהי םה םיריתעש ,רשפא םלואו =
 םהש רשפא ?ושכע םהל הרפחה ,תימואלהו תירומלוקה תידוהיה הכהה

 םתודהיש ,םישח םמצע םה רשפא ,םבלבש ערקה תא םישיגרמ םמצע |
 יופכ (םתונויצ רוס והזו המלשו .היהמא תוההי .לע םיעגעגהמ סהו היוקל
 הביבסב ויחוש ליבשב םש בשיתהלו םהיתובא ץראל תולעל םיואתמ םה

 ל / ; / צ ו
+ 

 ןקמשל .םכסהב - ,רמיהנפוא .בישמ" תאזה הלאשה לע ?תירבע
 / הנעחמ !הלילחו פח :רמוא אוה יתטלחומ הלילשב : ,תירטילומ
 2/ .בדעמה ידוהי בל לע .הלעת אלו התלע אל (י"אב .בשיתהל)
 א ןתוצראה תא .םיבהע םרא ינב :היגולואיצוסב .אוה = לודג
 יול תלעל ידכ ,םישק םיינידמו םייהלבלכ םיאנתב םהב םינותנ
 לינעמהש ידה  .םהל םיחונ = םיינידמהו = םייתלכלכה  ןהיאנתש
 וועיש רחאל קר י"אל ולעי  (בוט  אוה ילאיצוסה םבצמש)
 נו ללכושמ בושי  (םהיִהוצרא הא ביזעל  םיחרכומה) םיחרומה
 נט סיקסע תושעלו הבחרב הב תויחל היהי רשפאש  רחאל
 ןואא תיהה םייברעמהו םייחרזמה | ןיב = תינויצה 4 הדובעה תקולח
 ;ינתעפהו ודכע'ו ולעי םה ,בושיה יארוב ויהי םייחרזמה :הזכ ןפואב
 ₪ העד חוזה אנ לא לבא .םתצעכ םולהניו םפסכב םוכמהי
 וטטלאיריאו םיבוט רתוי םינויצ ונגה ונחנא :רמאל םהילע םייחדומה
 ו ינו- -רמיהנפוא ארוק---,הברדא .םייברעמה | ןמ םיבוט רתוי
 ו דדו יריב םיכמות ונאש ינפמ  ,םיטסילאיריאה  וננה חורב
 עינצעמה ונחנא .ינירמו יתלבלכ חרכה םוש ילב ,הימצע הינפ םוש
 עול היהש , (ללכ  וילא םיכייש ונא ןיאש) ירבעה םעהש םיצפח
 --קדדהנ הרומלוקו ללבושמ .בושי וצראב ול ארבי ,כ"כ בגשנו ריהזמ
 אמ :המלכ .לכה יבשוי לכל תפומל תויהל לכוה .רשא
 תונא ישעמב .תואגהה אלא הניא םייברעמה לש םתודהיש
 ן\ םיושה| םימעהל  תוארהל ידכ קר אלא האב הניא םתונויצ ךכ
 : ...לארשי םע לש וופי

 וש יהש ןהילאמ \ תולוע ןאב לבא .הפיו *\ בומ הו .לכ
 גה .(א .וננושל תחת ןריחכהל םילוכי וונא ןיאו  ונינפל תובושח
 םיאשונ קר םה הילעבש = ,םירחא ליבשב .הארבנש העונת
 עה .םהיסרטניא .םיכורכ סניא .וז .העונתבש * רמולכ ,םיאושנ

 וטפילאיריא,ה רפסמ ונתגלפמב הברתי םאש ,שושחל ונא :םיכירצ
 שח אל ,תימצע הינפ םוש תונויצב םהל ןיאש ,וללה םייברעמה
 ט 00 .,לופנל .טימתו תונויצה לש הידומע ופפורתי ,תינחור אלו
 !פרטנאליפה תורבחה ןיבו ,םייברעמה םינויצה ןוב לדבהה
 טשעב רטיהנפוא רמע םנמא +י"אב .בושיה תכימתל תורחאה
 ווא .ותירב ינב חור תא עיגרמ אוהו  ,תאזה הלאשה לע
 ! רט | ,תויקלח  תולועפב קר תוקסעתמ הכימתה תורבח
 וענח ,ללכהב וניניע תא םימש םיינויצה ונחנאו ,בחרה קפואה
 הויהמו  הננער  הרוטלוקו חרופו אירב םע יייאב לדגל ונא
 ןוו\ הז וצוריתו השענ המ לבא .'וכו 'וכו םיוגל ריא אצי הנממש
 עב העט לצרהש ,ומצעב רמוא אוה ןה .,וכרצ לכ .ונל .רווחמ
 וש רשפא יאש ,רמוא ימצעב .אוה ;ץקה תא שיחהל רמאש
 ןונזה תא קר י'אב תושעל יונילע התע תעלשו ,תחא םעפ יוג
 ופרטצי רשא 'םינטקה םישעמה תא תושעל ,תושוררה
 טנאליפה תורבחה םגש ןויכ <,ןכ םאו  ,לודג .ןובשחל םימיה
 טל = ,וללה םינטקה םישעמה תאו תונכהה תא תושוע

 ןטה ינויצ ןוב המ : התכודל אישוק הרדה ,(ןייארעפספליהה

 + תויפורטנליפה תורבחה ןיבו
 וט תואינשו תומוצע תוריתפ אלמ רמיהנפוא לש ורמאמ

 ו יח רע השענ אוה .ורכש תא חפקל םיאשר ונא ןיא לבא
 חח םינפל ,םיינויצה .תוררשי ךותל הררחש הארונה .תויחמשהל
 תויה ;ןיכרע .יינש לש .העוגת ,חורה תיחה לש העונת ונתעונת
 |[ תפקשה תֶא התנשו תינחור הכפהמ ונברקב הללוח

 ןונמו םכלהמ לכ לע העיפשהו םימוצע תונברק הילעבמ השרר
 הוה חא ,הטושפ הרגה לש העונת התשענו התלודגמ הררי ושכע
 ['" רגנו ןיוכתמב אלש ורמאמב רמיהנפוא הלג תאזה .הרמה
 : : , ותלהת איה .תאזו



 0 \ ן י % םלועה <

 : ותורדתמחכ ונורגב ארוק ,קזחה ורוקמב .הריב רקנמ .,תוצימאה
 הרענה  הממוקתה ..הריתי תופיקתו הארתה םשל --- "?ָאְקיָאקיָאק

 / הפחד ,העורז .תחת :ותוא הריתפהו הז לש ושאר הלטנ ,ודגנכ .םייחהו לעב רעצ
 :ול הרמאו הפחד ,הקפרמב ותוא 0

 !םלאהו םמוד בש --
 .םלאנו םמור בשי ,הינפמ .ענכנו לוננרתה הל הנענ ,

 איצוהו  םימב וירי לטנ ,ותנשמ טחושה ץיקהשב ,העשל תחירמב ונילא תלפטנ א יכ ,בישקמ ןב תייה .ילמל
 יתלכתפה = ,הלוגנרת ול שיגתש .הרענל טחושה ומר .יפלח | םינדה תכאלמב ונישעמ ונילכ םא ל / 06
 המדנ .הז'רוחב לע הרבע השדח חור יכ ,יתיארו בולעה לוגנרתב ו

 רוע .,העיגה ושפנדתורפ תעש ול איה רשוכה-תעש וז העש ,ול
 ויתולוגנרה .לא ישפחל והוחלשיו וילגר  לעמ וירופא :וריתי עגר
 ותועט :התלגתנ  .ובל.ירמהמ לכ .לאו םימה-תקוש לאו ןחודה לאו
 ףשארב | תזחוא תחאה רי. ,ויכרב ןיבל ונהנו טחושה ולטנ .דימ
 ףלחהו ,,ותרנרגמ .הצונ תטרומ הינשה ודי ,הלעמ יפלכ ותמירמו

 < .הנוכב הכרבה תא וילע ךרבו ותא רסח טחושה למג ,וינש ןיב
 %>" לא ומד הצימ ,טחושה טחש ,ותרגרג לע ופלח ריבעהו -- הבר
 =; לוגנרתה הזש ,יתויה רובסכ .לודג חכב וינפלמ. וקרזו רפאה ךות
 . , תאזה הקירזה חכב תומצע לש לג השענ

 ,ירבחל :יתרמא - - ,אוה עשר ךיבא !יניפ --
 %אוה עשרש ,הז ךל ןינמ --
 של ,"םייח-ילעב רעצ, ולצא ןיא --
 "5 ל הנוע--והתא םכחש ,יתערי אל הזה םויה דע ונאו --

 ' יפלכ :ונווכמו עַשְרִדףיִרְנָא יל .הארמו ידגנכ רמוע ,יניפ :ורבח

 .(הטוש רענ לש םורוהרה)

 .הזה שודקה גחה ד

 ,םירהצה רחא תועובש ברעב יל הרמאו  ימא .החחפ ןנ

 תא תפשפשמו הקנמו :ונלש תלשבמה םע דחיב .תוררזמ ואז

 האבה | ,בלחה"תדועס רובכלו גחה = דוככל םתוא הניממו

 ךותל ונתנש ,ויה  םייח םוגד -- םיגדה | םתוא = .הבוטל

 ,ןאכלו  ןאבל- הכותב  םיצר ויהו םימ האלמ הלודג .רמחו

 . םילוכי םניאו הנמיה .תאצל םיסנוו

 יגרמ ןטק רחא גה וירבא לכב ,סכרפו ץצורתה םלוכמ .רתוו

 לוגעו ןטק ויפו תטלובו החופנ  ופרכש * ,שפניבולע  ,אטמש

 ןמ תאצל הז לש ושפנ הקשח ,הארנכ , תומוראו תונטק וש

 הצר אל ךכיפלו ,םולולצה וימימלו רהנל ויעוגעגו ובל וש

 ךותמ : ץופקל .סכרפמ  ,ףרוטמכ  ץצורתמ היהו םימוחנת ל

 שקבמכ ,ינפ לא םימ ןיתמו ושפנ:ירמב ובנוב .שכשבמ ה

 , .,!ינליצהו המוק  ,רענ = ,יוה, : םדאטונב ןושלב רברמו סט

 מ ו
 : רורמ  חורמל -- הכאלמה לא שגנו  ינפ תא :ינא = חנקמ <
 , 8 ןטקה יגד ,ךילע יבל יבל :: ימצע ינפב רהרהמ ינאו .,גחה ר

 :וארקו - ורמע .ךכיפלו  .הל תרוע תחא ןיע ונלש תלשבמה םדא-ינב .ךיחקי טעמ דוע .,,ךל עישוהמ הרצק ידי לנא
 .ןבאכ .השקו .ירזכא הבל וז הלותב .,"ןיעה.תמיהש המוחפ, :הָל  .ךילעמ ךתשקשק  וריפיו ךוקני ,םנוצרכ ךכ -

 .םוש לע 3 המ: םוש .לע .םיברקעב לותחה תא הרפי תחא םעפ ךתוא וחהני .ךכ-רהא = ,הצוחה ךיעמ-ינב ואוצווחה
 ,םידבפה ןמ דחא רבכ לכאו ףטח הז לותח יכ ,הל המדנש ,ןילפלפב  ךולפלפיו  חלמב .ךוחלמי .,ריסה ךותב .ךונהיו םיזח
 ' תא הינש םעפ התנמשכ ,ףוסל ,החילמה-ףד יבג-לע םיחנומה | לושב ,חותרו לושב -- םיחתורב ךולשביו שאה יבג לע ךווטק

 .'התיה הרובסכ ,התועט הררבתנ ,ןהידבכ תאו תוטוחשה תופועה +, חותרו .לושב חו
 'העבש הנובשחב ולע ךכיפלו  ,וטחשנ תופוע עבש יכ ,הלחתמ רעצ, -- ,ימאל  ינא  רמוא -= ! תונמחרה הלודנ המכ --
 ןויכו  ,וטחשנ תופוע שש קר יכ ,האצמו הקרב ושכע ,םירבכ ."םייח
 .ןהל ויה םירבכ השש קרש ,רמוא ייוה ,תופוע שש קר וטחשנש 4 איה ימ לע וז תונמחו =
 ! '..,ורשכ לותחב הדשח ידכב ..,ז ויתואלפנו אוה-ךורב"שודקה ישעמ , םינטקה םיגדה לע --
 הכלהו .לודנ רעצ הרעטצנ וז המורפש ,םתא .םירובסכ + תאו ךל רינה ימ =
 תא החיפה !םלועמ םירבד ויה אל %לותחה תאמ החילס שקבל |. יו
 רובעכ חבש לותחה םגו ,החכש איה םג ,החכשו הבלמ רבדה --

 הונעב .הריכה יבג לע ול .בשוי הז לותח יתיאר תודחא תועש הל  תרזועה ,תלשבמה לש היניעב | תועגפנ ימא ונע
 | אל וליאכ ,המור ,ול בוט -ותאנהל ונושלב קקלמ ,ץרא-ךררבו .קוחשב :תוצרופ ןהיתשו ,םינדה תנא
 0 .'לותח לש .חומ, :ישניא ירמאד ונייה ,ללכ השעמ היה = תא אנ חרמ ..,אח"ַאה ,ךממ לורנ  ךברו--הטוש התא --
 ? .יבלב רברח תא יתרמש נא. ,אל .יתחכש אל ינא קרו ! דומעת .לאו חרס רו
 < ':לותחה תא תרי יִדְַּב, :הל יתרמאו ונלש תלשבמה לא יתשגנ | 'תעמש הז חבש ,רבכמ יל עורי הז .רבד =- המוש נא יכ
 תיל תא הריתע ."םייחהיילעב .רעצ,- -הלודג הריבע תרבע ודכב | 'פמ םגו .יחַא יפמ םגו .ובא יפמ 'םגו .הכרה םומעפ ₪6
 ן / , "ןידה תא | 'לצא השדחתנ וז הכלה--ינממ לודג הטוש יבר יכ לבא לתו

 : [ ידיבש וז הבחס .ךב חלשא ןפ ,עגרכ ינפ לעמ רוס -- ₪
 ונפב .רבדל הפיפומו  ןיעה-תמותש המורפ יל תרמוא .ךכ .ב

 :המצע
 ךמלועב ולאכ םיטוש םירלי ךל .ןינמ .! םלוע-לשדונובר --

 , ..,? תארב רשא |

/- 

 תחא םעפ .טחוש ויבא-- הז ירבח .ומש יניפו יל שו רח =
 לוגנרה םהובל האיבהו .ירחא הרענ הפנכנ .ורקבל ולצא יז

 היה ,טחושה  ,ירבח .יבא .,םילבחב תיתופכ וולגרש .,לוחנ '"'
 -/ : ₪ הזוזמהו תלדֶה דול .הרענה .הבשי .םירהצההתגיש העש .החו\

 בושו . םיחתורב והונדש < ,בלכ ללגב עריא  רבדה ותוא = | ..יפלכ החומו  םערתמ .לוננרתה = ליחתה ,ץיקיש רע ול ח*
 ' היה. לודג המ : ,יוה ,עצמאב התיה ןיעה-תסותש המורפ לש הרי  ןילגרב הסרכב הסרודו הפחוד  ,וחכ .לכב הידימ .טמתשמ +
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 הלודג הקעצ קעצ הלחתמ !הז בלכ לש וירוסי | ובר המו ובאַכ
 ,באכה לדוגמ חבונו ושפנ וילע ףטעההב ללימו דקור היה ,הרמו
 וקעונ הריעה ינב לכ ,ולוכ םלועה לכ דגנכ החומו .רמרמתמ
 םידמוע ,הז לש ותלקלקב תוארל םיצרו םישח םלוכ  ,ולוקל
 ראש ,ותבשמ לע בר קוחצ םיקתוצו םינהנו הזחמב םילכתפמ ,םיפופצ
 לכו ורצח חתפב רחא לכ ,החיכנב ונענ םה ףא ריעבש םיבלכה
 -רחא ...םתצעל .וכתו םהיפ תא ולאש וליאכ ,וכרד יפ לע רחא
 ,תיוז:ןרקל הוכנה שרפ ,תוחיבנה ומדנו תולוקה ולדחשכ ,ךכ
 ;הברה ותודידבב חבונו ללימ ,הקד הממד לוקב לליו םש דמע
 ורמכנ ,ושפנל יאשחב הכובו יוודה ורוע תא ונושלב קקלמ
 ובג לע וקילחהל יתנוכתנו וילא יתברק ,הז בלכ לע .ימחר ןומה
 .יב .יתושגר בורמ

 !אקריס ,ךל אה --
 ולוכ עזעדומ רימ ,וילא החולש םדא דיש ,בלכה האר

 --וילגה אשנ: ,ובנז םירה  ,םיחתורב תינש הוּכנ וליאכ : ,ררועתנו
 ,ושפנ לע טלמנו חרבו

 ינא הסנמ -- !דומע ,ךממ השקבב ,אקריס  ,רומע --
 הטוש ,ינפמ חרוב התא המל -- .םיכר םירברב ולרשלו ותותפל
 +..3 הלילח ןוכתמ ינא ךתערל םולב + םלועבש

 ןושל עמשי אלו ול םינזא ,אוה בלכ םלועל בלכה לבא

 ."םייחדילעב רעצ, לש וז הוצמ ללכ עדוי אוה ןיא ,םדאדינב
 יב העגו ילע רמע ,בלכה םע יל םירבדו-|ירש ,יבא האר

 : הפיזנב
 ,..!ךתומכש םיבלכדףרור ,הרחה לא ךל ךלכ --
 !רחא אלו ינא ,םיבלכ ףדור ינא -- ומעט .יפל --

 ה
 ,םינטק םיחורפא ינש ,םיחורפא ינשב השעמ היה דועו

 י,טק ינשהו לודג רחאה ,םייוגה ידלימ םיצקש ינש יריב ותמוהש
 םחורו ויה םייח ןיידע ,ץראל םנק לעמ ולפנשת ,םיחורפאה םתוא

 לכב םידעורו םידרח  ןליאל תחתמ ולא :םיבולע ובשי .,.םברקב

 ,חורל תודדבתמו .תועורפ םהיתוצונו תוקפ םהילגר .םפוג
 רמאו םיצקשב לודגה חתפ -- | ספומ ,ךמצע חירמה = - ו

 םיכומה םיחורפאה תא םהיריב ולטנ ,םהינש ודמע ..ןטקה ורבחל | =
 שררמה-תיב ידומעב תוברע םיטבוח ונאש םשכ ,םהישאר וטבחו
 םיחורפאהש הע ,םתוא םיטבוה ויה ךכו ,הבר אנדעשוה \ םויב

 ,ותמו םשפנ וחפנ
 יתדמעה ,יתקפאתה אל--+הזה רבדכ םישוע םתא המל ==

 ,םיצקשה לא יתשננו הנבסב .ימצע
 ירה -- ,הכר החונמב םייוגה יל ונע -- 4 ךכב המ ינו ---

 ,םירוקנא אלא ולא ןיא ירה :רמולכ -- !םה  םירוקנא :ולא
 : , תונטק םירפצ

 םירוקנאש ליבשב יכו +ואטח המב -- םה םירוקנא םאו --
 ..4'םייח-ילעב רעצ, םושמ הזב ןיא םולכ ?םימחר םינועמ םניא- -םה

 ,הנושמ הטבה ויחא יניעב שיא וטיבה םינטקה םייונה ינש
 תושעל ילע םהינש ומק ,והער לא שיא הלחתמי ורבדנ :ולואכו =

 ..,םתכאלמ יב
 ,העורקה יתטופק ידי" לע ידוס הלגתנ  ,יתיבל .יתהזחשכ

 .תומצע לש לג ינאשעו יבא יב ץיצה
 .חוצו אבא ילע דמע -- !ףרוטמ הטוש --
 ךתוכמ םלואו , ידובכ לע לחימו הז 'ףרוממ הטוש, ינא חינמ

 ...!% יל ןה המ םוש לע וללה- יחל

 \ ה

 ינרמל אל = םולכ %יל ןה .המ .םוש לע < ולא - יחלדתוכמ

 ה ל .יץ ל / לק צל
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 קאש תהנו המט וד-אתקישההק ערה ןטחהה ה-נצהטננמיקזהאה ריקה תשש-,צ-אל וי, קש 2: שרה נעקההב-מאמ

 ה לע ויפכ-יריצי ונמלועב םיאורבה לכ יכ  ,ומצעב ונבר
 ףעא והיה ,רוסא  זוישעמ לכ לע וימחרו םה אוה ךורב
 ,םוחיולעב רעצ, םושמ ,ריקה יבגדלעש | בובזב | וליפא .עונפל
 ןח עטו .וב םדא עגי לא = ,קיזהל וכרדש ,הז שיבכע וליפאו
 חש הז לש וניד רזגנ ,רמוא והירה  ,וליא, :וירבדל וניבר
 י ,.."סימש יריב ותתימ התיה יאדו

 | ןונמ לכא  .וניבר , יפב תמאש ,חיננ :תושקהל שי ןכבו
 וש םיטחוש לכהו םהאה-ינב םירזכאתמ המ = ינְפמ-- ךכש
 םוו םוו לכב ,םויו. םוי לכב תופועו םיליאו םישבכ ,םילגעו

 וו םיגרוה םניא םמצע םדאהדינב םולכ אלא---דוע אלו
 \ כילשה אלו "תוערפה, ימיב השעמ הוה אל יכו זויחא תא
 ,..זהצרא תונגה םורממ םיקנויו םוללוע שערה .ךותב

 ,.,(הנטקה

 תרליח הבהאא .המו !תאזה הרליה תא יתבהא המ ,יוה

 ."עבעבעב דורה, יל םיארוק
 ווחעוהו לע ךאשיו ךחקיו "עבעבעב רורה, ךלוה הנה --

 זה הפו איה אל ,רמולכ 5 הלוח הדלי ילירפ

 ע ןקל השק הכילהה התיהו ויה .תולוח הילגר אלא ,הלוח
 קנשמ בוט  הפוגל ואצמ אל ךכיפלו .חדימעה םגו  הכילהה
 אה .דגנכ ,לוחב .התוא םיבישומו הצוחה התוא םיאשונ ויה
 ן יחיה .המחל התבהא .התיה הלודג .המחה תא הבהא ילירפ
 וטקהו תוקרה .הידי תועבצא- -איהו .יתועורז לע .האשונו התיא
 למ טקה הפינ ,יראוצ תופפלמו תוקבוח ,יב יקבד .תומיענהו

 רודה יתבהא, :יפתכ לע חנומ ןטקה השאר ,ילע קפרתמ
 ...יעבעב

 ןוווע החכש אל הוה םויה דעש ,תרמוא הניירק ונתנבש

 ןוומוא איה ,החרכ-לע ,יתוא האור איהש ןויכמ ."עבעבעב דודה,

 : ...הלש .ילירפב איה .תרכזנ

 ומנל רופא, .חכוב איהש לע .הפיזנב הב תרעוג .ימא

 ונעל םרא :בייח  ,ויתפשב אוטחל םראל רופא ,ימא .תרמוא

 ..."חוכשל

 ₪ תא החיסמו םירברב הלדשמו ימא הל .תרמוא ךכ

 וא אלו ןועה ןמ םלעתתש בטומ, :חינפ לעמ ימא תשרונ יתואו

 ..."'תוחכשנ  ריכזמו .תונורכז הלעמכ

 וז מ החיסהלו .ילירפ תא חובשל רשפא .םולכ !אח:אה

 ומ .תולוע תועמד ,הנרכזא רוכז ,תאוה .הרליב ירבד ידמו

 | .י:ןהילאמ  ,ןהילאמ .תועמוד יניעו

 קט תרמוא--!הכוב אוה  בוש--הז םכח .אנ:ואר --
 חמו תוריחמב = היניע ילע הפיעמ  ימאו  ,ימאל ןיעה-תמותש

 - : :תקחוצ

 מ !ךמאל | יובאו  יוא ?ךיניעל הלע .רורמה יאדו --

 ,זרטה תעשב ויניע םוצעיש  ,וילע תווצל יתחכש הז אוה ףירח
 / ,ךיניע .תועמד .החמ ..,ירניס ךל אה | .,ול יובאו יל .יוא
 וגו תעב תוחמל חכשת לא ךמטוח תא םגו ,ךתומכש הטוש
 יי!ךמטוה תא !ךמטוח תא ..,תחא

. | 



 %- םלועה 2

 + םיִונכַשא) םיִרָרַפְס
 א :

 ּואה םהידנמו םהיבוש יניעב םיסאמנהו םינכגה לארשי .יחרנ
 ,םימעה ברקב  םיליצא * ,םלועב םינסחי םה ולאכ םמצע

 םנ םא יכ ,יניפ רה לע ולבקש .םהרוהב קר אל וה םו
 םג הרואכלו ."םה םיכלמ ינב לארשי לכ, .םהיתובא .תוב
 לכב ןוא יכ םלועל עדונ, .ןמא וחרב לעב הנע עו

 םירוהיה .ומכ רוהטה ושרשו והלחתה | ריגהל  לכויש  ימ ₪
 םיינעה ולא וליאו תוחפשמב ססרופמ שרוש ןיא . . . הלאה םוש
 םעלב  לודגה איבנה רמאש המו :םב םשרש רמע זק

 יפל יב  ,.רובבל .אוח .אלה---ןויזמל והונבשחו "בשחתי אל ם
 הלאה םירבדה תא .?םעזגו םשרש ץדונ .םיוגה םע וברעתנ א

 םינויאגה ררפס יכלממ דחא יפב םידרפסה םירוהיה  תדנה א
 םינושארה םהיניעב .םידרפסה םודוהיה ויה ןכ לע יכ  ..(הדוהי שנ

 + /הדוהי . עזגמ .רוהט וכה רטוחה | ,םינְסתיבש םינפחיה ל
2: 

 ,וסוחי תרהטב היה האגהמ לארשי תיב לכ םנמא םא ינ
 רשא לכ אלו "םושחיתמה םכהכ, תא ושקב וינב לכ אל

 לא וכלשהו םשרשמ ופטקנ רשא םירצנה לכ אל ,והואצמ .ותוש)
 ןירועמ ויה םהבש , םימינה תא תולגל ולכי םלועה תוחוו ענו
 הסיע תוצראה לכו לבבל הסיע לארשי ץרא, ,  לארי .יטנ

 ---"היקנ תלופכ האשעש דע לבבמ ארזע .הלע אל , ."לארשי
 ,חילארשי" .תוברחה שאהב ורמע רשא תעב םילבבה :ורטיתו
 , לארשי ץתאב לארשי היראשל םגו הלוגה לפל הרות .אצת סה
 ץרא יארומאבש לודגה רבכ .רמוא "1 איה .ןוהליד+--ירמא ומ

 םתונע ירפ ילוא התיה  םילבכה תואנ ,תמא .ןנחוי יבר  ,לאומ
 םדבל םה םתוכזכ אל םהל המדנ הרותל לודגה םחכ ;הוזו
 הדגאה תרוסמ . היהיש ךיא היהי . םהעייסמה תובא -תוכוכ ג
 םריפ לע רשא ,םיאיבגה ירופסב הל וּאצמ םיכומס םגו הוא
 לכו ץראה יליאו ליחה ירובג לכ | , שחיה ישנא לכ הלבב לע
 םע תלד :תלוז) לארשי ץראב | דירש רחונ אלו < ,רגפמהו שיז
 "רו

 ,ג

 הלורגל .ולע דרפס ילוגו ,תוערואמה רימהב , ןמז רחאל םג
 הברה םהילע ףיסוהלו םהיהובא תורצוא לכ .תא םהידיב וכול

 םידוהיה יכ ,יהב .בותכ ואצמיו, םהלש "ןיסחוי תלגמ, ושקב ,םהלטע
 .הירוחו .הדוהי יעושמ ,  רעצמל  ,וא הכולמה ערומ םה םידרפמ
 ןמ ,התיה ןושארה ןברוחה ןמ "דרפסב רשא  םילשווי תא
 ,"תישילשהו .הינשה .הציחמה  ןיב , םילשוריב םינפלו נפל .םינעוח
 יהרשמ | םינהכהו רוד תיב תחפשמ הכולמה | ערו לכ, רש
 םיעברא, .ימור רפיק חקל ינשה תיכה ןנרוחב ןכ ומכו 2
 תחת רשא ררפסל םחלשו םינהכה ןמו הרוהי טבשמ םיהב =
 תפרצל וכלה \ םינהכהו ןימינב טבש | בורו ,םהה .םימיב וחלטש
 ערזמ ה, ררפפב רשא  םיחוהיה לכש ןפואב "הרוהי .ינכמ םימעש
 תודחא הוחפשמו ,(הדוהי טבש) "הרוהי טבשמ  תוחפל וא הגמ
 אישנ תחפשמ :ומכ , תומשב םג ובקנ רוד תיבל .הוסחיהמה [ל
 תוחפשמ . (םש) "םתוחו .בתכ .הארהש ומכ .רוד החפשממ או
 הרוחי טבשל תוסחיתמ תודחא .תוחפשמ :םלוא . לאגברבאו רוח .
 רוכזנ ,תורחא .תוצרא ידוהי ביקב םג ואצמנ רוד .הינל ם%

 ערומ הרוהי .יעושמ היה .רשא ,םירצממ :ןואג :הירעס בר
 תא וא ,(יולגה רפס) "הרוהי  ןב הליש ינבמ אסור ןב
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 .(םילודגה םש) "הרוהי טבשמ, היהש הילטיאמ  ךורעה .לעב ןהנ יבה
 הרשע ששה האמב) "עבש תב, הילטיאב  מיסיפהמה  תחפשמ
 .ףלמה רוד תשא עבש תבל תסחותמ (הרשע עבשהו

 ,ר

 ,הלודגל  םידרפפה !םידוהיה .תולע ירחא ינשה רודב רבכ
 =-תאיג ןבא קחצי יבר היה רפסמ ,ישימחה ףלאל תיעישתה הֶאַמָב
 '1 ב"י :הירכזל ושוריפב) לאנברבא  קחצי = ןוד ונל רסמש יפכ
 יכ , םידרפסה םידוהיה לש םחבשב! --- ומשמ (ה"כ 'כ  םיכלמו
 ושימחה ףלאל תירישעה האמבו .הכולמה ערזמ םאצומ םהמ םיבר
 להק יריב תרופמו, :הלבקה רפסב דוד ןבא םהרבא יבר בהכ
 ."ןימינבו .הָדוהי ינבמ שרוקה ריע םילשורי יבשוימ םהש הָדֶאנִרנ
 םהש םהילע תודיעמ םתודמ,, : רומאל בתכ ארזע ןבא תחפשמ לעו
 ,אטוז םלוע רדפב רבכ| ,תמא ."םימתרפה ןמ הכולמה ערזמ
 האמה לש הינשה תיצחמב ,הז ינפל הנש תואמ שלשכ .רבחתנש
 הלגהו תיבה תא בירחהו םוניספסא אב + בותכ אצמנ ,  חיששה
 תולמהש רברה רשפא לבא ."אימפסאל הדוהיו רוד  תיבמ הברה
 עורי  .ץירג בשוחש ומכ ,ידרפס קיהעמ תופסוה = ןנה .תונורחאה
 תומישרהב ' הבר  הנומא ללכב : םינימאמ םירקוחה | ןואש 'אוה
 לכב  ."אטוז 'םלוע ררס, רפסב ונל. ורסמנש תורצקה תוירוטְסיהה
 טעמכש ,יאנתסוב הלוגה שאר לש ונקו ימיב ,הנכסה תעשב ןפוא
 שיא תעד לע הארנכ הלע 'אל  ,לבבב רוה תיב תלשלש הקספנש
 םיהוהיה ברקב | הברו תכלוה דוד תיב תחפשמש ,הזב .םחנתהל
 םיִברש ,וז אלא הניא הרואכל | הירוטפיהה תמאה .  םיררפסה
 הנורחאה הרירמה שאר םירמועה ןמו תוסחוימה תוחפשמה ינבמ
 ףלא םינומשכ . םוקמה קחוד .המחמ לארשי ץראמ דרפסל ולגה
 דרפסל העשרה אמור תוכלמ התלגה  הלודגה המחלמה ישנאמ שיא
 ,םלוכ אל תוחפה לכל , דוד היבט אל םנמא ויה הלא  ..(סומיצט)
 תיב לש חורה יליצאמ םילודג םירבע םלוכ ויה הז תמועל 'לבא
 ,,ץמואבו זועב ומחליו המר דיב דרמה סנ תא ואשנ רשא = ,לארשי
 ינב לארשי לכ םא .  םהיהלא .ירעלו םמעל שפנ ףרחבו בבל לדוגב
 ימחול םירובג .ינב. םג םה = םידרפפה םידוהיה הנה ,םה  םיכלמ
 . רורדה  תמחלמ

 .ה

 םהיניתנ לש ןיסחוי תלגמב ונימאה "םייתמאה,, םידרפפה םא
 םינימאַמ הז תמועל .קפסב למומה .רבר ןיידע יהוו---םידרפסה םירוהיה
 םואטש םשכ .ןיסחוי תלגמ התואב אפוריאב םימעה ירקוח לכ טעמְב
 ףכ וללה םירקוחה לש .עירבמה בורה לע יזנכשאה ידוהיה אוה
 ,רמאהל הנתנ תמאהו ,יררפסה ירוהיח םהמ לודג קלחל ביבח
 לֶארשי .יאנוש יניעב םידרפפה םידוהיהל  .ןנשי  תובוט תולעמ ,יתש
 ", םה םיקוחר , תינשו ,םה םוטעמ , תישאר ,"תורואנה, תוצראהב
 : וז ןללגב ! ךיניעב  תולק וללה תובומ תולעמ יתש הנייהה לאו
 "ינב יליצאכ םימעה ירקוח יניעב בשחהל קר אל םידרפסה םירוהיה
 דוחיב .םיזנכשאה םידוהיה עזגמ הנוש רחא עזנ ינבל םג יכ ,לארשי
 םירוהיהל תוחבשתו תולהת רופל רימת םיזנכשאה םירקוחה םינכומ
 ! הפרצ ימע וקחר רשאמ רתי םהמ וקחר ןכ לע יכ , םיורפסה
 םיאצוי םידרפסה םידוהיהש רמול רשפא>יא ,  תמא . . לשמל הילגנאו
 | םירוהמ .םשדינב םנה תוחפה לכל לבא  ,"ינמרג:ודגיאה  עוגמ
 םתורעש  ,הָכראַמ , םתלגלג  ,םייברעהל חורבו וגב םיבורק םהו
 ,רשנה םטוחכ .םסטח ,םוח םהינפ עבצ , ברועכ תורוחש םהיניעו
 םיאלמ .םלוכו ,הרשי םתמוק .,ץימא םָטבמ  ,הונותמ  םהיתועונת
 ידוהיה .יונש  תילכת םהמ הגוש .  תיעבט | תוליצאו .תימצע הרכה
 תומוח .ויתורעש ,לפש וחצמ | ,הרצוקמ .ותלגלג  רשא :יזנכשאה
 ויפ ,הבע .ומטוח | ,תולוחכ .תובורק םיתעל ויניע = , תובוהצ . וא



 , תוטלוב וייחל .תומצע = , תצקמב תטלוב הנותחתה ויחל | ,לודג
 ---הנרמאת .ויתומצע לכו .תצוכמ ותמוק , תוחוטב .יתלב ויתועונה
 תולפש :תודבע תואו = ,ךומנ עזנל .אוה ןב .יכ -- .לארשי יאנושל
 , וינפ יוה לכ לע .קוקח הענכהו

 ה

 ידרפסה ידוהיה הככ .אוה הנוש .המאבה ?אוה ןכ םנמאה
 ? ושאר תדמבו ויניעו ורוע עבצב | וינפ תוזחב יזנכשאה ידוהיה ןמ
 יאנושל םהל הארנש ,אוש םולח קר הזה רבדה לכ ןיא ילוא וא
 םדאל ול ןיארמ ןיא- : לודגה ללכה יפ לע "םיזנכשאה,, םידוהיה
 ? ובל .ירוהרהמ אלא

 הלאשה לע תובישמ תונורחאה = תויגולופורטנאה \ תוריקחה
 ידרפסה ידוהיה הלוגלוג : םירמוא . הרומג  הלילשב  הרומאה
 םירקוחה ודדמשכ לבא .הרצוקמ :יזנכשאה ידוהיה תלוגלוגו הכראמ
 םיזנכשאהו םידרפסה | םידוהיה  תולגלוג תא | סבקע'יו ןמליפש
 םג לודג היה תורצוקמה תולגלוגה רפסמ יכ ,רבדה אצמנ ןודנולב
 תולוגלוגה רפסמ ךפהלו  ,םינוחחאה לצא םג םינושארה לצא
 םידוהיה ןיב ןרפסמ לע הלע םיזנכשאה םירוהיה  ןיב תוכראמה
 םיזותא הנמשו םירש עכ -- םינושארה ןיב , םיררפסה
 םיזותא רשע העבש כ קר -- םינדחאה ןיבו האמל
 הוכראמה תולגלוגה רפסמ וכ ,ןכ םג רבדה אצמנ !האמלל
 !האמל םיווחא םירש ע כ אוה קסנימ ךלפב רשא םידוהוה ןיב
 תוכראמ תולגלוג תואצמנ ןירוטב םיבשויה  םידוהיה ןיב :  ךפהלו
 םאו ,האמל םיזוחא השמחו םירשעכ ךראההל תוטונ תולוגלוגו
 תולגלוגה תא אלא בושחנ אלו ךראתהל תומונה תולנלוגה תא איצונ
 ,תמא . האמל םיזוחא ה-שהל קר םרפסמ הלעי ,תמאב תוכוראה
 םיעשהכ | תוכראמ תולגלוג םייקרוטה  םידוריה ןיב  הנומ .בוקיא
 עבשכ קר קדב בוקיא ,תישאר לבא ,.האמל | םיזוחא , השלשו
 , תינשו , המואמ םירמל ןיא הז ןוגכ ןטק רפסממו תולגלוג הרשע
 לש ןה קדבש תולוגלוגה םא רקיע לכ רברה ררבוה .אל ןיידע
 , ר"ךה רמוא התע רע ושענש תוריקחהה לכ ךמס לע |. םידוהי
 הנבמ ןיב הלדבה לכ ןיא, :"עזג רותב םידוהיה, .לע ורפסב טרוי
 ,"םיזנכשאה םידוהיהו םיררפסה םירוהיה לש תולגלוגה |

0 

 םיזנכשאה םידוהיה ןמ םינוש םידרפסה םידוהיה ןיאש םשכו
 ילעב לודגה םבורב םנה הלא ןכ הלאכ --- םתלנלוג הנבמב
 םרוע עבצב הלאמ הלא םינוש םניא ןכ --- הכרח תלוגלונ
 לע .תורוחשה םיניעהו תורעשה ילעב  םיבורמ םשו הפ .םהיניעו
 אל םש םג הפ םג לבא ,תלכתה יניעו תובוהצה הורעשה ילעב
 םהב רשא תומוקמ שיו ..תלכתה יניעו תובוהצה תורעשה הגרטחה
 םידוהיה ןיב הלכתה יניעו .תובוהצה תורעשה ילעב  רפסמ  םג הלוע
 . םיזנכשאה םידוהיה ןיב הלאה םינמיסה ינש ילעב לע  םיררפסה |

 םירשעכ --- תוריהב םיניע ילעב .םידדפפה | ןיב םיאצמנ ןודנולב >>
 ; (סכקעי) רשע רחאכ---קר םיזנכשאה ןיבו האמל םיווחא השלשו

 ןיבו האמל םיזוחא השש --- םידרפסה ןיב תובוהצ תורעש ילעב |
 בוליהומ ךלפב בושמגור .זוחמב ,(יודיב) השלש קר -: םיזנכשאה =

 העשתו םישש רפסמב תורוחש םיניע ילעב = םידוהי םיאצומ .ונא
 .תוחפ טעמ ןודנולב רשא םידרפסה םירוהיה ןיב | ,האמל םיזוחא
 הנרימסבו לופוניטנטסנוקב | םידוחיה ןיבו ,הששו םיששכ --- הזמ
 ורפסב טדוי . ר"רה /רמוא ןכ לע יכ  ,םיעבשכ --- .הזמ רתוו טעמ
 תורעשה עבצל :עגונב -- .תאוה המודמה הלדבהה  םגש ., רפזנה
 םידהפסה ןיב ., הדוהי ,עזגמ  םיאצויה .םירטוחה ינש ןיב---םיניעהו
 ו 0 + "תאצמנ הנגיא  ,םיזנכשאה ןיבו

 | יש לע םיררושמ | םיניבה | תומיב | לארשי  יררושמ
 :ןתזורנמ ויה שארו  םיניע  ירותשו ,םיניעהו שארה תורוחשו
 יפו רעש תבוהצ. תשרב ורכלנ רשא םג שי לבא . .םמצע
 ו שמ יבר תא .לאוש יולה הדוהי יבר ,הבוהצ "שאר תלד,ב
 , ! ארזע

 " ,תורוחצב תורוחשה ףילחתו תוריחבה םינקזב רימתה,
 "והוועשה תנבלו םינפ רוחש ךל ומענ יכ רומאב התפת
 וע תופיקה .הנקוה לע ןנוקמ ארוע ןבא םהרבא יבר

 : ושאר רוחש תא תנבלמו
 ,ןבל ךפה ישאר רעש,
 ישאר ישאר ארקא ןכ לע
 ,ןבל ירחא קלד הנה
 ,"ישוכה תא רובעיו ץר

 םחנתמ יערד השמ יברו

 --,ןבל אוב תע גארא ךיא.
 בוטחל רוחש לכ .ירעש תע
 אריו :רמאנ לא תרותבו
 22 ."בוט .יכ רואה תא םיהלא

 = וטיאו הבושתל הראגנ לארשי יבר .ררועתמ הז תמועל
 : ,ןברד ירצי ביתנל  ביצא,
 / ,ישאר רעש ךפהה תוארב
 ְּ ןבל ףדר ירחא יּכ
 / ,"ישוכה תא  רובעיו

 אה אווע ןבא םהרבא יבר בלב שא תקלרמה היפהפיה
 :הל רמוא ררושמהו ,תורעשה תרוחשו רועה .תנבל

 ךשאר  רעשו ךראוצ לע,
 :ךרבל שי
 ."ךשוח ארובו רָוא רצוי

 :יולה .הרוהי .יבר ןכ ומכו
 רוא יהי ךשוח יהי ::הנרמאתו,
 ."תופלחמ רוחשבו םינפ רואב

 ן :וא
 (נוע יבא ךרעשמ (ברועב) .ברואכ תופלחמ יתשו,

 גושפנ תבוהא ובל
 יפוו תמימה רעש תבוהצ
 ,.."יפרטה ייראכ ךיאו

 .ט |

 תעשה ,רועה עבצ היה המ :לאשנו האלה ךלנ םאו
 יומלי ולבבבו לארשי ץראב םינומדקה . וניתובא לש םיניעהו

  ,םהירחא םהינבמ הזב ולפנ אל | יכ  ,םוירוטסיהה .תורוקמה
 ,'וחש פבורב םה םג ויה הלאכו ,םיזנכשאהו םיררפסה םידוהיה

 , 'נכ וה  םטועמב לבא ,םודאו חצ םרועו = םיניעהו < תורעשה

 ..יותונ ןבל םרועו .תלכת םיניע . ,תובוהצ םהיתורעש  ,םינמרגה

 , יסדאו חצ ידוד, :השפנ .בוהא תא תראתמ םילשורי תב

 / י'טמ יקיפא לע םינויכ ויניע :,ברועב תורותש םילתלת ויתוצווק

 .חטוב .ךיניע ,ןשה לדגמב ךראוצ, :תימלושל רמוא .ךודה לבא
 ,גוא ןיבשחב תוכרבה הארמ ."ןמגראכ ךשאר תלרו ...ןובשהב

 - וע תורוחש,  תוכרבה ויה אל ןפוא ' לכב לבא ,ונל .עודי

 רלאנ .תלכתה .הארממ ויה יכ ,העשנ םא תמאה .ןמ קחרתנ .אלו

 % והל .רמוא .אוה .היאנהו הרוחשה .ותיער תא .ראתמ ררושמה

 לג רהמ ישלגש םיזעה ררעכ .ךרעש = ,ךתמצל = דעבמ :םינוי
 ו ו
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7 : 2 , 

 ש 0



 ושלגש םיזעה ןה .תורוכע"תומוח וא .תוריחשו תונויה
 תורוחש ויהש .רשפא יא יןובשחב = תוכרבה, לבא

 יכ ,רוחש ונניא ,ול לשמנ "השאר לד, רשא מנה
 ןבלה הראוצ םע 6! השרפב רשא) | "תימלושהע ,םהא
 אופא הנניא ןמגראכ המוראה השאר  תלדו "שה לש

 "תונב, לש ןסופטמ (תומדוקה תוישרפה) לש "הואנהו הו
 בוהצ אלא "םודאו חצ, ונניאש ,רחא םופיטמ םא נו
 ונל היה יכ ונעדי אלה ,הזה רברל םמותשנ אל ונחנאו ו
 ושע ונדוד םגו  ,"ינומדא, היה לודגה ונכלמו "]בל, :ןחא 1

 לעמ דרפנ הז וגדוד ."ינומרא,ה "םודא | וניחא, םא ומ וע
 ושע ול דפי  ררונ העורכ ךלוה בבוס בקעי רועבו ,ויחא

 תא ירצמה אורקכו. ."םודא ץראב,  ותכלממ תא  ןונהו גש
 םשהל ילוא = ןווכתנ--םורָא ..רמולכ---"רפט,, = הגיתשלפו ו
 םנמא תובורק םיתעל ,לארשיל היה חא "םורא, לבא מו
 א7, ווילע התוצ הרותהו ,חא תאו לכב לבא--ראמ עו ו

 םיעורה ריבא. היה ימוראה גאוד ."אוה ךיחא .יכ ימודא
 לארשי להקל םייטודאה תא סינכה סונקרוה ןנחויו - ,"לואשל עא

 ינבמ "םיימודאה | םידוהיה,ו תוירוהיה : ילוא ויה ,םהבוטנ וש
 תא "ינומרא,ה ונרוד ילוא ארקה + םודא  ונדוד :ינב לש םוומ
 .ץראה םג שונאה םגש יפל ,"המרא, ץואה תאו "םרא, שווה
 זאוה ומלצבו והומדכ ול ול

 . י

 כ אל ,רתויב רוחש 'ישוכ,הו  רתויב .ןבל .אוה ינמרגה
 ורה , ןתרפכ ינא לארשי* ינב, :לאעמשי יבר רמא ,לארשו
 קרפ םיעגנ) \ "ןינוניב אלא ] גבל אלו ןירוחש אל :עורנשאנ

 רדונה,:ןכ לע יכ  ,"שארה" ירוחש, םה :בור יפ לע לגו (
 םינטקבו םישנב .רתומו .תוביש ילעבו ןוחרקב רופא שארה יו

 (ישילש קרפ םיררנ) "םישנא אלא שארה ירוחש .ןיארקנ
 , רוחש, וארקנ אל םישנה יכ  ,וז הנשממ איצוהל היה רו

 ירוחש , וארקנ אל םינטקה ןכו ,ןבורב תובוהצ ןהש יפל ,'שאה
 אלא תורחהשמ ןניאו תובוהצ םהיתורעש םחונטקבש יפל ,'שאוה
 רומלתה םלוא ,וננמוב םג תובר םימעפ הרקיש ומכ .,ןהלודג תןמ
 םימעטה ינשש םנמא רשפא .רברל רחא םעט ןחונ ('ב 'ל פיד
 םישנאל ןיאריק ויה הקיתעה לבבב יכ  ,םיאור ונא אלה ,םייחמא
 ןתנש םיקוחח רפס שארב ללפתמ יברומהו ,"שארה"ירוחש לנג
 ,"שארה ירוחש לע שמשכ חרזא יכ, ומ

 םש היה הז ."םירוחש, לארשי וארקנ אל םלועמ לנא
 "םכוא, ותוא :.הארקו האניחרי לאומש לע הגעלש השאה ,יאגג /
 ?אמכוא\ איתפ, :ילבבה יונכה םג .עודי ,(ב 'נ- םירדע השע
 רפיק תב ,('ב ז'ט הרז הרובע ;'ב ר"י הלינמ א 'ג תוכרג
 'רעוכמ ילכב הראופמ הרות, :היננח ןב עשוהי .יבר לע המ
 ונאצמ ךפוהל ,(םש םירדנ) "רוחש היהש -- רעוכמ, :י'שר 00
 םימעל סחיב  "םיינמרג, לארשי ץראב םימעפל םירבעה ווק
 ףסוי לע ורמא ..םירבעה רועמ רוחש םהינפ הועש ,םירא

 "ינמרג .רכומ ישוכ ןאכו .ישוכ רכומ ינמרג .םוקמ לכב,
 \ ,0"פ השרפ הבר תישא =

 רבכ הז .+"םילשורי יריפש, לש םהינפ תוזח התיה .המו
 לע  םיבוהצה םיבורמ  םילשורי .ירוהי ןיב :יִכ .,םיריתה
 רייתשנש ןנחוי  יבר תנומת ונינפל הנהו .םינומ הברה ו
 ןנחוי יברד ירפוש יזחימ יעבד ןאט יאה ."םילשורי /-

 תיבמ- אצוישב, + י'שר = שוריפ) = יקליס יבמ אפפכל .אסכ "ל
 אנמורד אריצרפ היילמנו (שא בה? הארממ בוהצ אוהש ןג'

 ןיב .היבתונו .הימופל אקמוס :ארְרור אלילכ היל ררחינו 8

 976 ם9ועה <
, 2 2 6 

 .?ןנחוי יברד הירפוש ןיעמ \ ירורהו אוהה -- אלוטל אשמש

 אי

 ,ישוכה, ורבזנ לארשיב םימעפל ואצמנש םימומה ילעב ןיב
 --רוחוג ,אמכוא --- ישוכ, :שרפמ דומלתה ,"ןקוולהו .רוחיגה
 וללח םימומה ילעב , 6ב ה"מ תוכרב) "ארויח -- ןקוול ,אקמוס
 ! רמוא םתוא האורהו ('1 קרפ תורוכב) .םינהכ תדובעל םילוספ
 'םירוחיגה, ויה ןכ יפ לע ףא ,(ט קרפ תוכרב) תוירבה הנשמ ךורב
 תוכרב) לארשי ץרא דומלתב , לארשיב םיחיכש םינומדאה וא
 ונאצמ לבבבו ,אקומס אבא יבר :םשב ארומא רכזנ ('ט קרפ
 ריעה רשאכ | ,"ירוחינ, ויה .םידוהיה היבשויש אזוחמ ריעה תא
 ,הזמ חיכוהל ןיאש ,וילאמ ןבומ . 6ב ט"נ תוכרב) אבר םהילע
 םא דוע םיעדוי ונא ןיא ןכ ומכו ,בר היה םינומדאה רפסמש
 לע קר אל תטשפתמ ההיה "םירוחיגה, םתוא לש תוינומדאה
 הטונ תערהש יפ לעףא ,תורעשה עבצ לע םג יכ םינפה רוע
 םידוהיה ברקב םג לודג ונניא "םינומדאה, רפסמ לבא :,הז רעשל
 םידוהי לש לודג רתויה רפסמה ,םיזנכשאהו םיררפסה ,ושכע לש
 רשע השמחל אלא עיגמ ונניא ושכע דע אצמנש  "םינומדא,
 םירד םיזנכשאה םירוהיה םשש תומוקמ הברהב .האמל םיזוחא
 תוחפה לכל ,ללכ ינומדאה ידוהיה תא םיאצומ ונא ןיא. ,ןומהב
 ',םירחא תומוקמב ,ההע רע ורבחתנש תויטסיטטסה תוחולב
 בורק ןטק רפסמב קר אצמנ ,םייקרוטה םידוהיה ןיב ,לשמל
 . ,האמל םיזוחא העבראל

 בי

 ןיב םג .םיררפפה ןיב םנש ,םידמל ונא הלעמל רומאה ןמ
 הארנכו הרצוקמו הבחר תלוגלוג ילעב םיאצומ ונא םיזנכשאה
 "  .ןיב .םואצומ נא  ןכו  ,הכורא  תלוגלוג ילעבמ .לורג רפסמב םג
 < םיבוהצ לש ןוגה רפסמ םג ןיעהו שארה ירוחשמ ץוח םהינש
 < ןכ ומכ ונאצמ לבבבו לארשי ץראְב .םונומדא לש ןוטק רפסמו
 ןיאט .םיבוהצ םג הארנכו םינומדא םידוהיו שארה ירוחש םירוהי
 < .םינומדאהו םיבוהצהו הזמ רבעמ הבחרה תלוגלוגה ילעב אופא ואב
 ונחנא םיליגר םייהמאה םש ינב תא אלה ? לארשי ינבל הומ רבעמ
 םינפל קרו שאר ירוחשו הכראמ | הלוגלוג ילעבכ * בושחל
 רבכ לבא .םילקאה העפשהל תודוה הנתשמ רועה עבצ יכ ובשח
 םיצופנה םירוהיהמ היאר איבמו , ןכ רברה ןיאש ריבה | ןיורד
 עגונב העודי .תודחא םהב שי ןכ יפ לע ףאו ,םינושה םלועה יקלחב
 ' אצומ,) ."םימעפל  הטזגומ וז תודחא םנמא םא ,רועה עבצל
 םמותשה הקורב | ..הוב הקורב לש והערל םיכסמ ןיורד . ("םדאה
 םהש -יפ לע ףא הפוריא ינב ןיבו ודוה ינב ;יב לודג לדבה | תוארל
 : "ירא, דוסי .ןהל שיש תופשב = םירברמו : "ירא, שרושמ | םיאצוי
 ,םירוהיה .ןובו הפוריא .ינב ןיב .ןוטק לרבה קר הז תמועלו ,ךחא
 : הפשב םירבדמו "יימשה , שרושמ םה םינורחאה הלאש יפ לע ףא

 " ןיוררו .רכזנה רקוחה .ץרתמ תאוה הרומחה הישוקה תא ,תרחא
 !םלועה תוצק עבראב וטשפתנ ייראה עזגה יפנעש ,הזב וירחא
 'לארשי םעב םַג הֶו ללבבו םימעה לכב הבורמ הדמב וברעתנו
 "אצומ .תא .ונל ראבל .תאוה הבושתה קיפסת םא םלוא .(םש)
 " ונל ראבל קיפפת אל הנה ,לארשיב תלכתה יניע ילעבו םיבוהצה
 "םויראה,  יכ ונערי אלה ,הבחרה תלוגלוגה ילעב לש םאצומ תא
 אלו הכראמ תלוגלוג ילעב םירוהטה םש ינב ומכ םה .םירוהטה
 ": קחודה אוה ימוא המ .רשבה תא הקחוה הבהאה ,  הרצוקמו ,הבחר
 | ואש רשפא תאוה הלאשה לבא . ? ןהוא | הנשמו תומצעה תא
 רשא  םיקיהעה םידוהיהל אל לבא  ,אפוריא ידוהיל אלא ןינע .הל
 "' ררבוה אל .ןיידעש יפל ,לבב  תורהנ לעו ןדריה תודג לע ובשי
 ,םטועמב וא םבורב .הבחר .תלוגלוג ילעב ויה הלא .םג 'םא רבדה

: + 
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 ולכי תלבתה יניעו תובוהצה תורעשה ילעב םיקיתעה | םירוהיה
 ןוכשיו תפיל םיהלא תפי, :חנ תכרבב ךרבההלו  "םיירא , .תויהל

 ,"םש 'ילהאב
 .ולכי קר ,"םיירא, תויהל ולכי > ,וילאמ. ןבומ

 םיעבש | . םירחא םינפואב רוע רתפהל | לכוה הרומאה  הדבועה
 . םייחח  תודבועל םינפ
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 תואצוהה לבא = . אצומה תלאשל עגונב היהיש | ךיא היהי
 ?ןה המ וננינעל

 ונניא םא םידרפסה םידוהיה לש דחוימה עזגה יכ ,  תישאר
 קפסב לטומה רבד תוחפה לכל אוה ,לארשי יאנוש ודבש  ,אתורב
 םידרפסה םירוהיהב .ואצמ אל ושכע .רע ושענש הוריקחה  ,לודג
 ..םיונכשאה םירוהיה לעמ הלאה םידוהיה ולדבי םהב רשא םינמיס

 הלוכי דוד תיבל םידרפסה םידוהיה תוסחיהה יכ = ,תינשו :
 תקפופממ .רתוי איה לבא ,םהמ עוהי קלחל עגונב .תיהמא | תויהל
 םי:ודגה .םידרומה ינבמ םה יכ ,.תמאל בורק רתוי , םלוכל עגונב
 ,העשרה אמור תוכלמב ומחלנ  רשא

 הא וטנ אלו םתמוק תא וחשה אל םידרפסה םידוהיה םא
 יאנוש בלב תתל ולכי םא ,םינכשאה םהיחאכ ליבסל םמכש
 אל הנה--םינורחאה הלא לע רתי םמצעל לדוגו דובכ .לארשו
 םירובגה םרו םתעיסמ םתובא תוכז  ,תאוה הלודגה התאי רבל םהל
 לבא .המצעו ווע םהל ןתונה איה םהיקרועב לזונה םידרומה
 תא אלמל םיררפסה םידוהיה ולכויה .'הבוח .תלטמ תוליצאה,
 וכליה וא ?זםהיהלא ירעלו םמעל םמכש לע  תוצבורה תובוחה
 ץראב םהיתובא יכרדב אל חרזמב .םידרפסה םידוהיה :תיראש
 הארנ טעמכ רשא ,םודא תולגב םהיחא יכרדב םא יכ וניתובא
 ?םמע תא .בוזעלו וירחא .תכלל ורהמ ןושארה רורחשה וק םהל
 התבכ רככ וא .תוקיו רזאלו בהלל תאצל םבלב שאה רוע היחה
 ?הורזגהו תופיררה ,תודבעהו תולגה .תמרע תחה

 תויוחתשההו תודיקה לא .ךרדה בר. דוע הכו הכ ןיב
 ,"םידרפסה, םהיחאל תושעל םשו הפ "םיזנכשאה, םידוהיה וליחתהש
 תוררועתה ילב לבא .הרלותה ינפואב היחה :חורה איה תובא תוכו
 םניאש םינבל םהל .יואו ,תלעומ תובא תוכז ןיא םינבה .רצמ

 רמאי הכ כ  ,םהיתובא תשורי תטלפ .תא. םיאיצומ .אלא .םיסינכמ +
 ןירוא .רכ יא ,האי--אוה  ןירוא רב .יא  גלארשימ םדאל םויה
 --ןירוא רב .אלו אוה ןהבא רב .יא .,האיו האי--אוה ןהבא רבו
 םושעי אל םא .האב םיצרחנה םישעמה תעש | .וולכאה שא
 םינשחיל המה ויהו םירחא םושעיו אנ ורהמי םיקיתעה םינשחיה
 ,לארשיב .תיבא יתב ישארלו ,םישרח
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 . םייה
 תעש הרשבש ,הקהל לש הניגנמ .העמשנ" םיאתה רחאמ

 ,תולוק לש תבורעת התיה  .הדירפה ררס  ליחתה =. הניפסה תגלפה
 יז העש | .תוחירצ \ ,תוציר ,הוקישנ * ,הושיחל | , תוללי = ,תוחינג

 םגו .רעס ינפל הרשה יצעכ : ,םינטקה- תומלועה . לכ  ולבלכתנ

 ל

 ,וילע לוק \ ןעימשהב ,ההוער תא השא תופדור וילג

 ?תלעות :

 ונת לכ ורמע רוע  ,הטוקממ הזז הניפסהו - , תואה ןחינש ירחא
 לא .תואושנ  םהיניעו הינאה  הסכמ לע 1

 , םיעבוכב , תוחפטמב
 .םשמ ורקענש

 " רעגנטת תולוק וקתתשנ , הברדל הניפסה הגילפה טאל טאל
 ונע םדאיינבלשיץובקו , בושיה לש םינורחאה תולובגה  ומלעהנ
 \ ,םיה תושרל ולכ

 נע םינשוימה ,ללב בל וילא ומש אל .תונושארה תועשב
 .\אקב ההינש  םינוק וליחתה ,  העש יחל  םיגאורה = ,םיעסונה
 .,םיוחדחב ועקתשנו  תיוז ןרקל ושרפ רהויב םינשגרה  ;הינאה
 -ןולו ןיאמ תולאשה וליחתהו ,ולאל ולא וערוהנ תוריעצו םיריעצ

 " פע חלק חור .םהילע בישמ ,ויחרואל .םינפ ריבסמ םיהו
 קנאה תא דגדנמ ,םהיניעל עשעהש לו זזפל וילג:תונב תא חלוש
 . .םראהי ינב לא .תוצרתהל אוה ץפח ,ךרו .תומיענב

 .ןזאה רשא שי .ונממ .םיקחרתמו וינפמ םיארי וללה -םלואו
 .-!ףא :החנא ובלמ איצוהו דרונתהו והארמ לא םיבי ינשה וא

 | ןנדנב םדא נב וריכה אל רשא לע אגה םיה בלענ ולאבו
 "ףלטמ ,רעופו םהונ ליחתה ןכ ירחאו , ןושארה ברעב וינפ ומער
 / =- רבגתמו ךלוה ומעז עגרל עגרמו ,הניפסה תא

 תטול וצמאתה | , הינאה יאתב ואבחנ ,םדאה ינב ולהבנ
 -- םתלע  ליטהש המיאה תא םבלב קיתשהל ,ונממ תער
 \ ,ולכי אלו

 תע) תא םיה םקנש רחאל ,םימי השלש | רובעכ קרו
 עלה םכוה ,םבכשמ לעמ .םדאההינב ומק .ופעזמ חנ ,ודובכ
 .,םייחל ארוקה רואה. והוא ריהזמ םהיניעב ךא ,םינוא-יפרו

 פה םע םולש .תושעל ואב ולאפ ,הינאה הסכמ לע ואציזאו
 " .  הנוכב .אלש :ותוא וזיגרה רשא לע החילס  ונממ שקבלו

 תו ,שמשה ינרקב םיראומה = ,וינפ םיה ביהצמ תינשו
 .העפסהו

 פנמה ,בלה ו ן מםהה
 8 לא תוכשמנ  םהיתובלו = ,םילגרב

 , ליג .תימהב .ובג לע  הקילחמ
 ,טידעפמה רי לע םינעשנ תוופונכ תויפונכ םידמוע םיבר םיעסונ

 . םיה .לומ לא .םיבסומ .םהינפו

 .שנ ךא  ,םחימימ .םיה תא םהיניעב. ואר םהמ םיטעמ קר
 וג קא וערי ,םירפסב ויתורא לע וארק ,ועמש הא ועמש םלב
 ל 0 ,רורו דוד .יררושמ .יפמ. ותראפתו

 שא ,ודוה לע םיממותשמ םניאו התע" םידמוע המהו
 ₪ ,ותרובג .ינפמ םידחפמ םניאו ,ויפי = הארמל םילעפתמ
 / ; ונואג רדה ינפל םיערוכ

 ,עמש- לכה :אלז
 / ? םהל דיגהל םיל

 ₪, :רמוא דחא  ,םיח :חכונל- םידמוע  םינקז - םירוהי .ינש
 ,[וונ 'םילג ומה, : ותמועל הנוע ינשהו ..,"םידי- בחרו  לורג םיה
 / 0 ..,'םילגלג

 מע יתש ןיב = דמוע תובורא = תורעש | לעב :רוחב הנהו
 ."וטמג, רבר לע. ןהל רפסמו ,םיה לש יפויה תא ןחל .רי:םו
 . "תוניריס,ו

 וש סאו אשונ ,הרוחש תנהפ שובל | ,דחא רוחב .דועו
 ןיצזמו * רוהרו ישפוח :בהואה .םיה .תודא לע םילכח. לש :איפונכ
 [- .ותורח הא לוזגל .רמועה לכ .ינפמ

 עעמקמה םיטושפ \םירוהי לש. הרובח .הדמוע תחא .הנפב+

 | ,ותואיצמ לע .םיאהשמו .םיה לא
 אנ אה ימל ?םיה תא :אוה :ךורב שודקה .ארב .המל

 ,וע ראשנ המו  ..םירפס :יפמ ועדי לכה

 ב ]



 וו

 ,תיִשיִלַשה םֶעַפּב

 םיחרואכ הינאה הסכמ ינפ לע םילייטמה  ,םיעפונה לכ ]
 :ןבב ומצע תא "יאקירמאה, האור ,  ןוהמהב לכח לא ו

 ומע אב אוה , םיחלמה דחא וינפ לע רבוע  ,הזה פק
 םיאנקתמ לכהו ,לוקב םהינש םיקחוצ רימו ,תילגנא .ןושלג ₪
 .לכה .ערויו הקירמאב היה רבכש ,הוה
 תערל השקש םדא ,ןקדקר ,ץוג ידיהי .אוה הז "יאקילמא, <

 , ףטוש ורובד | , תוקחוש וינפ ,תוריהמ ויהועונת =, אוה
 .וייחב לבס הברהש תוריעמו רעצ תוקיפמ :ןיע

 םיעטונה ותוא םיפיקמ ,הסכמה לע שיאה הארנ ן
 .ולש תועסמה ירופס = תא םיעמושו וירבד תא םיעלונ ,
 הבישומ ,התושרל "יאקירמאה , תא תבשומ םיעסונ לש תרונח
 הקירמא תודא לע םירבד ויפמ איצוהל תמכחתמ  ,עצמאנ
 יהי

 . תלדגו תכלוה  היפונכהו  ,םידמוע םיחפסנ .םיבשויה לא <
 ץראה לש היחבשב רפסל הברמו הברה ברסמ וניא "אקי

 םינצבק שי ונייה . . . לד ינפל עוש .רכינ 'אל הקירמאב --
 ,"ןזיטיס, אוה ירה הקירמאב רגה םדא לכ לכ ,םי

 ,ךל ביטו ךירשא רישע התא םא .., . םינפחי ןיא . ..חרזא ,י

 יןיליסה,.,יהבר ף'לאב ,אל -- ךכ ליבשב | רוכב ךל קולחל
 .., ? ריליפקור םש תא םתעמשה . . , םתודליב םיינע ויה סההו ₪

 הצק ןיא ... דחי םידלישמורה לכ תא  תונקל לוני ה
 !םעי ,., םירורפג רכומ - ?ותודליב היה המו . ל

 םירבגתמ ,וז הרמח ץרא לא .הברקו תכלוה .היגאה רשא לכנו <
 ?עדוי ימ ..הילא | םנכהל וכי םא ,תוקפסה םיעסונה |

 ,"יאקירמאהל, חיכורל לרתשמ דחא לכו , תוארונ םיעירומ םיגה
 וינפב לכתסמו ,וב ןיא םימ לכ יכ | ,תוערה לכל אה רש"
 ורמאמבו וב וליאכ ,וילע םירבדה .םישועש םשורה תא הא
 .,.לכתולה

 *ןררגילסק,,ב םיגהנתמ רציכ ,הצע לואשל וילא  םינופ .םינר <

 םנהינכ הזה םוקמה תא  םנוימרנ
 ,.. תאמוחה שפנה תא תונעל םנמפ

 ,םולשב ורבעי יכ , םהל .חיטבמו םהוא  עיגרמ "יאקירמאה)
 ,רשויה ץרא איה ללכב הקירמא יכ , רשויב  םיגהנהמ םיר'קוה *

 איצש םולשפח םא ... תמא ורבד --- אוה רקעה --
 ..,הב אבש הינאב ובישהל ותד תחא --- רקש רנד ופפ
 ! םעי . . ,הנחת לכ לו
 : ץצולתמ היפונכה ינבמ דח*
 ...תמאה םלוע איה הקירומא .ןנא =
 ,םינפ ול-םיביהצמ לכה ,םיעפונה לע .בבחתמ *יאקירמאה, <
 וירחא תוכורכ רוחיב .ובל תא 'תונקל םיצמאתמו יתוא 9
 . הקירימאב השאה רובכ תא רפסמ אוה ןהלש ו
 םישנה) יטס'יופ  םירייל, : לודג ללכ שי הקירמאב -
 השאו ןורקב םיבשוי ..,השאל רובכ םיקלוח םוקמ לנג +

 .! עי ,,תבשל םוקמ הל םינפמו םימק

 ,המהו -, םיעסונה לכ לע המיא ליטמ ןררג:לסקה .םש רברל ךה
 \ הלבחייכאלמ אלמה

 רוא . ץצונתמ  ןהיניעבו  ,הואנ תצק תואלמתמ  תועמושה
 . תאזה הכורבה ץראב בוט דיתעל הוקתה

 ,םינטק םידלי ינשב הלפוטמ ,הריעצ השא םידחא םימי הז
 אלש םירבדב ומע םנכהל הצורו "יאקירמאה, תא תבבוס
 לואשל ,הבבל יעגנ ול רפסל הרמנש ,המוד .םירחא  ינפב
 ,רז ןזאל תששוח איהש אלא ,ותצעב

 לע םהיאתמ תאצל םיעפונה וקיפפהש םרוק ,דחא רקבנו
 ,וילא תשגל הרהמש ,השאהל "יאקירמאה, ןמרזנ ,הינאה הפכמ

 הינפ -- ...רבד , ךלאשל יתייה הצור ,ךממ הליחמב --
 , וקימסה

 ,ולאש ,ילאש %המ --
 .אנ בשנ --

 הלוק םעפ ,תוכורא ול תרפסמו ודי לע תבשוי איהו
 :הפיסומ איהש המ לכו , תורירמו זגר וב עמשנ םעפו ,ןנחתמו ךר
 ,הרופס תלחתב הילע הקיעהש ,תונשייבה הילעמ הרס רברל

 תודעור םידיב תוררוב .םיבתכמ רורצ הקיחמ האיצומ איה הנהו
 , תקתתשמו -- החיש"שיא יריל הטישומ ,םהמ רחא

 טבוצ ,ךליאו .ךליא ושארב .ענענמ ,בתכמה תא ארוק ולה
 תורבה ויפמ איצומ ,וחצמ תא טמקמ ,קרה ונקז תורעש תא
 , . תועטוקמ

 + רמוא התא המ ,ונ --
 : הנוע ךכ רחאו ,הלק העש קתוש "יאקירמאה,
 *תיבב ובישיהל | ךדיב שי יאדו ,,,בוט אל  ,בוט אל --

 השא אשונ םדאשכ ,יהָיְמְניִּב, לע םישנוע הקירמאב . ..,םירופאה
 7 0 .,, תורקפהב הצור ךלעב יכ ,ינא האור .,,לבא ,.,יתשא לע

 . איצוהל = ילכוה .ףסכ קר ... ,ליעוי - אל .םולכ .,,ןהקירמא אה
 כ .י:ןידב .ונממ

 התישהו הפכמה לע םיסנכתמ םיעסונה םיליחתמ טעמ טעמ
 (, ול ךלוהו .הרובחה תאמ .טמשנ "יאקירמאה, . עצמאב תקספנ
 ...יבל ךפהנ ,םירימט םימינ וב העועו השאה

 לא ,ותדלומ:ריע לא ,וינבו ותשא לא םיעונעג ותוא ופקה
 ךוהל .םנכנ ,הסכמה ינפ לע אוה לייטמ ..ונממ תקחרתמה ץראה
 םע  םירברב אב .םהיתוחיש לא ןיזאמ ,םירכנ לש הרובח
 ! = לכי אוה ןיא. ךא ,וירוהרהמ ותער חיפהל איה הצור --- ,םוחלמה
 : + םהמ רטפהל

 :הברה .הלק ה:ש ררב םש שוויו .תיוז ןרקל .שרופ- אוה
 ,לילא תשגל םיזיעמ םניאו וינפ לע םירבוע .םיעפונ

 .? "יאקירמאה,ל - היה הז = המ = : םילאושו  םיעסונה :םיהמתח

 םיקרוש ",םיפתכב םיכשומ ,שארב = םיענענמ ,תורעשה םירעשמ
 : , םיתפשב

 < שננשכו ,ותורידבב ךיראהל לכי אל "יאקירמאה, םלואו
 < הנפ ,ולצא בשי הרתי תוריהזבו ,ןקז ירוהי ,םיעסונה רחא וילא
 :רמאו "יאקירמאה, םאתפ :וילא

 5 + המל % הקירמאל עפונ התא המל --
 < +, :עסונ ינא גונעת ךותמ אל ,ןבומ ,.זךייש המ 4.מה --

 .':ה תא המל .,,ןיצקה לכ ולבשכ -- + הקירמאל עפונ :ירוהי .יתמיא
 3 לשמל ,עסונ

 :הנעו וב ויניע ןתנ "יאקירמאה,

 ,.,אוה .ןועגש קר  ,ךכ  ..ןיתענתשנ ,.זיכנא --
 " הברה טאל טאל  םיפסאתמ .בוש "יאקירמא,הל  .ביבסמ

 2 . םיבישקמו םיעסוג
 ,,.םינש עבש לש ךשמב ...תישילשה םעפה הז עפונ ונא =-

 = ",הילא רוע בוש .ילבל ותרדנ הקירמא תא יתבזעשכ .,וז הנשב
: % 2 



 ינאו .םומעשה יתוא 'ףקה ,יתרלומ ריעב ותבשי הנש יצח קרו
 !םעי ..,בוש עסונ < =

 ןמ רחא הנענ <-- וז הנידמל הל שי ףושיכ * הויא -- :
 המוקת ול ןיא בוש ,תחא טעפ הב היהש ימ לכ ---  איפונכה 2

 . . ,רחא .םוקמב

 :רמואו ושארב ענענמ  ,איפונכה לא טיבמ  "יאקירמאה,
 םיאצומ םניאש םדא ינב שי . . . הללק יהוז . ..9 ףושיכ --

 ןמ הרוג יהוז ...  םה םידנו:םיענ +... םה םילדלורמ = .. , החונמ
 + , הקירמאל םכאוב םוי תא וללקה םכלכש  ,ונחטבומ . . ,  םימשה
 ,םיכלכ ,  םיבאז .םש םישענ םרא ינב ...= תחתור החלק יהוו
 ! םעי . . .םיריזה

 לא וברקתנ ךכ םשל אל .רחא .דחא םיטמשנ םיעמושה
 +. - רתוהו יד דחא לכל ול שי םיער םירוהרה |... . ."יאקירמא,ה = <

 =- ."יאקירמא,ה דובכ דרי העש התואבו = 0

 (אבי ףוס)

5 
 . רלפנרב ןועמש ר"ד

 . בָרַעמְּב תיעְרְמַה תורפפה
 וח

 -- םירצמ ירע ראשבו הירדגס כלאב לארשי ירו
 ןכותה תבר .ונמעב הכושח תירוטסה הפוקה יאשונ םה .ולא
 לארשי תסנכ | .םיינוציתו .םיימינפ ,םילודג  תוערואמב .הרישעו
 ,תישונאה הירוטפהכ בושח קרפ לש ןינעדתאשונ .םג איה םירצמב

 ךשמנ היה םירצמ ןיבו .ירכעה םעה ןיבש "ירוטפהה  םחיה
 לארשי ינב לש םינידמה םייחל אוה םדקומ .םיבר םימי ךלוהו =

 רפסמ ןיאל םיבורמ םימינב ,םהל ר חו א מ םגו תירוטסהה םצראב =.
 הלרג ולאכ ,"םח  ינב, תמדא לא תילארשיה הירוטסהה הרושק
 ירוטפהה סחיה :תאוה המדאה לע תירכעה המואה החתפתהו

 יבתכב םימושרה םיבר םהב שיו ,םיטרפ המכל ףעתסמ הזה >>
 לא םיסחיתמה .םיבתכה " ראשבו  םיזונגה .םירפסב וא שרוקה =

 םירופמה םינינע המכ ותמאתנו וררבוה םינורחאה םימיבו  .?וודמיה =
 יב וא ,קפסב םריקה רודה ימיב םילטומ ויהש ,הלאה .םירפסב

 ..םירבע  םירוקמב :קר ועבקנ ןעי ,םירקוחה יניעב ויה םירושח =
 תוערואמה .רוריב .רבדב : תוירוטסהה  תוריקחה דאמ :ןה  תובושח

 לש .תוחתפתהה תפוקת ,ינש "תי תפוקת לש" תורבועהו - 
 התברש .המכ דעו  ,תמייוסמ הרוצ רותב תותדהו תימואלה :תודהיה | <
 יד םינינע .המכ :ורווחתנ אל ןיידע :,הז .עוצקמב = הריקחה רב <

 ,ויטרפ- לכל הזה .ירוטסהה ןוזחה 'תתמא לע .ורמע אל דועו ,םכרצ
 אלא :התבוטב .:אלש .בורל---הקופע .התיה םירצבבש לארשי :תסנכ
 תינחור .תיִרוטלוק .הריציב == תוירוטפהה תיבסמה חר כה פ"ע <

 הריציו : ,תינויה הרוטלוקהו .תידוהיה הרוטלוקה :גווזב : ךאמ .הלענ
 המכ הכררב . האצמ אלא ,רשי ןפואב .החתפתנ .אל וז .תירוטלוק =
 אלמלא יההש: ,יח רכ ה היה ומצע .ינפב רברה .תועינמו םיבוכע =

 גווזב וברס. םירדצה :ינשמ לבא :,.הליעפלו אצוי היה אל יאהו .ןכ
 ,תינויה ההיטלוקהל םוצע  דוגנ םבלב .רימת: ושח םידוהיה| ,הז <

 .הנוטלשו  ההורמ -תא ולבקו םחרכ .לע הינפמ .וענכנ :חאז ילכבו
 לש .םייתרה .םייחל םוצע דוגנ םבלב םינויה .ושח 'הזב .אצווכ <
 ותחכ תאו .לכבו :,דחי .םג..זובו האנש ךותמ .אבה דונג ,םידוהיה <

 -יתלבה תוהלאה ..ינפמ םהיבצע תאו םהילספ תא םימיה תוברב

 ינפמ םחור .תא ועינכהו םידוהיה לש תיארנ
 2 ,תודהיה

 "ןטשמ ןואש--ה!ה ירו"פהה ערואמה אבש ןמוב וב
 והה ןיב דוגנה רבג ,ולושב רמג ידיל--תישונאה הירוטסהה
 , תישונאה היריטסהב ךל .ןיא  ,וצק םורמל עיגהו םינויהו

 ש האנשה . תינויה תויגה ןיבו .תורהיה ןיבש הוב "ןוצרב אלש
 ה המדנ , בצקו רועש לכ הרבע הירדנככלאב םינויהו םידוהיה

 ולכל םיצמאתמו המחלמ ירשקב םידמוע וללה םימעה ינש יכ
 יחי םהינשל .בחרה םלועב םיקמ היה אל ולאכ ,הז תא הז
 וו תוקבאחהל ה יר ק יע ה ה בס ה התיה המ ,דאמ אלפי וניניעבו

 אל יתוברת רוגנ ןאכ היה רבדה רקיעב יכ ,רבכ ויעש

 לקנבו ,תוירבל םיחונ םעבטמ םינויה ויה "יכ ,אוה .רורב
 ןוילע םי עיפש מו םהמ םירמל ,םירחא םימע םע םיגודומ
 נווה ךכילכ השק היה המ לע" ,ןיבהל  ונל רשפא  ה] לכ םעו
 שואל הריצי זא התיה רבכ תודהיה :םינויה ןיבו םידוהיה ןיב
 ןוויגה .לא רוננה תילכה הירקע  י"פע תדגנתמ  ,הרומג | תיתדו
 וש ,םכרצ:יה םירווחמ םירבדה ןיא ןכ יפ לע ףאו ,תינויה
 .םידוהיה ןיב םיכוכחד ויה המ לע ,קיפסמ .רורב ונל ררבתנ
 :היודנפכלאב אקוד ךכ-לכ םישקו םיבורמ  ,םיפוכת םינויה
 !ווגה ןיבו תודהיה ןיבש יתוברתהי ימואלה דוגנה ותוא .םירצמ
 קב ךשא ,הנטקה היסא ירעב םנ שנרומ היה אלה תינויה

 :חטונו .,םיינוי םיבושי  ךותב םירוהי לש םילודג םיכושי ואצמנ
 פנעפל אב הז רוגנ היה הנטקה היסא ירעב םג .יכ ,קפס לכ ןוא
 מ ידכ דע םירבדה  וחתפתה אל םלועמ לבא ,יולג ידיל
 וירוס יועב .קסיפ-יתלב .םומלופ  ירכ רע  ,תירירת השק
 זלחנמ תוירובא ךותמ םימד תוכיפשב הבורמ עזגה-תמחלמ םיאצומ

 ןנ ירחאו סומיטו | םינייספסא תמחלמ תפוקתב ,םימיה תירחאב
 םחיח תעשב היה הז לבא  ,סוניירדאו - םיניירמ .תמחלמ ימיב

 םוצמ לש הירדנסכלאב כ"אשמ ,תוחורה תושגרתה ל העשב
 םולש ימיב סג .הבורמ .ןמז תוגהונ הביאו תורחת היה םשש
 .םלועב

 אומנ אלש ,היררנסכלאבש םינויה עבט ונל עודו םנמאו

 הוקב םהה םימיב םינייוצמ ויה םה ,חורה .תוסגלו הזעהל םתומכ

 / לוב .ןורמ .ירגמו תערה ילק = ,םיגפ יזעו םיריהי ,המח .יריהמ
 העוה תודמה לכ ,תוירפומה תוערגמה לכ  ואצמנ  הירדנס

 לש לש בר ברע ןהב שיש ,ןילופרטמדירעב .רימת .תוחובשה

 ןזווטה לש ןילופרטמ התיה .הירדנסכלא  ,םינוש עוג:ינב .לשו

 וזטמה וברמ  התויהב ,וז לע הברה התלע לבא ,ימורל הינש

 הוס לורג שערב הב םינאיס ויה םייתרבחה םייחה .ימלועה

 ,נוונ ןימה םג לבא .םינמאו םינמייפ ,םירקוחו םימכח הב ואצמנ

 הש באתה ןומה ,הריבע ירסוחמו לטב יכלוה  ,םינפ .זעו סם
 ןח כ רע ךכ:לכ לודג היה שערה | ,םיליהבמו םיסג םישודחל

 והלו ליגרה רדגמ .םיאצויה םישעמב ןייטצהל םיטוידהה םיסונא

 רט רימת ה תיה ריעה = .עמשנ .אהיש ירכ ,םלוק תא = הברה

 .ןמהה .,רצ לכמ .םיחתורהו םיעבעבמה | וימימ תא טלופה ,חופנ

 .ופרוהיב תורגתהל | .תוינערופל רימת ןכומ היה ועונהו ריהיח

 .\אש ינפמ תצק היה הז .םהב תוכהלו םתוזכהל ,םהילע לפנתהל

 ,ינורדנסכלאה .ןומחל ול היה ."ביט .םוי, ."גונעה, ךותמ תצקו

 חח ..םידוהיה .בוחרב. תוערפ .תושעלו .ששוגתהל | וריב | הלע
 .וםימונוקיא םיבוסבס ךיתמ םג תיאב .ווה םינויו םידוהו ןיב הביאו
 ה ענמהל ול רשפא יא רחטמהו הרובעה זכרמב הזמ לורג רובצש

 ₪ תא ריבסהל ונל  וקיפסי .אל הלאה םוטרפה לכ לבא

 קנה .,םינויהו םידוהיה .ןיב ירירתה םומלופה לש .תושארה
 שענ םנמא ,םמצעל םהשכ ,ךרעה ינטק תוערואמו םוי םוי

: 



 םנש | ,םיעדוי ונא .לבא .,ירידתה  םימלופה תו

 ונילע .התוהמ אלו תיעבט הביא ינ מי קר"

 היאר>ידע | ויהש  ,םידוהי םירפוס .תאמ = ונל ורסמ

 המ קר ונל.ורפס  םה םג לבא .םופיסויו

 וקל רשפא אלה הו תלוז .עריאש ך י א "אלו  ,םהומוב

 תודבועה יטרפ תא ונל ורפמ אל רבדב םיענונ םתוי

 רצהמ םג אלו רחא רצמ קר תודע-תדגה יהוז .אלח

 תומודק תוירוטסה תומישר המכ .ואצמנ תונורחאה ם
 :לאב | םינויהו םירוהיה ןיבש = טפשמהו בירה רו
 רצה ןמ תודע תדגה .םיאצומ ונא ןהב .תוכומסה םירעב

 רוריבב המכ הז חרט קניר רודוא ית ערונה רקוחה
 התע !תירוטסהה ןתיצמת ןהמ איצוהל ידכ > ,הלאה ה

 תא ונל רויצמ אוה ובש ,רחוימ רובחב החמומ רקוח וי
 ררבמו .הבורמ קוידב הירדנפכלא לש ,תוימש
 ןיבנ הז ..ןפואב | םינינעה תרבסה ידי לע *(.  התוהמו ה
 ,ונל .םירווחמהיא ויהש .םוט
 םינויהו םידו היה ןיב .תורחתל .תיעבטה ,תירקיעה המסה

 םיארנו ,ינירמה בצמ ב  ןקליוו תעַד יפל איה היה
 תימור הנידמל הושעו םירצמ תא םיאמורה ושבכש הע
 םיבולע םמצע תא םירצמב םינויה ישח ,רפיק פוש
 ולדתשה  םינורדנסכלאה | ,יאמורה ןוטלשה תא ואנשו ם

 םירגתמ ויה ןפוא לכבו ,םראוצ לעמ ימור לוע" קוי ּ
 םידוהיה לבא ,היולג הביאב ול םיסחיתמו םיאמורה

 םוילוי הטה יכ ,עודי ,הל םיעייסמו - ימור תלשממל
 ולבאתהו הבומ ול וריכה ולאו ,םהמע ביטהו םירוהיל

 תלשממ הדימתה רפיק סוילוי  תומ ירחא , לודג םוסרפב
 .םומסונבא | רסיקה ימיב תאוה  תינידמה

 היח תימור הירוטפה) הלאה םירבדה בצמ "א :ריוצמ ||

 הכלממה לש רחסמה זכרמ זאמ התיה יכ
 תאש ולכי אל םינצחשה

 ,יאמורה .ןוט
 .הירדנסכלא ינב לבא" ,תאז

 תוינונראהו םיסמה רבד לע םהל הרח דוחיב , םיאמורז
 תחה ודחכ אל המוצעה םתאנש תא ,םירצמב םיאמווה"

 ימור יפיקת תא ,אוצמ תע לכב התיא םיאטבמ ויח\
 התוה הז תמועל .ןונשה  םגעלבו  תצקועה םתונציל
 תוכזלו :עובקה ןומלשה םע רשפתהל םידוהיהל = העונ

 תלשממ | ימיב .רבכ ושע .ךכ ,תוניש " תויגיליבירפב 1
 רימת וסח ןכלו ,סרפ יכלמ תא הנימאב  ודבע יכ 6
 םהל ונתנ ץראה .תא םיאמורה ושככש | תעמ פי
 ןיב \ דונה | ותואו ,הירדנסכלא ינב ףא .הרח הז לע

 היה תוימונוקיאו = תוירוטלוק תובס .ךותמ אבש םינויהו ₪
 ואנש . הירדנסכלא ינב | ,תינידפו .תימואל  ,הבהלנ האשל

 .םדוס ישנאו םיִאמורה .תירב ילעב רותב םידוהיה תא
 םלועמ :,(515 דומעי 49ל דומע ה"ח רכזנה ורפסב ]סמו

 ,םידוהיהב יאמורה ןוטלשה תא תיסהל םינויה יריב הלוע ז

 םויק  עגושמה | רסיקה :.ימיב < העשה םהל הקש א

 -יתבב ומלצ תא דימעהל הוציש  ,הצע .ותוא אישהל חל'
 תכוטל אל .,הוה עגושמה הפיקה השעש המו ., םירוהיח

 < ןודזו  ןועגש ךותמ אלא  ,השע ימור לש  תינירמה הטישה
 ..ערה ובל

 וברקתהש ינפמ ,םירוהיה לע רוחיב וסעכ םינורדנסכלאה
 הלשממהל יוצרה םפחי י"ע .תוברהל ,ימורה ןוטלשלו תושרל ולא
 ,הירדנסכלאב םידוהיה ונעט יכ ,אוה עודי ,תויחרזאה םהיתויקז .תא
 םיווש .היהו תויחרזא תויכז םהל ויה .ריעה רסוה \ תומימ רועש
 םידוהיה תא ריכהל .וברסו הזב ורפכ וללהו .םינויהל רבד לכל
 םנ םיכסמ םהלש ,ונימיב םירקוחה תעד ,םירומג  םיחרזא .רותב
 :נסכלא ידוהיל םיחרזא תוכז התיה אל מאב יכ ,הטונ : ,ןקליוו
 ,םינורחאה .םימיב האצמנש :המישרמ היאר םיאיבמ םהו ..הירד
 :פלאה ןופרט, ידוהיל עגונכ הלחת םשרנ היה ימשר .בתכב :יכ
 ידוהי, קחמה יבג לע ובתכו םירבדה וקחמו ורזחש אלא  ,"ירדנס

 * תויכז ולבק "הלונפ ידיחי, םיטעמ םירוהי קר ,(* "הירדנפכלאמ
 ירוהי ןבו  ,םהינבל ושירוה אל וז תוכז םלואו ,הנתמב תויחרזא
 ויחא ראשכ 'הירדנסכלאמ ידוהי, תויהל רוח "ירדנסכלא .חרזא,
 תער יהוז  ;(תרכזנה המישרב תועטה התואל םרג הזש רשפאו)
 *םישיחכמ םהו ,(ןקליוו ,טדימשמוג ,ןסמומ) ונימיב םירקוחה בור
 'ף 'ב .ןויפא דגנ ן'א 'י- ,ד"ו רפס :תוינומדק) סופיסוי לש ותודע
 םירוהיה ויה  ןודקומ רדנסכלא תומימ יכ ,ריעמה (תומוקמ ראשו
 :םירצמה ,ץ ראה םע .לבא ,םינויה ראשכ :הירדנפבלאב םיחרזא
 .חנה ,היהיש ךיא םלואו .,הלא 'תויכזל וכז אל .,הנירמה ירילי
 - :פלא ירוהיל ויה .יארוב .ךליאו רסיק .םוילוי .תומימ יכ ,קפס ןיא
 אדיבעד אתלימב רקשל םיפיסוי רישח אל ,תויחרזא תויכז הירדנס
 רפיק :'םוילוי = לש תדה בתכ  יכ. ,שוריפב: רמוא :אוהו -,ייולגל
 הארנ ןכו .,"הזה .םויה רע, חול לע קוקח אוהו יבמופב .םפרפתנ
 -םידוחיה ויה. וימיב .יכ . ('י ןמיס - דגנ תרגא) ןולופ ירבדמ םנ
 ימור .בוצנ םוקלפ ימיב קרו עומק ריעב :םירומנ .םיחרזא
 הלונילק .ענושמה .רסיקה תומ ירחאו ,םהיתויכז תא  םהמ .וללש
 .ןבומכ-- םהיתויכז תא םידוהיהל םייקו רו י דדו ל ק רסיקה רוח
 'תצק .םיטילחמש המ לבא | .הירדנפכלאב | םינויה :יניע  תורמל
 = .הירדנסכלאב \ םידוהיה וכז /אלש ',רבהל היאר .שי יב  ,םירקוה
 . .הצקוהש ריעה לש רחא קלחב ובשי ירהש ,תויחרזא תויכזל םלועמ
 ודחאתנש תויהב  ,רקיע לכ רווחמ ונניא .הז---אתלידה קלחב :,םהל
 םיירובצ  םיכרצ  המכבו םיימואלהו םייתדה םהייחכ םודוהיה
 "לבא .. אתלירה"תעקבב .רחיב 'ם ברו ר/ ורד .ןכל ,םהל .םידחואמה
 ריעה יקלח רתיב םג םירוהי ובשי יכ ,רורב הארנ .ןוליפ .ירברמ
 רגנ :ן'כ 'יפ .סויקל תוכאלמ)- הלפתל תויסנכהיתב: םש = םהל .ווהו
 .דחוימ םויגוליבירפ הז היה םופיסוי ירבר יפל- ,(ח "יס .םוקלפ
 תבשל  החוימ םוקמ םהל .וקלח .יכ ,היררנסכלאב םידיהיה לש
 501 ,ח"י ,ינש רפס : ,םידוהיה תמחלמ)  ימלח תיב .זווכלמ  ימיב
 ,ודצמ תוראפתה וא הרעשה אלא הלאה םירבדה ןיא הארנכ ךא

 םה םנ ומרגו ינירמ ריגנ ךותמ  ואבש: םיכוכחה ורזחו

 ולעה הוב םג ,ימונוקיא וא .יתרבח  דוגנ ךותמ .םיאבה םיכיכחל
 םיסמה :תֶא  רוכחל םיליגר ויה יכ :;םעה תמח םידוהיה .םהילע
 תורבושה ןמ הארנ הו רבד ,םילשומה םיאמורה תאמ תוינינראהו
 ,סכמה ירכומו םיסמה יבוג;דצמ םינורחאה םימיב ואצמש םיברה
 תנש ,םולש ,לאיבא ,ןועמש :םידוהי תומש .םימשרנ . םהבו
 ינימב :,תורחא תוסנרפב םג םידוהיה םיקסוע ויה  ,ןבומכ ,'וכו
 ויה .םהיקפע | רקיע לבא ."וכו המראה .תדובעב ,םינוש תונמוא

 ןויפא לש ופעב ןינע וגל ןבוי הלאה םירבדה  רורוב ידי לע ₪
 רגנ) *םינורדנפכלא, = , םמצעל םיאריק ויהש , םירוהיה' לע גרטקש | , ררוצה

 םוהברה םימוד  ,דגורטק תא לטבמו . וירבד לע בושמ סופיסויו . ('ד 'ב .ןוופא

 ו ץראל  םידוהיה לש יחרזאה חיה רבד לע ונימיכ ורמאנ ולאכ הלאה
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 , םינויה  ןיבו : םניב  םיכוכח המכל ומרג - בושש ,רחסמ :יקסע
 םהבש ,םינידדיקספ תעכ ונל .םיעדונ ימלת תיב תוכלמ .ימימ
 תינוי ,םתוא ומר .יב ,םידוהיה לע .םייוגה .תונלבוק םיאצומ ונא
 רגב הנממ בננ יכ ,םויתורור ידוהיה תא ןידל העבת תחא
 האמה תונשמ תחא תרנאב ,תפנכה ןזח תיבב ותוא איבחהו
 ותוא הנוה :יכ ,ירוהי .לע .ינוי  לבוק לינרה ךיראתה .ינפל הינשה
 טילחהו ,ללכה לע טרפה ןמ רמול ונניא ןקליוו .םיסוס-רחפמב
 , הערל הירדנסכלאב לארשי ללכ לע םידיעמ םניא הלאכ םינינעש
 הביא םיליטמ ויה םוי םוי תוערואמש ,םידמל .ונא .םהמ לבא
 לש תרגא .ומסרפ המ ןמז ינפל ,םינויה םהינכשו םידוהיה .ןיב
 (ןוליפ  ימיב הז היה .ןכ םאו) םרפסמל 41 תנשמ ינוי רחוס
 ,העשה ול הקוחד :התיהש ,ינוי רחופ ןכ םנ | ,וירכממ רחאל
 :םידוהיה םיולמה ינפמ וריהזמו ורכמל בתוכ רחופה ותואו
 ירחא רפסמ םישדח הכתכנ וז תרגא "!םידוהיה ןמ ךל רמשה,
 וכ ,הירדנסכלא ידוהיל החוהה החיה זאש ,הלוגילק רסיקה תומ
 הככש אל םעה תמח לבא .םהילע ןנהל ימורה ןומלשה רוח
 ,תירירת .םירצמב םינויה ןיבו םידוהיה ןיב המחלמה התיה ללכב
 םידוהיל המוצע .האנשב םלוכ םינויה ויה םיפוטש ,.קספה ילבו
 םירטונ וה = .ץהאה ידילי ,םיירצמה םג ,םנטק דעו  םלודגמל
 םירוהיה תא תוזבהל שארב םינויה וצפק יכ אלא ,םידוהיהל הביא
 אוצמ תעלו ,םירכר-תאניאו תונציל ינימ .לכבו .רתסלפ-יבהכב
 ןוטלשה תא דימת .םידירטמ ויה ןכו .השעמב םנ םהילע ולפנתה
 לע  תונישלמו . גורטקב ,ימור .יביצנ תאו םירסיקה תא ,ימורה
 ,םבתכבו  םהיפב | רוגש היה הו יונכ : "לעילב .ינב  םידוהיה,
 םשב םינויה תא תונכל .םיליגר ויה םרצמ םידוהיה םנ  םֶלּוא
 3 ,"לעילב ינבו םיעשר*

 ימורה ןטלשה ,הלאה .תוערואמב םיאור = ונא אלפנ .ןווחו
 םיאמורה וריבכה יכ ינפמ ,םינויחלו חרזמה ימעל ראמ אונש היה
 המח"מהירשקב םידוהיה ודמעש העשב לבא-- םלוע תא םהילע
 םקנהל םיאמורה םע ודחאתהו םינויה .םייריסה יבש = ,ימור םע
 ערונה ,טארפוה | רקוחה דיחיב רמע הוה רברה לע .םיריהיב
 יכ ,הדבועה תא םיעטמ .אוה  .תודהיהלו ליירשי םעל ותאנשב
 רשפא היה ;רפיק ןורינ 'ימיב ,י'אב המחלמה הצרפש םימיב
 יכ ינפב  ,וז המחלמב םהל | ועייסי םידוהיה ינכש יב ,בושחל
 לבא ,חרזמב םימעהל קיעהל רושו פמח .ימור | יביצנ  וברה
 האנשה שגר לע הרבג םידוהיל * םיוגה דצמ  תיעזגה האנשה
 .םירוהיב םקנהל .רשכה תעשב ושמתשה ףכתו ,ימורה .ןוטלשל
 -ץראב םינויה יבושיבו :הירוס ירע לכב םיאצומ ונא הז םעממ
 לע םינויה ומק יכ | ,ארונ .ןרבאו גרה | הירדנסכלאבו .לארשי
 ולא תא ולא .וטתשו םהיביוא םיוגה לע ומק ולאו  ,םידוהיה
 התיה אל םהה םימיב ינידמה בצמה יפ לע  .הלודג = תוירזכאב
 ץוחי .ימור לועב .םראוצ תא ונהנ ןכ םא לא ,לארשיל המוקת
 םתמרעב םינויה ותוא ותיסח רשא  ,הלוגילק תלשממ | יטימ
 ,ורבכל .ירכ תויסנכדיתבב ומלצ תא דימעהל ,הירדנפכלא .ידוהיב
 ימור :יטילש | ויה  ,ללכה ןמ אצוי  היהש ,הוה \ ערואמה  תלוז |

 רבדה רקיעב .םימעט ינש ונפמ םירָּוהיה לע ןגהל רימה םידקוש
 תונידמב םינויחו םיירופה ןמ םהל רתוי םיחונ םידוהיה :יכ- ,ובשח
 ,תינידמה  הגהנהב העובק  הטיש 'םהל .התיה הז .רבלמו ,הלאה
 וסעכ םה :,ומצעל ןיד תושעל טבש וא םע םושל תושרהל ילבל
 ןיד תושעל םידוהיב די וחלשש המח יריהמ םינויה לע דימת
 ויה אלא ,תאזכ תושעל םינויה וזיעה אל םולש .תעשב .םמצעל
 תא וחלש םרצמ ולאו .םירוהיה לע לובקל םחכ-יאב תא םיהלוש
 םימיב = ,ןודמ  יחיפמ םינויה לע גרטקלו לכנתהל םחכליאב
 לש | םיימשרה םילוקוטורפה ןמ םיעטק הברה ואצְמ םינורחאה

. > 2 

 ,םייחה תסיפת איה :תיפאה הרישה

 .חנ-ואב וחלשש םירבדה-תאצרה םגו ,ולא טפשמ ירוריב
 היה םע םרמעב םהל התלע המ םהל עידוהל ,םמע ינפל
 .ןתיח רי התיה דימת טעמכ יכ = ,הארנ הלאה םימשרה .ןמ
 ינגו םיעשרה, הירדנסכלא .ינב סע טפשמב םדמעבו ,הנוילעה לע
 ומ רככו השק .םינויה ושנענ םימעפלו ,ןידב םה = וכז "לעילב
 ו םטפשהב ןידה ףקות םהילע רבגש ,"םישודק, לש המישר
 זמ .םירצמבו י"אב | םירוהיה .,ימור יטילש | ינפל םידוהיה
 . ווח אל בורל לבא .םכל ןורזו םיביצנה קשוע ידי .לע הברה
 א .םהותועמ תא ואיבהש העשב | ,םינענ םניאו םיקעוצה
 וא ,וז הכסמ םתרוקפמ ורפוה םיביצנ המכ ,ימורב םירסיקה
 ןה המחלמה ימי רע יכ ,תערל ונילעו .רומח שנועב ושנענ
 וטל 'םינלדתש,ו םיצילמ  םירוהיה חכה-יאבל .דימת םיאצמנ
 מו םימעפל ורבע :ןבומכ .םיטילשה ינפל בומ .םהילע .רבדלו
 עירעה םיביצנה דימ לצנהל .םדיב הלע רשא דע ,םישרחו

 .עקשועה .םתואל ,םהל םג ואצמנ ימורב םהמע םטפשהבו

 ו ופאמ יכ ,הניתשלפ ירע ראשבו םילשוריב | תוחורה-רעס

 'ונו ,םהיקשועב םחלהלו םשפנ לע  רימעל ורמאו וז .תונלדרשב

 וש המ  ,אוה עודיו = ,"ימור ירבו, "םיפנח, רותב םיאנקה
 ווקמג תוקירצמ תורביעה .,רוצמה ימיב שדקמב םגו םילשוריב
 וע ןכומכו ,המחלמה הלחה רשאכ ,םיבולעהו םיחונה תא
 ,ימור ןוטלש רצמ םהילע  הנגהה הקספו םשפנל םירוהיה
 םהב תושעל םשפנ-יאונש םירוהיה | לע םייונה  ולפנתה
 ב:םירוהיה םע 'םתמחלמב םיאמורה ועייתסנ  הברהו\ הברה

 ו פנייררא םומלופו = סוניירט םומלופ ימיב ןכ ירחא םג היה
 א םיאצמ ונא ה לקרק רסיקה ימי דע .תרחואמ הפוקתמ
 קנ ,םירצמב םיוגהו םידוהיה | ןיב םיידימתה םיכוכחה
 ושללמו תונלבוקב םיונה םיקפתסמ ויה םולש ימיב . םירפקב
 שנ לבא ,ןירכ םידוהיה וכז בורלו ,םידוהיה לע
 !ענ תוצקלו םיריהיה תא גורהל םמצעל ןיד ושע המחלמ

 ווונ ימור תלשמט התחמ אל ירהש ,העיצרה 'זא הרתוה ןבומכו
 "והיה תא עינכהל ידכ ,הלאה | תוערואמב השמתשה יכ וא

 נהיה לש םמד תא הריתה םוריח תעשב ,םהב םימחלנה

 / .רימת םיכחמ שפנב םהיביוא ויה. הז רתיהלו
 חוקתב חימשימנאה לש הירוטסהה ןמ דומלל רשפא הברה

 מוט ,ונימיב תומשיטנאהל איה המוד םיטרפ המכבש ,:מרוקה

 וולעפה .תושפנבו ןמובו' םוקמב יונש קר הפוקתל הפוקתמ שי
 וושכ םימעפל .תווש תור בו ע ה לבא -- תירוטסהה המרדב
 קמ .תוערואמהו םישעמה ירופס תא ןורכז .רפסב םיארוק

 , ו נניע .דגנלו .ונימיב םישענ םה יכ ,ונל המרי ,המודק

4 
 , ןאמכיפ .בקעי

 .םיטּוטְרש
:1 

 | ,הָקיִפֶא
 הורטועה  םייחה  תורוצ לש .הרישה איה \ הקיפאה

 'ע םהש העשב
 ה ו 5% 9
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 וליאכ .ומצעב עבטהש ,תיחצנה םתפיאשמ ,ירימ תה מש
 ; העשההייח לש םרומומ ,איה .הוהה  תריש = ,ותומלשמ

 תצנה ייח לכ .הפיאש ןיאו ץפח ןיא  ,תוגשה לג ןע

 ,ול ץוחמש תופיאשו תושגרל םיקמ ןיא :בושו ,הו ערב ומ
 ירפ ורבעש | םייחה .ירפ דימת איה | תיפאה :=הרושה

 ,המואה עקרקב  םיקומע םישרש החלשש  ,הקיתעה .חווש
 וליפא ,חתפתהמ .הרמע ,תוחפל ,וא ,התעש הרבע רננש |

 הרישה תא הרישכמ הניא המואה לש תרשואמ יונה הפ
 הויא לש  ורואל םיממחתמ הפוקתה | התוא | ימרז םא ,זו
 ,.אובל ריתעל הפיאש וזיא .לש טטרה הכותב רבוע םא לא

 ,העונת םהב ןיאש םייח לש םתופקתשה איה תופאה הו
 .הוהתמה ןמ אלו הוהה ןמ ,םמצעמ  םינוזינ םוח

 שבולו ןוג טשופ ,הנתשמ לכה ,דימת ףאוש לכה םייחבש וחש
 הפוקתמ תיפאה הרישל הפי רתוי םייח תפיקה ךל ןיא ךניפו

 קר היח איהש העשב .הקיתע הרוטלוק וזיאב הירי .תלחתה לש
 הילע ךסוגו הב עגונ ריע והגנ-קרב רשא  ,לודגה הו

 ,תושמשה-ןיב .תריש איה הקיפאה  .העיקשה לש טקשק
 ,שמשה ההוא לש היתורואב ענר עבוט דוע םלועה לכש המ

 ונתורפסבש המלש רתויה הקיפאה . , .םירהל רבעמ העְקש
 -רכומ ילדנמ , יקסביחינרשמ לואש לש תויליריאה -- הש

 םיחנ ןיידע םינורחאה היתורואש העשב ,התסיסג - תעשב חומ
 ...לילכ םעקש ינפל ןואנבו .ךורנ הל

 ןיא ,רומג שפנ -קופס לש שגרה יוטב איה הקיפאה
 וניא אוה .הנממ קלח אוה , עבטהל .ץוחמ הב רמוע

 לשומו ענכנ ,ענכנ .תויהל ול בוטש םושמ",הנ טו
 תלילש אלא ,עבטה לע הירוגינפה דומל הניא הקיפאה .רחונ

 הב םיככרתמ םייחה לש םיילילשה םירדצה .הרומגה הירו
 תללוש לכבש תרכהה תרכהו ,לכבש הינומרהה תרכה יול

 תומייקה םייחה תורוצ ,עבטה םע המחלמ לש ךרוצהו .תלוכיה
 תיפאה הרישה ןיא ,תומייק ןהש םוש מ ,תומלה|
 אוה הלש לאיריאה , קירה עיקרה ללחמ  ,דיתעה ןוזחמ הנו
 . םהשדומכ םייחה  ,'שוה

 ונלצא טעמכ ןיא יקסבוחינרשט לואש לש תוילידיאה רבלמ =
 רתויב .תיריל איה ונלש הקיפאהש ,םושמ קר אלו  .הרומג הק
 הרסח איהש םושמ אלא | ,תצקמב תילטנמימנס םג םימעעו
 לכש ,רומגה ימינפה ןוחטבה תא .איה הרסח ,תובחו הו
 ךרע תמאב ול שי עבטבו םייחבש ררוב טומרש לכ. לק ל
 ןטייפה .ןטייפה רצמ טושיקלו המעטהל .קוקו וניאו ,רלש רח
 עבטה ןמ רויצ הזיאלש  ,ובל .תוימינפב דוע .ןימאמ וניא יג
 ןיא םא ,ךרע הזיא שי םוידםוי לש םייחה ןמ היוצמ הנומתל

 למס ,הפירח האושה וזיא  ,ןונגפ לש "תואצמה, זיא
 הידויצב םג תירבעה הקיפאהל הל ןיא .אוהש-המל מו
 ,חוטבה 'טוטרשה ותוא ,ד ימ תמ ה וקה ותוא \ םויבוטקיינו
 םהש ,רימט ה ןוחצנה - יומ ב ותוא ,הנוילעה תוטשפה חח
 שרדוק ונילע השענ וניא םייחבש לוחה .הקיפאה יפנ ₪
 , ךכל תבש ירגב .וגלצא ותוא םישיבלמ ידמ :רתוו :, אחר
 תדמתמה ןוחצנה תריש ,עבטבש יחצנ ה גחה איה הפ
 שרוקו לוח ןיא ..רחי םג .הזילעה םתורמ-תלבקו םיוחה 6 /

 הב םיבכרומ רבכ תיללכה תורפסב םג השרחה | הקיפאה =
 בכרומ .השענו ךלוה : ,יתורפס :עוצקמ לכש םושמ ,תורוסי

 תירקיעה הנורפח ,אופיא ,אוה .הז אל  .ותוחהפתה ךרד
 ,ךפהל .ריהב יריל  ,דוסי םג הב שיש  ,תירבעה קיפ

 . ,הפוקת ירפ איה הלוכ---ןויצ-ןב ,שו = קילאיב ,שא םולש ,ם

 ו צלל
 ו...

 היפא תא ונלש הקיפאה לש .ותרוצב טילבמ הז שדח דופי
 וניא  ,ריכעמ = וניאש המכ דע | ,ירילה דוסיה ..ירבעה  ,דחוימה
 אב והירה --  ,וב .לשומ  השענ וניא  ,יפאה ןומה תא לטבמ
 "הלימ*תירב,בש = רמחנה :ירילה .עטקה : .ותוא  ,רישעהל | קר
 תא ללכ .לקלקמ וניא --- אנוירקוא. תוברע .לע -- .יקטבוחינרשטל
 ןיא קר םא ,וזכ הקקוזמ הקיריל .,יילידיאה טקשבש בגשנה ןוטה
 ,הקיפאהל ללכ הנכוסמ הניא ,תונשגר לש תינימשבש תינימש הב
 הינומרהה תרכהמ ,אירבה עבטה הוחמ התומכ  תעבונ איהש םישמ
 .לכבש  תיחצנה

 ףוכהה זמרה הברה םילקלקמ = תירבעה  הקיפאהב

 "תידימ תה המעטהה תלקלקמ רתויב ךא .הזרפנה תויטמרדהו
 ררחתשהל .םילוכי םניא םילודגה ונירייצ םנש ,םירבדה לש
 טוטיחה תאו .תדחוימה .תוקמעתהה תא םיבהוצ םה םלוכ .הנממ
 ,םירבדבש תדמחמה תואדוה תוהמב םילולזמ םה ידמ רחוי ;זרפנה
 תומלוע תולגל םירמוא םה לכְב * ..,ותולגל ךרוצ ןיאש | יפויהב
 םכורל םהל ןיא | ..םתוקמעתה תא םימיעטמ םה לכב ,םישרח
 הניאש ,םיריוצמח םירברל המימתה תופחיתהה התוא ונירויצ לש
 ,הקומע הנבה ךותמ ,ךפהל ,אלא ,תיחטש תולכתסה ךותמ האב
 תאו תמועל .םילודנ .םירבד  רי-רחאלכ רפסל םיעדוי םה :ןיא
 םישודיח ואר :ןטק רבד לכ לע עבצאב תוארהל םה םיעדוי
 ..י!ונשרחש

 -יפּוטשּ םילוגמה  ,םילודגה םייחה = יבחר---איה הקיפאה
 ,םיללצה ירחא ידמ \ רתוי איה הכורכ | ןיידע ונתמשנו ;הרואה
 םּומהטירה תא ,יולגה םלועבש יפויה לכ תא שינרהלו ןיבהל
 קר העש-יפל  ונלצא וכז  הול---ירימתה םייחה  גֶראבש ירישה
 : - -םידיחי

 ו.

 .ָקיִרי
 ירה ,עבטה םע םדאה דוחא לש הרישה איה הקיפָאה םא

 ' הקיפאה .םיהלאב םראה תוק בבר לש הרישה איה הקירילה
 ינפל--הקירילה ;עבטה לש ותולדג ינפל הענכהה תריש איה
 אוה ,ונוצרל סנכנ םדאה תיפָאה הרישב ,עבטה-רצוי לש ותולדג

 אוהש ,תוחכה םתוא ינפל ענכנ אוהש ינפמ ,דחאכ לשומו ענכנ
 לטבתמ אוה ,םיניא:תעפש ינפמ ענכנ אוה .םהמ קלח ומצע
 תוחכה .ינפמ םדאה לטבתמ  תירילה הרישב .,ומצע ינפמ
 ינפמ לטכתמ אוה .ארונהו רובגה לאה ינפמ ,םירזה  ,םילענה
 ,ומצע תונטק לעו .ארובה תולדג לע םיריעמה ,עבטה ינתיא

 ךכיפל ,עבמה םע .םדאה .די חא איה תיפאה הרישהש ינפמו
 איה  הקיפאה .,ואובי אל רשא תומולחו .תויחצנ תופיאש הב ןיא
 שי לכלש ינפכ - ,ריהבו טקש הב ףקתשמ לכה ..דמועה רואיה
 ועורזב .;"דוגרפה  ירוחאמ, .לש תודוס הב ןיא ,בצק שי ,לובג

 אלפומ יאו ,עבטה .ףיעצ תא םיהלאה-םראה עריק היוטנז
 לש םיסומכה םיאכנה םה | תירילה הרישה .,ונממ הב הסוכמו
 תלעמ לא .עינהל - ,רהטהלו  תולעהל  יחצנה םולחה ,המשנה
 ,עגרל ףא הדימעה תא תערוי תירילה הרישה ןיא ךכיפל .ארובה
 םחוא לש .םחומה תקסופ הניאש ומכ | ,תקסופ  התימה ןיא
 .םימלוע-גלש יסוכמ ,םירהה .ישארמ םיעבונה  ,םירוהטה תוניעמה
 לש תימלועה התיקקותשה ,יתצנה םרזה איה הקירילה
 ,היהלאל --התבצחמ רוקמל המשנה

 לכה .עבטה לש  תומלשה תריש איה תיפאה הרישה
 תירולה :הרישב ,ונשיש ינפמ ,הפי תויהל ביוחמ
 לא .םדאה | לש :תילילשה | יתיסחיתה םג  רבכ תעבומ
 ,ויהלא ינפמ ענכנ .םראה .,התומלש ,ררעה לע .הלודגה ותנולה

 | ,עבטה
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 .ותענכה .רגנכ החימו ,ענכנ אוה ., ומע.םיטפשמ םג רבדמ אוה ךא
 הנתינ ,םדאהל = ,ול ךא ,רקח ןיאל וגטמ  םילודג עבטה תוחכ
 תצרפתמו .,האירבב :הינומרהה תא תשקבמה | ,הריבכה חו רה
 ,התלקלקב .התוא האור איהשכ  ,האחמב

 ,תומואה לכ לצא טעמכ הקיפאהל | ןמזב .תמדוק הקירילה
 ןורתפ רוע תש קב מ םדאה חור הבש םושמ ,ריחיה לצא םנו
 האב הקיפאה | ,היתוריתס תא בשיל תצמאתמ ,עבטה  תודיחל
 תובישת שי :רבנש :רחאל | ,"םירבדה .ובשיתנ, = רבכש רחאל
 רחאל בורה לע תהתפתמ איה , אובת אלש הרצ לכ לע תונכומ
 ,המואה בלב .םיקימע םישרש החלשש | ,הכורא תיתד הפוקה
 ןיב הלפנש  ,תחא .תקולחמ  .הלקנ .לע לבה הב בשיתמ .ךכיפל
 םהיתואקתפרהב תווש וק המכו המכ ונל תצרתמ  ,התרבחו וז תוהלא
 ,איורט רגנכ ומחלנ רשא ,םינויה לש

 היתופילח לש ,תישונאה רעונה-חור לש הייטב איה הקירילה
 תורוצו ,הל רז חוטבהו עובקה ןוטה .  תוקסופ ןניאש היתורומתו

 המכ דע ,ידימת רבעמ"בצמב קר הב םימשרתמ ןהיעבצו עבטה \
 ,הב ןיא םיבחר םירויצ .תיהצנה םתעונתב םיספתנ םהש <>

 ומכ קרבה תוריהמב םימעפל הב רבוע ריהבה טוטרשה קרו
 ---הקירילה ;בורקה םלועה לש ורואית אוה הקיפאה ,לפרעה .ךותמ
 ,ילאיריאה- -םספתנ-יתלבה ,קוחרה םלועה לש

 ונא ךכיפל .,תישונאה רעונה-חור לש היוטב איה הקורולה =
 םתימה תא ,הכוה הלפתה לש לולצה החולק תא הב םיעמוש
 האחמה לש קזחה טמרה תאו םישירחה םיעונעגה .לש הבצעה
 ,םה םירוהטה םירוענה תולוק | , רוצעמ .תערוי  הניאש תירירמה
 הקירילה .םימתהו אלמה בלה ןמ םיעבונו םהילאמ םיצרפתמה
 לכ .תערוי הניאש ,הרשיה שגרה -תעבה | איה תיתמאה
 שפנ .תובפתשה יהו .,.. הדצה היטנ לכ ,תימומקע

 תעדוי הניאו תימינפה התימהל קר תעמשנה ,תיתודלי ,המימה =
 חותנה למזיא .,לכבש הקומעה. הריתסה תרכהמו ןויגהה ירוברבמ = =

 .. .ןושארה ועגמב  התוא .תיממ רקה < < <>
 תורוצבו םייולגה םלועה תונויזחב תלפטמ הקיפאהש הדמב /

 תונפה  ןתואב \ הקירילה .תלפטמ .הרמב הב = ,םיושממה םייחה |
 לש םיקוחר. םיעגרב קר ונל: תוקיהבמה ,םראה שפנבש תיסומכה =

 םילנתמ  םיהלאהש םיקוחרה  םיענרב ,הלודג חור . תוררועתה
 ,ןירותסמהדיקימעו םיאלפה-יבר עבטה תונויזחב ונילא

. % 
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 תיריל  התיה  םינמזהו 'תופוקתה לכבש  תירבעה הרישה
 התיה אלש םושמ רשפא ,ונל ןיאש טעמכ שממ הקיפא ,הרקיעב
 םיטקש :העשהייח לש ,רומג .שפנ-קופס לש הפוקה רוע ונל
 ורישכה הז .תמועל ,.ךכל | ונתריש תא ורישכי רשא .,םיעבשו

 ויתופיאש  ,יריל שפנ-הנהל ירבעה םעה תא ונתרלות .תועריאמ לב. =
 תולורג דימת ויה  ,תוינידמה םגו תוינחורה םג ".ירבעה םעה לש =

 םינמוהו .תופוקתה לכב טעמכו ,תישממה תלוכיה ןמ ךורע ןיאל
 הרישע ךכיפל ,.,ןילקרטל רודוורפ ןיעמ קר העשהדייח ול ויה
 -תרישב  ךכדלכ :הינעו  דיתעה תונויזחב ךכ-לכ | ונתריש "איה"

 םתרישכ הלגתמה .רומגה :יפאה ןיטה :ןיירע ונל רז ךכיפלו ,היהה |
 ניתושגר . ךלהמו : ונייח לכ  דוע ..וננמז  יררושממ \ םידחא לש
 ,בחרהו רשיה ןוטה -ותואל ,החונמה התואל תעדמ-אלש םידגנתמ
 הלכי .אל הקיפאה .. תיפאה הרישבש "שי,ה םע המלשהה התואל
 אל דוע הכוראה ונתדלות תופוקת לכבש .םושמ  ,ינלצא חתפתהל
 ?םויה,ה ,םימלש .שפנהקופסבו .שפנ-תחונמב ונל .ביבסמ עגר ונטבה
 תרישו = ,"רחמ,ה = בהע .וא "לומתא,ה  ךשמה- דימַת היה. ינלש

 םלועה <

 רמ 009,000 - רע : ,םילשוריב .קנבה זא ריספהש ם ירפפה ה ד .

 ה 6

 מ קר הקיגי הל שיש הרוש ,"םויה, תרוש קר איה .הקופאה
 הקטאה חצנה תוהמ תא םהב קר האור איהש ינפמ :,עגרה
 :ּ . םיברה וירורמתו ורעצ דה תא

 יונ הקירול תחירפ לש הפוקתב םויה םייח ונאש  ,ינמודמב
 אנ ,דרפס-תרישו שרוקה :יבתכ לש םנמימ רוע .ונל .התיה .אלש
 נו םוחרפה לכ  ,ריתעה .שואיו  ריתעה .ןוזח  ,הוהה ןוגיו רבעה
 וש םנמאו .וננמו לש .הקירילה רזב .דחי םיעלקנ .הלאוו םיעבצה
 .ןחו םנ השואיבו  .היתוקתב הלורג הפוקת המכ הו ונל התיה
 ו ךצמ חוררתמרה לשו הז דצמ" םוהתה דע הדירי לש הפיקה
 .רנא ונתפוקתכ

 ב וכרדב לקתנ רוע םיקמעממ ץרפתמה שגרה ,ןשיה לופלפה
 ןונענ הרוהמה הלפהה | רועו ,תופירחה לש תודדוחמה ףגנה
 ןמ .םיריש ,תומכחתה לש "תואצמה, ירי לע המוח םצעב
 ווא לש םשור קילאיב לצא וליפא םישוע "ךפנכ תחת ינסינכה,
 !זוושל רוע .ונלגרוה אל ךכ לכ  ,יוצמ-אל ןוזח לש ,עיתפמ רבד
 וש ,המימתו הרוהט שפנדתוכפתשהל ,םיטושפ םירבדו הטושפ
 ! םידוקר, הב ןיאש ,ידרצ ,רז דופי לכמ ררושמה ררחתשמ
 .רורחה ןורשכ לש .תוממהמ ,םילמו ןונגפ לש "לבחה

 העבה איה הנוילעה .התיהמב תיזמאה | תוירילה
 יקמעמ םיעבונה ,םהאה תושגר .הרומגה ותרהטב
 ויתמא-אל ,םיידדצ תודוסימ םרבע ךרדב םיחלדנ דימת טעמכ
 :עושואמ םיעגרב קר ,ותבוטב אלש םדאה חורב קברנש הזמ
 תונוסיה יפלאמ ררחתשהל יתמאה | ירילה .ןטייפה ידיב הלעי
 וה וניתושגר :הא  ריכעהל רצ .לכמ ינילע םידמועה . ,םירזה
 קקוומ .,הרוהט .הקיריל .לש לאיריאה ותוא גישהלו ,םירוהמ
 ו םלועמ אלש .ןוזח קרבכ ,ןוילעה .היפיב ונתוא .העינכמ איהש

 יפת הלוכ .היהת .רשא .הרישל ,םיללפתמ ונא וכ הרישלו
 ווושמהל- רקיי המשנה לש לק .שחר .לכ רשא .,בלה .ןוזחו בלה
 וילמהו ןוננסב "םישודיח ,ה םחיא לכמ ,םיינוציח םיטקפיא יפלאמ
 :חוופ,ה\ םירודיחה .םתוא .לכמו ."ןושל לע לפונה ןושל,הו .תולופכה
 . ונעהלו הרוהטה הרישה ינפ תא רידקהל קר םיאבה ,"תוירוקמה
 0 .ןמאנה הרוקמ תא

 .!המשנ לש תוקמע טעמ רתויו ,היושע תוקמעתה טעמ תיחפ

 ,תֶכְרעַמַה לֶא םיִבָּתְכִמ
1 / 

 .ררמ לש ורמאממ .עטק ספדנ זי  רמונ - "םלועה,ב

 [""י עשמייד,ה לש ץנליבח :תא ליבקמ: אוה וב רשא ,שטירט

 הכטלה :ונתוא תשקבמ  ירהו  ..ק"פאה לש .ץנליבהל "קנאב

 עול הנחה לש| ובתכמ :תא הז .ןודינב םסרפל תיזכרמה .ונתגהנה

 !נתנמה ירבה המה הלאו = ,גאהמ .ןהכ .י  רמ .םצמוצמה .לעופה

 . חחממל ומצע תא :בשוח- שטירט .רמש :;קפיסמ :ינא .ןיא

 .!ומומ תא ליבקהל ץוחנל אצומ ינא םלואו . םיקנאב ינינעב .לורג

 ,.לרפאב ט'יב ' גנוטייצ העמרופקנארפה,ב/ ומסרפתנש :תועידוה לא

 .עונו תא ולעה 190% תנשב,, :םש .רמאנ םירבדה רתי ןיב . ז'של

 .ללגרל ,שוכרה ררי בוש 1905 תנשבו .קרמ 800,006 דע .תוינמה

% . / 



 המכ רע ,רבדה .לע רומעל רשפא יא" ץוחבמ

 וקיחרה ל  רחסמה תדוגא לא רסומה לש .ותוח

 היסאבו הניתשלפב ןתמהו אשמהל שמשל --- הנושא
 לפב .רחסמה תדוגא לש םיקסעב ויפסכ תא תהש
 ןכ הנה .הלודג הדמב רבדה בצמ אוה ןנש וה
 "קנאב הניתשלפ עשטייר,ה .חיטבה יב ,הלא םימוב ק
 ."הניבלא לש תורבמה יקפעב תועדה בות

 רשפאו ,שטירט רמל  תועורי -וללה :תודבועה - ןיא האו |

 יתייה יכנא  ,ידוסי ךרע םהל .ןיאש םיטרפ הב הא
 םידקהל הזה | תיסנניפה  הקימילופה (רעמַאמָא) בנו
 קנאבה | ינינע  ר"ע .םיאבה - וירמאמ = תא .תרוקב םשל חו

 רתויה < תויחמשה ןמ פ"הכל ענמהל ירכ = ,הרבחה לש ה

 ו שו

 0 ל ה

 לע עונפל רמוח םישמשמ הלאכ םירמאמש  ,רעמצהל ו

 תעשב וניאר רבכ ,הניתשלפ-הילגנא  תרבח = לש | הנהנה

 + ףעיאל) םירזל וז ךרד איה .החונ המכ דע ,ןורחאה סו
 אוה עוערש ררבתש ירחא יכ ,בל לא םישל ךירצ ארוקה ₪

 םישקיההל םג ךרע לכ דוע :ןיא ירה :,רמאמה הנבנ :וולעש

 ,םצמוצמה לעופה .דעול רבח .ןהכ ה

 וו .-
 | 1 רבבג .ךרוע

 "ינו מ כ ח ת, רפסח-תיכב יכ ,"םלועה , עידומ רייא ז"י .םוימ 19ויל 2
 היודב תאוה העדומה . םידימלת ןורסחט הנוילעה הקלחמה חוו \
 ,הברדא וב ןיא םידימלת ןורסהו הקלחמ לכ הרגסנ אל "ינומכחת הנ
 רשאכ :. םידימלת 146 ,תינשה הנשה תישארב ,תעב םירקבמ "יגוטכחתק

 *ןמו ךשמב הלע -הָוה רפפמה ; םידימלת 10 קר וב ויה אל ו
 146 דע התע עוגהו ,186 רע ינשה תלחתבו , 105 דע ןושא

 ינשה יצחה תישארב תוח ד ל רפסה-תיב ילהנמ וחרבוה הו דבל
 רפסה.תיב לא יב ונריכוהבו .םו קש ןו רס ח מ וב םנבהל ואבש \

 ידיטלת רפסמ יב שיא לכ טופשי , תור לי א לו םי דלי קר םולצ
 + םירחא רפס.יתב לא ךרעב .אוה בר תינשה ותנש תושארב

 : "וגימכתתה דעו

 ,לייוו .א רוספורפ | .,רעננאווטכייפ ר"ד

 יר"תעה רווא .ג"כ ,ןואמ ,א טוופ

 היריקפו א"קו דגנכ להקה .תעיו תא  ררועו ,ןיתושרדב הלודג הרעס ('
 ריחשה .כגא ךרדו .לזרב לש תואלשלש םוטסינולוקה לע םימשה ,ץעפ
 .אנוטנגרא יבשוו .םורָהיה ינפ .הא םג חוזק

 איבהש ,"הקיטפימטטס, .לש רורצ ודיבו ריעל ריעמ עפוג ץיבונזח רמו
 :ראמ תמ אה תא עומשל תסכרפאכ וינזא השוע להקהו ,אנשג
 + תיתמאה תמאה תא נויה אג

 . םיקופקפ םוש ילב לכה לע,בושמ ץיבונזח רמו .לאוש רפוסה .
 ותוא לאוש --- ? אניטנגראב = םירוהיה לש .הינתורה  םתומד *

 / : :"ןעבעל

 םחואי .קלחל .רשפא --- לאשנה | הנוע --- לכת"ךס השעא הבה --
 רחסמ ןוגכ  ,םונוגמ םירחסמב םוקסוע םהמ םיקלח .השלש : םישאר העבראל
 =- ראשהו .אל ותו --- תיברב האולה ,םיבונג םירבד לש רכממוהחקמ ,םישנב
 לצא םורכוע וללה םילעופה ,ןאכ םויק םלועה םהוכזבש ,םילעופו ץראו םומש
 תידעהו | , (ללכ תואיצמב םניא םודוהי םינלכק ירהש)  םירוהי:יתלב םינלבק

 רגנכ המחלס םיברוע םה םהש  ,"ןויצ ילעופ,  ,ןכומכ  ,םה 'פולעופה ןובש

 ןורטאית, .תריציב  םילמעה םה םה ,תונוגמה תודובעה ראשו םישנב רחסמה
 .!וכו "ובו "ודוהי

 1 איה המ םתהד תוגותעהו ---

 הז -םייקתמה ,"עמוטש:סקלאפ יד, ןועובשה  ,ללב תונותע םש ןוא =-
 לטובמו לטב "טסינאלאק רער,  ןותעהו ,וניא וליאכ .אוה ירה ,םינש רשע
 ציעופ ומוקי בורקב ונימיב קרו = . א'קול .אוה .ענכנש ינפמ ,אעראד ארפעב
 תודלוה לש ןושארה קרפה כתכי ואו ,"ערהע ןוא טיורב, םשב ןועובש זאיצוו]
 . : . אניטנגראב .תוגותעה

 שי, : בותכש המ והז  ,ויתושרד ירי לע םלועב םסרפתנ ץיבונזח רמו
 ! יאמור ותוא לש החלצהה תא הרוכומ וז .ותחלצה ."תחא העשב ומלוע הנוק
 ,חצנ ,האר ,אב

 לודג םש ול הנק יכ- ,הנורחאה תעב עריא- ,עודיכ .,לודגה םלועב םג

 ץענו .יגופצה .ריצה תא הלג יכ . ,עודוהו אבש ,ומש קוק ר"רו ,םועסונה דחא
 הדבתגש רחאלו ,בר-ןוממ ול - סינכה הזה םוסרפה | ,לגָד וב רשקו הנק םש
 , סלועה לכ לע הזה יאמרה גלגלמ ,"האר אלו אב אל, יכ ,רבדה הלגתנו

 תמאה -- דוע אלו ,האר םגו אניטגגראל א ב ץיבונוזח רמ םנמא

 המ עדי אלו האר  אוה ךא .ותעוסנמ רשעתנ אלש אלא --- רמאהל הנחיג
 ויה אל וישעמ | ,ללכה תבוטל רובעל ,היוצר התיה - ותנוכש ופ לע ףאו .,האר
 טושיק ןודכ - נהנתהש .לובשב ,עגפנו השעמ | הרקש ירחאו ., לכו ללב .םיוצר

 ;ללכה .תבוט םשל ןכרק .היה יכ ול המרנו ,ומצע יניעב "שורק,ל היה והעשב
 המחבו ףאב םהילע .לפנתמ אוהו  ,היריקפו א'קיב "פקנהל, ובלב .רמג זאמו
 --וארכנ אלו ויה אלש םירבר רפסמ ,הכלהכ םתוא ףדגמו ףיחמ ,לודג ףצקבו
 0 ְ ,אניטגגיא יבשוי- םידוהיה לכב  םג טעוב .אוה כגא ךררצ

 :,ןץייבונזח רמ ירבדב תמאה תרוש תא המקנה תואת הלקלק המכ רע
 .תיבמופ הפפאב שוררל ומצעל רותה אוה יכ ,אדבועה התואמ חכוהל רשפא

 < םירחופה ןיב םיאצמנ סרויארסנאובב | יכ ,המאלו אניטנגרא ירוהי תונגב זירפב

 ,םיטסינולוק .ויהש ימ = ,םידוהו (רתוי אלו תוחפ אל) תו א מ ש מ ח םישנב

 ךכ .ןובסילב ומע שגפנש ,רחא עסונ יפמ לבק וז "תיטסיטטפ העיריו,
 !תמ א םירבוד

 'םדא ינב םויח הבו ,ינופצה ריצה די לע תבשוי הניא אניטנגרא םלואו
 ,יא'קי---ץיבונזח .ןינע, לע: רוא .ןייפהל אוה יארכ ןכלו ,םמצע לע ןגהל םילוכוה
 ןעמל ,םירבדה תא ןבללו ררבל ידכ אלא = ,ומצעל אוהשכ אל ראמ בושחה
 ךיתמ :רכה תא :רובל  ודמליו\ אניטנגראב  וגיחא ייה* תא  םיארוקה וערי

 ---יתלופפה

 תא םוהיבזמש העשב יכ ,לארשי תוצופת לכב גהנמל רברה היה רככ
 תא "תוכהל, וגהנש ךרדכ ,'המש חמי, םירמואו םיפיסומ "א'קי הדודה, יםש

 ,הלוגמה תאירק תעשב אתדמה ןב ןמה
 ,הררבל םוקמה ןאכ אלש ,איה הדחוימ הלאש---וז הביא החמצ ןכיהמ

 החוא אינשהל ףנימיב אוה יד ,דאמ "הרישע,, איה הדודהש ,רבלב הז רבד

 + ךכל ומרג תורחא .תוכס הבְרהו הברה םג  ,ןבומכ ,םלואו ,תוירבה לע
 עגונב םירחא םיפחי .וטצעל ראתל םהאל ללכ רשפא יא .אניטנגראב ןאב

 תובשומב = ןיב םידוהיה בוה םה ה ד גג כ  ."ךעב, וא-"דגנב, דבלמ א"קו לא
 < ןא ןגהנ הרבכש הלא םה הדעפו :םיזוחא 95---.םרפסמו ,םירעב ןיב

 יכ :ןעו = ,םונורחאה = א"קו לע \ םונוגמ דוחיב ,הנממ תג הי ל םיוקמ ש

 םושרודה, ןמ םניא ,הרפחב םונמזה ןמ ןמזב ושמתשהש הלא וניוה  ,םונושארה
 ' תדודהל םימוצע "םיביוא,ל םיכפהנ וללה  תובורק םימעפל * ,הברדא ,"החבשב

 .המש תא םילבנמו הרישעה

 ,"דגנכ, אלו "רעב , אל !א"קיל עגונב רחא סתי םג רשפא אלה םלואו
 היטנ .ילב. ,היתוערגמו היתולעמ לא ,םחש -ומכ הישעמ לא תוננוכתה אלא

 היה םגו םירבד הברה ןיכהל ליעומ היה הזכ ילארטוינ סחו ,איהש לכ תימרפ
 ְּ ,םשה לולח םימרוגה ,םירעוכמ םישעממ ענומ

 < .ירוטקרירה .ינש .תגהנה לא וז הדוקנ  ךותמ .םוגנובתמ * ונאשב םנמאו
 ו
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 אל םינש הז םתרמשמ לע .םידמועה הלא  ,סרויא:סנאובב א"קי לש ארויבהב
 םה ןיא ,עשפ לכמ הלאה םושנאה םייקנ 'יכ  ,החכוה יידול םיאב ונא ,תוטעמ
 םהל תונתינה תורוקפה תא הנומאב-םיאלממה םיריכש ,םידיקפ ,םינוממ אלא
 תעד לע רבד םוש םישוע םה ןיא ,זורפב רשא הלעמ לש הבישימ ,הובגמ
 ,רתוי אלו תוחפ אל ,לכה אה הזו---,םמצע

 הווצמה תא קר םישועה ,הלאכ םינמאנ םידיקפ א'קי השקב םינשו םומי
 ,האצמו .העגו ,םהילע

 ויה  ,ותומ רתאל "תורחא םינשו שריה ןוראכה ייחב ,םינושארה .םימיב
 המכ ושענ "םרובו, "םרי לע, | ,עוריכ ,ישימחו ינש לכב םופלחתמ םירוטקריד

 ןיב .היצזינולוק ול םיארוקש בכרמה רברה ותוא ארבל תונויפנ המכו

 גירש ,םימונורגא ,םיאפור :תונידמה לבמו םינימה לבמ םישנא ויה םירוטקרודה

 התיה אל הלא לש םתויחמומ .היסורמ םגו הילגנאמ ,תפוצמ ,זנכשאמ אבצ

 (ו ער גש םישנא םג םהיניב ויה) םהמ רחא לכ ףי פר ה תאז לכבו ,ראמ הבר
 הגוב ליח תהו וינפל חיהש ורכת הנבש המ רתס דחא לכ ,בושיהל  הילודמ

 םימי ויח אלש ינפמ ,שיא עיגה אל אוהש לכ רמ ג יריל ךא ,וכרר יפ לע

 ,ואצמו ובשחש רע ,םיבר םימי גהונ רבדה היה ךכו .ותרמשממ רפוהו םיטעומ
 ךרד הילאמ השככנ םיתניב ."העד םהכ ןיאש, ,םישנא ןאכל וחלשיש בטומ יכ

 ,"רצואה ירמוש, קר וכרצוהש רע ,ללכב הטישה הפלחנ בגאו ,אנוטנגראב בושיה
 המ איה אתודבו ,םירשי םישנא םה םעבטמ .,ושכע לש םירוטקרירה םה הלאבו

 , ושכע וז חלילע הכחוגמ תאז רבלמו ,םה רחוש-יתקול יכ םהילע םולילעמש
 .הבימת תתל ןיגהוג ןיאשכ

 היתורוקפ תחלושו זירפב תבשויה א"קי לש הנוילעה הגהנהה לא עגונב
 םע אל קסע ונל שי ןאכ ,איה תרחא הלאש---היתורסומ לכב חנוצר ישוע לא
 שי וז הטיש .תובר םינש ךשמב הלדגו הרצונש ,המלש הטיש םע אלא ,םישיא
 .בושיה ינ פ א תעובקו בושיל תומוקמ תריחב !תוירקיע תודוקנ יתש הל

 .הנושארה הרוקנב תצק :ןויענ
 ,היצזוגולוק ינינעל וגוה תא שידקהל רמגשכ  ,שריה .ןוראבה לש ותנוכ

 :נגראב ויניע ןתנשב .חוטבו ןתיא םיפב לע םי דו הי ל זכ ר מ א ר ב ל התיח
 השקבב הלשממה לא הנפ  ,הלותב ;קרק הברה הל שיש תישפח :ץראב ,אגיט

 טעמכ) תיב ןוטלש םש םהל יהיש תגמ לע ,םידוהו בושיל םלש לולג ןל .רוכמל
 לע התעשב התלע תאזה הלאשתו ,(םויה רע םושקבמ .םיטפילאירוטיריטהש הז
 שאינ אל תאז לכבו ,רחא הפ התחדנו יאניטנגראה םיוחכנה תיבב קרפה
 תונקל הָוצ זא ,"תויתיב תולובחתב,, ותרטמ תא גישהל ותוקתמ חוגמה ןוראבה

 וא זכרמ ןנזכתו םימיה תוברב יכ .ובשתב  ,םינוש תומוקמב תולודג תוזוחא
 םירע טאל-טאל הנונכת ןרי לעו ,הנלדגתו הנחרפת תובשומה ,םידוהיל םיזכרמ
 ,רוע רמאי אלו ,םלמעמ .החורכו םולשב ויחי לכהו .,תידוהי הישעת :םע .תורייע
 \םירז  עיגימ. םיסנרפתמ םירוהיה יב

 יכ  ,חבונ אוקו םיטעוט םימי ויה אל םלואו ,שריה ןורבה םלח ךכ =
 םונש וכ הרכה ייל אב אוה . אפרפ ק"ת ,ךלהמ  השעמה דעו. רובדה : ןמ
 ךפהת אל ותלחנ יכ ,ותוצרבו .ויעטמ ירפ הארי רשא דע הנרובעת תובר
 ,םיפפורטופא םתוא השעו תוינמ ילעב לש םוירוטקריד תונמל וייחב רהמ ,םירזל
 .תושעל אוה לחה רשא תא םה ומילשיו .ואביש ידב

 לש "ןטק, םוכס םג ?הלודגה, השוריה םע דחי לבק םוורוטקלודהו
 ,ותדובעל הטיש ארבל היה םוירוטקרידה לש והשעמ תישאר .הז ןינעב תונויסג
 הטישה יפל .תובר םינש ךשמב םא יכ ,תחא הנש ךשמב אל השענ רבדהו

 הומ ךפהה תא שמם םישוע ושבע לש םיניהנמה יב ,אצוי הלבקתנש
 =ידבוע םידוהי לש 1 ב רם תריצי םוקמב .תונמה ןורבה ינפל הבשחמב הלעש
 הז ןיא םלואו ,ץֶרא יוצק לכב םתוא םירופ מ יוה ,דח א םוקמב המדא
 וליא .ךכ תושעל םוירוטקרידה תא הדמלש איה תואיצמה קר -- בל ןודז
 .נגראב תוימשיטנאה תחרופו תכלוה הטב דע ויניעב הארו ורבקמ ןורבה םק
 ןארנ הפומ ככ תומשיטנא ונמיפ ,ותועטב ריכמ ףיה וא .,תישפחה אנוט
 םירחפמה, לש םיטעב אלו: ,לכ ןיעל התלגנ הנורחאה .הגשב ךא ,רבכ הז 'ץראב
 "ועבט ןפואב, הלדגו הכלה איה אלא (ץיבונוח רמ רפסמש ומכ) "םינוגטה
 תומשיטנאה תובס רבד לע) "תוכורב, תונידמ ראשו הופור ,תפרצ ,ונבשאב ומכ
 ..(דחוימ כתכמב רפסא הפ תונותעבו הרבחב

 הנורחאה הגשב קר תומשיטנאה תא ואר אניטנגראב םידוהיה םיבשותה
 הו ךכב ושיגרה ,הלאה םינינעב רתוי םיאיקבה ,א"קי יגיהנמ םלואו ,ותעבנו
 םוקמב בר רפסמב המרא"ידבוע םג ולו םידוהי ושנבתי לבל וגאד ןכלו ,רבב =

 תונויצה לע םלועמ א"קיה הדשחנ אל ,רוז פה תטישב ווחא ךכיפלו .דחא
 ?יאט אלא ,י'אב תובשומה תא רלישטור ןוראבה ידימ הלבק התוינויצ ינפמ אלו
 איה ףא לארשי .ץראו  רשפאש םוקמ .לכב / היצוינולוקב .קוסעל איה הצור
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 ורב תא האצמ ושכע .תימורדה הקירמאב הנודמ וויא ומכ  ,"םוקמ,
 2 ."תומוקמ , ןה .ולא םגו--הימטופוסמ תא

 .הומה ידול א'קו לש הגחנהה התוא .אבת םימיה תוברבש רשפא
 0 אורבל--שרוה ןוראבה לש ומולח םשגתהל לכוי הבש ,תתא ץרא שי
 ןופ ןיאו--הז  ןויערמ א"קי ילעב םיקוחר ןיידע התע תעל לבא .ידוהי
 א ץיגוגוח אב םאו .הישעמב הטיש א"קיל הל שי ,ןפוא לכב .בלבש רבד
 ומ ותכ ,ומע קדצהש רשפא--א"קו לש רוזפה תטיש דננכ "המחלמ
 "עווהלו וטסינולוק פוהקהלו הבשומל אבל--ויסיפכט םלואו  ,הבוטל .חתיה
 "ומ  ,םהיתובוח ןוערפמ םה ןירוטפ יב ,א"קיל "'םידבעל , ורכמנ יב ,םהינפל
 ןואו הנ אל הז פיסבט--'וכו 'וכו םילוגנ ,םיקושע המהו ,איה םהל המדאהש
 .המלש הטיש דגנב הלודג המחלמב ליעומ

 ו ובו םיטסינולוקה ןיבש ךוסבסב ץיבונוח רמ שטתשה ויתושררב
 ןוא--חוה ךוסכפה א'ע םלואו .םתמדא לש (ן|]08 הנקמה:יוטש ר'ע
 " . רחומ כתכמב םכל בותבא---בושיה יג פ א ונייה ,תינשח הדוקנה לא

 ,ףסוי-ןב בקעי

 בוי

 ,1910 ,יאמ 5  ,םרייא.סנאוב

- 
₪ 

 .תּונויצב :

 לחה פ'העוה ירבחל הדיעו התיה רייאב . ח"כ--ו"כב
 3 ו ,בוכורוב ,א :ה"ה ופתתשה | הדיעוב , היסורב .מ"הוהו
 ) ,הפי ,ל ,בונאיורד .א  ,םיוכנירג .י  ,גרברלוג ב  ,גרבדלונ
 ועוב ףתתשהל ונמזוה ..בוזור ,י = ,יקסבשילדופ .א  ,בולוקיפ
 ץפטונו .,ווו "טיבסזר,ה תכרעמ לש .חכ-אב רותב ןיטשפנ ,ש
 ; . תצעימ העד םהל הנהינו

 ו ,ןיקשיפוא ..מ : הדיעוהל .םאובהיא לע החילפ ושקב
 - ,םיובנזור ,שו בוניל'צ ר"ד ,ריפאס ר"ד ,אריורב

 וע םיוכנזורו  בוניל'צ  ,ריפאס ,ןיקשיסוא יבתכמ .וארקנ
 / ,קרפה .לע ודמעש זולאשה לכ.

 וה ,הפסאה תא מ"הוה םשב וחתפב ,גרְבדלונ .ב רמ
 ינ לש םתופתתשה תא בוניל'צ ר"רהל המרגלמ ידי לע .עיבהל
 עוטוזמ, : וז .המרגלט החלשנ . ויחא וילע תומב ורעצב םיפסאנה
 ל ,רקיה ונדידי ,ךתוא םישקבמ ונירה ךל הרקש ןופאה י'ע
 :ןנל ןוצרל אנ ולעי . ךרעצב הקומעה ונתופתתשה ישנר תא
 ;ו'ןו רעצ תא .ולקיו .םינמאנה :ךירבחו ךיבהוא לש םהימוחנת

 וטנוווב ,א--ריכזמל ;יקפבשילדופ ,א רחבנ הדיעוה שארל
 ל תוומועה תורבכנ רתויה תולאשה לע הנר הפסאה

 ונ ווחאל ךירצש ,אנקסמ ידיל האב איה , ונתעונתב קרפה
 זת הער םרוגה ,ירוזיבורפה בצמל ץק םישל ירכ  םיעצמאה

 ומ ,ןינמה ןמ  אלש םרגנרוק דיעוהל היהי ךירצ זא ,םירדצה
 עחנ  .הנהנההל  עגינב .הדיעוה תיטלחה תא רשאלו  םייקל
 :תורשפתהה ירקע רבדב תומיוטמ .תוטלחה

 ה םיניממש ,תמדקומה הריעוב ףתתשהל טלחוה
 חעאב לש הדיעו וז היהת םא יאנתב  ,הינמרגב  םינויצה
 ופומוצמה פ"הוה ירבח הב ופתתשי אלש תויצראה .תויוררתפהה
 ,!ווהאה לש .תויוררתסהה חב:יאבל היהי .רשפא הז ןפואב קר יכ
 / ,םיצוחנה םינוקתה רבדב ישפח ןתמו .אשמ להנל

 .ועהו תיניקה .תלאשל  עגונב . תוטלחה  וטלחנ .רועו
 - + הב .םייולתה

 רוטונמב אישנה .אשנש םואנה ד'ע .הריעוה הנדרש ירחא

 זחל עיבהל הטילחה . ,ןאמציו ר"רה ענונב רמאש וירברב הגויעו
 "תש הברה תלעותה .תרכהו דובכה ישגר תא ןאמציוו .ח



 ןוילע רפסהתיב רופי .ר"ע .ןויערה .תצפה :ןינעל .דוחוב
 הוכש םחיל הרעצ תא הדיעוה העיבה הז םע דחו

 + םילועמה ונירבחמ דחאל אישה

 ,בתבבו פ"עב | הלומעתה תולאשב דוע הקסע הריעה
 ₪ עגונב תוטלחה הטילחהו | ,"טעווסזארה,ו= "םֶלּועה

 פ"הוה .תיתנשה ההיעוה ינפל  עיצהל פ"הוה דיתעש ו תונזמ

 ר"ע והער תא הוחי ,השרחה הגשל | ביצקתה תא םגהרועוה ינפל ץ

 הדעוה דע תונותעה ינינע ד"ע הטלחהה תא תוחדל טלחוה , הפננהה תו

 + יררגאה קנאבה ינינעל הדעוה תדובע ד*ע הצרה :גרוברוו .ךפה

 ןויסנה תנחת ר'ע הצרה , הקירמאב ועסממ התע הז בשש וו

 + ססובמ רבכ המויקשו אג

 ך"עו י"אב ועסמ ר"ע תיתנשה הריעוהב הצרי רמייהנפוא ר"רהש טלחוה

 , תיביטרפואוקה :
 + תובר תולאשל עגונב תוטלחה ולבקתנ הז דגל

 ,רגאה

 הריתעה ,

 ,ישאר .רמאמ  ןורחאה  רמונב *טלעוו,ה השודקמ  תותנשה הרועה :

 + וולע ומעל ו
 העשב תלת תועוגש השלש רועב ןילרבב היהתש תיתנשה הרועו

 בצמה השק העשב הבו + תוברתמו תורכגתמ תוינערופהו תורזגה .,םירוהו
 אל ןיורע יעישתה פרגנוקה ילגרל וררועתנש םיחובוה  ,.תוררתפהה - ךוחמ

 ןנידסומ -- תבוטל הדובעהמ םילועמ תוחכ הברה םילטבמ םהווה

 הריעוה .לא םונכי םצמוצמה פ"הוה  .הזכ בצמל ץק םושל ךווע ,ם
 אוה .יעושתה סרגנוקב טועימה לש :ויתושיררל העודי הדמב המיאת

 . תוגויצה ינונע לכ תא םצמוצמה פ"הוה םע .דחי רתפתש הדעוב רח וע

 םלואו .הגהנהה תלאשל ןורתפ אוצמל עדת תותנשה הרועוהש הוק

 היתונקת יוגשב םייולת הגהנהב םיעובק םויוגש ירחש  ,.ינמז .קר היהי ו )וש
 הדיעוה ,ותושעל יאשר סרגנוקה קר הזכ יונשו ,  ונתורדתפה לש

 הדיעוה .ןודת וללה תולאשה רבלמ :, ךכל שורדה רמוחה תא ןוכח תו
 הדיעוה איבת םא . רמייהגפוא לש ותעצהב דוחובו י"אב הדוכעה חולאש

 ונותולועפ לש םיללוכה םיוקה תא עובקל לכות זא ,ונתעונחל שורדה םולעה ₪
 תו

 ,םיכוכתהו םיחוכוה םתואל ץק םושל  ץוחנש ,"טלעוו,ה הקדצ יאו
 תבוטל , תונויצה תבוטל- --הירופ הרובעמ םילועמ רתויה תוחכה תא מלא
 ונידסומ תבוטל הרוגע לש הלוטבמ רתוי דוע קיזמו השק הז לוטו עו

 אלו רומג םולש תויהל ךירצ הז םולשש אלא ,םולשב .םוצזר נא םנ מ"

 ועבוהש תושירדה רוסי לע---,הזכ םולשו ..העשל המחלמ קספה ,יגמז סל
 רעב העירפמה הכס םוש םיאור ונא יאו  ,םרגנוק קר .איבהל כה

 +רז .הנשמ רוע סרגנוק זץ

 םישמח תאלמ םויב וכרענש ,תוגיגח ד"ע .תועירו תואב םובר תומוקממ
 איה וז ,ראפ בורב הזה םויה גחוה אמשוקב םג  ,לצרוה ר'דח תדל

 אל םעפה םג .היקרוט תריבב חונמה גוהנמהל .הרכזא הכרענש הנושאיה
 -יתבב הרוסאה  ,"תוינודמ, וז הרכזאב  אצמש ישב:םבחהל יועו לנחל"

 ונירבח תא ונימזהו , הז רוסיאב וחיגשה אל  םמצע :הלפתהייתב לאו
 .ןהכ מ , (תירבע) קבק ו ה"ה ומאג  .הכלהכ לצרה רידה תא
 רובל .הלודג .תוממע = הגוגח הכרענ .ופוב .םג---,דאמ .בר .הוח םיעמושז
 ורבקל הכולהת .וכרע םינויצה  ,הנווב הכרענ הראופמ רתויה גזה \

 ר"דו ב לש והיכזמ היהש .,טילש ר'ד ,רנטש = ריצה ומאנ

 5 םלועה =

 היסורב םג ,תירבע (אנווב .ושכע  חראתמה תיאופיה היטנמגה הרומ) .ןיטשנזור
 ידועו קפנימ ,השרו .,הטידואב תורכזא ,םילושכמה לכ תורמל ,וברעג

 הפסאה ,תיברעמה הירטסוא ינויצ לש מ"הוהל הבישי התיה יאמב ט"כב
 ר"ע ,תויללכ תורחא תולאשב םגו ימוקמ ךרע ןהל שיש תובר תולאשב הקסע

 תשגל הטלחהה :םג  ,םיסרפל .ונתינ אלש תוטלחה דבלמ ולכקתנ תונותעה:ןרק

 ישאר  םועיצמש ,תמדוקה הדועיה רבדב = ,םיצוחנה \ םועצמאה = ץובקל רימ
 ירבח הב ופתתשו אל םא ,יאנתב ,הב ףתתשהל טלחוה תינמרגה תוורתפהה

 תויורדתפהה לש ןחכ יאבל היהי רשפא הזכ ןפואב קרש ינפמ ,םצמוצמה פ"הוה

 ,טלחוה תיתנשה הדיעוהל עגונב ,םמצע ןיבלו םניב בצמה תא: ררבל 'תויצראה

 "תא 'רוש:הלו תורדתפההב ושכע ררושה השקה בצמהל ץק םישל אוה הכירצש
 םא .תונמזה הגהנהה לש הלוטב

 , ללכה = ןמ אצוי = םרגנוקל אורקל
 ,םפרפתהל זגתנ אל תוטלחההש אלא .,תודחא תולאשב רוע הנד הדיעוה

 היהי ךירצ זא ,הדיעוהב םידדצה ןושפתי

 תיברעמה היצילגב םיילולגה \ םידעוה הפסאל ודעונ יאמב .ב"כו ט"יב
 ג"נב תואצמנה ,תודוגאה ירבח  רפסמ .עיגמ  תיברעמה  היצילגב .,תיחרזמהו
 ,םירתכ 20000  ןובשתה תפוקתב ףסאנ תונויצה תבוטל ,1500 דע תומוקמ

 םיקפועה  תודיגאהו  םידפומה | וחתפתנ * ,ל"הקה  תבוטל םירתכ 14080 הזמ
 התחרנ .אל תיללכה תירוטלוקה הרובעה םגו .תירבעה ןושלה תעד תכחוהב
 < םירועושה ,("לוהריכנוט,) םעל = רעומה יתב ,תירכעה .ןושלה 'טל: הרובעה ינפמ

 הדוכעה עוצקמב םג ,םתלועפ תא ולידגה בותכו אורק םיעדוי םניאש ץראה ימעל
 לש ףינס יוקרקב חתפי המ ןמז רועבו , הז  לילג לש דעוה קפע תימונוקיאה
 תבוטל ,הדובעה תחתפתמ תיחרומה היצילגב םג ,"ןוינוא-טידרק, ינויצה קנבה
 שארב .קלח תחקול בובל רועהש ,ריעהל ךירצו ,םירתכ 0 ןפפאנ ל"הקה

 ,הנירמה ירע לע התרובטב הברה הלועו הדובעהב
 ה -

 .ידוהיה .טטופידהל התיהש החיש הטסרפתנ "'פפורוק 'דוי עיינה,ב
 <, אטשוקב תידוהיה הדעה יבוטמ דחא םע ידנפא.י'גרפ יקרוטה טנמלרפה לש
 טנמלרפה קיפסי אל יאדוש ,ותעד תא ידנפא.י'גרפ רמ עיבה הפונכה קוח דע
 ףקות לכב וניני םירוהיה םיטטופידה וירבחו אוה , ףרוחה תנוע דע הב קוסעל
 םוחוכוב ףתתשהל ילבל ןוכנל ואצמי םמצע םהש רשפא , תישפחה הפינכה לע
 לע ףקות לכב םה םג וניגי םיבר םיטלשומש , אוה חוטב לבא .ון הלאשב

 ,התוא רותפיו הגהנהה תלאשב קר ןודיש

% 
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 ' איהשכ העונתה .תוגויצה לע .םג הבסנ י'גרפ רמ םע החישה , תישפחה הפינכה

 התרובע . םידשחל םוקמ | ןתונ המשש אלא ,הבחל ותעד יפל היואר המצעל
 הפינכהו תואלפנ התשע איה . תוחבשתו תולהתל היואר תונויצה לש תירוטלוקה
 תדוגא התרובעב הניוצמ דוחיב . תיאטשוקה תודהיה ךות לא םייח לש םרז
 תוחת, = היקרומב  תארקנ אהת וז העונתש היה .בטומ ,יבבמה  םילטעתמה
 תאזה העונתה התיה םאו ,תודגנתה םוש ררועי אל הז םש .,"םירועצה םירוהיה
 זכרמ /היפאמ תישענ י"א התיה  היקרוטל .םידוהיה תסונכל המאתהב תחתפתמ
 התיה--,י"אב ירוטלוק זכרמ תריצי --- תינויצה הרטמה ,תוירוטלוקה תופואשהל
 וזיא תורגנתח לע רסגתהל ךרוצ לב ילבו ינידמ םיסכט לכ ילב אופיא הגשומ

 ."היחתש

 תחאו תינלופה ןושלב תחא תואצרה יתש השרווב ארק בולוקופ ,נ: רמ
 םלואה אוהש ..הינומרהליפה םלואב  ורדוס .וללה .תואצרהה יתש ,תירבעה ןושלב
 .תינלופה ותאצרהל .אלמ םלואה היה םימעפה יתשבו  ,השרווב לודג רתויה

 -רוא הזילא תורא לע םידחא םירבד .ס ,נ רמ .םידקה/ תודהיהב לאידיאה .ר"ע
 .ץרפ לש | ותלועפו ותומד רואיתל תשדקומ התיה  תירכעה האצרהה .הקשיי'ז

 ---יןיקפנלומס

 האצרהה ,לודגה ןורטָאיתה .םלואב האצרה בולוקופ רמ ארק זהולב םג
 םאוגה ,אלמ םלואה היה זרולב םג ."רבע תפש יבבוח תדוגא, םעטמ 'הררסג
 ימונוקיאה םבצמ תא ראת ,םתורלות תא רפס  ,היקרוטב םירוהוה ר"ע רבד
 ךותב םילגתמה  תימואלה :תוררועתהה ינמיס לע הארהו | ,ונידמהו ירוטלוקה

 ,,היקרוט ירוהי להק

 תסירואל אצי .הנבוקמו ,הנבוקב האצרה בולוקוס רמ ארק הז עובשב
 יהיקרוט ידוהי תודא לע םש -םג תוצרהל



 טראמב ,'א ןמש העירומ היסוהב .מ"הוה די לעש תיאנותשלפה הרעוה
 הרבחה לש היתוינמ רעב .בור .1144,98- תומוקמ "כמ .הלכק יאמב ''כ רעו
 18428.57 התע דע הרעוה הלבק םימדוקח םימוכסה םע רחיו ,בושיה תרשכהל
 תוצרמנה ויתושירד ילגל ..הפידואב הרכמנש תירופי תחא הינמ הזב הללכנ .,בור
 ירועישל ורכמנש = ,תויגמה  תונובשח לכ תא רומגל הרכחה ןוירוטקריד לש
 םותכ ,ילויב "כמ ךחואי אל רמגהל םיכירא וללה .תונובשחהש ,הרעוה .העודומ
 לע המודק ימד רותב ונתגש םימובפה - ןובשחב רוע ואבוי אל הזה דעומה
 .הרבחה תפוקל  ומרחיו  תוינמ

 וז .הנש יגויב 'א םוימש ,הערוהה תא וגלבק ק"פאה ןוירטקריד תאמ

 ץוח בור 10:ל  ,בור >9,50:מ וז .ההבח לש = תוימשה תוינמח ריחמ הלעי

 .היהש ומכ ראשנ תוימתסה תוינמח = ריחמ---.פוק 79--עובקה  סמה םולשתמ

 יוז הערוהל בל םושל ק"פאה תוינמ תצפהב םיקסועה לכ .תא םושקבמ ונירה

 תספרה תצק הרחאתנ תונכמ הכסמש ,עידוהל ונתוא שקכמ .רופס ר"דה
 לכל הנומתה חלשת תועובשה גח ירחא ףכית ..םולבנעיליל .ל"מרה לש ותגומת
 יקוירב הניאלמת תושדח תונמזה :,םימתוחה

 ותבישיב יכ ,עודוהל ונתוא- שקבמ קסנימב  םינויצה לש ינוריעה דעוה
 קחציו ביל וורבח לש םרעצב הקומע תופתתשה .עיבה יאמב .19 :םויב. התוהש
 רפסב רגרב םהרבא ןושרג 'ר ברה רטפנה םהיבא תא םושרל טילחהו ,רגרב
 ,פ"נה לש  בהוה

4% 
 .לאְרשידץרֶאּב
 הד: * צצב

 התיהש ; "ןויצ:ילעופ, תרועו ר"ע .ןוכשחהויןידה אצי קר התע הז --
 הדועוה .םורבח:םיחרוא םועכשו םיריצ 28 ופתתשה וז הרועוב ,ופיב חפפה גחב

 ,תוררתפהה .תונקת תעיבקבו יתגלפמ ןותע רוסי תלאשב ,תינכתה רובעב הקפע =
 ,תובושח רהויה תוטלחהה ןה הלאו
 לֶארשי ץראב אורבל םיפאוש "ןויצ ילעופ, .,תו ימו א לל עג וג ב ,1

 ןושלה תא הריכמ הגלפמה ,ילכלכה ןבומב ומצע תושרב  דמועה ירוהי בושי
 ,השרודו ,המרגותבו י"אב התצפהב תגאוד איהו ,םירוהיל תימואל ןושלל תירבעה

 ,תירבעה ןושלה תוכז תא ימשר ןפואב הנהוכת הרבחה | םג הלשממה .םג יב"
 ,חבחר תילכלכ .הדו.עב :תקסוע הגלפמה .הגלפמ ל עגונב

 הולמ = תופוק רוסי ,םוקמ .לכב םילעופ תָודוגא . ,תוגמוא תורוגא רוסי :ןוגכ
 הלומעת יכרצל תשמחשמ. הגלפמה ,תופתושמ תורכחו הקפסה תורוגא ,םולעופל
 ,תידרפס ,תינ'גרז) המרגותב םידוהיח ינומה יפב .תורבודמה | תונושלח לכב

 םרוצבבו היתורפומו תורבעה הלהקה-לש היצזימרקומידב תקסוע הגלפמה  ,(תיברע
 ,םירעה יהעול  תוריחבב הפתתשמ איה וז תילכתל ,ללכב םייממע תודוסי .לע-

 י'וכו תובשומה
 סינויצה םע םתרובעב םיפתתשמ "ןויצ ילעופ, .םיפכ ש ל עגונ ב 8

 המכ רע ,י"אב םידוהיה בושו תרשכהב םיקפועה ,תורסומה םתואב םיללכה 5
 ולעופ, תומוקמ הדובעב ,םילעופה ינינעל םרקיעב םידגנתמ ל"נה תורפומה ןיאש =
 תיטרקומידה תכוטל םילמעה  ,םיטנמלאה םתוא לכ םע םהדובעב  םיפתתשמ "*ןויצ =

 *ןויצ  ילעופ, תיטסולאוצוסה הדובעב .,י"אב ירבעה הופוה: תורצבתהלו תירבעה
 ולעופ, .,ילגויצנרטנואה איה םטבמ תרוקנש םיטנמלאה םזווא .לכ- םע םידחאתמ
 רוסו לע המרגותב  תוילאיצופה תוגלפמה לש תוחכה רוהאל םיפאוש "ןווצ
 ,תילויצנרטניא .תודחא

 תוכזה הגהינו ,תורכעב ותגלפמ :יעובש = ןוחע איצוהל הטולחה הריעוה =! <
 . ,תורחא תונושלב םג תופסוה ןותעה .לע ףיסוהל תכרעמל

 םשל רברפה םש תא תוגשל הטילחה "תיב תזוחא, לש תיללכה הפסאה --
 *ביבא לת, יבשוי תעצהל המיכסה אטשוקב לזר:ה תלפמ תלהנה .."ביכא לח,
 ,וגשה רעמ .רבועה שיבכה לא ,הלפמה די לעמ ינונבה רברפה ןמ ךרד תונבל
 תושרב אצמי רמושה ,הלסמה רי לע רמושל תיב םג ונובשח לע הני רברפה
 ןחמו .אשמב ואב םירוהוה ,רכרפה יבשוי תאמ לבקי ורבש תא לבא ,הלסמה
 ,רורפה רי לע. הנטק הנחת תונבל לורבה תלסמ תלהנה םע =

. / 
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 : .םישרח הזיאל התחדנ תפצב קנבה תחותפ ---
 ןשו ץרא לכב תוגיגח .וכרענ לצרוה = תדלוהל םישמחה תנשב ---

 .תוכעה ןויסנמגה : ירימלת לכ ופסאתה לקכב , ופיב הגיגתה הניטצה רוחיב
 .\ לנה .םלואב ."ינומכחת,ו 'הרזע, לש רפסה תיב ,תונבל רפסה תיב
 נ ןנזה םויש ורשוהו םואנ םהינפל ןאשנש ירחאו , תונבל רפסה תיב
 ומזה תא היגנ ןויסנמגה תרומזתו ,םירישב ורבע ךררה תא ,"תיב תזוחא,ל
 דג ןומה ,םולודגל הגיגח הכרענ םירהצה ירחא , םיקרוטה לשו ונלש ימואלה

 (ונונ הטשוקמ התיהש , המב המקוה םש , םירושבו םילגרב "תוב תווחאל, אב
 עו, לגד , םוירבע םולגר ,  םיקרוט םילגד ופפוגתה המכה :די לע ;. םיִחְרפכו
 העצה לעופה, לגד ,"ודחאתה םימעה לכמ םירטלודפ,- : תבותכה וילעו . "ןויצ
 ה הדעה פשב ומאנ ןכ ירחאו ,ןהכ"ןויטשגרב ר"דה חתפ הפסאה תא
 וטענו ר'דה לש .ומואנ רבלמ , םימואגה לכ ,קוק .ברחו טובכאב  יררפסה
 ערופט הברה .ויה .םיגגוחה ןיב ,שיא ףלאכ ןפתתשה וז הגיגחב .,תירבעב ויה ,ןהכ

 ,"לאלצב ,בו "םעה תיבב, הגיגח וכרע םילשוריב

 יה םא. .יררפסה אטבמב ירבעה רוברה תא וגיהנה יגומכתתב --
 ןע תא .ןובו וא ,  ידרפפה אשבמה דגנ  םודרחה תמחלמ תא ובל לע .הלעי
 - , ונצראב הפשה תיחתל הזה ןוחצנה

 5 םודַלו .ליבשב םידליה ןג תא וחתפו ורזח "תיב תזוחאב, --

 וג חוחפל םודיתע ושכע .רפ 48 איה .חנשב רומלה רכש .המוכרטב םילוח
 ו ינ , םיבשוח .םוקמ רוע ןוא םימיקה םידליה ינגבש ינפמ יעיבר םירלי ןג
 וו ירא בושיב .םיקסועה .תורפומה . בורקב יעיברה .ןגה תא חותפל רברה
 0 .הזה רכרב עויפל וחיטכה

 ולש לש "פוחי, הזחמה תא וגיצה ופיב תירבעה המבה יבבוה --
 ; התוענשיא ינפמ םשור התשע אל  הנושארה הכרעמה . ירבע םוגרתב ש א
 ימנה רוחונ ,תונאוס םיפכ תואיחמ וררוע  תישילשהו הינשה הכרעמה םלואו
 6 ,הזור , ןויזחה לש תושארה הרוכגה תא תושעל העריש ןוראוו תרבגה
 , היהאקב םומעפ הכרה הקחש רככש | , היררפפ איה ןוראוו תרמ .קזחו יח
 גהל יהב היסורל עוסנל תבשדחו המבהל הנורשכ תא שידקהל הצור איה

 + ינוגר'זה ןורטאיתה לא

 " ,המכה יכבוח לש הדוגא םילשוריב םג הרפונ ןורחאה ןמזב --
 תוינוח איצוהל "ריעצה לעופה, ירי לע הרפונש ,"םעל, האצוהה --

 .הגשאוה תרבוחה 4, תושילשה תרבוחה תא רבכ האוצוה , תירבעב תוורליפופ
 !וחמ, תישולשהו 'הזל הז םייהה ילעב = תרוע, הינשה ,"עבטהו םדאה, אוה

 'ופטנ ורכמנ תורבוחה .(תוקיפוק יתש) דחא קילטמ תרכוח לכ ריחמ ,"םיארפה
 ולטמוקא 800 רו כמל ךירצ 2 האצוה םיקתתש ידכ , םירלפמסכא 0

 !ומהח ירו לע בלרץפתב תוארקנו בוט םשור תושוע  תורבוחה .  ררס לכמ
 - -- + לארשי ץראב

 ות לש הלודג ארויש ץראל  ץוחמ האב לארשי  ץראל --
 ןןונח ,סחל תיב ,םילשורו תא רקבת אריישה .הירגנואמ םבור .םיסקורזהרוא

 + תובשומהו תפצ ,הירבט , וחירי

5% 
 ,הָיְסּורְּב

 .יאפווג םג  תגהונ התיה "תוירבה ורמאי המ, ארמימהו ,םימי ויה
 ,החויויה בצמב וא האצמנ הלשממה ,הבר התיה הכובמה ,םיער/ ויה םימיה
 ₪ וא רפוס היהשכ םימיה םתואכו + םיפעוז ויה הפוריאב םיולמה ינפו
 .!₪/ ןיטילוטס חא וליפאו  ,הטיוו תא , הלשמטה-ישאר תא לאוש ירובצ
 : ?ווכ הבושת בקמ היה "? םידוהיה תלאש .לש .הפוס .היהי המו,

 7 ה\ .תתא-תבב רתפהל הלובי הניא איה ?םירוהיה תלאש --
 לול אלא ,רשקה תרתהל םידגנתמ ונא ןיא ונדצמ ונחנא .הוסורב יררגה
 .אל ןויושה  ךירצ ךכיפלו , תויבו"יווש םידוהיל ןתני םא ,רמרמתי יפורה
 ; ,םעה תא ןיגההל אלש ידבב ,טאל-טאל

 \נ/ ,אלתמא םשל .הלשממה תוכשלב הרצונש ,"טאל-מאל , המסוסהו
 הנ 'טייביסרגורפה, רתיו םיארביטקואה ,יפורה רובצה תוריפסל םג. ןכ-ירחא
 77 !תושעל המ, .העש לכבו תע לכב וו אמסוסב םושמתשמ ויה םנויבצבו
 ."הוכ ךבופמ ןינע תחא-תבב רותפל םילוכי ונא :ןיאו--םינעוט

 אליטאל, לש הטישה : הצחמל ךא וז המפיפ הליעוה :הגהו



 הרקמו חרקמ .לכב- הב שמתשה ל הליחתמ .וז .יכ דע , ךכילכ .הלשממה 4

 ךדיאמ לבא , טאל.טאל תרתפנו תכלוה םירוהיה תלאש : הל רחוימה ןו

 ,םיעובק םיקוח םישענ םיליבנ מה םייגמוה םיקוחה

 םייונב ,הרעשב םייולתה םיררהכ םידוהיה רכרב םיקוחה ויה החע ךע

 שיא .ןואו ואב ןכיהמ ערוי שיא ןיאש  ,םירלוקריצו  םייווצו .תודוקפ מו

 וללה ,תוכלהה ינינעב דימת התיה םיקסופה תקולחמו .ואוצו יתמ *
 שייבל אלש ידכבו ,  םירימחמ וללהו םיליקמ וללה , םירותמ = וללַהו טו
 הרתי הדובעמ טניסה תא ליצהל ידכבו .,ולא תוכלה עדוי .ונואש 7

 לכ תאו תוינטוה תורוקפה לכ תא ףוסאל ושבע םיחרוט --- אושיתעונמו

 .םיחצנ .חצנל יורה "טפשמה-ןשוח,ב םתוא רוצאלו "העש פל, טלקוחה

 םיפנכנה םודוהיה םידימלתה לש תולבגהה תלאשב ,אמגוהל הוה ג

 + םינוולעה .ךפסהי'חנ
 לכה הוב . קפסב לטומה הבד  ,עודיכ  ,היה וללה תולבגהה ןינע םג

 ,קוחהש יפל ,תויגמו תונקתב קר דוסי ןהל שי תולבנהה לכ ינ מו

 סידוהיל הלכשה תונקהל הרבעה האמל םיעבשהו םיששה תונשב גאד .ןנו)

 , םידוהיה תא- הלכשהה םומלוב ףקתשכ ,ןכ ירחא קר . םהילע הבוח החוש
 הילעש הבומגה תיתובותה הגררמה ינפמ ,הוב םילשחנהל ויהנ טו
 , םידוהיל תויגמז תולבגה ונקתו םינוטלשה ודמע ,םייפורה םונומהה וז
 ושרגיו םיפורב םידוהיה ורחתי אמש ואריו םידוהיב םנוע התיה הרעש

 + תוירובצה .תורשמה לכמ פא
 הבלממה.תמודל םינכהו ץרווש הלכשהל.רמסינימה ושבע .ואב .הנהו

 ."םהה םימיב,, תואטיסרבינואהל הנתינש הימונוטואה תא טעמכ תלטבמה ,ה)וה
 ןחוא ידימת קו.ח ל עבוק אוה + םידוהיה תא םג ,ןכומכ חפש אל וו הע
 ,םייטר פה םייווצהו תודוקפה דוסי לע וגהנוהש ,תויע רואה תלנע

 תולבגהה תא .םג ןוצרב לבקת תישילשה המודה יב ,רבדב קצס לכ ,ןואו
 + אופא אצמי םידוהיה תלכשה תלאשל "ןורתפ,הו , 0

 םיקוחה ורקבתיש דע, : הו לע םיארביטקואה ופיסוי יוג םשלש ךשפא
 םידוהיה>תלאש רתפת הלא םיקוח ורקבתיש דע ךא . םירוהיה רע "פול

 .הלכשה ה תלא ש הרתפנש ומכ טאל*מאל
 ! אסיג ךדיאמ ...טאל.םאל

 ןיאו  היוטנ ברחה ..ולדחי אל .םישורגהו -- .אב עובשו ךלוה עובש =

 !בשח דץ
 :תפירר יהוז . ןמא * רייצל וליפיו השק --- בויקב השענה תא ראתל

 אל םינומשה תונשב היסורב תוגושא-ה תוערפה ימימש , הלהב:תפונמו

 םיכלוה םויטרפ:םיתבבו תוינסכאהו ןולמה-יתכב תוקידבהו * םישופחה .|הו

 הלודג האיצי . הדידנו --- הכוכמ , המוהמ . הלילל הלולמו" םויל .םוומ פינו

 תוערפה תונשב ולופא ,בויקב רוע \התיה אל וזכ  ןיפלכואב הנווט

 לא -- הניטנגרא , ןוטסיוולג  ,הדנק , הקורמא , 1005 תנשב תוינויצושטמ)
 םישקבמה וגלש םוללמואה םיסובמולוקה םיכלוה םימשה = תוחור  ענוא ל

 י

 ,תויכזה ילעב לע | ולופאו , בויק ירוהי לכ לע .ןברוח טומה שורגהו

 םע .רוחיב ,רחסמ;ירשקב םהמ םיבר םע ודמע םושרוגמה :יכ רעב ומ
 / + םיקנאבהו .תשוחממ

 ,"יסורה םעה תדוגא, ירבח םהילע ופסונו םישרוגמהל םהל טעמ פא| <

 םוצורו שורגה רחפמ םיטלמנה םירוהיה , שוריגה תוצמ םויק לע פק
 , בוגיגר'צ ךלפ לע תוגמהל התכזש ,רהנל רבעמ רשא הקדוכולפל רמז"

 םהיריב רשא תוקייגאנב םיכמו ףוחה לע םידמועה ,  םיקינוווופה .לש םרונ פ%
 , םריב .החומ שיא ןיאז םוללמואו א

 תא  תוקידב עבשב קודבל התוצ תיא בק םומ ה היצרטסינימדאהו

 הבישי תוכז םהל שי סא תעד ןעמל ,אשר .תואנל םיאצווה .םידוהיה תו
 + םיירקיעה םימשותה ינועב םה סט *

 לש םתשקב תורמל  ,םירוהיה תא שרגל םופוסומ בלסוגורטקוי ךלפמו <

 . םריאשתל םוקמה '*

 :רז האצמה ואיצמה קסט ןקרואכו
 קסטוקריאב רשא שדוקה תמרא לע םודוהיה הלולח וכרדו אלש יזכ 4

 תא לקייב תא  תרכועה | הלפמב םועפונה םירוהיה ןמ .שוררל ונופש!

 קפיאיונפרקל , קסמאל = רוסל .םודמועה םודוהיל .םג .םישלע ךכ , פ)ט07''
 תרתומש םוקמב, תמסרופמה תבותכה תא הרועתב םיאצומשכו ,ן

 םירחופה .רועהל הסינכה תא .הלחתמל םירוהיה לע םורטוא -- "םורוקל

 . רפפה םהל םרוג הז רברש םושמ , הז .לע רגת םיאול

 3 םלועה

 !תחלצומ העשב
 יתואנ תלאשב םידוהיל לבורה דמע אל םאו ,םעפה חצנ ידוהיה לבורה

 הליעוה הנה ,םונטיקה םע קדקדל תומוקמ המכב םונוטלשה םופיסומ םאו ,ץיקה

 לטוהש רופיאב הארש ,בוקשאד:בוצנוראוו ףרגה ,יוקוקה .ביצגה .לש ותולדתשה

 ,חוניעמה תפוקל לודג רספה---זקוקב האופרה תוניעמב אפרתהל םידוהיה לע

 םיתרי ינשמ רתוי  :םיקודקד:יקורקרבו תולבגהבו םיאנתב ןתינ רתיההו

 !תא טלחהב בוזעל וןילע הזה ןמזה רובעכ .אפרתהל ידוהיל תושרה ןיא

 ,תטפושה ,תרחוימ הדעו ינפל הקידכב רומעל וילע הזמ ץוח .האופ-ה תומוקמ

 אצמי םאו ,זקוקבש םיילרנימה םיימה ופוג תואורב ךרוצל ול הצוחנ תמאב םא

 רימ ,האופרה ןיעמ םניאש םירבדב קסוע םילוחה ןמ אוהשדימ  יכ ,הלילח

 ,תולג ביחתי
 התרועת קר השרה דקתשא ,תמדקתמו תכלוה היצרטסינמראהש ירה

 '  ?שורדת המ האבה הנשכו ,הדעו תאמ הדועה תשרוד איה אתשה ,אפור
 --אקוד םיעפונו םולדלודמו םיצוצר | ,םישרוגמ | ; םיי עפ ץנ םידוהיהו

 .,!זקוקל

 .פור,ה ,הזה םויה דע הפפה ימימ הלדח םרט תולילע לש הררסה

 תירצונ השאב השעמ היה קסנילומסב .םידוהיב ןומהה תא ךסכסל ףיסומ *הימנז
 :ףורט לש ןונע ןאב שי יכ ,הלגתנ ,הנב םרב שמתשה יכ ,ידוהי לע ,הלולעהש
 "םירוחשה,, םופיטומ תאו לכבו ,תצקמב התסהו  לכה:תנומאו ןועגש לש ,תערה
 ,םירוהיב ץראה םע תא תיפהלו רמוח .ןימכ רברה תא שורחל*

 ינב םירלו .ונש רברב ןוסריחמ | העירו הז ןותעב  םיאצומ ונא .התע
 רבכש  תונטק תויוג רועל ץוחמ ואצמנ ושכעו ,חפפה גח ינפל ומלענש ,עברא

 .תורכ תחאה לש השארו ובקרנ
 תא ררועל ינורבמזה ערואמב "הימנו  ,קפור,ה .שמתשה הזב :אצויכ

 רבכו .,םינלופה תורבק .יללחמו שחוקה יללחמ םידוהיה דגנ יג לופה םעה
 לכ יכ ,הרבוח הלאה םימיב .םלוא ,שארמ .םקנ הזח .אוהו ,ןילופב .םורגופל אבג

 םונלופ דצמ תיצקובורפ השעמ אלא היה אל םישודקה םירכקב תוללעתהה .ןינע

 : ,םירוהיה לעמ ףצקה רפ רבכו ,םידחא

 ורבע .ובש םויה רכול בדנ סינפה.רטסינימ יב 4 ,ונעדוה רבעש עובשב

 הירוטברסנוקב םג | םירוהיה  תויכו תלבגה -- ותושרל = תוירוטברסנוקה

 . תיגרוברטפה
 ,חיכוהו תיגרוברטפה הירוטברסנוקב וז הנשב תוניחבה רמג אב הנהו

 * םדגנכ םודחוימ םיעצמא םינועט םנמא םידוהיה . תאוה הלבנהה ."תקדצ, תא

 ץוח  ,םודוהיה .קר ולבק | דובכה-וראתו םיפרפה לכ תא :םכמצעב ועגה

 + דחא ינלופמ
 ייי1 השרת הלכגהל תמאב םייואר םידוהוה ןיא םאה

 תוכזה רברב םירופ דובכל םיזזרח זורחל םיגהונ םינצילה ויה םוגפל

 םווזוא = תוערלו ריעל ץוחמ ולופא הנבלה תא שרקל םידוהיל ןתגהל הדיתעה

 ,הכלממה לש רעוב
 םוזוירוק שי "םישורגה, תכסמב הצלה תויהל הצלהה הלדח רבכ ושכע

 .בוצעמהו ךחוגמה ןוב ןילובגה ולטב יכ דע ,ירמ רתוי הברה

 החלשנש המרגלטה יפ-לע םינותעב רפוסמה ערואמה אוה הז ןיממ

 : ווקצי'צול יבויקה טטופידהל

 שורדה ,"הנקמ, םירוהיהלו .תוידוהי תוחפשמ שלש תורג םירפכה רחאב

 לש .רעיב תוערל  םהוזעו םהיתוופ תא רימת םוחלוש ויה  ,םתיב יכרצל

 תורפה ושיגרה אל ושכע דע ,הז ללגב יתנש םולשת םומלשמ ווהו ,הכלממה

 םיתע ןהל ואב הנהו ,רעיה ךותב החונמב בשע  תוכתלמ ויהו תולגה לועב

 תוערל םירוהיה לש םהותומהב לע :רוסאל  הדוקפ אצי םואתפ עתפל ,תושק

 תריכחהו ,הלשממה:תמדא רכוחל העש התואב המוד הנקמ העורהש ינפמ ,רעיב

 ,1888 ינווב 8 םוי יקוח לש ףיעפה ףקותב הרופא איהש עודיב

 3ןהל הערמ ןיא םא ,םהיתומהבל םידוהיה אופא ושעי המו

 תונפל הצור אוה יכ ,הינוריאב ריעהש ,יקצי'צול רוסיפורפה אופא קרצו
/ | 

 ,בויקב "םויח-ילעב רעצ, תרבח תקלחמ לא הז ןינעב

 .וםהיתומהב לע ומוחוש רשפא- -םורוהוה לע וסוחי אל םא



 וא .רחא קר אל יכ ,עידוהל ונתוא םישקבמ --.תועט ןוקת
 רפסהה יכ  ,ועיצה הנדורגב תירוהיה תורפסה הדוגאה לש רעוה ירכחמ םינש

 ירבח בור םא יכ .,תורבעב וא תידותוב רמאי .הקשו'זרוא לש הרבק לע ירזהיה
 תאמ עונתל תחא העדב ב"הא ויה וללה םייבחהו ..וכרה תא .ושרד דעוה

 ,תירבעה הפשה ןובלע תא ררסמה' דעוה
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 .ץֶבָאְל-ץּוחְב
 תיצרגימאה ינינעל סרגנוקה תא ןיכמה דעוה עיצהש הבחרה תינכתה

 ,היצרגיצאה רודס ןינעל עגונב תובושח תואצרה לש המלש הרנש הפיקמ

 הרירנהש תומוקממ תועידי תודימתב לכקי רשא זכרמ עבקיש  ,העצזו שי ₪

 םירדונהל רכעמ םישמשמה תומוקממ ן(היצולג ,היגמוה ,היסור) םהמ תאצרוי =
 םשל תכלוה הדידנהש תומוקממ ן(זנכשאו תפרצ ,ץייווש ,הירטסוא  ,הילגנא)

 לע  .(היקרוטו הקירפא ,הילרטסוא ,הנוטנגרא ,הדנק ,הקירמאב תירכה תוצרא) =
 הנארקת ןב ,תרחוימ האצרה ארקת הלאה  ןיעירומה .תונשל  רודיס .תודא
 עפמה יאגת תלקה רבר לע  ,םינכופה דצמ היצטאולפסקאה ר"ע  תואצרה

 .רועו לזרבה .תולפמבו תוונאב =

 ךרוצל םושורדה ,םידחוימ = תודסומ דוסוכ קוסעל סרגנוקה בשוח דוחיב

 תלעות איבהל םילוכיש םירפפ תאצוה = ,ירירת יארחא רעו  ,םיכרצגחל .הדובע
 .'וכו םיֶרדְונְל

 לודג היה הפוריאב רובצה-תעד לע היסורב םישורגה ושעש םשורה | >

 תודנלניפ ירחא . תונורחאה םינשב זנוכסהש הו יפ לע , שארמ ורעשש יפכמ רתוי = =
 םונותעה לכ טעמכ : ץראל-ץוח ונותעב םויה תלאשל היסורב סידוהיה בצמ היה | =

 יכ םא ,האחמ יומאמ ,םימח םירמאמ הז ןינעל ושירקה םילודגה > םייפוריאה
 ועימשה אל , הידנלנופ ןינעב המודהל. תורגא ושיגהש , םידמולמהו םירופיפורפה
 + םידוהיה רבדב הגה ףא

 םע ביאכמו השק רתויה םשורה יכ ,ףיסוחל ,ןבומכ  ,ךרוצ ןיאו
 .םשורה לורג  היח  רוחיב .. ברעמה ידוהו לע  היסורמ - תואבה = תועורוה
 ספא דע .,םושנא םידחא םיפלא לש בר להק ףסאנ .ןילרבב האחמה:תפסא לש
 + םיאבה לכל .םוקמ

 יהוהו תא וארק םוכהלנ םירבדב . הויל ךורנה רידה ,יולק ר'דה .ורבד
 תמיאתמה היצולוזיר הלבקתנו םידוהיה תא  םיקיצמה דגנ תוחמל ברעמה
 -- ,הברל

 הינמרג ירעבו  ןוימ"נע טרופקנרפב = םג  ,תוכרענ הלאב האחמ < תופסא
 ,האחמ לש םוגנוטימ ךורעל םירמוא הילגנאבו הקירמאב םג ,תורחא

 רפיקה רבע הבש ךרדה לכ לע ְךוָפְש היה הודחו הגיגח לש חור

 הירטסוא לע החפסנש העשכש ,הנידמה ןז ,השובכה הינסוכב ףסוויץנרפ
 ונמג םיגגוחה להק ךותבו ,הכלמו הירטסיוא תא תניוע  התיה ,דיה תקזחב |

 .םודוהיה םג

 םידוהיה םשב רסיקה תא ךרב הבוראסב תידרפסה תודוהיה הלהקה שאר =
 לש תופחתיתהו רפח םירוהיהל חיטכהו ותכרב לע ול הנע רסיקהו | ,םיררפפה

 תשרומל םויה רע םינמאנ ויהש , ררפס יאצוי ינינ יכ ,ותוקת עיבה ןכו , רובכ
 . רסיקהלו תדלומה ץראל הבהאה תא םכלב ושכע םג ורצני ,תובא

 הירגנוא-הירטסוא ידוהו לש היצטופידה שארל רסתה תבושת ירחא
 וז הנידמל םידרפסה םידוהיה ואב יתמ ,תעדל רסיקה ןינעתה , הינפובב רשא
 תונפבו ,תויצבופידה ירגח לכ תא ןינפל וגיצה ןכ ירחא , םש .םרפסמ המכו
 . רפיקה רטא ם 1 ל ש טטופירה לא

 הנש תואמ עברא הז וז הנידמב םיורוגתמ םירוהיה יכ , עדוי ינא,
 ,"תוחתפתהו  הגירמה לולכשל הבהה והזעו

% 

 | 7 םלועה <

 יתאצמהו הדובע תשקבל םיזכרמ = ,םיינוממ תודסומ ,ןיעידומ תוכשל :םודדונה :

 םאתפמה) עתסקוא 6 תגטממק ב 8המגהפמהה ץה, 6 95,

 הנחל תירכעה ןושלה חתכז אל ןיידע םמצע םידוהיה ןיב םא
 .וז היחת לש הכרע לע םייזגה םיארמ ייה---,התיחת

 ט ספדנ = סווג ילייד,ב ,םיבושח רתויה םוילגנאה םינותעה רחאב
 . ,רובדה תפש רותב תירבעה ןושלה ...רברב יטי לו 5 ,ישאר

 הנעמב ףוגדה תפש רותב תירבעה ןושלה תיחתב האור ןותעה
 ג םדוהיח לש תימואלה הרכהה קוזחל בושח םרוג לארשי ץראב םידוהיה

 ןותוכה תלוג ויהיו רפחה תא ומילשי הטיסרביגואהו םוקינחיטה .הלוגה תוצרא
 . ,תירכעב ירבעה ךונחה לש

 פג הל .שיו אמ רע איה - הבושח---ןותעה רמוא--:וז = העונתו
 יה .ונןולומ לש םבלב תימואלה תודחאה לש הרכהה תוחתפתה .לודג ישעמ
 ן--יטננפה םלועב הבורמ העפשה ול שיש ,םימעח ןיב ררופמו רזופמה
 לה הרכהה לש התורכגתהלו התוחתפתהלו ,בושח ךרע ןל שיש םצורפ
 חחאמה ,תימו א ל ןוש ל רותב תירבעה ןושלה לש התיתת םורגת

 .תוצראה לכ ירוה

 'אוגטע, לכיהב סונגמ ל"י ר"רה שררש ,השררה רבד תא ונערוה רבב
 !וגתוטשה המויקתנ םגמאו  .תנקותמה תורהיה ןוקת לע .קרוי:וינב רשא
 הלעטב .םורדה ,קרוו:וינבש םינְנ תמה םודוהיה ברקב לודג שער ליטה וז
 יג .אוה לכא ..ונועמ בושיו הכושת השעי יכ ,פונגמ ר"ַרה תאמ ושרד פה
 למ הקירמאמ .םיאבה םינותעה לכ = ,ילאונמע, לכיה תא בזעו .וררמב רמיע
 חג נושח  ערואמ לש  ךרע ול :םינתינ = םלוכ = ,"פונגמ השעט , ר"ע .םירמאמ
 25 ,סונגמ ר'רה השע הפיש ,םידומ םלוכו םיאקירמאה םידוהיה

 יאונמע, לכיה תא .ובזע סונגמ ר"דה םע דחו יכ  ,םועידומ וגל
 שו גרונראוו ,לאשראמ = ,םיהנגוג ,ףוש  בףעי ::קרוידוינב םירוהיה ףסכה יליא
 | וחהו ומעט יפל השרח הרע רסילו  ,שרח לודג לכיה תונבל םה םינוכנו

 4 ,סונגמ ר'רה
 " > ,לארשי ץראל ,ותבו ותשאו אוה ,סונגמ ר"רה עסונ התע תעל

₪ 
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 ,תויתורפפ תועצידי

 . (תברעטב ולבקתנש םישדח םירפס)
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 ב אצי ן'ש טסונוא שרוח ףוסב יכ ,םיעירומ ונל
 "ףסאמה ,"דנאל ןוא קלאפ, םשב ףסאמ טילאש ,מ רמ לש

 וועסולפה .היתולאש רורבלו תונויצה תרוקבל  ולוכ שדקומ
 1 ריב ,ג ר"ר :ופתתשי ףסאמהב , בחרה ןנבומב תוירובצה

 ומונ מ ,א  ,םיובנירג .י ,תובשחמ לעב | ,אירול .ףסוי ריד

 < .םילאש מו .רגינ ,ש ,ינרק הדוהי * ,ןורפע .י ,ןוימר:לעב

 יובדלוג ,ל .,' .איצומה

 05 0. ת. 0605
 ,םונאיורד ,א ךרועה

 ק6קהאד0ק5 3. [. 15/8080.

 ןאה לופכ הזה רמוגה --,תכרעמה תאמ

 ,רמונ איצוהלו ררסל רשפא יא תועובש לש עובשבש

 6 ,.ןויסב ז"טב 88 רמונה אצי



 (תועיבר הנש)

 תישארמ ונייה ,עבר לכ תלחתמ קר תל
 ילוי ,לירפא , ראונאי ,'רבוטקוא

 .םושרח השלשמ תוחפ אל "מולו

 ,לבכור ₪ הנש יצחל ,לבור .4 הנשל
 ,לבור 1 הנש עברל
 הינמרגב ,םירתכ 10 הירגנוא-הירטסואב

 -ץראב | ,רלוד 53 :הקירימאב * ,גניליש 9 ל
 יצחל הז ןובשחבו קנרפ 1% תוצראה | רתובו קנרפ :

 .הנש עברלו הנש
 י"ע .*םלועה, .לע  םותחל / םילוכי
 : הפירדאה פ'ע .ןלעקב "טלעוו,ה

 0ומ 3/תו6והה 60800005 ,01ם רז מן * ו :
 : הנליוב ."םלועה, 'תפיררא

 קוו הז 0 תחש תש, 00 תו 0 0

- 010 10 101% 6000 

 תכרעמ

 יפהארטש רעד
 .עילימאפ עשירוי

 . הורפ גאטסרענאד ןעדעי ביסעמלענער טניישרע ?להארטט ר

 ןוא רעלעטשטפירש עשידוי . עטסעב .וד ..ךיו .ןעבילייטעב יל ארט
 ןעראטיוא עטמהירעב עשיאעפארויא יד ךיוא יוו רעלטסניק

 :אבא יד רופ טסיומוא ףאה | ערעי טגעלענוצ טרעוו "להארטט
 ןופ ןאטאר רעשיסאלק רעסיורג רעד .עיצארעמונ ערעדנוועב ןיא

 :עטשטפורש ןעשיליופ םעד ןופ = ןוא ןעבעל <

 ,םורפ ווא לס ל לא ב רעל ערפ + םירצמיתולג
 רעטנאסערעטסניא | טסכעה רעד ו וצ = ןעביוהעגנא וז טאח
 .''רעביירש-םגנוטייצ רעה, ןעבעל-ןעטסילאגרושו ןופ
 רוקנאק ןעשירארעטיל א טמוטשעב טאה "להארט
 ןעגנולהעצרע 'עטסעב יד ראפ םעימערפ זמימ .,גנולהעצרע
 .("להארטש, ןיא ןענעייל ןעמ ןאק  םעד ןעגעוו ןעגנוגנידעב ע
 :עוו "ל חה א ר שש, ןופ ןערעמוג .עגוטפניק יד זא .ןעפאה רעבירעד

 :טפירש םעל ןופ ןעטאטלוזער יד  שימ  טנאסערעטניא | םרעדנ

 טסייג ןופ טהעטשעב .רחעוועג | עגיצנויא סאד ןעבלעוו ..ןוא 5

 , טנעלאט ןוא ,
 ,דיירפ ,י 3 "להארטש , ןופ רעבענסיורא.ראטקאהעה

 : :"להארטש , ןופ  ווירפהסטנעמענאבא רעד = < |
 :רעיפ א  ,/ר 2,50--רהאי בלאה א  ן'ר 5---ןעגאלויב עלא שו

 -- .ךולרהעי + דנאלסווא ןיא ,!פאק 10 רעמונ לעצנויא .,'ר .1,29--יח
 ,לבור 2- -רהאי .לעטרעופ א ,('ר 8,80---רהאו בלאה ה
 ווג

 :וקעב 'ר 2 עיצקאדער .ןוא ןוורא ןעקיש .עבלעוו .,ןעטנענאבא 2
 סעד יב. ןא  רעמוג : ןעטשרע .ןופ ןענאלויב עלא מימ  לאנרושז
 / 6 יל

 ! עיצארטסינימרא ןוא עיצקארער רעד ןופ םערדא רעד
 ווסווד. וע םוהתה תחקרכ ומדד \ תרכ, וה פו

 'י6ה00. 82-75, נספה 8.
 וצ .טייקפילגעמ יד .ןעטנעבאבא  עיינ ןעבעג .וצ ידב ! נוק

 לעטרעיפ ןעט.1 .ןופ ןרעמוג קנידרעהירפ עלא ןעמוקעב
 :ישוצ .טעוו םאוו - ,טנענאבא רעיינ רעדעו זא ,ןעסאלשעב

 עד ל

- 0 
 ד ראפ טאלבנעבאוו עטרירטסוליא .עטסנרע .עגיצנויא

 אמ וטכ םיש;ה תומוקמה וראכתי םתתימאכ ארוקה בלכ קפס לכ דוע ראשי

 ל 0 ןענאלויב עלא .טימ לאנרושו .םער טסוקעב

 0 3 ."המידק. תואצוה תאמ

 .ךשמב ונממ ורכמנש ע"רת .תנשל המידק-חול לש ותחלצה =
 |" הבוטה .תרקבה-ירמאמו תואצוה-יתש רבכ תועובש השלש םינש
 4 חולה תאצוה תא תושעל ונתוא וררוע םירבעה .םינותעב וספרנש
 , ;עובק .רברל

 ל רמוחה דבלמ ליכי (1910---1911) א"ערת תנשל המידק"חול
 ןקותיש ,הרבעה הנשב .אציש המידקדחולב אב רבבש ירדנלקה
 יסולכוא תקולח (1- :הלאה תושרחתה תוקלחמה תא .דוע ,אלמיו
 " םידוהיה : .יסולכוא תקולח (< ;  םיכלפה יפל .היסורב  םירוהיה
 ; םֶדי םלשמ יפל רועו הינימור | ,הירטסוא ,הינמרג  ,היסורב
 תועיריה וילע ופסותיו .הברה ןקוהי ?םיירובצה .םידסומה, קרפה 8
 םידוחיה םירובצה לש :םיללכ  םינינעב  םיקסועה :םידסומה רע
 םינקסעה . ר"ע .תורצק . תויפרגואיכ  תועידי (4 ;  תוצראה לכב
 < םוריש (6 = ; וללה םינקסעה ימגתפ (5 | | םיבושחה םיימואלה
 : . םימסרופמ םייממע

 ! וריחמ םג לדגי חולה לש ותומכ הלדנש .יפל
 תלשטה ילב 858 דחא ,סכא ריחמ
 תולשמה םע .בור 0 .סכא 10,
0 00 

" 8 0 
3 0 

 < דחא לכ 0 0

 ,תידוהי ןושלב האצוה אצת תיסורה האצוהה םע דחי
 .הלשמ ילב  .ק 10 דחא ,םכא | ריחמ
 חלשמה םע ,ר 0 0
 0 ל
 2 . ,י%1-- ₪ 0 2

 0 ב
 + ותלשמה םע םכא לכ יק 0 , 0 /

 הפ םיחלוש םניא ,זקא 95:מ תוחפ 'ק ₪ לבור לכ דעב הפיקוב =

 ? \ .טסקמה ירחא קר הנספדותש תוערומ  תולכקתמ

 : .בור 50---דחא דומע לע .הערומ ריחמ
 ,.15 רומע יצח לע

 206 - רומע עבר לע 0
 7 לש תחנה ןהנת תואצוהה יתשב הנספדהש תיערומ לע

 . ,הנליו "המ יד ק , תאצוה
 ה תסהמ 66 , ה 0.

. 0 

 : הסירדאה

 !םכבל ותיש
 ירפס לש .ותוהמ .רואת

 | כ הכ ירואבב השדח ךרד,
 רומלתב .םגְו --- ק"הכבש .םיכרה .םושקה :תומ רבלמ הזה רפפח

 וכרה ווללכ .פ'ע .םמצעמ ראבל ק"חכב .םיגוה תלעותל אוה רוע ,וב .וראבתיש
 מחב תומוקמ הברה םג ראבו הזה רפסה | וב ואבוה אלש  םושק תומוקמ
 ונפמ .נחנא .רשאו = , םנכת דצמ םירזומ וא  םגונגס רצמ:םישקה , הרותה ישמוח
 לע רשאו תורו ישוק לכ םחב שיגרנ אל .וגתודלי :ימומ םהב ונלגרה

 הרותה .ישמוח תשמחב 'קר םוגוָה םניאש םוטושפ - ב"בל ג הוה רפסה
 : דע דומלתהטו .ק"הכמ תוחיכומ תויארב םיתמואמה ווללכ פ'ע הזה רפסב

 וקמה

 ותכ גלו . , הבורמ קיזחמ טעומ ךרהב כתכג הזה רפסה ; ובויחו יעבט .ךרדבו
 ,: אוה רשאמ' ותומכב .השלש יפ: קיזחמ היה .זא יכ. םירפסה לכ ךרדכ

 :טע (קוהקר) . "ביחנ .סלפי, ירפס  רותמ ,פוק 9" תולשמה םע וריחמ
 ץוחמ תואקרמ ,חלושי :אל 'נ"גב .פוק 89/ דחי םהינש ,פוק 59 חולשמה

 , + הנלכוקת אל .ונעראל =
 . :ותכתב

 ה .םהקההסמהדק  םעהמהה 3808דמההה .-
 0 הזה הס  \\רזתה 1 4



 5 "כלל רה "7, לש תכרפמה 0% 7 '
 ו סה תות 1 1466. 1216 0616"

 :יםלועח,, ליבשב .תועדומו .םימתוח תלבקמ

 - .לארשי"ץרא ןעגעוו תועירי
 ל חולשל םולוכו .הונמרגו תורגנוא-הורטסוא .תונידמ יבשוי .%

 ?רעפ ןוא עטרהעמרעפ עטסכעז יד קורה ןופ םיורא זיא סע

 עגאלפיוא עטרעסעב

 0 ו'יע םיעטקסו פינה תכרעמה תכותב םש לע םוכורעה פאק 5 אטראפ .'פאק 8 ראלפמעוקע 1 :זוירפ [ןוק-80101ו86) ראודה תדועת ,יספוט ידו לע םתסיתח ימד , רפי .ןוא: ארויב:סנאיצאמראפנוא :םער .ןופ טלעטש עגפונוצ
 : ןעדנעוו ךיז ןעגנולעטשעב .מימ , וע לכמ ראודה"תקולחמ י"ע םג םותחל רשפא) .הטסופה . אטראפ ןהָא 9.50 ןערארפמעזקע 0
 / ; ד. 77. [0הפה60קע7 המ
 ד ןועמ ַש ףיוא ןעגנולעטשעב ןעסונעגנא ןערעוו םע = + כ י 23 ם ו ₪ ל ית 5 -- . ומ עגנולעטשעב ועסונעגנא ןערעוו סע - 0 יצע ו ראופמה .רפסה תא .תונקל .ץפחה

 ןשררה תאמ .,ןושארה קלחכ כ'ג  םידומע רפסמ .לוכמ ,ףרוחה ושדח לע ל שָעְג , עשיריא עניימעְגְלא 'ב קלח .ןכ ומכו , לודג ףאטקא םידומע 2.40 ליכט ,ץיקה ישדח לע !א קלח
 עבאגסיוא .עשידיא : ם"םעב (הוצילג) א ל שי מע רפ ריעמ רעל ל אנ ק םיי יח 'ר םפרופמה
 .רבחמ ןופ המדקה א טומ ןעליימ 4 ןיא *םויח ירפ, רואיב ,צ'מיר ישורדל  "םייח ירפ,  תופסוה ,םווח .ירפ תושרד
 רחא,ו .ח"בבר ירסאמ לע ."דלח ןכ, ,הרות לע "םימכח דובב, ,תולגט שמחל
 ןע .ןנשיהיא ,םעד .טנאקעכ .טוג יא וואנבור ןועמש חלשו -- אטלעל ורזאו םיספדנה א"בד יבס םע ל"ביר יחוכיו לע "םיחושה
 שדוא רעד ןיא  ןעטייבהא עכולטפאשנעסיוו - עראבטכורפ לעופ :ענויז 'פאק 56 א"ח דעב + ]וגו 0110 עע6ומץ81 [08116ת] רבחמה דול
 עטבושעג עשיריא עביימעגלהא ןייז  ;טפאשנעסיוו:סטכיש םלבקיו  ,רוגס בחכמב .ראודדוותב וא | ,ראודדתאחמ י"ע .'ר 1.30 ה"ב דעב
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 / 0 .םינכופה לא

 זא תוושהל םישקבתמ םהירעלו םהיתוצראל םינכוסה לכ
 עיה 1910 תנש ינשהו ןושארה עברה דעב הגהנהה םע םהיתונובשח
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 הקירפא ,הקירימאב ונימתוח םישקבתמ םוקמה קוחיר ליבשב
 ץברל םדקהב ."םלועה, לע םהיתומיתח תא שדחל היניטנגראו
 לשמב הקספה כ'חא אבת אלש ידכ ,ילוי תלחתמ ונויה ,ישילשה
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 ץראב חראתמ הלא ונירבד תא םיבתוכ ונאש וז העש

 ,םוחנ םייח 'ר ,היקרוט תנידמב רשא | םינברה שאר
 םינפ תלבק | ואוב םוקמ לכבי ול םיכרוע. לארשי ץה

 דאמ בושחה | ,עריאמ לש הרוצ תשבול וז םינפ תלנק
 אוה ברש ,היקרוטב ,ץראב ידוהיה בושיה לכ לש ונע
 שאר םואל םושל ול ןיא ,הב םיבשויה םינושה םימואלה
 תוכלמהש תויגיליבירפה .םייתדה וינהכ שאר רבלמ ימשר ןו
 שאר לש ומש לע אלא ןה םג תונתינ ןניא ,םואל .לכל מ
 ןהינש = ,("טריב,) "תונמתהה  בהכ,ב ומרפנ = ךכיפלו = ,םונזע

 םהל שיש תויכוה לכ ,םוחנ םייח 'רל ןמלושה תאמ דקח
 םיכרוע וז העשבש ירה ,היקרוט תנידמב םינמותועה םידוהה

 ינפמ אל  םוחנ םייח 'רל הרדהנ  םינפ תלבק לארשי ץרא יוז
 םנורטפו םשאר ותווה ינפמ רוחיב אלא ,דבלב תיתדה חו
 ,ינידמהו ימוא לה ןבומ ב היקרוט יידוהי לכ

 אובל םוחנ םייח 'ר הב רחבש ,וז העש :תורוהל ךיוצו
 שאר .תא וניאר רבכ .הרומגה ךרוצה תעש איה ,לארשי [ו\
 רטעש העשב ומצע לע חקלש ,הלודנה תוירחאהכ- ריכמ םיננוז
 רמושו המואה דו ב כ לע .ןיגמ תויהל ,תונברה .תרטע תא ושוז

 רותב ,ול יורה םוקמה תא עבה ןכ הנה ,היתוינ
 םיאבה ,תותדה ישאר ראש ןיב ,תירבעה המואה

 העשהש ותעדב ,םעפה םגו ,ןמלושה ינפ תא לנקד
 ירוהי לש םנורטפ רותב לארשי ץראל 'הלעי יכ ,ךכל ה
 ןטלושהו לודגה ריזוה תאמ ותעיפנ םדוק לבקתנ ,ה

 + דחוימ ואל

 .ךכל הכירצ העשה םנמאו <
 ,לארשי ץראמ תיביצעמ תועידי תיאב םינורחאה םימונ
 ,ץראה | יבשוי םירוהיה .דגנ תובדהו םיגורטקה  םיריטתמ \

 םהל םי;קוהה .תוניש תוהדו םינוש םימע ינב שיש שו"
 הניפ | םניעו םימשל אלא 1 בל .ןיא הרואבל ,"ארשו ?"

 ,הטמ יפ כ  םינויכמ םהישעמ לכ לבא ,הל ם יפ
 םהילעפב | םגו ,ץראב םיטילופה םתכו .םתעפשה תא
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 ,םיטיליפ םישובכל 'תואובמ אלא םהל םישמשמ םניא םייתדה
 םיאבה  םידוהיה תא  םיניוע ,וללה תוהדהו םימעה ינב ,םהו
 לע ונחנא םיפדררנ יכ ,םהמ טעמה .הב םיבשיתמו ץראהל
 הנוילעה ההתוברתב תחבהשמה ,אפוריא תוצרא לכב ונראוצ
 תונבל תובא ץראל ונכותמ םיטעומ בישב יכ אלא ,הרסומ םענבו
 בורקה םיברעה םע ,הכותב בשויה םעה םע דחי היתוברח תא
 --- עודיה םנָיז ילכב . םיזחוא םה דימ ,חורו םד .תברק ונילא
 יבשוי תא ךסכפלו :,דוסי לכ ןהל ןיאש ,תולילע ונילע .לילעהל

 : ,ונב .ץראה

 אטשוקל תרצנמ תוחלשנה תומרגלטה ןתוא דיס יהוו
 םילשנמו לארשי ץראל םיאב םירוהי "יפלא  תורשע, יכ ,רמאל
 יפנע לכ תא .םישבוכו םהמדא .לעמ םיברעה םיחלפה תא
 לכב םהל ונביו ץראה לא ואבי יב םיתפרצ ,.םהידיב .הסנרפה
 ,תודליו : םידלי וריסוו רפס יתבו םירצבמ-םירזנמ רפכו ריע

 ןתוילותקה יפנכ תחה לא םופינכיו םתנימא לעמ תורגובו םירגוב
 ימורמב םירצבמ:תוסח יתב םהל .ונביו ץראה לא ואבי יכ םינמרג
 יפנע תא םמצעל ושבכיו לילגבו הדוהיב תובשומו םיתיזה רה
 ונביו ץראה לא ואבי יכ םיקלטיא ;רתויב םיבושחה הפנרפה
 יכ סהימודו . הלא לכ -- ,לאערזי קמע די לע. .תובשומ םהל
 ,ריפמ  היהי  םבלו ,םהיתותשר תא  ושרפי ,םהישעמ תא ושעי
 תא .לועפל ואב ןמשבו ואצי ןהמ רשא ,םהיתיצראל רימה
 "םימשל אלא םהנוכ ןיִא, ירהש ,הזב ער לכ ןיא ,םתלועפ
 םלועל הב זחאהל ,תנמ לע ץראה לא ואבי יכ םידוהי לבא
 איבהלו  היתומשנ תא תויחהל ,תרלומ ץרא לאכ הילא רשקהלו
 : םה "ויהו ,הלוכ הנירמל םנו ץראה יבשויל םג הבורמ הכרב
 ,..םנושל תא םילילעמהו םיתיפמה וחלשי םהבו ,םיאטהה

 םידוהיה םיביט המכ דע ץראה ינודא םג םה םיניבמו
 םה םיעביתש א"א ,םירחאה םימעה ינב לכמ רתי םצראלו םהל
 < םירכנכ הב ובשחי אל יכ ,ץראב, בשיתהל םיאבה .םידוהיה .תאמ
 תינמיתיעה תוכלמה לש התוניתנ תא םהילע ולבקי םא יכ .םירזכו
 ינב .םרואו ,הקדצש יאדו וז העיבת ,םירומנ םינמותועל ויהו
 ויה = םירוסי, המכי = תורצ  המכ = ,םירכוז ןייהע  שהחה  בישוה
 היהשכ .םדיקה רטשמה ימיב םינפל תינמוהיעה תוניתנב  םיכורכ
 בח .היהש המ לכ ינמיתוע | ןיתנ לכב השוע :רטושו .דיקפ לכ
 ושכע םגש .רע .,תובבלב  ךחפהו האריה ושרתשנ ךכ לכו .ץפח
 ; ףוניחנה תא .לבקל :.ןי דכ .א ש ל ,םיברסמה םידוהי שי ןוירע
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 ,םיפעוזה םינפה דוס .והזו .םהילע  תינמותועה
 .תומוקמ תצקב םירוהיל םיארמ

 ,ללוחמ .ץראב לארשי לש .םדובכ אצמנ הכו הכ ןָיבו
 םהיתויכזב  םג .עוגנל תרחא וא וז תודיקפ רמאת רשֶא .שיו
 .םירחא וא ולא םידוהי .לש חועובקה

 ימשרה םנורטפו םשאר ,םוחנ םייח 'ר אב :וזכ העשבו
 תכרענה הררהנְה םינפה תלכקו ,לארשי ץראל ,היקרוט ירוהי .לש
 םא יכ םירדוב םידוהי אל---,ידוהי רובצ ץראב שיש ,הארת ול
 ינפמ ומצע לע, ןנהל ןוצרה הו רובצל ול שיש | ;ירוהי .רובצ
 תוארהל הזה רובצה עדויש ;םיגרטקמו :םינישלמ ,םיביואו :םירצ
 לע  לוחמלו | ויתויכז לע רתול  ןוכנ :אוה ןיא יכ ,לכל  יולג
 . ורובכ

 םוחנ םייח 'ָרְל םימוקמה םינוטלשה ושעי רשא דובכהו
 ינידמה ןיטלשה שארב םידמועה ייכ ,ץראה יבשוי לכל חיבויש אוה
 ,םהיתויכזב ריכהלו םידוהיהב דובכ גוהנל םיעדוי

 אוהו ,העשה ךרוצ תא ריכוו עֶרִי יאדו םוחנ םייח 'רו = =
 היקרוט ירע לכב ןיירע האר אל ילוא רשא תא וינפל הארי
 םדובכ לע םיררח ,תימואלה םתפשב םירברמ םיהוהי -- התע רע
 רוע רבגת יאדובו .םיימואלה םינינעה דוחא םידחואמו ימואלה
 תצבורה הלודגה תוירחאה תרכה םינבְרה שאר לש ובלב .רתוו
 תא הלועמ הרימש רומשל הלודגה ותבוח תא השעיו וילע
 -=ומע .תרמשמ

 םינגסו תוחפש

 , גו סות |10 ג 8 /
 הסנכוה ,תומלש םינש שלש וכראש ,םיבר םיקופקפ ירחא

 םיטטופידה .בשומה םוחת לופב ד"ע- קיח תעצה המורה לא
 ףוס ףוס ואיצוה ,רבדב ליחהמה היהש ץיבולפינ רוחיב ,םידוהיה
 ,םיברה םימינפה םהידננתמ תא וחצנ םה . הלועפל םתבשחמ תא
 ,העצהה תא תישילשה המודה לא סינכהל ןיא יכ םירמוא ויהש
 לבקת אל יאדו ירה ישעמה רצמש ,םהירבדל םעט םינתונ יהו

 ונא ןה תימואלה טבמה-תדוקנמו ,תאזה . העצהה תא המורה -
 ,יווש לש םירורפ אלו רומג תויכז יווש אקוד שורדל םיבייח
 תבוינל .שוכרלו םידקהל וחילצהו םידוהיה  םיטטופידה וחצנ
 םהיתומיתח תא םג היציזופואה ירבח לש םהיתומיתח דבלמ העצהה
 םיבר  דוע םהל וחיטבה הזמ ץוחו ,םיארבאיטקוא | ג'כ לש
 .העצההב :ךומתל וו הגלפממ

 וררועתנש םיחיכוה לע םעפה רוזחל רהומל םיבשוח ונא
 םיצור .המורל העצהה תסנכה רברב וניתופכאבו ונינותעב
 תחא אל ונרמא רבכש םירבדה תא הרצקב ריכוהל קר ונא
 ,רומג  ןורתפ הלאשה תא הרתפ רבכ המצע תואיצמה .םיתשו
 ,רפפה אלא תומרוג ןניא .הנתמההו הקיתשהש החיכוה רשא ירחא
 לולזלו םידוהיה = לע .לפנההל יכה ואלב םג םיברמ המורהבש
 ,תושרח תולבגה | תועבקנו תוכלוהש אלא דוע אלו ,םהובכב
 לע רימעהל,  ךירצש ,ןתונ .ןידה אלה | כ"או = ,תובילעמו תוקועמ
 פ"הכל ירה  ,התוללכב תירוהיה הלאשה לכ תא אל םא קרפה

 תא ול .ביבסמ זכרל" ידכ ,רתויב .בושחהו לודגה הטרפ תא "
 תלאש = ר"ע  התער תא עימשהל המודה תא :חירכהלו םיחוכוה |

 .טלחומו רורב .ןפואב :םיָדוהיה
 םג ,המצעל איה .הבושח העצהה תסנכה לש וז אדבוע |

 המודהב העצהה  לכקתת םא ,הלאשהמ ונהעד תא .חיסנ םא
 רתי .ינב לש םסיפבטב זוחאל היה רשפאהיא םירוהיה ונל אל וא
 לוטב ד"ע  תועצה םינכהל ילבל -- .,םימואלה

/ , 

 < ,תולבגה תצקמ

 טבוהה לכ .לומב ר"ע העצה  םינכהל רשפאהיא םא
 ךותפל הצורה--הלשממהש דע םיניתממ םירחאה םימואלה
 .ןיאמ ררועתה--הורעוב רתויה תולאשה תא ,התעד יפל .,תואנ
 וע וזמעש םתרמעמ םיוז םניא םמצע םהו ,הלאכ תועצה עיצהל
 חל ויה םיחרכומ םידוהיה לבא . שרחה רטשמה ימי תישארב
 .הנחטמ אהת אלא ,הלשמ העצה םינכהל תרמוא איה ןיא םידוהיה וש ןודגב יכ ,שוריפב העיריה הלשממה ירהש ,רחא םיסכטב
 וה דבלב הז רבד .רבדב: םיליחתמה ויהי םהש םעה חכ יאבל
 םועהפ המודה ירבח ופינכי וכ ,הזב לרתשהל וניטטופיד לע הבוח
 , ,בשומה םוחת לוטב ד'ע קח-תעצה

 ₪ וטהח המורהל ושכע הסנכוהש קוחה תעצה לע
 ואב ,הילע םותחל וחיטבה םיטטופיד הברה רועו םיטמופיד
 עתהל ותסכסה תא המודה לש בורה . טעמכ עיבה ירה הז
 יא ידהש ,לבקתהל הדיתע העצההש רוע  תרמוא תאז ןיא
 ;יעממה ירחא בור פ"ע םיררגנה םירבאיטקואהב רתויב חוטבל
 תות ,הוכ בר רפסמב םיטטופיד ומתח .העצהה לעש ןויכמ םלואו
 , ,יוארה שארה רבוכב הילא סחיתהל תחרכומ המורה

 קה הוה רואבה םג .רצק רואב העצההל ףסונ גוהנכ
 וגב ךורע .היהי אמש וששח םיברו ,םיחוכול | ןינע ותעשב
 וקמנה רתי ןיב םנמאו . ימואלהו ישונאה ונרובכב עוגפל לולעה
 קומנ סג רואבה ירבחמ ו.מ בשומה םוחה לוטב תא םיבייחמה
 יריקפ לש םתוירפסומ לע .הערל עיפשמ בשומה .םוחת םויקש
 מ טלמהל .םידוהיה לש תיעבטה םהפיאשמ םינהנה ,תושרה
 ,זוזוהל ךירצ ללכ ךרדב לבא ,בשומה םוחת יניד לש הקעומה
 ונו לע תוריפחמ תוחכוהו הבילעמ תוספרחה הז רואבב ןיאש
 % .'וכו  םיאיבמ .ונאש .הלעותה

 קהתו המורה המכסה הילע אובתש העצההל הוקה שיה
 טטילשה .יםיקקוחמה, לש םהור תא ןכהל לכוי ימ -- +קוחל
 ,רנדב קפפ ליטהל רשפא"יא ירה הרואכל +תישילשה המודב
 לגקתתל הכירצ הילע םימותח םיטטופיד .םיהאמכש העצהש
 "עא .דבלב הרואכל אלא הז ןיא לבא ,המודה בור י'ע
 שט,מ קוחה תבוטל םתעד תא  ולג  םיארבאיטקואה ינותעש
 ,םיווהיה ברקבש םישלחהב קר תועגופ תומיקה תולבגההש ,"טושפ
 "סהה םעה לע ןגהל ךירצ, םהינפמש | ,םיפיקההו םיקזחהו
 :נעומה .םיחתבו ,הבלממה יבחר .לכב הבישיה תוכז םהל שי
 הנו הער םיינעה םידוהיה רצמ הארונה תורחתהה תמרונ ומצע
 שמכ הרוחשה האמה לש םינותעה םגש י'פעא ;ץראה םעל םג
 ,הנפש המחב םידוהיה לע ולפנהה אלו םעפה םרדגמ ואציש
 הנוח י"'ע העצהה לבקתה םא הלאשה ןכ י"פעא -- ,םגהנמכ
 . ,תרמוע המוקמב המורה לש

 עירי המסרפתנ המורה לא העצהה הסנכוהש ןמזב בו
 רונע תא םואהפ רָמג םינפה ינינעל ןוירטסינימה יכ  ,םינותעב

 .הטווה לא סינכהל אוה .םג ןיכנ והירהו םידוהיה תלאש ר"ע רמוחה
 .לוודל שיה .םירוהיה ינינע ר"ע הדחוימ קח:תעצה 91 1 תנ ש ב
 .חא םאהפ הלשממה התנש עודמ ףוללה תורבועה יתש ןיב םיכומס
 .ועווי ימ +הלשמ םג קוח תעצה הסינכמ איהו םידוהיל עגונב הםיסכט

 , טטטופידה "ע הסנכוהש קוחה תעצהב המורה ןורתש העשבש רשפא
 ,. מט ןמו רועבש ,ימשר ןפואב עודויו הלשממה לש החכהאב םוקי
 - ליגא.המודה יטילש וברסיה-- -זאו איה התעצה תא הלשממה סינכה
 3ןתמהל ילבל םתעד לע ודימעיו ,העצהה לע .ומתחש .םהמ הלא

 גש העשב ונבלב םיררועתמ םירמ תוקפסו תובה .תולאש
 ,יווהש ךיא  םלואו .המודה לא הסנכוהש העצהה ר"ע םיבשוח
 9 םוי לכבש ,דאמ .בילעמהו \ השקה ונבצמל ץקי םשוה הנה
 א  םילכקמ = ונאו  ונילע  תואב = תוינערופו = תושק  \תורזג
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 שוטתו .םיחוכוה = וזכרתי ול ביבסמ

 .68כ וווגפ |

 ,תומשימנאהל םישרח םיאיבנ הרבעש האמה ףוסב ומקהוה <
 :הכלהל יקספו ,םדהו עזנה תטיש לע םהירבר תא וחוטעה ףש

 תוחפו ךומנ עזג--ועזנו ידוהיה לש * ויקרועב לזוג עו

 .וב קברהל רוטאש ה
 םיחידמו .םיתיסמ --- ה ש ע מ ל םלואו . ה כ לח ל וקפפ ןנ

 םישנא ןזא לע םירברמ | ,תושפנ ןהב = רוצל תיתשו ₪
 םיחמשו ,אבבו הזב םירדהנ םייח לע םהייחב םמלוע 0% |
 ידוהיה תא םיפדור ,םתשרב הרוצגה שפנ לכ לע 'הלואנ ]

 ידלי תושפנ "לאוגו ליצמה, לכו ."הליצה,ל יתמשנ ירחא ם
 הבורמ ור כ ש יארו ,השדח תדב שרתשהל רוע םולגוסמה ו

 יפנכ תחת לא תויקנ תושפנ םינכמ אוה םא וליפא ,ול וש

 .ןתבומב אלשו .ןנוצרמ אלש ,ןחרפ לעב ו
 ,םילותקה םידויצה !ב%  םש | .דיצה | ליחתה | היצילמ

 + תילותקה םחר תירבל םידוהי לש .תודליו םידלי .סינכהל םינווש

 רע םירזנמב םירגסנ ,םהיתובא יתבמ | תונבו .םינב ,םוננע
 . תילותקה תדב ושרתשיו םאצומ תא וחכשי רשא רעו .ולדנ

 םיבר תומוקמל םג עיגהו טשפ םשמו ריצה ליחתה
 , הילורופו ןילהוו יפלפב רוחיב ,ה

 יאוה רח אעראר | אנדפ -- םידוהי תושפנ ריצ  ןונעל\
 עורג ירוהי םד -- הכלהל . וותשנ רחי -- הילגנאו .היסוה ,ז

 .יחוהי שפנ דיצ לש :וזמ הלודג הוצמ ךל ןיא - השעמלו ו

 טעמכו  בויקב טעומ ןמז ינפל הרק שפנו בל רורחמ הרקמ
 ,םינטקה הירלי .לעמ דרפתש הללמוא אל
 הארקנ . בויקמ תולגהל הילע רזננש הירבע השאב השעמ
 רפאמב המשוה  ,היתויכז .תא קורבל | תנמ לע תוריקפה

 וראשנ בויקבו , ןילהוו ךלפב התרלומ ריעל ךלמה ךרדב החוש
 -תיבמ ,ריעל ריעמ השאה הדנו הענ ,תבו ןב  ,םיטועפה ה
 , התדלומ ריעל האבוה .םימי חרי, רובעכ קרו ,רהיסיתובל וז

 תא םש רשא ,דחא ףא אצמנ אל בויק ירוהי לכ :ברקב
 . הסחמ םהל אוצמל וללה םיבוזעהו םימימתה םידליה לע הלמוחל\

 רחאלו .םיללמואה  םירליה .וכבו הללמואה םאה התכנו
 ולדגי םה .םמא תושרל םידליה ורפמנ תושקבו תורצפה ג

 -- תויהל םה םיבייח  ורגביש דעו ולדגיש רע אלא ₪

 ; , םיבייח | <
 .ןודנולב םג הרק הזכ רבזו

 תחאב הירוה היב תא הברה םינש ינפל הבוע לארשי תב
 ,השאל ול התו ירצונה הבהאמ ירחא ךלתו תונטקח היפו *
 השפנל התשע ךשא תא השאה עדתו הואתה תמוהמ ה"
 תד לא בושל הבלב .ררנ השאה רודתו ,םנוגיב םיקמנה הי"

 ,השיאל .הדלי רשא .היךלי השש חא תודהיה הורב נתלו הו /
4% 0 , 

 ל -

 1 2 ו ו 2 ל ו

. \/ 4 + 

 םה  ,םריע .תא בוזעל ותשא :ןוצרל שיאה םיכסה םימיה .תוברבו
 ירוה .ובשיתנ הב רשא ריעה לא | ,ןודנולל תולעלו  ,םהידליו
 2 .םיריכבה .הירלימ .השלש התאו הנושאר האצי השאה ,השאה
 הידלי .הורבקיו ,התמו השאה התלח םש  ..גרבסגינק דע ועיגיו
 ורמש  ,יולגב :םידיהי ויהיו .ןקזה םהיבא תיב לא .הנודנול ולעוו
 תדילא .בושל רימה םתוא הוצמ התיה רשא םמא תוצמ תא
 השא םילותקה .םינהכה רחאל רבדה ,עדויו .הב' תויחלו םהיתובא
 הנודנול .אובל .עינפמב = וילע | חוציוי באהל  בותכיו | ןודנולב
 תוצמ תא באה השעיו .וידלי תא וילא בישהל ןידה חכב שוררלו
 תיב קופפיו :,ןודנולב רשא ןידה תיבל וטפשמ תא שיגיו ןהכה
 םהיבא תיבל בושל םידליה םיבייח יכ השעמלו הכלהל | ןירה
 0 , .ותדלו

  ררפס .אושל ,םשפנ לע .ושקבו םידליה .וננחתה אושל
 לכ תאו התומ ינפל םתוא התוצ רשא םמא תאוצ תא םיטפושל
 אושל ;הייח ימי לכ .ברעהו םכשה םהל הרבד רשא .םירבדה

 . = .אושל - - ,ויחי םתורהיבו. םה' םידוהי יכ ,םדרמב םידליה .ורמע
 " "םהובא תיבל בושל םה .םיבייח יכ ,םטפשמ תא ואיצוה םיטפושה
 , < . ותדלו
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 הם

 | ,יקסנאילימפ השמ

 .םיִרהשַה יִנְרפַ
 -/ ! > ,םהינרפצ תא םילשורי ירוחש םיזיחשמ בוש
 < 7 ,םושיה ןמ יח .קלח וללה םינרפצה ןיב רפרפמ בושו

 2 ,ץנה ינרפצ ןיב הנויכ רפרפמ
 " * רנייה רשא לככ ,םימלא םידע קר םעפה םג ראשנ םאה

 -- !1םנמואה -- + םיתש אלו תחא אל
 : אוה .ךכ אוהש השעמו
 םצעכ הטימשה ןינע רמוע ,בישיה ינינעב םיאיקבל  עוריב

 < 7 תמדא לע עטונ רשא םויה ןמל ,םילשורי ינבר לש םנורגב

 , יניעב היה -- שדחה בושיה --- ןנערה עטנה. ,יחה עטנה  תובאה
 / 5 | תאטח ,םויה לכ .םתאטח ריגמכ  ,ריאממ ןולפכ םילשורי יריקי

 תרפמה םהל הנתנ הנהו ,םמויק ןולכו סתולצע תפרח ,םתקולח

 ,ןמש הטימש ,ךרה עטנה ותוא רגנכ "תיחשמ ילכ, הנבואמה
 ' = , םכימרכ ורמזי אלו םכידש וערזי אלו ושרחי אל תיעיבשה הנשב

 = עורול ,אל  ,שורחל אל + םילשורי  ינברל הפי האיצמ וז ןיאה

 .' .,"שקבל, םייווצ תומרוג וללה תורהזאה ןיא םאה --- ,רומול אלו

 <! ,םידרומה תא רופמתש איה תי עי בש ה הנשה +"לבקל, ,"תחקל,

 ,םרסמתש ,איה ,הלטבהו תולצעה ןוטלשב ,הקולחה ןומלשב

 | עבשב תחא !ומצע ןוטלשה ותוא ישאר .ידיב דסחל וא טבשל

 < תעוב םמחל תא לוכאל םישקבמה ,םינפההיזע הלא. וחרכוי םינש

 תחא ,הקולחה לא -- לקולקה םחל לא םדי תא טישוהל ,םפא

 7 !םהילא וושי ,םהל ומדי םינש עבשב

 3 לע ,וז האיצמ לע םילשורי  ירוחש ולפנ = : וילאמ ןבומ

 .קימע ,קומע םהינרפצ תא הב ועקתיו .הטימשה
 ,ץוחה ןמ ביוא םניז ילכ לעו םהילע םק הנה לבא

 אלו הנשל הנשמ ןתונה ,ףסכ ןהונה "הפי,ה ץוחה 'הז

 , = ושהלישכת תא םימעפל חידקמ "הפיה, ץיחה הז ...עניי אלו ףעיי

 ל | /1הַב ץוקו הילא

 א



 ןתמ, ירחא  םהימרכ

 03 םלועה < : | ו 4

 "רסומל,  ןפוא  םושב םיכסה אל עודיה בידנה
 , הקולחה

 תא ורענ םלככ םבור ,ץיחה יצולח ,שרחה בושיה ינ
 ,םהל קינעהל .םילשורי ינבר וצפחש ,לקולקה םחלה .ןמ .םדיפכ

 רביליהומ לאומש 'ר .םשארבו ,הלוגבש םילודגרו םינברהו
 ;תיעיבשה הנשב הדיבעה הא וריתה ,ל'ז

 םנייז ילכ תא .וכילשי הלקנ לע :אל .םלשורי יריקי םליאו
 ,יצפחי אל .איקהל  םנ לבא ,עירבל םהל השק .םרימ בוטה
 ילכ םהל | ןמדזי אמוי לכב יאלו אסונ שחרתמ אמוי לכב ואי
 ,ןכוסמ רתויה  ביואהב ,ביואהב ודי לע םחלהל "ןונר, ןייז
 ,הרובע ל-5 אריקה בה הב

 םיריתשה םיררועתמ אובת יכ  תיעיבשר  תנש לכבו
 ,עדוי ימ -- ,םידחה םהינרפצ תא םיזיחשמ םיליחתמ ,םילשוריב
 ,קוימל -- םדיב םנוצר הלעי רשפא

 -ףיס וחילצה .תיעיברה הטימשה תנש האבשכ םעפהו
 ינבמ ההפשמ 80-60 לש םהובל לא םהינרפצ תא עוקתל ףיס
 ,שדחה םבישיה

 ברה םנמא .עקפ אל יחכ הלונה ינואנ לש רתיהה םנמא
 םנמא .תיעיבשה  הנשב הדובעה תא שדחמ ריתה יפיב
 וליפא  ,טנלפ לאומש 'ר לש יתימ ירחא ,ושכע ןיא םלשוריב
 ביבסמ םילחוזה ,דאמ םינטק ,םינטק םישנא קר שי ןדחא לודנ
 םתוא ורסא תאז לכב ,,,תאו לכבו .ם"שרה לש יונפה ואסכל
 לש םדובכ בשחנ המב יכ ,םיבוטו םילודנ וריתתש המםינטקה
 ימלשוריה ןידה .תיב םא ,ופימ ברה בשחנ המב ,הלוגה ינואג
 םויק דעב םחלהל בוטה ןייזה ילכ תאו רשכה תעש תא .אצמ

 ..:3 ןילקה ייח םויק רעב ,תולצעה .טויק רעב ,הלטבה \
 ,ע"רת תנשב הרובעה תא רי תה א ל ימלשוריה ןידה תיכו

 ,תטימשה תנש איהש

 המזמה החילצה אל שדחה בושיה ינב בורל ענונב םנמא
 ורשכהבו ופימ ברה לש ורתיהב םיקפתסמ םימרוכד : תאזה הערה
 ,הרועשה לעו הטחה לע םייחה ,םיערוזה םירכאה ,םהיתונויל
 לש םניָיז ילכ ;"'םירשכה,ל םיכירצ םניאו םירתיהל םיכירצ םניא
 .םהב טלוש וניא םילשורי יריקי

 ,םורמדימו ןדריה ףוח לע ,ןוילעה לילגב ואצמנ םנמא
 המתוח תא םהילע החינה תָידישה הפיקתה רשא תונושמ .תוירב
 ושרפש תשרב הלקנ לע ודוצנ הלאו  ,חצנל ןולקה פתוח
 לבא ,,םפאב הלע לקולקה םחלה חיר :םילשורי ירוחש םהילגרל
 ,הרזג רשא  הרזגה :הנקת םהל םג האצמ אי'קי לש תודיקפה
 תיעיבשה הנשב רקפה םהיתורש תא ושעי רשא הלא לכ יב
 ילבלו לוכאל קשחה תא הלטב וזה הרזגה -- ,םתוכז םהל הדבא
 םורמחימבו ןרריה ימב םינברה וליטה רשא תשרהו .דובעל
 "םיבוט םישנא, לבא | .,:קקר יגר  וזיא ,הזר ריצ םהל האיבה
 ,רחא םוקמב דיצ םלשורי יריקיל ונימוה

 הירב תאצמנ םימרוכה ןוב יכ ,עודי בושיה ןח יעדוול
 תא ועטנש  םימרוכה םה הלא = ,"הפרטדימרוכ, .תארקנה .הבולע

 בהוה םשג לדחש רחא | רמולכ | ,"הרות
 תחא הפט ףא לבקל ופו אלש ינפמ ,וז םתאטח ינפמו , יזירפה
 םוש ולבקת אל אבהל םג :הרזג םהילע הרזננ ,בהוה = תיפטמ
 "הפרט, ,ולספנ םהימרכ ...םשנה יריישמ ףא ,האנה תבוט"

 םהל ןיאו ,"בידנה ידכנ, םימרוכה ןיב קלח םֶהְל ןיא ,םהל .וארק
 םידכגל קר  הנתנ .הלודגה "השוריה, | ,םילודגה ויבקיב .הלחנ
 ...ץראה לע בהזה םשנ תויהב ולדג רשא םיבוטה

 ומייק = ,םילודגה = םיכקיה ישרוי = ,"טקידניס,ה ילעב ףאו
[ ' 

 / א

 ה, םהיחא תא ואיצויו תאזה הרזגה תא םה םג ולבקו
 ,םה ףא םהל וארק "הפרט, ,הנחמה ןמ

 .תוחפשמ 5%- 90 רע הלוע "הפרטדימרוכ, םתוא לש םרפפמ
 :ןולא תלפטנשכ ,םימרכה ,הנשל רטנק 8--3000 --םהיבנע תומכ
 וע התוא ילבו ,שיב קסע .םה ירה ,בידגה לש הלודגה הרועה
 אי בושה נב ;ללכ קסע תרוצ םהל ןואו ",ער ןינע קר םנה
 ונניח ותוא ,הנושארה ןפנה תא ועטנ יבש ,םויה תא יברבי
 ";הרשכה,ו םיריחשה ידיל ךכ רחא ,תודיקפה ידיל הליחה םתיא
 |[ | ם:ר תא הקילעכ תצצומה | תימוקמה תישרה ירול  ףיסברו
 " ופנקסע ידיל ולפנ רוע הלא לכ לע ףסונו ,"היטפוח, י'עו "רשע
 נפה יללח ,םיללחה ובר המ ,םיניש "םירחיס,ו "תובוטדילעב,
 ,ןנ 'םיישכה, םימריכה םאו ! םרל רפקמ הנמי ים ; ללכב ןייהו
 זמנו מכ תחא לע הפרטה ימרכ לע תויחל םיחרכומה .םימרוכה

 עתכ ,םילודגה םיבקיה יעלס ךיתב ורפרפ םינש לע םימי
 :ןוקע ךיא החאל םריב הלע ףוסבלו .חרק יבגר  ןיבל יפנכנש
 ..,"םהיערק, תא

 !ןול ,הנש לכב םיכירצה  םידוהי | םיניי " שי םילשוריב
 .ענועה תאמ םיבנע תונקל ויה םיליגר = . ך"עב םיבנע .רטנק
 וקווי הקעיגיב ,בר למעב  ,ןורבח .תביכסב רשא םירהה ינְכיש
 ווק לע םימחלנה "הפרטה ימרוכ, ידיב הלע תיבורמ תואצוהבו
 ונעו .םה םהיבנע תא תינקל םינייה .םתוא בל" תא תוטהל
 עיננעכ ראמ םיחבושמ ,םה םיבוט םיכנע וללה םימרוכה לש
 נע, תא םילשורי יניי ואר יכ יהיו . ,."םידכנ,ה לש םיחבושמה
 :וע ולכי אלו םהב ולגרתיו םה םיחבושמו םיבוט  יכ "הפרטה
 טו, ויה הזכ ןפואבו ,םיעורגה םיברעה יבנעמ ןיי תושעל
 משב הנש םיבנע רטנק 600--?00 םילשוריב םירכומ "הפרטה
 או םילשוריבו ופיב הליכאל םירכימ ויה רטנק תואמ שלשכ
 "קתפ 10 :םנח יצחב טקידניפה | ילהנמ םהמ םינוק ויה רטנק
 ..רטנקה

 .טקרנפה ילהנמ ,ושכע לש הטימשה תנש העיגה הנהו
 :וויוכה םילשורי .ינברו .הפרטה יבנעמ "שב תונקל ילבל וטילחה
 -םלשוריב םינייה .לכ לע = ורסאיו 'תיעיבש יבנע לע | רוסיא
 ,,ןייל ןהו הליכאל ןה םידוהי תאמ םיכנע תונקל

 ול םינכרה רוסיא לע .רובעל | + םילשורי יניי ושע המ
 נע תונקלו בושלו ,"םהירשכה,ל םיכירצ םה ירהש  ,ולכי
 תונשומ לא וכלה .םה םיעורג יכ  ,ולכי אל ןכ םג םיברעה

 : ! םהלשמ םיכנע ונקיו םינמרגה
 [' , וחצנ םילשורי ינבר
 ןו .ןאכמ םיחרקו ןאכמ םיחרק וראשנ הפרטה ימרוכ

 .ותונוחרב ןיי הינשה הנשה הז םישועה ,הקירמאמ םייטרפ םירחוס
 .ויקפ ה ל םהילע םהיבנע רתומ לכ תאו רטנק 600 םהמ ונק
 והשה לכ וסנרפתי המב ! םילעושה םהמ ונהי :םהימרכ לע
 יול םהל תפכיא המ +םהימרכ תא ורבעי המב
 = =-'פה םינמחר ינב םינמחר םידוהיה ,..םדי תא וטשפי, ! םילשורי
 . ג לא ברח ועקת רשא ,םילשורי יריקי לש םתצע היהת תאז
 . ₪ ועקתי רשא הלאכ םיאצמנ םישנאה םתוא ןיב םאו ,םימרובה
 מ גש --  ,וברקי אל לקולקה םחל לאו םנורג לא השבי
 | | = .,,1 םילשורי ינברל םהל תפכיא

 - וואדי אל ירה ילא םימרוכה םתואמ רחא לש .ובתכמ תאו
 לי אל שותיו .םבל  םתוא הכי אל ותוא וארקי םג םאו
 ,.,וחצנ םה--ןכ לע ,יכ, ,םחמב

 ל תא הכה וניבנע רוסיא לש השע םה , עגושמכ ךלהתמ \ םידחא םימי הז = , קיעמ םשור תחת .ךל בתיכ יננה,
 מ .הה  רברה תא .ילכעל, \ לוכי - יניא * .םיסיסרל  ונצפניו
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 + םהיחא ונכ רשא תא תוסרוה םידוהי ידי יי המ

 50--60 הלא הנישעת המ ! םירכנל .ונליח תא תורמו

 .. + הנלכאת המו +רקפה ןהימרכ תא הנישעת םאה ן

 =-יבצמ ..,?יכנא השעא המו . .,+?ראה תא הנעה

 5. שוא
 המכ רע ,טקידניסה ילהנמ ₪ע וישכע | ןודל הצו ו

 הרומ .ינא אנירד ארקיעב , םהיחאל ושע רשא הז םשעַמ

 ףא הפרטה:יבנע תא תונקל ןיבשה םהל ןיא ק סע מא

 םילוכי םניא םה  םהיבנע ןיי תא םג כ .,רטנקד קנר הוט

 ויהש םימרכ | םלוד םיפלאכ ורקע בוש ₪ הנשמו

 ה קרצ אל הז לכ םע דחי לבא ,םיבנע רטנק 3000000

 תואמ לש טודוב יבגל קנרפ םיפלא תרשע לש הרחי

 ,הטימשה תנשב ,וז הנשב אקורו % איה המ הנשב םקַפַ

 ביוא ה ןה ,םשפנל םינטקה םהיחא תא  בוזעל .םואשה ווא

 לש וביוא והז , דבלב הפרטה ימרוכ לש  םביוא ונוא יומא

 ויניעל הלגתי רשא הפרותה םיקמ לכ לאו ,שרחה גושו

 . תימהוזטה ,תודחה וינרפצ תא חש

 העשה העיגה רבכ ,ןודל שיו שי םילשורי יריקי .םע םלואו <

 העשה העיגה רבכ .םהמע וננובשח הא .תושעל סו

 ,היהש ומב ,קצומ םבצמ ןיא יכ יש חומ ן פואב םהלח

 תאז אנ ומישי .ומיקממ וזוזל ןיאש עלס דוע .הניא הקול

 50--60 רפמ לכוא תירכהל םהל הריתמ "םתריה, םא

 לארשי לש םנוממ תא רופמל םהל הריתמ."םתרות) .םא ה

 תתל הלוכיה הרות וז ןיא ירה ,םינמרגה םהירגנת

 לש הרטע םהל תהל הלוכיה הרות וז ןיא ,םויקה תו

 תרות אלו ת ומ תרות איה וזכ הרות ,םעה ישאר לש

 הרותה וז ןיא ,איה ונתרות אל וז הרות  םייז

 ונל הנהנש הרותה וז ןיא ,המשב ורבד וילודגו .לארשי ינואמ

 םישעמ לע תוסכל האבה ,הרוח ש הרות איה ווי,הנ ה

 ,..םילשורי ירוחש לש םיריחש תובל לע ,םי

 םחטבמ תא ומש רשא ,םירוחשה םינברה םתוא אנ ו

 !ןפוח םלועל אל :יכ  ,הקולחה למ
 וכילשה רשא הלא םע ןובשחו ןידב .אובי רשא ,םוקי רוז
 םע ,אלכ .רוב לא ,תירבעה הפשה לש הרובג תא ,,הרוהי"נ

 םילעופה לש הנושארה תורדתסהה לע הילכ ורוג :רשא
 םסראו םתמהוז הא וליטה רשא הלא םע  ,םילשוריב פיו
 ותירכה רשא הלא םע ,הלעמה"רוסיב * ,ןדריה"רמשמכ ,|ו מ

 ..ןויצ יררה לע ןפא תעוב תורבועה תוחפשמ 50--060 יפמ לו

 ..ולודג ,לודג רחא ןובשהל ופרטצי הלאה םישעמה לכו <
 ,..!רחאי אלו אובי אב ,אובי םּולשו םקנ ם" =

- = 

 .קוחְרִמּו בורקמ

 וז.

 תחמ לע רומעל התא הצור :וננמז יחקפמ רחא רמא רננ
 תועדומה תא .ארקו לומ -- העש לכב רובצה לש עו

 ןמיפ .רפס .יִתְבּו םירפס  ד"ע תוערומ .אצומ התא םא ,ם

 תוערומ אצומ התא םאו .הרות ירבד ירחא מוהל .להקחש ו"
 להקהש הגימ עמש | ,"תורתסנ  תולחמ,ל  תואופרו .םיאפול 7?

 תועדומ, ,ךכ "תוולש תועדומ, םאו ,"אענצבש םירבר, יי
 ל : ,,.המכו .המכ תחא לע '
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 ולעט  ריעב . תודחא םינש ינפל .היהש רבר נא רכוז

 הבישי, ברה רפיו ,ברברתמ ןתח -- ברלו ,בר היה "הריטעמה,

 לע ביבח ברה ןתח היה אלו .. ברה ןתח -- הב .רדגתהו "הלודנ |

 םיניוע ויה הבישיה ינבו הבישיה ינב תא ןיוע אוה היה .,הבישיה ינב
 .ברה תיבב .הבורמה ותעפשהבו וחכב שמתשמ ברה ןתח היהו ,ותוא

 םדי הרצק הבישיה ינבו ,םיינעה ינב תאמ ותמקנ תא םיקנל

 הערומב השעמו ,"תועדומ,ב ותוא םיררוצ ויהו יולנב ונממ .םוקנל
 העדומב השעמ | בושו = ,הלימ תירבל וא  ןיסוריאל .הכרב לש

 שקבמה ,םיענ ולוקו האנ וקרפו לדונמ ונקזש 'גלפומ ךרבא ר"ע

 םיתעה םלואו .םיארונ םימיב הביתה ינפל ריבעל ץ"ש םוקמ ול

 םידמול םייברהש | רודה ירשאו ,  ןהמע  תוערומהו * תונתשמ

 ילהנמו ,תמ  ,"הלודגה הבישיה, דסימ ברה יתוא ,.םהידימלתמ

 הונמהןואגה םוקמ לע, יכ  ,םיעירומ "ריעה ידבכנ, ולעמ תבישי

 םריעב .מ"רו ר"באל א"טילש םסרופמה ןואגה ברה ונתח הנמתנ

 =- הנושארה הרושבו תולודג  תויתואב תספרנ הערומהו ,*ו'צי

 הערימ תספדנ הנהו םידחא םימי- רועבו .םעה לכ עדי .ןעמל

 ."'דוע הנמתנ אלו רתבנ אל ולעטב ר"באש, הינש

 לע ,םידיעמ םניאו םהינפ תא  םיריתפמ םניא וז .העדומ ילעבו

 םידבכנה םה םה םנמאש רבדל ןמיס ,םה "ריעה ידבכנ,ש םמצע

 תומיתח ץובק, דגנ 4 "היולג האחמ, וז הערומב הלפוקמו ,ריעב

 רימה ילעב דצמ "הזכ :רעוכמו רזומ .ןפואב תינבר בתכ לע

 .היחיגשמו הבישיה ילהנמו
 ,ולא "תומחול תועדוממ, ראמ .הברה  ,הברה ינא דמלו

 ולעט  ריעב  תונברה תלאשש  ,ןהמ  דמול ינא לכ םדוק

 הבישיה,ו ריעה .ללח לכ תא אלמל איה  הדיתעו ,"תחפנתמ,

 ,ושכע רע ןהב .ררוש היהש ,הרותה חיר םוקמב ער חיר "הלודגה

 אל ויולגל אריבעד אתלימ,ב םימכח וללכש ללכהש ,רמל ינא בישו

 לבא | ,ךושה ןמ םיטושפ םישנאל אלא ןינע ןיא "ישנא ירקשמ

 ילעכ, = ,"םיברב  הרוה יציברמ,  ,תובישי ילהנמו \ םינברל אל

 ללכ .ךרוצ ןיאש | ,דמל ינא דועו "ה תכאלמ ישועו, "רסומ

 תמרה תילכתל הלשממה םעטמ תוארקנה ,"םינבר לש .תופסא,ב

 הבישי,ב .ונל יד  ,וניתודעב םינברה ןוטלש םשלו .הרותה רובכ

 .רימעת איהש ,הילע ךומסל  ונא  םילוכיו  ולעטבש  "הלודגה

 יאמ לכב הריתה רובכ תא ומיריש רסומ ילעבו םינבר ושכעמ

 ,םהיניעב .בוטכ ןהב ושעיו וניתודעב וטלשיו ,רש פא יאו רשפאד

 ,תומלקירו .תועדומ לש תיסאלקה ץראה וז = ,הקירמאבו

 ומכחתה ,הֶל לוחמ לכה ,הל ירש לכהש ,"ףאלבו גובמוה, לש

 ,הילע לוחמל רשפא יאש ,וזכ העדומ .איצוהל םינויצה

 תאלמ םויב ואיצוהש ,"טאלבעגאט,ה ל"ומל = ונא  לחומ

 הז םיכורכ וב .ונתיו םירומע 11% ןב רמונ םנותעל םינש ה"כ

 טויחו  םכילע םולש ,חספל תוצמ רכומ ידוהיו ם"ומ ילדנמ הוב

 .תונומה תושעל עדוי ףרגוטופו ןאמשירפ ' ,םנח יצחב םידגב .רכומ

 *טאלבעגאט,ה ל"ומל ינא לחומ --- ,'ובו "וכו םיכודשל .הלוגס ןהש

 ,םתמשנ שרש אוה גובמוהה ירהש ,הז םגובמוה

 ךלה הקירמאל אבש ןויבש ,ירבע רפוס ותואל ינא .לחומ

 םלטצהלו ."תוכימס, ונממ לבקל  הקילבופרה שארל ותשאו .אוה

 ףוט ףוס ירהש ,הז גובמוה ול ינא לחומ -- ,ארח אתווצב ותא

 שקע םע, רמאנ אד ןוגכ לעו ,הסנרפ לש גובמוה אלא וניא

 המלקירה ץראב ומצעל הסנרפ .שקבל םדא ךלוה = ."לפתת

 יכררב אוה םג זחאש ליבשב בוח וילע ןידמל ןיא בוש  ,גובמוההו

 .המלקירהו גובמוהה
 הסנרפל ןינע הל ןיא ,ןר ינא הילעש ,העדומה התוא לבא

 ,םינויצ ואיצוה הערומ התוא ,האצי רחסמו קסע .םשל אלו ללב

 , הילע לוחמל רשפא יא 'בושו .,היחתה תרוכע תא םידבועה םישנא
1 0 / 
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 "לארשיל | תמייקה  ןרק,ה .לש תיזכרמה .הכשלה םעטמ
 ןרקה, .תבוטל .הדובעה תא םש ררסל דחא םדא הקירמאל אב
 הבוטו הצוחנ  יאדו ,המצעל איהשכ ,תאזה הרובעה ,"תמייקה
 לכב עייטל  הקירמאב תונויצה יגיהנמ םיכירצ ויה יאדו ,אוה
 אוהש ימ לוכי םולכ ירהש ,וז הבושח הדובע ררפל םחב

 אל .הזוש ,"שדחה ידוהיה, ,יאקירימאה ידוהיה .ןמ רתוי .שיגרהל
 לש ,ץראה תלואנ לש  ךרעה תא ,ותדלומ ץראמ רקענ רבב
 םיאצומ הנהו !+ץרא ילב םע :ליבשב םע ילב ץראה תשיכר
 לכל | תחלשנה "הערומ, הקירימאב | תונויצה  יניהנמ
 ינפל דבכנה | חרואה תא "םיגיצמ, םה | םהבו +תודונאה
 -- אוה .ק 'ה,ש | ,.הערוהב  תמייסמ | "הגצהה,ו | ,, להקה
 ינא- .הנוכב ."דנופדלנויצנה .לש רוטקרידה ,ב ר"דה לש "ודכב
 םנמאש ינפמ ,"קינעמעלפ, םשה םוגרתל "דכנ, הלמהב שמחשמ
 ונא ,"העדומה, התוא :יתארקש העשב יתוחירה "תודכנ, חיר

 ,ומצע לא םעה תא בישהל םירמוא ונא ,היחתה תדובעב םיקסוע
 תוכשחה ויתונפ .לכ לא .רוא ביבש םינכהל םיצור ונא ; וצרא לא
 ,םעה בלב הרכהה תא .ריבגהל םישקבמ ונא ; םעה לש תולפאהו
 --קינעמעלפ : םיזירכמו םיאב וללהו ,ומצעב  .וב .יולת ותרזע :יב
 תאזה "הערומה, ןמ רומְלל ונחנא םיכירצ .םנמואה ,..! אב--דכג
 םיצור םנמואה + ללכב הקירמאב תינויצה הדובעה .תוהמ לע
 "תורומדא, לש הז "חבושמ, :נהנמ .גיהנהל הקירמאב תונויצה יגיהנמ
 + "תודכנ,ו

 ןכומש, < ירבע .רפפ תיב .ד'ע  "העדומ,  הצופנ אנליוובו
 רדוסי לכה, . "ןיקרימ ..מ רמ הרומה לש ו כ רנ ח ת ח ת רסוהל
 םידימלתה לש ןויסנה תוניטצה ךרע> יפל ןוכנ  רדסב
 ל"נה הרומה לש םיפיקתה ויתונורש כ / יפלו, ."םתגררמו
 ."ס רג פי ורפס תובו 4 הרומה) םידומלב ליח השעיש תווקל שי

 םיכנחמו םירומ  תויחל םירמיתמה םישנא תירבע : םיבחוכ ךכ 4

 יישר לש - ,ןוזניבל ןבהו באה לש  םריעב ,אטילד  םילשוריב
 !'וכו גרבנייטש עשוהי ,ןמלוש ןמלק  ,ןיפ

 רודב .,היחתה רודב ירבעה בלה תא ,חמשל ידכ הזב ןיאה /
 הריטלוקלו הפשל תיללכה תורחתסההו "הירבעה,ו ,"הרורבה הפש,ה
 היה אלש ואדוב םינוגה  רפס יתב יד .הנליוב ויה ולא % תירבעה
 . "ןיקרימ .מ .רמ .לש וכונח תחת, ירבע רפס תיבל זא םוקמ

 וכינח תחת, לארשי ידלי םיאצמנ אטילד * םילשוריב  םאו |
 ,תונטקה תוריעב ךונחה .בצמ והמ ודמלו ואצ "ןיקרימ .מ רמי" לש |

 םש ןיאש ,ונרפוס :ונל .עידומ (ץילדיס ךלפ) ץישולמ
 אלא הניאש ,הרות-דומלתה דבלמ דחא  יכונח רסומ וליפא
 רסוחמ םהההל דמוע .הו "דסומ, םגו . ,םיינע ינבלו  םיליחתמל \

 וניא ריעה ידוהי לש ירמחה םכצמ יכ ףא ,םינקסעו םיעצמא
 הבוזעה .הברש הריחיה ריעה הניא :ץישולש וילאמ ןבומו ..ער
 ירבעה ךונחהש ,וילאמ ןבומ זוז .םנו ,םינבה .ךונחל עגונב הברקב
 םינקסע .רסוח ינפמ דוחיב אלא םיעצמא רפוח ינפמ קר .אל יוקל
 תפש יבבוח, הרבחה  תקסוע המבו :ולאשת אמשו  םירדפמו
 ולבקת ,הדשה ירעב הל הברה םיפינסש | ,תיגרוברמפה "רבע
 ,תואצרהה לע ,ירבעה. רוברה לע םיחקפמ .ונא : תקפפמ  הבושת
 לש הסירדאה י"פע תונפל ץוחנ .רפס יתב" רבדבו ,םיחוכוה לע

 לש "הירופה התרובע,ב  קפס לימיו אבי ימו .הלכשה :יציפמ <
 ...!+ירבעה ךונחל עגונב הלכשה יציפמ תרכח

 ,רמללו דומלל .םוקמ הזיאב םמצעל .םיררתפמ םיריעצשכו |,
 ןיאו ,םדיב .ךמות ןיאו ,םהל להנמ ןיא ,םשפנק םיבוזע םה ירה
 אל .ןיידעש  ,תובאה לש תרועה תואנקה ינפמ .וליפא .םהילע :ןיגמ
 יריעצ ודסי םש. ,ץילריפ ,לשמל ,הנה ,םלועה ןמ הרבע
 ירבעה :רובדה .תצפה םשל "תירבע :ירבוד , הונא : םידיסחה
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 ₪ וליחתה . םיריעצה ברקב  תורפסהו .הפשה :תעידיו
 " הורבעה .תורפסהו לארשי = ימי ירברב .תואירק םמצע ןיבל
 פא, ילארשי ימי ירבדו .ך"נתה רומלל תוצובק .רֶרסל .ושגנ
 והא ,'ןופאה א ב -- השודק תומימתב ונרפוס רפפמ --
 וה ימקה ,הרונאה רבד הא ועמשש ןויכ ,הדוגאה ינב לש
 ג רומעל הלכי אל יכ ,הלטב הרוגאהו םישק םיעצמאב וזחא
 ,;םיאנקהו םידיסחה רצמ תושקה "תויסירפירה,

 וננ תכרכתמה ,הילורופ ךלפ .,ץינאווז .ריעה .איה-הכורבו
 ומ תיב יואר ,םשמ | ונל םיעידימש ומכ הל שיש רפסה
 ן;נכט וירומלו וילהנמל תודוה ,הביבסה ירע לכל תפומל תויהל
 ומ תטלשה הפשה ,ןבומה אלמב ימואל ךונה םידימלתה
 ע יטג יח ירכעה רובדה תא עומשל םיענו .,תירבעה איה רפסה

 עונ הלוע רבדהו ,ימואל .שרח רוד םיקהל ירכ | ,העיניו למע
 וה םיריעצה לכו .הנש הרשע םיתשכ הז םייקתמ ס"היב
 המ .םדאל ול שי "םלואו ,םה רפסה תיב יכינח ריעבש
 ה..ינקפע ןיאש לע .בתוכה ןניאתמ קרצבו ,םיתאמ שקבמ
 ,רפסה תיב תא םבזע רחאל םיריעצה .תוחתפתהל .םינאוד

 מ ךפסה תעפשה תא ריבגהל ץוהנ םייחב ימזאלה חורה
 ₪ רננש ,םיריעצהל ינחור ןוזמ איצמהל ץוחנ ,רפסה תיבל

 וו .תואירק .ןמזל ןמזמ ררפל ,ריעה יבשוי ןיב .תירבעה
 !ןופר  ינפמ קפסב לטומ הדוגאה םויק לבא ,'וכו םייתורפס
 שמ הא לחהל הריגאה הקיפפה אל דוע ,םמצע םירסימה
 ₪ ,הרוגאה .ירסימ לש םבל ךותב תובהלתהה העקפ | רבכו
 ₪ענכ םה םיבש לבא ,תופסאל תוריעצו םיריעצ .םיפסאתמ
 ₪ איצמהל :גאוד ןיאו םשפנל םה םיבוזע ,הקיר םשפנו ואבש
 .. .םישקבמ םהש ינחורה ןוזמה תא

 ןוטו לע ןנואתמ ..,אשראוו ךלפ ,ןיבמאגמ  עידומה םג
 ומ ראפ לפש בצמב םידמוע םירדחה, .וריעב םירובצ םינקסע
 ונואתמ ריעה ינכ לכ .המכח אללו הרות אלל םילדג .םירוענה
 פיה קר .רבד .השוע שיא .ןיאו -- תאזה הלודגה הלקלקה לע
 ןוזה ןיקית רברב תושעל םחכבש המ םישוע ריעבש םיטעומה
 [י ,םירוס ילב תגהנתמ ריעבש  "ךסח תולימג, .הרבחה םג
 חה הלוכיו ,םירתא .כ"ור םיפלאל עיגמה ןוגה ןוה וז הרבחל
 זו תונאלמה .ילעב לש םבצמ ןוקתל הברה עייסל וז הרבח

 ג הנטק האולהב םהל .יד םימעפלש ,ריעבש םיטועפה .םינרגתה

 ות םינקסעו םירדס רפוחמ ךא .םהילנר לע ודמעיו ומוקי

 תג יקקחמ תרבח לש הרוצ וז "םידסח תולימג, .תרבח השבל
 ₪ ,הקקומ הרבתה | ןיא | הקדצל קוקו וניאש | םראל
 /\ םינצונה ,,םינצבקלו םירומג .םיינעל קר ."תואולה," .תנתונ

 להו ושכע- ,"ןובפחלו הולמל .הפוק, רבכ הז םהל ודסי .ריעב
 .יטוהיל םג ווב הפוק דוסיל .שוררה ןוישרה ךלפה רש תאמ
 ואל  ,ינונ;חל .הבורמ הבומ  איבהל  לכותש יארו וז הפוק
 - ו הולמה לש השקה ודימ ותוא לואגלו- ידוהיה ןרגתל
 0 7 ימ לבא = ."אקסיע | רתיה "פע, .ויול םד תא
 יי א רני "םירפח תולמג, .הרבחה ילהנמ םא --  ,עידומה
 . 5 !+הקרצה לע תדמוע הניאש ,השדחה הפוקל

 0 0 4 םשל קר הרמאנ אל וז הלאשש המודמכ
 0 קרצ ישועו תוקדצ יבהוא .הבושת ןיעמ .םג הב שי
 / 7 ריע לכב .ונלצא תומייק .הקרצ לש הורכח , םלועמ

2. 

1-1 



 ,הקרצ המע ןיאש הרזעל ,שממ הב" שיש הרוע

 . תולבונ וללה תוצצ וללהש דע  ,ונלצא תמו

 =-,היצילגב רשא הימולוקמ .עידומה ןנואתמ-- ,"תה ֶ

 ונימיב ג המו ,םלועמ זאמ לארשימ .םדא לכל אוה הא

 .םימתתסמו םיכלוה הסנרפה תוניעמו .תופוכת תושענ חוצה

 תכרפמ תויהל הליחתמ החנא רימ .הקרפל תבח הע

 לכלו הקירמאל םיאצוי | םיריעצה .באה לש ושפנ\ ופנ

 ריעצ לכו טעמתמו ךלוה "םינתח,ה רפסמ  ,םימשה תו

 הזה םהוהו ,"לקשי בהוב, ירה חורה ואשנ אל ןיו

 יולסינטס ירוהימ תצק בלב הבוט .הבשחמ הצנע אוט |

 . לארשי תונב דעב | אינורנ  תוירחא לש .תופוק ודטוו הש

 םנוחטבש אלא ,הלאה תופוקהב תובאה וחטבש ןוחטבה הז

 ,ןהידיקפ ןועמו ןהיגוהנמ תאטחמ, תופוקה ולפנ  .םתוא הא

 םנוע אוה המו םיגיהנמה ואטח המב ראבמ עידומה יאו

 תובאהו תיגונ תולותבה, :התנאב קר םייסמ אוה ,םידקשו

 המ, : הלאשה איה תאו אל , ןוימטל דרי יכ םפסנ לע

 רע, : הרמהו השקה  הלאשה איה תאז םא יכ :* םייוה מ

 91+ רוע רהטנ אל :יתמ רע

 בורקמ ונברקב השענה לכ תא הריקסב רקיס התאשנו

 : ךבלמ .תישירח .החנא .ץורפת רשא שו .םנמא קו

 +דוע רהטנ אל יתמ דע ,יתמ רע ==

 ,הָפיִחְל הָנַּפ שארמ

 ו.

 ,חלפ תיבב ןושיל .יל היהי השקש :יתעדי ., ןיעיקפב .יהנ)
 תא יתרחבו ,רפכבש םידוהיה לכמ יתלבקש תונמזהב יתשמתטה]
 ,יזורד .תובב רדה < םינטייקה דחא = רדחב בוט. .רתווה ₪
 הנפב .ירפב תיבבש ההובגה הנפה אלא  ,הו היה רוח

 -- הנממ  הטמלמש הנפבו ,המלש החפשמ הרד תאוה הנ
 .םסוס תא םג וז םתרידל הלילב םיסינכמה מו

 םהינכש תנפ לא יזורדה תיבה>לעב = ינב ,וסנכנ :הלילב
 אלפתהל תונמרזה יל \התיה בושו  ,בר :ןמו .וחחושו. ובשו |
 היה םינכשה תנפב ,םידיהיהו םיזורדה ןיב  ררושה בוטה פח
 אל .תוישמש לבא ,םירפכה יתבב ליגר יתלב  רבד וז

 ,יחטבמ וב יתמש יכ ,דאמ וילע .יתחמש ינאו  ,הז ןולחל
 .הזה רזומה .ץיקה ןועטב .קנחא ו
 תוחוטשה תולצחמ לע יתנשי תידוהיה החפשמה לכ םע וחי
 ךטמב יתבכרש י"פעא תירשפא לכ התיה אל .ןושיל  .עקוקה
 ינוכשנו  םינימה לכמ םישמר  ינובבס , דאמ .יתפועו םל
 ,םיזוררה = ורחנו סופה  להצ תחהמ רשא הנפב .הלפח יל

 ןצצונש םיבכוכה לאו םילוחכה םימשה לא יתטבהו .ןולחה לש
 ; , תודקי פי

 .ותוא ריעהל ואב .תלדב וקפד רקובב יצחו עגרוט
 יל המָדנ אוהו ,יתוא לואגל אבש ,שיאה תא יתשגפ המ"
 תאמ | תורוריב = יתדרפנ .. שממ .עישומ . .ךאלמ , ומכ .העש ח*

 םתוא - תוארל רוע יתקפסהש , ןיעיקפ .ידיהימו .ילש תי
 + האלה \יתעסגו וזכ .תמדקמ

 :םופה לעבו ,םידוהיה רחא תאמ םופ יל יתרבש ןשו
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 עשתכ עופנל ונייה םיכירצ . הפיח דע יתוא :תוילל  םג  בייחתה
 תרחמה םוי רקבב תכללו ,םש ןולל ,רמעפש רע ןיעיקפמ תועש

 .ךרדה לכ ילגר רובעל חרכומ היה יתוא הָולֶש .ידוהיה .הפיחל

 הזה ירוהיהש דע ,ךכ לכ איה הטעומ ןיעיקפ ידוהי לש םתסנרפ

 השמח קר םימי ינש ךשמב הכאלמ לומב רעבו סופה רעב חקל

 ,םייברע ינפ ירמגל ויה וינפש ,הובגו קזח ידוהי היה הז  .קנרפ

 תוניימצמ ןהבש תוכרה התואו הגותה .התוא ופקשנ ויגיע .ךותמ קרו

 לודגה ולקמ | ,ינפל רמע = ,ונמע ינב לש תופיה  םיניעה

 טחושה ,םימלש םימי םג ירחא תכלל ן מוזמו ןכומ אוהו ,ודיב

 רשא םיאבצה דחאכ וילגרב אוה לק הז ירוהיש ,יל רמא ןיעוקפב

 רוה םלואו ,טחושה ירבר וקרצ םנמאש יתחכונו ,ונאצי .הרשב

 רהמל ללכ  ךירצ היה אל -- יכרד הרומ םש היה ךכ---ילש

 .,בם"כ תרגפמו השלח החיה ותסופש ינפמ ,םיאבצה רחאוכ .ותכילהב

 ,הקלח ןבא לכ ינפמ הארי איה ותא תורחההל הלכי אלש רע

 אל רהמ בוכרל .תולודג רתיי וא תוחפ הילעו הדירי לכ ינפמ

 < | לוד ,םאל טאל להנתהל חרכומ יתייהו ,תורשפא לכ | החיה

 "לע בכור וירחא ינאו = םוריהמו םיחוטב | וידעצו ,שארב = ילש

 : . העיספ ירחא העיספ להנתמו הסופה

 השקו ,ההכ רוא אצי חרזמה ןמ .םיננע םיסוכמ ויה םימשה

 לק חוה בשנ .םירככה  םיננעה ןיב ךרד = ץורפל ול היה

 התיה המדאה  ,םידודנ :ליל ירחא דאמ םיענ היה 'אוהו ריקו

 לכב ,ביבא רשל םיאלמה םיחמצה תא וסכ לט יפטנו ,הבוטר

 ,תוחכה עפש ,םייחה עפש שגרומ היה
 ונכרדב ונשנפ . ןיעיקפל רבעמש וזכ הער התיה אל .ךרדה

 םיתעל קר ושגפנ םיעלסו םינבא .תופי תועבגו םיירופ םירושימ

 םיננעה תא הפוגהו הרהה לכב שמשה האצי העש רובעכ ,תיקוחר

 .  ;קפואה ינפ לע טשפ ףסכ רוא ,רהטהל ולחה םימשה ,חרומב

 .ןיבו רואה ןיב המחלמה ,היריצי תאו ץראה תא ףטל ךר םוחו

 םש םהל ונבו ודמע ,ברעמב וכבגתנ םיננעה ..הקזחהנ  םיננעה

 םיריתסמו םיננע .ולוכ ףוטע רה ונינפל ,שמשה רוא דגנ קזח רצבמ

 :טעמ רוע ,םיננעה לא  םיברקו םיכלוה ונחנא .וניניעמ לכה תא

 חטשב אלא תטלוש ונניע ןיא  .ונתוא ףיקה לפרע  .םכותל ונסנכנו

 רככה לכו שמשה ונממ ורתסנ .ונל ביבסמ םידעצ הזיא לש

 ,םיננעה ךותב םינותנ ונייה העש יצחכ .ותוא ונרבע ההע הוש

 ,לתוי םיפוקשו רתוי םישולק םיננעה ושענ תררל ונלחתה ךאו

 ונירוחאמ קרו ,בחרו ישפח בחרמב ונא םידמיע בושו ,ונדרי

 םימלעתמו  םיכלוה םהו ,רהה שארב םירושק םיננעה  םיארנ

 האור ינא בושו  ,ונינפל שלופמ בחרמה .רהה םע דחי וניניעמ

 ריכמ ינא  הנהו ,ברעמל טיבמ ינא | .םירפכו תודשו תועבג

 תטלובה למרכה לש הרופאהו הכוראה יתררש תא קוחרמ

 םיכלוה  ינפל רשא | םירהה ; ןבנבלה  םימשה קפוא  ךותמ

 ןלוכ  תוצבור םירושימה ינפ לע תואשנתמה תועבגה  ,םילפשנו

 תא קוחרמ האור ינא םואתפו .וילע .רמוע ינאש רהה ילגר תחת

 דירפמ  לתפתמו | םוקע | וקו ,םיתשל העורק איה  הגהו ץראה

 ןנוחמה לודגה םיה והוש ,ןיבמ ינא .םינבלה םימשה ןיבו הניב

 ינשכ הז  .יבל לא תרדוח הלודג החמשו ,לארשי ץרא רפע תא

 ףיסומו ונצרא תולובנ תא לביגה םיה תא יתיאר אל תועובש

 יבל בחרו דחפ יתערמ אלש ,יפויו ןח הברה ךכ לכ  הילע

 . תחמש תא יתוניבה העש התואבו ,ונלש םיה תא יתוארב יברקב

 םהומכו ,םצרא םי תא היסאב הכורא העיסנ ירחא וארש םינויה

 קחרמב תועוקש יניע .!הסלט וא 1 הפלט וא, :החמשמ יתכעצ

 לכה ..םימשה ןיבו .םיה ןיב = לירבהל דוע  לוכי ינניאו = ,יברעמה

 םולועו .והער לע שיא םיבבגתמ םינבלו .םירוהט םיננעו ,ןבל

 םיגפמו התעפימ םיחרוכ םיננעהו .תאשנתמו הלוע שמשה  ,םידרויו
5 0 . , 
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 לובג לעו ,לוחכה םעבצ תא םילבקמ םימשה .רואה תלשממל םוקמ
 םיטאוליסה ., םידרויו םילוע ,םירובש םיוק םיטלבתמ ברעמב ץראה
 הלוגע .העבג תאשנתמ הל ןופצמ .וכע יהוז קוחרמ האור ינאש
 ץחאה .וקו , ביזכא יהוז ,  םיריהב רתוי םינינב .לש  םיטאוליסו
 םיעיגמה = ,םירה | ןופצב םיפקומ ונינפלש רככה לכו ברעמב
 לכ המלענ וניניעמו .ונררי .למרכה ינונבג -- םורדכו ,םיה רע
 אוה ,םיה תאמ ונררפנ בר ןמול אל לבא ,תאזה הפיה הנומתה
 .ךרדה לכ ךרואל .הארנ היהש טעמכ זאמו ,ונל הארנו בש
 רככו .דצה ןמ  ףקשנ םיה הנהו ,םורדל | םיכלוה ונחנא
 ריואה ךותמ . תוטלוב תשענ תורוצה ,םיה ןמ םימשה ולדבנ
 הרצבמ יחירצ ,וכע ילדגמ  םילועו = םיעקוב  ההכהו  לוחכה
 ,םימשה םיפופכ וילעו לוחכה וכע ץרפמ הנה . הידנסמ ישארו

 ונחנא .רתוי החצו הכז םתלכתש אלא ,םה םג םנה  םילוחכש
 ,למרכה ילגרל םימתכ וארנ הנהו ,םיח ךןראל תכלל םיפיסימ
 ,וכע לוממ וילגרל תבכושה הפיח איה תאו

 םה םלככ םבר .םירפכ תובורק םיתעל םיאור ונחנא ךררב
 םיאצמנ םהבו ,םירעכ םילודגה םירפכ םג שי ,םירצונ לש םירפכ
 תוישמשו .תונולח םגש | ,"םוסקול > ינינב,  ,םיפי רתוי םינינב םג
 תובשומב ומכ * ,םיפער םיסוכמ םהיתוננש םיתב םג שיו ,םהל
 םגו םילותק לש הלפת .יתב םימעפל האור ונא םירפכב .םידוהיה
 רשפאו ,םירצונל םג אוה חספה ,גח םויה ,םיסקודותרוא לש

 םינומעפה .םהב םירבוע ונחנאש לילגה ירפכב הזה .גחה תא ריכהל
 ןאכ הזה .לוצלצה יל .רזומ ךכ לכו | ,םילצלצמ הלפתה יתבב
 הארבנש הקיתעה תורצונה לש תוטשפהו הונעה וב .ןיא ., לילגב
 לוצלצ .ילילגה ארקש .,הבהאל האירקה וב ןיאו  ,לארשי .ץראב
 רוע .שיגרמ  לארשי .ץראב םירזנמהו .הלפתה יתבב | םינומעפה
 ןיבו םינושארה םימיה לש תוירצונה ןיבש לודגה קחרמה תא רתוי
 םיארוקה םינומעפה תא עמוש ינא .השרחה היסנכה לש ו
 דחפ הזה לוצלצה ליפמ המכ דע ,עדוי ינאו .,הבהאלו :החילסל
 פוצלצ תא עמוש ינא .תונוש תוצראב םירוהיה יחא לע ארומו
 האנש לש תושגר ררועמ אוה המכ רע ,ערוי ינאו ,םינומעפה
 ינב לכל הבהאה לע שרדו עושי ךרד הב רשא ,ץראב הפ םג
 .םרא

 ילש דור  .םידרויו .םיכלוה ונחנאו ,תלקעתמו תכלוה ךרדה =
 םיאשנתמ ,םירפכ  םירבוע ונינפ לע .תואיל ילב דעוצו .ךלוה
 יכ ,הכרד .תכרשמ הסוסה .תמהול שמשה ,םידרויו .תועבג לע
 ילבל ץמאתמו .יתוחכ תא רנוחו עגיו ףיע ינא םגו . ראמ הפיע
 רובע רחאל ,ושכע תולק וילגרו החטבב רעוצ רוד קרו ,םדרהל
 ךרדה תא ונבזע .הנושארה העשב ויהש ומכ  ,תועש הנומש
 הארנש ןויכ .רוע הארנ ונניא רמעפשו החרזמ ונינפו ברעמב

 הבושת לבקל :ינא הוקמו ומשל לאוש ינא | ,קוחרמ רפכ הזיא |
 ,הרמת  ,ןילמאד -- םירחא תומש יל .םינכמ לבא :."רמעפש,

 םררא אמש ינא ששוח יכ ,ילגר ךלוהו סופה ןמ ררוי ינא ,ןיליב =
 תועבג םישנופ ונא בושו ,םיכלוהו םיכלוה ונא .סופה ןמ לופאו
 הארנ העבג שאר לע .ונכרדלי ץקה אב ףוס ףופ הנהו .םיקמעו
 יהוז .םיניבה .ימימ םישרפ לש ןומרא חסונב יונבה ,לורנ ןינב
 ,יתעיסנ תרטמ --  רמעפש

 ,ווחמה - שאר --- רידימה .בשומ הבו רע איה רמעפש =
 םינינבה .לודג חמש תספות הנניא ריעה .םיינוריע םינינב הינינב
 ,םינוגה םינינב הב שיו רמעפש איה היקנ לבא ,םיפופצ םידמוע
 אוה רמעפשב  םילכקמש ןושארה םשורה ,הכאלמ"יתבו תויונח
 הלפת תיב ,לודג .ילוהק .רזנמ הב שי .תירצונ ריע לש המשור
 לכו .םיסקודותרואל יםנ הלפה .תיב הב שי ,םילגנא םילוח .תיבו
 תמאב םלואו ,שפנ ₪600 היבשוו רפסמש | ,תיקרות ריעב הז

% 

 !.,, מת יחב םהל . ןיאש אלא ,םיבשותה בור םה םימלשומ
 ,שפנ תואמ .שלשב -- ןוגה רפסמב םיזורד ,ו ווטנ םיבשוהה ןיב .תותדה .רתי ינבלכ .ךכ לכ םילודגו

 :.נ ה הז םשב . םערפש םרוקה המשב .העורי רמעפש
 ה קנעא איה .ןוררהנפה הב בשיש ריע רוחב רומלתב
 ושמו האס ינפלו ,הב ברחנ ןשיה בושיה .הקיתעה אשואמ
 ןונענ וקלע רמעפשב | סיריהיה ,שרח בושי הב :דפונ הנש
 ןקמנ םקההל ולכי אל  םירוהיה לבא ,טועפה רחסמבו המרא
 (ט ,לולב םירחא .תומוקמב םג םיקתהל ולבי אלש ומ ,הזה
 ומ תנשל םירוהיל היה השק םרוקמ .ריעה תא ובוע טאל
 ונע .תונויחאה - םינשבו = ,יזורדהו ימלשומה | ,ירצונה בורה
 ש הוממ הסנרפהש ,הפיחל רובעל ידכ ריעה תא םידוהיה
 עונש ידוהי רפסמש אבוה .טיינרת תנשמ ץנול לש וחולב ,.רתוי
 ו םרו רמעפשבש  אצמנ םימודק םירפסב ,שפנ 457ל הלוע
 וש 6 ינפל ,הנשל הנשמ הררי רמעפש תלהק םלואו .םידוהי
 ןמ, ןוכ היה ןיידע םיתנש ינפל ,םימכח ינש ןאכ וה ןיידע
 ות תחא החפשמ קר רמעפשב הראשנ ושכעו ,םידוהי
 עשב ויה הנש 80 ינפלש ,יל רמא רמעפשב םיזורדה רתכומ
 המט רמעפשב םירבעה לש תורבקה תיב םגו ,םידוהי האמ
 ישע אהו תסנכ תיב שי .רמעפשב .הלודג הלהק התיה הפש
 ןוושנש הריחיה החפשמה ידיב אצמנ ונממ חתפמה . רגוסמו רוגס
 ו קולב תסנכה תיבל יתסנכנ .םדוקה .בושיה .ןמ הטלפל

 שמ תיכו ,לכה תא הסכמ הבע .קבא תבכש .ןיעיקפב
 תעע הלקק לע הבצוהש הבצמ לש םשור השוע .הז
 ] ,.ההמש

 עונה תאו םמשה תפנכה תיב תא .התיארב הברקב הבל באכו
 ואתמ איה .םידוהיל םינפל .םיכייש ויהש תפנכה תיב די לעש
 עמ אלו ,םכת אל ,טחיש אל ןאכ ןיא | .איה הריחיו הדריבש
 וא ריעה ינבש הזב פ'הכל :תאצומ איה ןימוחנת הצק ,םידליל
 ןפוצונה לצא םידמול הידלי ,ידוהיל םיקיצמ ,םניאו םה םיבוט
 ל הכ בוצע ןוטבו = . ללפתהל  וליפא םיעדוי  םניא  ךכיפלו
 טנטקה םירליה םגו הלודגה תבה .םג תרבדמ הלהקה ןברוח
 "וי הנרה בוט תיבה .תאזה החפשמה תיכב ונראשנ דודו ינא
 \\ ,תוולח לעב הובג רדח וב שי * ,ןיעיקפב  םידוהיה יתבמ
 ויה לע ,רדחב םיטיהר לכ ןיא הפס רבלמ ,תוישמש ילב .יכ
 /ק ודחה ,םירכ םידמוע ריקה די לעו ,תולצחמ  תוחוטש
 ועיקפב רשאמ בומ היה לכואה | ברעה תחורא הניכה תיבה תלעב
 מנ םיתושש ילכה .ותואמ סוסה תא וקשה הפ םגש יפ לע ףא
 יש ונתנ ,הפקה תאולשב סוסה ימ יריישבש רשפאו ,םמצע תיבה ינב
 הוח תיבה תלעב ,םידיב וערק רשבה תאו המדא יחופתו רשב
 !חנת איצותו .םינפ יל ריבסהלו התודידי תא יל תוארהל איה םג
 | ,ינפל 'םתוא םישתו התחלצמ המדא

 שגננו ,הפיחמ ואב םה .לודגה ונבו תיבה לעב .ואב ברעב
 למ .םיחרקאו .םיבור םיניוזמו םיברע ידגב םישובל \ תיבה לא
 זמ אוה וייח חרואו ויסומנ יפ לע לבא ,תירבע רבדמ תיבה
 יטולה םע יתחחושו הפצרה לע ונלוכ ונבשי ברעב * .יברע
 רב רפסה תיבב םירמול רשע ןב רענו הרשע םיתש תב הרלי
 , ו הרליהו ,השדחה | תיהבה תא רפסה תיבב םירמול םה
 א עמיש באה ,.ירצונה .עישי השעש םיסנה תא תיבד תרב
 א רנונ תאו .לכבו ..הרלוה .ירופס = לא .םחיתהל + ךיא- ,עדוי
 )ו ןיא -- םה םירמוא . =-- תושעל המ .םאה ינפבו וינפב
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 ,"םיוגה, לצא .םירמול םהו םידוהי לצא ונורלו תא רמ

 תא םיבהוא םה ,םה םיבוט םישנא--- באה .ףופומ=

 אבש ירוהי לכל הפיהב םילגנאה ונתנ חספ

 ידוהיהו ".רישעל םג ינעל םג ונתנ םה

 אל םירוהיל תוצמ םינתונ םילגנאהש ערוי :וננא הזה שו

 תשמשמ וז הניתנש םושמ םא .יכ ,םירוהיה .לע בוט סו

 . הוידוהי תושפנ רוצל עמ

 יברקב יבל ץחליו םערפשב הזה "דירשה, לא יתגנובתה <

 החפשמ קר הראשנו ,םמש תסנכה תיב ,הבוח הלהקה

 לגרב םיערוי אלב רבכ איה םג תרמוע תאזה החפשמו

 הנומאה | חורב םיכנחתמו םייח  םידליה * .רחא .םעמ

 םירזוע םאהו באהו  ,םידוהיה ' לע המיאמ תעד ילגמ

 ,םידוהיל םירזוע םה .םה םיבומ םישנא םילגנאה

 םיגאוד םה  ,םהירלי תא םג םיכנחמ .םה ,חספל .הצמ שו

 אוצמל יתבשח  ,עוצפ יבלו רמעפש תא יתבוע ינשה דגננ

 יתאצמו .םירבא םידוהי : ןיעיקפב יתאצמש המ תוחפה לננ א

 לכהו = .תיז יצע םג ויה ;המרא .הפ  התיה םידוהול ,רמ א

 . החמנ לכה א
 שלש יתבכר הפיח דע רמעפשמ ,ריהבו חצ היה רקנו |

 תירש ,הפיו הרופ בחר רושימב תרבוע איה .הבוט ךרדה ,

 תומודו ועעונתה .תואלמה םילבשה ,ינפל וחטתשנ המק שש

 תורבועמ | תיז יצע תושרוח ושגפנ ןמול ןמזמ  ,םיה 0

 תכרב תורכינ ויה לכב ,הכרבו עפש םירבינ ויה לגב ,

 ויה ךרדב ושנפנ רשא תועבגה םג .הצורח םדא ןווש

 תורוחש םימתכ .לוחכה ץרפמה הארנ  קיחרמ המק ט

 וכע .םיב וטלבתה םישרפמ לש םינבל  םימתכו תוינא

 הפיח ינינב לע ךופש היה לודג רואו ,םינבלה הילדנמב ו

 םיחלפ :םיבשו םירבוע האלמ ההיה ךרדה . למרכה ילנול

 ;םירומחו םיסוס לע םיבכור | םיאודבו .םוברע  םיֶחופ מ

 םהינומעפ לוצלצו ,הרוחס םינועמ | םילמג לש .תורוש וע

 וללה םיאלמה םייחה ,םיעסונ אלמ םנ'זולוד ן ריואה תא

 הלהקה ןבריח לש רעצה תא יברקב וטיקשה םיעבצה וש

 .תונומתה יפויו םייחה עפשמ בחרתמ יבלו עסונ ינא ,רמנשנ

 ןברוח לע דוע בשוח .ינניא ,רמעפש תאו ןיעיקפ תא חנש

 אלמ ינא .,דיתעב ול םיכחמה | תוגאדהו םילושכמה לעו

 תאז :י> רמוא לכהו ,יל ביבסמ הארנהו השענה לנמ ם

 ...תוצראה לכל יכצ איהש ץרא ,הכרובמ ץוו \
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 הָיִפַוסּולַפַה תודופי
 לש

 .יולה הדּוהי יבר

 ,א

 .היפוסולפהל יולה לש ופחי

 םישרחה םירמאמהי םירפסה לכב היוצמה איה תנשונ תועמ

 אוהש ,ררושמ יא ףיסולפ תניחבב ,וולה הרוהי יבר רב לע נז

 יזיפסמה ןויעהל רכנתה אוהש רמולכ | ,היפיסולפהל .רגנחמ

 הטיש םוש ימצעל איה הנב אל הז םעטמשו ,ותלעיתב הדוח

 רפס אוה םנמא ,הלאה םישרפמה םירמוא ,ירזוכה רפס תו

 שוריפבש אלא רוע אלו  ,תיזיפממ הטיש אל ,הי רוטשסה לש

 םיחינמ הזבונ ותטיש  ךותמ | יזיפטמה | ןויעה תא = קיחרמ אוה

 -וטסההתיפיסילפ הטיש תונבל רבדה רשפאש ,הלאה םישרפמה

 חבש ונתנ ריחיב .(!תיזיפטמ הטיש םועל ללכ תקקזנ הניאש תיר
 "הקיויפטמה תורוסיל דגנתהל ושפנב ביהרהש לע יולה הדוהי יברל

 ' לע םיקרפ וא קרפ ירזוכה רפסב ואצמש פ'עאו ,וטסירא לש

 ראש לש םכרדכ ןויע םהב קימעמ יולה רשא .םיראתה רבד
 תאצל ופנ אלא ,םתעדמ רוחא וגופנ אל םוקמ לכמ  ,םיפוסולפה
 ,םינוש "םיצורת, י'ע הכובמה ןמ

 המכב ךמס הויא הל שי וז הערש ,תודוהל ךירצ הנהו
 םיזמורמה  תומיקמב .יולה ירבדו  ,יולה לש ורפסב  תומוקמ
 רבד לע הריקחה ןמ קחרתהל הלאה םישרפמהל אלתמא ושמש
 םג .וילע תכסיבמ יולה לש היפוסולפה רשא ,יזיפטמה דוסיה

 רורבו .יולג ידיל אב אלו עקתשנ לורי בגו יולה ןיבש םחיה
 רואבל .עגונב םתויחטשו םישרפמה לש וז םתולשרתה תבסב

 תואלמ רחויהו תוירוקמ רתויה תוטישה תחא איהש ,יולה תטיש

 תולאשה לכמ ,טרפב לארשי תיפוסולפבו ,ללכב היפוסולפב ןינע
 = ,"םיריב תספתנ , רתויה התוא קר קרפה לע הדמעה תורבכנה
 תאצרהב םג םישרפמה וקסע רתויה לכלו  ,?ןוצרה, תלאש
 ,םנמא ,יב .ירזוכה רפסמ ישמחה רמאמבש םיפיסולפה תופקשה
 יולה אוה יולת הדמ וזיאבו םא ,לואשל םהל היה הרטמ וזיאל
 הלענו עורי רבדה היהש ירחא .לוריבג לש תיזיפממה ותטישב
 איה תדגנתמ | ירזוכה רפסב תבשונה חורה יכ, קפס לכ לעמ
 יה]גתק6₪ ,קנומ) "לוריבג | לש יזיפטמה ןויעהל רוגנה תילכת
 ,(008--807 רומע

 היפופולפהל יולה לש וסחי רבד לע האזה הפקשהה הנהו
 םוש. ילב ירזוכה רפס לא תסחיתמה תרקבה ינפב תרמוע .הניא
 . ,תולביקמ תיפקשהל םינפ אישנ םוש ילבו םודק טפשמ

 דגנתמכ יולה הארנ ירזובה ורפפמ תימוקמ הזיאב םנמא
 ןיא םופוסולפה ןיבש ,רמוא  אוה ןכ הנה .םיפוסולפי .היפוסולפל
 ןנ"ו ,'א הער םוש לע אלו השעמ םוש לע אל המכסה םוש
 :ולפה ' ,(188? ,היספיל ,דלפשריה לש יתעצה פ"ע .קיתעמ ינא

 הולאה לש .ותולעתה תלאשב תיבזוכ .תונקסמ יריל ואב םיפוס
 ,ישימחה רשאמב רוחיב ,םלועה תומדק תלאשבו םדאה לע
 :ולפה לש תויזיפממה םהיתופקשה רבד לע הרצקה ותאצרהב
 לא עיגהל םדאל רשפא יא תולאש המכבש ,הארמ אוה םיפיס

 ימי .לכ תא תולבל םדא לוכיש ,תינויגהה הריקחה יפ לע תמאה
 ,(ר"י .'ה) תיארו הנקסמ םושל עינהל ילבמ םבור וא וייח

 ,. ,תומוקמ המכב םיאצומ .ונחנא הלאה םירבדה תמועל םלוא
 "| ןכ הנה . םהל רוגינס השעני םיפיסולפה לש םתוכזב .ררצמ יולהש
 ,הנקסמ יריל םאוב לע .םיפוסיקפה תא םישאהל ןיאש ,רמוא אוה
 לע הלבק םוש םדיב התיה אלש ינפמ ,ןומדק אוה םלועהש
 הלאשה תא .רותפל ול רשפא-יא ישונאה לכשהו | ,הזה ןינעה

 םלועה תאירב ,םיירשפאה םינירתפה ינש .טלחומ ןפואב תאוה

 ,םמלוהל ישונאה ןויערהל םה םישק .םהינש םג ,םלועה .תימדקו

 הז דיחיבו . הזל אלו .הזל אל תכתוח היאר איבהל ול רשפאדיאו

 אלמהא ,ולש םתס "ףיסו פה, -- ו ט סי רא ל .יולה לש וסחי .אוה

 ,ותערל תרגנתמה הערהל עגונב תימואל ה"בק יטסיראל ול התיה
 זונשמ .םליע תומימ תכשמנו האבה הלבק ול ההיה וליא -מולכ

 היה קפס ילב ,'תישארב השעמב םידע, ויהש םינושארה תוריהה

 ,ירובש הלבקה | ןו חל .תונוינה  היאר ובהר \ וחכ לכב לדתשמ

 ,(245--944  רימע ,'נ'ג [7*ם 'א) דאמ רבהה השק ,יכ םא

 ויתיחכ ומלשנש | ימל איה הפוצ ומכ = ,יולה רמיא ,הוה ןינעה

 : חולכתב לכשהש םשכ ,םידיפחהו םיאיבנה ןונכ ,וב קבדהל יוארו



 :ולפ ה ןוגכ ,ויתודמו ויגזמ ומלתשנש ימפ הפוצ .אוה .ותומלש
 םישקבמ םניא םיטעמה הילע ינב .(ףופ ,ד"י ,'ב) םיפוס
 תא םיקזחמו הריקחל םהוא םיררועמה םהידימלה תורבחתה קר
 ןאכ ןיא הז וננמזב ,ול םימוחהו טארקוס תלעמ איה וזו  ,םנורכז
 הריש יהלאה \ ןינעה תויהב לבא | ,וז הגרדמל םיפאושה  םישנא
 הילע ינב םש ויה ,האובנל הלגוסמה המואה ןיב השודקה ץראפ

 ורבחתהו תוירבדמב תודדובתהו תושירפ ייח םייח ויהש םיטעמ :
 דיסחה , ('א ,'ג) םיאיכנה ידימלת ויה הלאו ,םליג ינב הא םש ,
 המ לכל ןוכתמ אוד "תושודק, תכרבל ותלפת תעשב  ועיגהב 9

 תרות .(ףופ ,ז"י 'ג) השודקו תוממורמ .ולאל םיפוסולפה  ופחיש
 םירצונה לש התואמ תודהיה תרוחל איה הבורק  םיפוסילפז
 ,החגשהו האירבב םירפוכ םה יכ םא ,םיפיסולפה יכ  ,םימלשומהו
 הרמב הולא תרכהל םתריקחב ועינה המהש ,תוכז ףכל םנורל שי

 .הלבקו \תוהלא תולגתה רזע ילבמ ישונאה לכשהל תירשפאה,
 ,תישונא המכַח אלא ול ןיא אוהש ,טארקוס אוה הדומ תמאבו
 . ("ט--ג"י ,'ד) וילע רבדמ םעהש ,תיהלאה המכחב רופָכְל ילכמ
 אל ,עבטה קוח ןבוטב) ורדרפמו םלועה לשימ תניחכב םיהלא תא
 ,רבלב ינויגה ןויעב .םג ריבהל .רשפא (החגשהו האירב ןבומב
 םיפיסולפה לש התוא איה הזבש הבוט רתויה תפומה ךררו
 .ח'צ ,'א םג ןיע  ו"ט, ,'ד)

 םיפוסילפהו היפוסולפה לע .בתוכש ימש ,רברב קפס.ןיא
 הו תאו ,היפוסולפהל טלחומ דגנתמ וניא ,הלא ומכ 'םירבר
 יולה לש ותערל ונבל תא םישנ םא ,ריהב רתוי ןפואב הארנ
 ןושארה ףוסולפה .(הומכחה ראש היפוסולפה רו ק מ 'רבד לע
 האב ונממ ,ןוש אר ה םר א א:א וניא תאוה הפקשהה יפל

 וטבשב רשא ,ם ש לא ינממו ח נ לא תלשלש יפ .לע היפוסולפה
 רתויה םידיחיה ןיב רוד לא רודמ תובא תשרומ היפוסולפה הרבע
 תאזה היפופולפה חורבו ,םה ר ב א לא הלגלגתנש דע ,ךכל םילגופמ

 הכז רבכ תאזה תעב .'הריצי רפס, ורובחב בתכש המ םהרבא בתב = *
 :ולפבש הנוילעה הגרדמה אלא הניא ,םנמא ,איהש ,האוכנל םהרבא =
 דועב ,ינויגהה .תפומה ילובגב איה הרוגס היפוסולפה * .היפוס =

 תוחיכומ רתויו תורורב רתוי תושדח תפומ יכרד הל שי האובנהש <
 הכרד תא האצמ אל היפוסולפהש ,םירקחמו םינינע םנ .הפיקמו

 ,םש טבשב היפוסולפה לש ידיחיה השרוי היה אל םהרבאו ..םהב, < .
 אל םהש אלא ,וז הלחנב קלח יחקל המה םג םידש כה יכ '

 האב םהמ .האובנה ידי לע תאזה היפוסולפה תא םילשהל וכז
 ןיעו ,ר'פ ,'א םינויה לא םהמו םיס רפה לא היפוסולפה
 התיה יניפ רה דמעמ ירחא םגו ,(ה"כו ז'י  ,'דו ,ו"ם ,'ב םג

 ,לארשי םעל רשא תימואלה הרוסמה לש יתיהמ 'קלח היפוסולפה < / ל"
 קלח | ויה תישונאה המכחה יפנע לכ ראש םג תמאב רשאכ
 רעוהל רחבהל םידמועה לכו ןירדהנסה ירבחו ,תימואלח הרוסמה
 תורפס םגו ,שאר .רבכבו ןויעב םהב םיקסוע ויה הוה .לודגה
 םינינעה .ר'ע תילארשיה המואהל הל התיה ךרעה יפי  הרישע \

 יגיהנמ ומש אל לוטלטו תולג ,הפידרו הרצ ימיב לבא ..הלאה =
 קלחהלכ המצע הרמ התואב תאזה תורפסהל סבל תא המואה |

 ץוחנ היהש ,תומואלה הרוספמה לש ירוטפההו יתרה ,ישעמה.
 ,םויו םוי לכבש םיירסומהו םייתרה הייחב המואה תגהנהל םהל
 תורפסה לש יעדמהו יפוסולפה קלחהש ,רברה  לגלגתנ כו
 הלק תיראש וזיאמ ץוח ,דובאל ךלה לארשי םע לש תימואלה !

 י'מ--ט*ל ,'ג ןר"ס--ו"ט  ,'ב) וב /אצויבו הריצי רפסכ ,םש ריעז
 םירפסמ איה החוקל ןוי תמכח לכש ,דוחיב םיעטמ יולה- ,+רועו =

 יפל ..תימורו תינויל ,תירוקמה הפשה .איהש ,תירבעמ ומגרותש
 ,תיללכה  תורפסה 'תודלותב הדבוע איה וז יולה לש ".ותער-
 + (ב'ם  ,'ב) הֶחכתשנו | העקתשנ םינשה בורבש אלא
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 היפוסולפה לש הרוקמ לע יולה לש וז ותפקשה
 ש ,הפקשה ,(ינוררנסכלאה הידידי ירפס ךותמ ,הארנה יפכ
 א ג'ומ ,לשמל ,ןייע\  םיניבה ימיב . לארשי יפוסולפ ןיב
 מ היה יולהש ,החנהה תא רותסל הדבל-איה היד ,(א"י ,'בו
 ןספה תינויגהה ךררדהל עגונב קר  .היפוסולפהל עבשומ
 :- איץוהל ידכ הב שיש ,הנומאהמ יולה ררחתשמ תיטפיג
 ףכנ רתויה םג וא הר חיה ךרדה איהשו תולאשה לכב ךותח
 ,פ 895 'ע | ,ר'י = ,'הו גיי = ,'א 'יע) תמאה לא הכילומה
 ;וה איה האובנה (הידידימ ,הארנב ,עפשומה) יולה תער יפל
 וו תוהורב "תוי = תויאה איבהל הידיבש  ,הנוילעה היפוס
 .טטפיגלסה יפ לע  ןהילא עיגהל רשפאש ,ןתואמ | תוכתוח
 תותשמה תולאשב םג ךותח ןיר ירילו ךתוח תפומ ידיל אובלו
 םיומא םניא הלאה םירברה לבא | ,ינויגהה תפומה ןמ
 .ענה תראשהו החגשה ,האירב ןוגכ ,תועודי תודחא תולאשב
 ואש ,םיעטמו רזוחו יולה םיעטמ תורחא תולאשב םג .א"כ
 התלכה רע אובלו תמאה ירחא רוקחל הל בר הרי היפוס
 ומ םגש אלא רוע אלו .הזב החילצה םגו התשע תמאב רשאכ
 טנאה .ןויער תא אוצמל היפוסולפה החילצה םיהלא תרכהל
 / .רכזנכ ,ורדסמו םלועה לשומ תניחבב

 זהו ולה שידגמ היפיסולפה רגנ ויתורעהמ המכב םנמא
 ל תיתורפסה ותעפשה תחת הארנכ) ,ונושלב גילפמו האסה
 ףושטלאונלא רמה ובא יברעה ףוסולפה ,ןקזה ורוד ןב
 וה היהש :הממ רתוי ןפוא לכב ,תמאב ותנווכ התיהש הממ
 'שי תא ןורל אבה םלוא * ,תיפוטולפה ותפקשה י"פע תושעל
 :,רמואו הוה ןיממ תונלפה יפ לע היפוסולפהל יולה לש
 ןטח :אוה  'םיישארה  ויתונויערבו  ,,,תיללכה ותפקשהב, ירזוכה
 ומונ ןוכתמ אוה, יולהש וא ,ילאזג לש "םיפוסולפה הלפה, רפסל
 חה אוהשו ,תרה .לובג ךוהמ הלכ ושרגלו  ןויעה תא תורנל
 עפסולפהל .השרמ וניאש ,רפס לש ותעפשהל ירמגל רופמ
 'הללשב אלו בויתב אל ,הולאה רבר לע רבד םוש טילחהל
 רשע ,עוהעל-ןעטובירטא רעד עטכישעג :ורפסב ןמפיק 'ד"ר)
 "וע לע היעמו הרמה לע זירפמ אוה ןכ רמואה . 8
 לפנ רשא םיישארה הונויער ו לש םנכות ףיסל דרי אלש
 תודה  תורמל ,יולהש ,תוארהל תולרתשהה םגו  ,ירזוכה

 עמקנ, ,םיראתה תרותב תיפוסולפ הטיש ארב ,היפוסולפהל

 הלוח ,(185 '/ םש) "יתדה ןויעה לובגב ינויגהה ןידה .תוכז תא
 קמ איה תינוגהה ךרדה אקורש ,וניאר רבכו .דאמל איה
 /ךננ המ יבו .יולה לש והפקשה יפל ,היפוסולפה לש הנורפח
 טנש אלא ריע אלו ,ךרוצ הב :ןיא היפוסולפהש ,רמוא יולה םא

 וננש ימל אלא תלעות הב ןיאשו  ,יתמאה ןימאמהל ,איה .הקיזמ
 לא ומכ םירבד %('ה רמאמ שארב) ותנומאב תוקפסב לשכנ

 .ווטצע יולה לש ונויעל עגונב םג  יהזוכה רפסב םיאצומ ונחנא

 .טשרפמה תער יפל רשא ,ומצע לש תירוטסהה היפיסולפהל עגינב

 .והעטב יולה אוה אב םאה ,יזיפטמ דופי םוש הל .ןיא הלאה
 .וה ךופהנו %ולש הירוטסהה היפוסולפב הלכק וזיִא ול שיש
 וש ירבה םה הזב וירבר לכש ,םיעטמו רזוחו םיעטמ יולה
 ולא דע אלו ,הרוסמה םעטמ ךמפו .הטירוטבא םוש םהל ןיאשו
 קש יהיה בוטש רמוא- אוה ומצע ירוטסהה ונויע לע םנש
 יונ שמ .ףוס ו"כ ,'ב ןא"צ | ,'א ןיע) הוב ןויעב ללכ .םנביל

 .יףס איל ,'ר ;918- ₪18 'ע היס ,מ"מ | ז"ל | ,ג"כ ,'ג ן'ס
 [ לש .תירוטסהה היפיסולפהל םג יולה אוה  דגנתמ םאה

 תוגהנ .תאצויה הנורחאה אנקפמה תויהל הכירצ .ךכ ,תמאבו

 -- : * | הלאה םישרפמה .לש םהירבד . ךותמ
 (אבי ףופ)



 .הֶיִנָאְה הָפְכִמ לע
 (ךרד ימשר)

 וו

 .תורַצ
 גילפהל .הניפפה הקיחרה םרטב ,םינושארה םימוה .ונש

 ינשבו ;םשמ ורקענש םלועב םיעסונה בור ןיידע םווו

 לא שיא ברקתהל  םיליגר םיעסונה ןיא * םימיה "םהוא |
 ,ולש .דיחיה תושרב תבשל רחוב דחא לכ< ,הרתי הנק
 ,ויתווקת 'םע ,ויתונורכז םע * ,ויתונוימד םע * ,וירוהרה םע מא
 ןיעהו ,סוניקוא הפקומ הניפסהשכ ,םייעצמאה םימיה קוו <
 םיעפונה םישקבמ זא ,םימו םימש םא יתְלב. ביבסמ האוו
 ינפמ םיסנ םה םתעדמ אלש הול הז  םיבורק םישענו "שו
 וקספ ,תוציחמה לכ ופרהנ ,ןימוחתה לכ ולטב .וליאכ :(תחחנ

 םמצע תא םיאור םדא ינב .תובירה לכ ולדח ,םילונה
 .םיכר ,םיעונצ ,םיחונ םישענ םהו  ,םלועההןתיא ינפב ₪
 םעפב ןאכ ושנפנ םידוהי השש השמח :הנטק היפונב הת"
 שיא םירפסמ ,בלדיולגב הז םע הז םירבדמ ,םהייחב הנושא

 ,ויחא רעצב שיא םיפתתשמו ,םבל .יעננ תא"
 ןתואכ * ,תוריאמ  םינפ  ,םיעברא ןבכ שיא = ,םהמ דחא

 ןחוג ,הצקב בשוי ,תבשה םויב/ םירוהיה .בוחרב הא
 ותועמ הנומכ . ,הלמב הלמ :.רבדמו וירכח נע 4

 האב | ,ונריעב הלסמה התנבנשמ ' .ןיצקה לכ  ולכ.\-
 יתייה הלחתמ ...יתלרלדתנ .יכנאו ורשעתנש םירוהי ויה
 הדרי תונורחאה םינשב = ..,הריעה לא ךרכה ןמ  הרוחפ

 תוחפ ..,רשפא היה תויחל לבא ...תולגעה-ילעב | וברתנ : ,הטוע
 עפנו ןבה לטנ ...תבו ןב לכה"ךס  ..,םיהלא .תכרבכ רחש

 ,,,ול שי  תבו ...ןאכ ראשהל ןפוא םושב הצר אל .
 תחבשמ . ריעה לכ אלא ,ינא באש םושמ אל .,ןםכל

 תרפות | ...התרפכ--םלכ  חקורה .,רוטקודה  ,"םיצירפ,ה
 ,יתעד לע. הלע .םולכ :...ערה .ןיע .ילב = ,"הדיבע, הל שי

 לבא ..?םודליב ינא :לפוטמ יכו = ..ףלבת :הצקל .עונל :ךוטוא
 ..וםתא םיעמושה .,,עובשל. לבור :וליפא .יתרכתשה אל הו ףומ
 יתרמא ,ךכ : יתיארש ןויכ = ..יתב | לשמ לבור * םינמש ו
 וילע ורבעש םראל רברה השק  ,.,הקירמאל | עסונ ינא שפ
 ,הלזגמ .עורג דוע ,הלזג הז ירה לבא ...ויתונש :יצחמ רח
 ..+ךכ אל  ,.הפא תעוב וילע הלמעש  ,יתב  ףסכ תא לוכאלו לט

 ושעש םשורה תא תוארל םיעמושה ינפב לכתסנו קיספה
 .. ללכ ועזערזנ אל ולה + םהילע .םיונז

 ידוהי . ,הרובחה ןמ רחא הנענ -- + וכנא .רבדא המו -
 םג ,תונח םג  ,תיב םג ,רישע יתייה רקתשא -- םינפח \*

 ...רפא לש לג לכה השענ דחא הלילבו ,בהו'
 ,וריעב ."הלודגה הפרשה, רבד | תא .תוכיראב רפסמ או
 ויהש ?תוקיזה,ה תא דמוא ,וירחאו .ןוסאה .ינפל םיטרפה לכ
 ,שפנ-תמגעמ התלחש ותשא לע חנא 0

 הרזג . .,ליעוי אל :םולכ יכ .יתיאר = ,םירבדה רוציק =
 ---"םירייש,ה תא יתרבצ ., ,, לזמה .ינממ לטינ .. ,םימשה ו"
 ...הקירמאל .עפונ נא ו? |

 : לוק .הלוע ינשה הצקה ןמ .דחא עגר םיקתוש |
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 ,:.םוקמל םיחולש הכְרה .., םימש יריב 9 0/0 -

 ...ללמואל ךתוא השועו םדא"|ב אבשכ ,באבה  לודג  המכו
 ,קבר דוע הפרחהו,,.ידוהי אוה הז םדאשכ ,םישק דוע ןירוסיהו
 ...ךמאו ךיבא ןב ךיחא אוה הז ידוהישכ

 ,רחא רפכב וררש ,םיחא ינשב השעמ תעמוש איפונכהו
 ירפכה ןמ | ויחא תא .ושרג ,רחאה ןישלה ,םהיניב הטטק הלפנ
 :לכ:ףוסו ,בר ןוממ ריספהו םיקסע תושעל הסנ  ,ריעה לא רבע
 ,..הקירמאל עסונ אוה :ףוס

 : רמואו ושארב ענענמ בס ידוהי
 םיינעה םג.. ,אלימ , ןוממ רספה ...ןיאו םפא אוה הז לב =

 * אל יאנוש  תא,..תושפנ רספהמ ידוהי לכ םיהלא רמשי ךא.,,םייח
 ...הזת ןויסנב  םימשב-בשויה הסני

 אוהו  ,ונורג -תא תוקנוח תועמה ,םוגע השענ רבודה לוק
 ,שחלב רפסמ  ליחתמ '.אוה = ךכ רחא .,הרצק הקספה קיספמ
 .הרז ןזואל ששוח אוה וליאכ ,ביבסמ ןנובתמ

 ,םירקיה ירוה, ;םירוסאה תיבמ ונלכק רחא בתכמ קר =
 9 ,"יפבב לוע אל. לע .תומל  ךלוה ינא

 ,םיאכורמ .םישענ  םהינפ  ,םיעמושה .םידדונתמ
 : ףיסומ רפסמהו ,הפ

 אל .דוע יכ  ,ונימאתה ,.,1 םכתעד יפל ,ינא המכ ןב --
 הלוח .התיה יתשאו...םיעבש ןבכ נא .ירהו + םישמח יל ואלמ
 .הל היה "ןיפאה, םדוק,,רבשנ שרח איה ושכע םג  ,תנכוסמ

 2% :,,עוסנלו לכה תא רוכמל יב הצואה ושכע ,.,הפרט --הקירמא םשה

 *,.! יתובר ךכ..םייח  םניא הייח..ריעב רודל .הלוכי איה ןיא

 הרצ .ןיא ,,ןימוחנת ןיא .יכ . ,םישיגרמ לכה  ,םיקתוש לכה
 ,וזמ .הלודנ

 .שויבתמ .וליאכ ,םמור בשוי הפנרפה-רסוחמ  הלגעה-לעבו
 שי ויתורצ יכ ,ול המרג תחא העש ינפל יכ ,ובל לע .תולעהל אוה
 ןח .תוטועפו  תוריעז המכ .שממ ןהב
 ...םלועב שיש .תולודגה תורצה ירבד לכ תא עמשש

 ו
 .רשא לש בוטְרּוק

 .םינש ,הניפפה-אתב ינכש לא יתעדותנ ןושארה םויב דוע
 גדוהי ./ישילשה ךא .עעורתהל וצמאתהו ימע וחס ,םירכנ .,םהמ
 .אוח ,אל ותו--ןיל מיז ותחפשמ םש תא קר יל עידוה ,ריעצ
 .'ענענ * ,םינבשה םע יתחיש לא ןיזאהו ותטמ הצק לע בשי
 = 'יכ ,יל המדנ .הנה ויפמ איצוה אל ךא ,וחצמ תא טמק ,ושארב
 .אוח .ןקתש הז ינכש

 ,תרחמה םויב םלואו
 ,ילא .ןילמיז
 ,וליפא .ודבל ראשהל לוכי אל .וליאכ | ,ירעצ
 .,ויפ תא 'חתפ קר ,אברהא .שיאה | אוה ןקתש יכ ,יבשחב
 : .ןונעל ןינעמ םיצפוקו  םיפמוש וירבד

 ל ,ןילמיז ימי ירבר לכ יל .ועדונ םידחא םימי ךשמבו
 =-ידידי = ,ךכ- ,ךכ--.וולע ורבעש תואקתפרהה לכ ,וייח תורוק
 םהו .,הלקופמו ההשי  םכררש ,םדא  ינב שי --ןי לםיז יל חס
 םהייח ךרדב םישנופ םירחאו ,םהויח = ימי לכ חטבל | םיכלוה
 .,.םילושכמ , ,םירודה ,םיצוק ,םינבא

 .תיפוסוליפ .הולש = ךותמ  ורמאנ  םירבדה
 .םתויתמא

 הצר קלחתמ .ןרבב םינש שלש וא םיתש רמל ןי למוו
 ,(תא בזע ינוניב ןורשכ קר ול,שי .יכ  ,חתכונש רחאלו ,רפופ .תויהל
 0 "| , תורפסה

 יתיעט .תחא העש

 .תרכה .ךותמ

 ,חצופ .ןיא

 " רחאל ,התע ול תוארנ

 לפטנ ,הפכמה לא ונלכ ונאצישב
 < תא רמש אוה .ינממ דוע .רס אל ונתעיסנ :ימי לכו

 היה

6 

/ 



 אל בכוכ -- חרי וא שמש ,לודג .רואמ תויהל ךירצ --
 ,אוה םולכ

 ריכמו ,אוה ירבע הרומ,  ,איגוגדפל ימצע שירקה אוהו

 ?הקירמאל עפונ איה המלו . םלוע א ר בי רוע הז עיצקמב יב אוה

 ..."עוסנל אוה חרכימ ךא ,הלאש איה יז םנמא

 .לכה יל רפיס .ןולמיז .יכ ,ותנמאה . יתיעט ,יכ .יתיאר בושו
 ,.,הסימכ הנפ וָבְלְב רוע ול ראשנ ינו

 קתוש ידי לע ןי?מיו בשישכ  ,ונהעיסנל ןורחאה םויבו
 :ארקו םאתפ דויעתנ ,הלק הניש

 ! + בהוה ץרא לא םיברק ונא ןכבו --
 + בהז שקבל התא ךלוה םאה --

 ,,,ילומ תא שקבל ךכוה ינא .,אל --
 ,גלגלל יתיסנ -- +"הליתב, לזמ --
 ןחב וליאכ ,עגר ינפב לכתסנ ,ורובד קיספה ןילמיו

 ,יל טישוהו תיפרגוטופ הנומת וסיכמ איציה ךכ רחא .יתוא
 +הקירטאב תררוגתמ וז המלע,--

 ןושלב ןי ל מיז ול הנע --תחרוב יכנא יתרבג הרש ינפמ --
 ..ביתכה

 ךשמנש ,ולש ןמורה תא ןיל מיז יל רפיס תומדקה ילבו
 .םינש
 דימת ..,םיכרכב .יתייה רד ,..,דנו ענ .יתויה ימי לכ, --

 תיבילע ..,הז יקשח רבג הנשל הנשמו ,טקש ייחל .ףאוש יתויה
 לכ ןח, 3 בודְלָמרְמ רוכשה רמוא ךיא ..זהתא ןיבמ .. ,יתמלח

 םישלשכ ילע ורבע ךכו ..."וב רתסהל תיב ול אהיש ךירצ םדא \
 ורבעי ייח .יכ | ,יתרמא = ,.,יתשאיתנ רבכ .,+התא ןיכמ | ...הנש
 ...שמשה יל החרז םואתפו .,,תחנ .ילב

 יכ .,יל חלפ ,אוה ןמיפ  ,,ף לאוש התא ,התיה הפיה ,..,
 הנמ א התיה המא ..,רשואמ יתייה יכנא | ..,ךימיב תבהא :אל =

 יתייה .יכנאו .,. הלורגה התיה אי ה  ,םינטק םידליל םא ,הינע
 לכב םיתבהא ינאו ,ירחא םיכורכ ויה םידליה , , ,תיב-ןב םש
 קרצ ןכא +התא .עדוי ...םהל יתייה באכ ,םלכל יתגאר ,.,ישפנ
 ,י."יתמאה רשאה תא אצמל רשפא וניערל תונאדב קר, : יוטסלומ

 העיצהו הרישע הדור האב ..,לכה ףלח  דחא םייבו . ..
 ...םשאה יש רשפאו,.,תולק ןתעד םישנ.,.היחא-תבל רישע "ךודש,
 ןבומ רברה יכ | ,יתבשח.,םאה םע שוריפב יתרבד אל יכנא
 ,.,"רבא לכהו אוהש ךיא,..וילאמ

 רמע ךכ .רחאו ,עגרל וירבד ףטש תא קיספה ןילמיו
 ! לא הנפו

 יניא  םויה רעו ,איהה תעה ןמ הנשכ הרבע רבכ --
 ביוחמ םדא, :ימצע תא רפימו רמרמתמ ינאש שי  ,החונמ אצומ
 לכ .+, טוטרמפ אוה ירה -- ואל םא .., ורשא .תא לומול

 .. ..ללמוא וניא אירב םדא + , םומקילעב אלא .םניא םיללמואהי =
 .:תולודג יתשקב אל :ימצע לע .םימחר אלמתמ ינאש שי םלואו
 ,םימטמוטמה לכו םיטוידהה לכ םנמאה ., , טקש ייח לע יתמלח
 טעמ קר 1 יתלאש המ יכו , .,% .ינממ .םיפיו םיבוט ,םירשואמה
 ..,רשוא לש בוטרוק קר  ,החונמ

 ..."הקירמאל עפונ ינא ירהו, ,., י

 יתש

 ,תֶכְרעּמַה לֶא םיִבָּתְכַמ
.! 

 !הרועל ארוק לוק

 !םינמחר ינב םינמחר םיחא
 עע םינ בו לא קאם = ונריע לע ךפשנ 'ה ףא ןורח

 ןינוטל .וגריע לכ התיה תורחא תועש ךשמב יכ  ,תועובשההגח
 ןננזהו .ופרשנ שררמה-יתבו תסנכההתיב ,ךחסמההיתב לכ שא
 / ,כ"ור ןאילימ הזיאל הלוע

 וכ סכיתבו ,םיפלאל םישנא ,ארונו םויא .םיללמאה בצמ
 מ תחה םיבכוש המהו ,לכ-רסיחו םורעב וראשנ | ,םילוח
 ןץו רשא םירליה תקעצ לוק ,םהישאר לע הסחמ ילב םימשה
 / , תובבלה תא ערקי ןיאו םחלל

 %מואה .םכיחא .לע אנ ופוח ,םינמחר םיחא | ,ןכבו
 וי ,סנתרועל םיכחמו תועמר תואלמ םיניעב םכינפל םידמועה
 וה םכנחלש לע םיורש םיבשוי םתאש העשב יכ ,םיחא ,אנ
 ןוגש תורכקה-הרש לע םש ,םכיתיחפשמ ינב .תכסמב םכיתבב
 וע םנ 'ה ינפל םשפנ תא םיכפושו קוצמבו רוצמב םכיחא
 / . תועמד

 ןנ תונדנ ףוסאל רעו ונלצא הדפיתנ ךלפה רש ןוישרב
 ;איה דעוה לש הפירדאה .םיפרשנה
 וווווזטדע 0 0 ו התה ה 0 05087 08060688 [.

 וטוטפה חו 000 0800 000-066 0ז הד 0 ד 0 0085

 "נוקט ריעב ןוכסחו:האולהל הרבחה תגהנהב שארה בשוי
 : = ,ןיימשלעקניפ עטנ

 1דבפנ ךרוע

 | וםיאבה .ונורבדל םוקמ "םלועה,ב תתל אנ הליאוה
 5 הויעוה ירידלע רחבגש ןיכמה דעול ורפמנ תורועת עברא

 ןותוכ רעפאש םוקמ לכב תוררתסה לש תודוגא דופי (א :תורבעה תוברתלו
 ןש וחג תופוקמ הרוכע:תוינכתו .תועצה דוכע (ג :היסנכה תנכה (ב ןתונושה
 ןווננה תוברתהו הפשה יברצל תמוקה-ןרקל דוסי תחנה (ד .היסנכה תוצעומל

 ןומ ול וללה תורועתה ירחא אלמל דעוה ץמאתה ומויק יחרי תעכרא ךשמב
 ,ויתוחכ

 ןזל הטנכנ התע דע .תוררתפהה לש תודוגא רסיל לדתשה דעוה
 קו תא ןיצל שו דוחיב ןרבכמ תומיקה תוירבע תורוגא לש הרוש תורדחפהה
 [מנ הלא רבלמ ,ונתוהדתסה לא  ויתודוגא תא חפסל טילחה "הירבע, דעוש

 !וודחסה לע תונטנה  ,תוימוקמ תודוגא ,תושדח תורוגא המכ תודסונו תוכלוהו
 קגנמה הורטסוא ,הורגנוא ,היקרוט ,הינמור ,היצילג  ,היסורב תעכ תואצמנ

 עו רזאל רוחיב לדתשה דעוה  .תימוררה הקירפאו הקורמא ,הילגנא ,זנכשא

 % ווסונ הלאכ םייצרא םידעו .םי יצר א םיד עו י'ע ץרא לכב תודוגאה

 ןולג רטוהל םידמוע םירחא ;לארשי ץראבו הינימורב 4 היצילגב זנבשאב התע
 ! ,חתורותפחה ההוכעה דבלמ ,הרטמל ול יצראה דעוה םש הפוריאדברעמב

 = ננשא ידוהי דעב .ע*פש דומ ל יר פס תאצוה :תיכונח הדובע

 ,'תווגפ םירוע ש ו (םומרקומלו םיליחתמל) םיינוש ל םירוע ש

 וויע:יכולק רוסי םע דחי ,הלא ןוגב םירוסי .תוימוקמה תורוגאה רו.לע
 וג הוטרופס תוארוה ,תוצראה לכב זגתרובע לש םילודג םירקע םה ,םי רב ע

 0 נק 108(. 93 :העכ) זכרמה"תכשל ,תורוגאה לכל הנאצמה

 ןהינפל תועצומה תולאשה לכ לע בישהל תדמועו הגוכנ (20ץ]זמ -

 : והמ"ןמז רו:עב קר עודוהל לכונ היפנכל תונכהה ר'ע

 '\ומעו תורבועמ ,היסנכה ינפל הנאבותש ,הופיקמה תו ע צה ה ןמ

 [.- + ןרובעב
 8 / תב ,ירבעה ךונחה דעב תיללכ תינכת תנכהל העצה (א

 - תיננת ,תוגושה תוצראב םידחוומה בצמה-יאנת לא תמאתמ ,הארוהה

 [ לה רגדב ןנתאמ הכורע הטוקנא י"ע ףסאנ רמוח פ"ע תרבעמ תויחל

 . ,הז עוצקמב 'ובו םיכרצה

 ה הו ,לארשי:ץראו תולגה ןיב ידימת רשק תמקה ר"ע העצה (ב

 .- ' | ,תיחח .תירבעה הפשה לש יעבטה



 ה

 .תירבעה הפשה לש תוחתפתהה תרדגהל הימרקא דופו 2
 ,םורכע םירפס .תאצוהל ימואל דסומ תיגנת (

 היתוצעומל רוסי רוחב האכה היסנכל הנרסמת תועצהה רתי לכו הלא 5

 םורבועמ ןוהי אלש המכ דע ,הלאה םירבדה לכ םלוא .תוישעמה הש

 ןינע אלמ |תמויאשמל רמוח קר שמשל םילוכי  ,קוידה  תילנחנ ו
 ,הלאה םיצוחנה םינונבה לכל פיפ ב ה ארבי אל רוע לב--תוע שק

 רבועו ףלוח ,רדיב טרואמ קר ראשת אל תירבעה היסנכה וב .ןגא ם
 ,םיינחורה םוימואלה זנייחב ה ש ד ח ה פק ת/ תלחתה ןוצי םא וג ו

 ףסאה םרט דוע חינהל ונילע ,היתומלחה תמשגהל ןמאנ דוסו הל \ןונזל

 רוסיה לדגיש הדמב ;חירבעה תוברחהו הפשה יכרצל הפוקל דופיח אז

 תרוכע לכ ךרעו היסנכה לש היתואצותו היתולועפ ךרע .סג לדגו תרמנ מנ
 הבקסומב שטוריונ רמ יריב אוה הפקה תבוטל םופסכה תרקפה וגו

 6. ג. אה 10100, 10, מם 000 נע
 ריכזמ ןהל תונמל ןנתוררתסה לש תודוגאה לכ תאמ "ןנא םישק

 ,ותבתכ תא ונעירוהלו ,זכרמה:תכשל םע ירימת ןינע רשקב רוט

 לכ תאמ םישקבמ ונא םיאבו םישמשממ היסנכל תונכהה ישדחש ינממ
 ונרכזג לש תבותכה פ"ע יזכומה דעול ןהיתומורת חולשמב  זררוהל תו

 (8. טורט( 6111מ כ |\טע[םי840ם0הזתזת 19) ץיברוה שא
 ,וגתרוכעב .בובע אהו אלש וט

 ןיבו םירכעה םירומה ןיב ךוות לש תורש תעכ ררסמו ןיכמ יזכרמה רעוה

 בוהקבו ,תוצראה לכב תירבע הארוה םישרורה םייטרפ םישנאו ךונתה וש
 :רברה יטרפ תא ₪

 ,תירבעה תיברתלו הפשל תורדתסהה דעו
 .ע"רת רייא ,ןי לו

 'כ) 'ג .םוובו 'ב םוונ <

 :אוח הדיעוה לש
 ,לודגה פ"הוה לש הרעו תריחב 1
 :םצמוצמה פ"הוה תעעה

 םירתכנ הרעוה לא ,םירבח השש תב הרעו תרחוב תיתנשה הרועה
 תימואלה ןרקה לש ןוירוטקרידה שאר ,ילאינולוקה קנבה לש ןויווטקויוח
 !גרוא רותב תשמשמ וז הרעו .ןטקח לעופה רעוה ירכתמ םירנח מא
 תוחפ אל תפסאתמו תוררתסהה ינינע לכ תא תלהנמ ,לודגה .פ'הוה לע לט
 ,םושדח השלשב תחא ₪
 ,תוגוחעה 1 <>
 ןתורדחסהה 11 = =

 תיתנשה הדיעוה ןי לר ב ב היהת (ןויס א"כ--ף"

 תונקת רדס ךורעל לודגה פ"הוה ידי תא אלמ יעישהה םרגנוקה יא
 ושעמה ןינעה היהי הז תונקת ררפש ,טילההו תינויצה תורדתסהה 00

 ינפל ושכע עיצמ םצמוצמה פ'הוה .אבה ירישעה סרגנוקה ודו וילעש ,ןוטו"
 ,ךרעש תוג תהירדס תא תיתנשה הו

 ,"םינומדקה םיבכמה,ו "ןויצ ירובא, :תווצרדפח 2 6
 פ'הוהל סרגנוקה י"ע ורפמנש)  ןיטשנרבדןהכ ר'דה לש וותועצה

 רחא ררשמל י"אכ  םיאצמנה םינויצה  םוררשמה = לכ לש םרוחא
 ירבח לש תפתושמה םתחגשה תחה ןותגנ אוהשכ ותרובע תא רונע

 ,ו"אב .םירדה לורגה 97%
 :םיפיעס השמחל תוקלחנ הזה דחואמה ררשמה לש ויתודועת '0
 תעלו י"אב תועקרק תינק תעשב | הרזע תניתנו = תועידו תקפסה 60
 ןץראה בושי ךרוצל  תויצמרופניא תקפסה (ב = ;תועקרקח תקולח ו"

 ,ו"א .ירוהי ןוגרא (ה  ;תויתוברתה תו" ל
 ינויצ לש = םתוכזב ריכמ סרגנוקה 9 <

 .חלש מ"הוה תא חל
 לא רחבוש רברה וצו

 תוצרא  תוררתסהל תויהל י"א

 "אב בשויה רתא רכת םצמוצמה פ"הוה

/ 

 החגשה (ד ןמילעופל - תויצמרופניא תקפסהו = םילעופו םיטסינולוק כ 0

 18 3 םלקועה

 יה...

 לע ןוחתשכ יצראה "הוה םע ץעיתהל .בייחתת ופוב ק"פאה תגחנה (5
 .םישרח םילעפמ

 ;(לודגה 5"הוהל םרגנוקה י"ע ורפמנ) טרופופר ר"ד לש ויתועצה (ד
 ילארשיצראה ררשמה דחאתי יכ רברה אוה יוצרש ,בשוח םרגנוקה .1

 ,דחא דפומל ופיבש ןיעידומה תכשל םע (טמא:אנותשלפ)
 החגשהה תרסמנ ול ,י"אב רודל ךירצ םצמוצמה מ"הוה ירבחמ רחא 4

 י"אב תולועפה ד"ע ןוכשהו ןוד ןתונ הז רבח ,י"אבש םינויצה םודסומה לכ לע

 ,סרגגוקה ינפל יארחאה אוה רכחה ותואו ,סרננוקו סרגנוק לכ ינפל

 ?יצראה הצעומה לש הגיהנמ אוה י"*אב בשווה םצמוצמה פ"הוה רבח 3

 תועצהה .לכ תואצוי הגממו ,םצמוצטה פ"הוה הנממ הצעומל םירבח .תילארשי

 .י"אב .הדובעה ר"ע

 ודמליש ,תוטהב יאוורו םימונורגא י"אב הנממ םצמוצמה פ'הוה ,4
 וללה םינינעה לע תיאצרה תובשומב וארקו) רפכה:קשמ ירומל תא רפס:יתבב
 .(תוננגה ר"ע דוחיב)

 המב דע רהמל פ"היהל וא בושיה תרשכה תרבחל עיצמ סרגנוקה .5
 לע תלטומה (היצלצרפ) תוזוחאל הקולחו המדא תרשכה לש הדובעב רשפאש
 . .היתונקת רפס פ"ע בושיה תרשכהל הרבחה

 .יעקרקח טיררקה לש הדעוה האמ ןובשחו ןיד .1\"
 ןתופתושמה תובשומה (ב  ןתימואלה ןרקה (א * :םינויצה םידפומה, ,\"

 רעשידוי,ה (ו ן'טלעוו עיד, (ה ןילארשיצראה רשמה (ד  ;םיקנבה (ג

 ,"גאלרעפ

 .תורדתסהה לש יסננופה הבצמ ו[

 .ריתעה סרגנוקה לש ומוקמו ונמז 1

 .תונוש זוז

 "דנאפ | לאנאיצאנ רעשידוי, קלחהב "טלעוו,ה לש ןווחאה ןוולגהב
 :הלאה םירבדה ומסרפתנ

 = תואצוהל ,טש :,ל 9000 בושיה .תרשכה תרכחל -ל"ה.ח התולה עודיב,
 ",טש ,ל 1000 קר .ושכע דע הרבתה הלבק הזה םככסה ןמ .הלש קשמה

 -לידגהל גרוברוו ,רפה עיצה ל"הקה לש ןוירטקרידהל התיהש הנורחאה הבישיבו
 םתקולתו, תועקרק תינק םשל ,טש" .טל 10000 דע ותולעהלו האולהה םוכס תא

 0 .(םימדוקה ,טש ,טל 8000 וללכנ הז .םוכסכ) .תוזוחאל

 " תא .תתל ידכ םלוא .הלכקל םכטוהו ןז העצהב הברה הנר הגהנהה

 םתעד תא עיכהל ,רמעמ ותואב ויה אל הרקמ י"פעש  ,ןוירוטקרידהל תלוכיה
 הימעטו היקומנ לכ םע :גרוברוו 'פורפה לש ותעצה תא סהל עידוהל טלחוה ,םה םג
 ואכ רבב םורוטקרירה לכמש רהאל  ושכע . בתכב םתעד תא ווחי יכ םשקבלו

 \ .הָעצהה הלבקתנ תובושת
0 / 

 םקמיקה י"ע לודנ רובכב לבקתגו ,ופול אב םוחנ םייח 'ר ישאב םכחה
 רחא , םידוהי לש לודג ןומהו ץראכש  תונושה תודעה חכ יאב = ,ימוקמה
 : רועה תגח: ו דעו ןוא . אבצה לשו םויחרזאה םינוטלשה תא ישאב םכחה רקבש

 + םולשוריל ךלח םירוקב ול ובשוהו "תנדחאהו .המדקה,, דעו תי
 "יאבצה לשו םויחיזאה  םינוטלשה ו"ע ישב םכחה לבקתנ םילשוריב

 "רע עיגהש לודג  ןימה .  םידוחיה לש םידסומהו  תובושיה  יחילש ., רפסה:יתב
 < ,.תובחלתהו תולעזתה  ךותמ תואירקב וכרד לע ותוא הול שיא ףלא םישלשל

 .ימואנ תא = ומאנ \ ובותנה תיבב 4. הב רבעש ךרדב ונבג  דוכב:ירעש הנומש

 ,םילשוריב ק"פאה תקלחמ לש רוטקרידה ,יול .י ר"דהו תירבע ןילי רוד 'ר הכרבה

 + ול הכרענש המח" םינפה תלכק דעב הרוהו תוקרוט הנע ישאב םכחה .תיקרוט
 , תויחרזאה תובוה \ .אולמ לע. רבדו ,םידוהיל בוט הבל הלשמההש ,רמא אוה

 :! תאו החפה תא רק: םויכ וב .יברעמה לתוב לא ישאב םכחה :ךלה ןכ ירחא

 . , אבצה שאר

 יכ העידומה ,המרגלט המסרפתנ 129 'מוג "ןעבעל  רעזגוא, ןותעהב

 האב המרגלטה | . י"אב תועקרק תונקל םירוהיה לע הרסא \תיקרוטה  הלשממה

 ,וניגיעב המרגלטה התוה הדושח . לודג םשזר התשע ןכומכו ןולרבמ ןותעה .לא

 ( קוח תעצה וזיא טנמלרפה לא תיקרוטה הלשממה הסינכה יכ ןנעמש אל ירהש
 רפאנ, םתפ רמאנ המרגלטבו ,ץראה  ידוחו לש םהיתויכז = תא .ליבגחל .השרח
 = | הבושת .ןנלכקו ןלקב .תיזכרמה הכשלהל וניגפ רבדה תא ראבל ירכ ., "םירוהיל

\ 



 תולבגהה לע רומשל וצ ןתונש אלא שרח רוסיא םוש ןוא, : וז תיפרגלש
 תא הליבגמ וז הרוקפ ןיאש ירח . *תועקרק תינק רבדב רבכ תומייקה תונשיה
 .אילפמ שודח הב ןואו ץראה ידוהי לש םהיתויכז

4% 
 .לֶאְרְשְידֶֶרָאְּב

 ע םותחל םירכאה ףוס ףוס ומיכסה  הירבט זוחמבש תובשומב --
 המיכסמ הנגיא איהש ינפמ ,ןיידע תברפמ המי תבשומ קר .א"קי לש םיטקרטנוקה

 רפמו א"קיה ןי-ו םירכאה | ןיב םיעודי  ךוסכס ירקמבש רמואה ,יאנתה ותואל

 ךוסכסו ביר לכש  ,םישרוד . םירכאזו  ,זירפב .ללוכה ברה ידול ךוסכסה רורב

 .חפוג לארשו .ץראב רמגי
 :הנותשלפ,) ילארשיצראה דרשמה די לע דסונש ןידה תיב .ינפל --

 םסחיו י"אב םילעופה ןמ תצק לש םיפוא תא  ןייצמה ,ךוסכס שגוה ("טמא
 הרוכעה .םילעופ ]8 ודבע יזנכשא 'ה לש ןטק תשרח תיבב .,םה .םהינינעל
 ליחתתש םילעופה ושרד םרוק הדובעה תא רומגל ידכ ,וצחו ששב תלחתפ התיה
 תוב לעב ,רקובה תחוראל העש יצח לש הקספהה לטבתשו ששב הדובעה

 ,יצחו שש ירחא אובל ושכע םירחאמ םילעופהש ,ורמאב הזל םיכסה אל תשרחה |

 תעשב לוכאל םיחרכומ ויהי זא ,רקבה תחוראל הקספה םהל ןתנת אל םאו

 ,תובשל םילעופה וטילחה הזכ ןטק רבד ילגרלו .ןגוהכ ורבעי אלש .וא הרובעה
 ושרח רומאה ןידה תוב נפל תז ךוסכס- אבוהשכ ושכע ,םוי 18 ותבשו
 אל ההיבשהלש ,אצמ ןידה תיב םלואו .החיכשה ימי דעב םהל ומלשיש ,םילעופה =

 הרובעהל עגונכו ,םילעופה תשקב תא החד ןכ לעו ,תחרבמ הכס םוש התיה
 ,יצחו ששמ םילעופה ודכעי םונושארה  תועובשה ינש ךשמב יכ ,קפפ ריתעב
 תא ליאו ןאכמ לחהל לכי ,.םתרובעל אובל םירחאמ ויהי אל םאו
 '.ששב הדובע

 ינב 'דגנ תולודג תויצרטסנומיד  םינמותועה וכרע ופיבו םילשוריב -- =
 היצרטסנומחה .השבל ופיב  :ריעב הכולהתב .וכלהו םימואנ ואשנ .םיתרכ יאה

 ויה םונויה .תחא תיגוי תזנח. לע תולפנתה םג התיה .םינויה יפלב םויא תרוצ

 הרבע הזה דדובה הרקמה דבלמ לבא  .םהיתויונת תא ורגסו דחפב םייורש
 .םולשב .היצרטסנומידה =

 ירפס תא תירבעל םגרתל---התרטמו "תפי, םשב הדוגא הרסונ ופיב --
 ,ןמרלפ .י :וללה םינודאה ורחכנ הרוגאה דעול .תוי לכה תוירפסה לש :תפומה
 סופרהל תשגנ .הדוגאה .ןונגע ישו רנרב חי ,ןוה- בקעי ר"ד ,ץיבוגיבר .,ז .א
 ,יקסנקלוו .מ י"ע םגרותמ הטיג לש "רתרו, :הלאה םירבדה ואובי .ובש" ,ףסאמ
 :לוטל "ץיליא ןויא .לש ותחימ,  ,ץיבונועמש י"ע םומגרוהמ  בוטנזנמרל יריש
 רנרב .ח ..י /י"ע---ןאמטפיוה תאמ "רמרק לאבימ, ,ץיבוגיבר י"ע םגרותמ---יוטס

 .ןימונב 'ר י"ע---ןיפרמא תאמ "םיגוח, ,ןונגע י"ע --ןוסנרב תאמ "קבא,

 הרבעה הנשב הלטבש > ,"ןויצ רונכ, .תרמזתה היחתל המק ןפיב --
 תאזה הרוגאה הכרע ,תצנמה ןיבו תרומזתה ירבח ןיב וצרפש םיבוסכסה ינפמ

 קלח .וחקל ףשנב .םירכחה וב ןפתתשנו הלודגה  הקספהה ירחאו ,התכוטל ףשנ
 ילקיסומה קלחבו ,:וחו'צ לש "םיכורשה, תא וגיצהש ,תורבעה המכה ירבח םג
 ,רתנפפה לע ןגנש ןהב:ןיטשנוב ר"דה ףתתשה

 רחא תא חלשי יכ ,העצהב םורומה זכרמל הנפ הר'זרס תוח להנמ --
 .וילע םיננואתמ םירכאה  ןמ םיברש םושמ ,םש רפסה תיב תא רקבל וירבחמ

 אצמ הוחה להנמ | ,םינוש םינוקת עיצהו רפסה תיב תא רקב יקסבוקרזוע .יה
 .הנשב םימעפ יתש רפפה תיב תא רקבי זכומהש ,שקבו הזה  רוקבב תלעות\

 הררוע ידרפסה אטבמב רוכדה תא גיהנהל ופיב "ינומכחת, תטלחה ---

 םידליה רצמ לבא ,דעוה ירבחמ םידחא דצמו  להנמה דצמ הלודג תודגנתה
 אטבמכ בוחרב רבחל םישייכתמ .ויה סה .הלודג החמשב תאוה הטלחהה הלכקתנ
 לככ  ,תירבע בל  ץפחב םירבדמ פה ושכע ,תונוגר'ז ורבד  ךכיפלו יזנכשאה

 ,ופיב .םינקותמה רפסה יתב ירומלת
 הארנכ הבורק הנקמה :תוירחאל הדוגא י"אב רסיל הבוטה הבשחמה --- \

 תישענ ושכעו .,תאזכ הדוגאל תונקתה תא הרבח הדחוימ הרעו .הלועפל :.תאצל

 ,הדוהיב תאזכ הדוגא דפות הנושארב .הדוגאהל .םירכח שוכרל תולדתשה
 : , / %א

 .הָיְסּורְּב

 כ קוזה תעצה איה---היסורב  םידוהיה ייחב "םויה תרובג,
 / .המודהל הפנבוהש .בשומה םוחת

 ןוטז) ."אנכוקה "טטימוקה,, ירבחו המודבש םירוהיה * םוטטופפורה
 ןח תא םינכהל םא ,חלאשה רבדב ולא דגנכ ולא ב3 ןמז ומחלנ (.ק .ק
 ,סינכהל טלחוהו  םיטטופירה והבג ףוסכלַו ,ןיא םא

 || הגט העצההל ףסונה םרואכב הירכתמ םוראבמ--- ,העצהה
 וע .םג לוכגמה ,ישיאה שפותה רכדב .ןוירטסינימה תעצה לש ר"י ףיעסה
 ו הכנה .םוקמל םוקממ םבשומ תקתעהל עגונב םידוהיה לש ןותויכז תא

 ;ות םייחה רעב | העירפמו רבוטקואב ז"יב ןתינש טספונמה ירקעל תדגנתמ

 וג אוה םידוהיה בצמ יכ | ,הריכה המצע הלשממה ןה ,הנידמה לש םוילמ
 וה פוחת לוטבש ,היתוטלחהמ תחאב שרופמ הרמאש רבדל היארו ,ילמרונ
 ןומה תויהל הכורצ הלשממה אלש אלא = ,וילע בושחל יוארש רבד אוה

 + רבדב

 ומ תו י כז ה תא .לולשל ןירה ןמ הז ןיאש ,םועיצמה םיראבמ ןלֶהל

  לכנ : ורחפיו ואבי יכ , תוצירחהו ןורשכההיבר  םידוהול .ןיידע החתופמ
 !תוה קוחח:חעצה תא לכקל הכלממה:תמוד ינפל עצומ ירה ךכופלו .ץראה

 ןהוה לש םהיתויכז תא- םיליבגמ ה םיגידה לכ

 ו;פ:-םוקמל םוקממ רבעמו בשומ םוקמ תריחבל עגונב
 ו ,טינוש םימואל ינכ היציזופואה ןמ  םוטטופיד 166 ומתח הז לעו

 פקח הרש ע ע - ש ל רוע םופצמ ,םיארכאיטקוא 23 םג וללכנ םומותחה

 ומאטקואה ןמ םידחא רוע םיריתעש םירמוא שיו .היציזופואה ירבח לש

 איטקואה ישארש יפ:לע-ףא ,הילע  ןודל העשה אובב העצההל רי תתל

 קת זתחש פירנא:ןופ ףאו העצהה לע ומתח אל ,םירראז .יקסניבוש ,בוק'צוגב
 ] : .ותמיתח תא ריסהו וב רזח

 וותוו ןמוה ךשמב םתעדמ ורזהי אל העצהה לע ומתחש הלא לכ םא

 מ בורל םימתוחה רפסמ עיגי ירה ,םיווקמה םימתוחה רשע העבש רוע

 םיאצמנ ןיא םוטטופיד 820 ןמ רתווש ינפמ ,המודכ העצהה תלבק ידכ

 , תוטלחהה תעשב המודה םלואב

 שו המודה הבשי םוחתה לוטב ר"ע קוחה תעצה\ הנכוהש וז העשבו

 !ומלש ,ונעדוה רבכ ,יברעמה לכתב הבטסמיזה תולאש רבדב התדובע תא

 : חולפאו בוצינזוק ,בוראגניש ,ןמרירפ ,בו'צידור ועימשהש ןישובכה ירבד לכ

 א הונה תוכז תא םירוחיה תאמ  לולשל תועד בורב טלחוה , ןיקלוג

 . ,תובטסמיזה

 זה גוקיאוו .ח ר כ ה ךותמ  ,הארנכ ,המודה הרתו דחא רבדב ק

 תפאלו עוצמה םתפ ,הבטסמיזה ירוכש םג .תויהמ םידוהיה לע ןרפאוש ,עיצה

 זווע ינפמ ,םידוהי ם י א פר ר ל ש םהותויכז תא לובגהל אוה ותנוכ רקיעש

 /? רונוה םלואו  ,םירוהי/ לבקל ללכב | תוגהונ .תובטסמיזה ןיא תורשמה

 גו תוגטפמיז הגלכות אל םידוהי םיאפור ילב .וז הרזגב דומעל לוכי רובצה

 ]7 ךלפנ דחא וחמ עדוו אזה יב ,דיעה בושיניט יארבאיטקואהו ,םייקההל

 אוהל םיחרכומ םה  םגו םוינוציק םינמו םה םש הברפואה ירבח בורש

 3 .םיאפורבש בוטה אוהש ינפמ ,זוחמב ידוהי אפור

 4 עתה דעב ימאנ .הברה  םיחוכו ידול האיבה  ביקיאוו לש ותעצהו

 [נ גוקינלצ ,ונלופה השיווז  ,בוירגנוש הדגנ וחמ ,יקסבולסימזו ץיבקשירופ

 '107 דגנ 156 לש בורב העצהה התחדנ ףוס-ףוסו ,ץיביל

[ 

 0 \ ,=י ןולופ .ירעב

 הווו . םירחובה לש .זניצה הברה תחפוה העצהה יפרלע

 ו'פשו | ןפואב ןילופב  םידוהיה לש  םהיתויכו תלבגה העצומש

 % לנוו אל .םידוהו ןה ןהיבשות תיצחמש = םירעה ןתואכש | העוצמ

 / / ?ו--סירעה רתיבו , םיזוחא םירשע לע .תולעל :םידוהיה םינסלגה רפסמ

 ותל לכו תוגולועה הברפואה ירבח ןיב = , םונפלגה לכ רפסממ  סיזוחא
1 1 : 



 עה

 וא םירעדושאר תויהל םיאשר םידוהוה | ןיא הזב אצווכ |

 + תוברפואה יי

 האצמ ןאכו ,תיסורו תינלופ ,תידוהי : תוירוק שלשל .תוקלחנ

 הלא לכ תא תידוהיה הירוקהל ףרצלו םנה-תנתמ וגל תתל ץח

 ,םירמומ ה ת א :רמולכ ,םוווו ו

 םלהק ךוה לא לבקל םיפונאה .םידוהי לש םשפנ  בצמ תא אנ ורע

 בושל םיסונ ,םמצע םירמנמה לש םשפנ בצמ תא אנ ועשו

 +םידוהי לש .םלהק ךוזנ
 לע הרזג וא םירוהיה לע הרזג %ןז "םגה תנתמ, לש התענ קש

 ? תחפסכ םהל םישק םירגהש ,סיגלופהל .תור:תחנ ילוא

 +... ? םידוהיה תלאשב תואצמה םיאיצממה חור תא ןכת ימ ?ערוו

 היצרטסינימראה לגב לכהו הז עובשב "הדובעב  סומע, היה שוש

 + הבקסומב רשא תינקוידהו

 םודוהי םורלי רברב "הרומחה, הלאשה תא רותפל שורד היה לכ תשא

 וגל תושר שי -- םהיתובאל אלו -- םהיתומאל קרש ינפמ , תוגש

 ,הירלי לע תולח םא תויכז | ןיא .עודיכ) .,עכקדתוה

 םוביוחמ םירוההש , שרופמ קוח שי ירה . לקהל ךרד | טניסה אצמו

 םקיזחהלו .היתוטועפ תא לכלכל האשר םאהש אופא אצמנו , םהידלו ה

 ,ורגבש דא

 הדועת ולעב םיארקנ םירוזיבורפה םא ,קופקפ ררועתנ |: תונש תאו

 וקספ הבקסומב , םתכאלמב אקוד קוסעל םיבייח םה םאו ,  ןוולע רש

 םוכסה םינפה ןוירטפונומו ,  תולגהל דחא ידוהי - ריזיבורפ לע .רוגוו

 .קספה תא לטב טנוסה ךא ,]

 םישורגה תודא לע םירבד-רורב סיפדה "היסור, יזויצי פואה ןגרואז |

 ץראל-ץוהב םינותעה ירמאמו האחמה:תופסא יפלכ  ןווכמ רמאמה
 םישורגה ןיא תמאב יכ , תקרטצמ "היסור,ה + היסורב םישורגה דנו

 בורק אלא בויקמ ושרוג אל תמאב יכ ,קוחה רוסי לע םושענ םה וכ לל
 2 .רועו ,דועו ,  רבלכ תוחפשמ תוומ )
 תיגרוברטפה הקלחמה , רוסי לכ ןהל ןיא הלאה תועיגרמח תועידיה לנא

 דע .יכ . ,םיקיודמ םירפפמ דוסי לע העידומ תיאקירמאה  תיפרגלטה תמש

 יתש רוע---ןורחאה עובשה ךשמבו םידוהי 1491 בווקמ וחלשנ יאטנ 1
 הליחתמ ,שורגה לש ןורחאה רעומה רמגנ ובש ,:וגויב 1 םוי סו , םידוהומ
 הקזח דיב --- .,תאצל וקיפפה אלש | ,םידוהיה תא חולשל היעומנטו

 שמשל לכוח הזל היצרטסוליאכ
 הילע הפרטנ
 םואתפ הצפק

 .דאמ דע השק םישרוגמה חוו גצמ

 + תומ יעצפ | העצפנו ןו

 ךכב ןיא :רמאל רובצה תעד תא העיגרמו הכמה לע תשחול "היפווה,!

 +.+קוחה רוסי לע השענ לכה 8

 =כ
 יץֶרָאְל-ץוחְב

 רנלייא:םילעב . הסינכה -יקוחב  רתויו רתוו םיקדקדמ  ליחתה פיפ
 הקירמאל םיאבה תוריעצ) םיריעצל עגונב ןירה רמח לבב .גחנתהל

 תחא החפשמ ינב תדרפה לש םורקמה | וברתנ הזב אצווכ ,םטוי*

 סנכתל רופא הב הלוחה, לבש < ,"המוכרט,ה תלחמ .תריקח .ךרוצל |
 םיררוגה וחלשי אלש ןבו הלחמה טשפתת לבל חיגשי טוטיטסנוא

 \.הלשממה יאפור רצמ תועש
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 + היסורמ םושורגה דגנ לודג האחמ גניטימ הלאה םימיב ךרענ ןולרבב

 ופתתשה גניטימהב .ןילרבב רובצה ינקפע ילודגמ םירצונ ידי:לע ךרעג גניטימה
 , שיא םיפלא תשלשמ רתוו

 דגנכ םואנ אשנ ,'קלאפ עיורפ פאד, ןועובשה ךרוע ,ןייטשטוירב ר"דה

 םיניפה לש םפחי תא םג ריכזהל חכש אלו ,םירוהילו םיניפל הפחיו היטרקרויבה
 דגנב ונלוק תא םימירמ ןגא םא, , םצראב םיאצמנה םירוהיל םמצע םיפדרגה

 תא םג עיבהל הבוחה ונילע -- םאונה  רמא --- הידנלניפ לש הרו:עש

 םמצע םהש שפוחה ינומ לכ תא םידוהול תתל םיניפה ורהמי יכ , ונגוחטב
 ."םדעב םימחול

 לע .ךומפל רשפא יאש ,רטא "גאטנאמ םא טלעוו עיד, ןותעה ךרוע
 תרחא תוכלמ לש םיימינפה הינונעב ברעתהל ןיא יכ ,תידימתה אלתמאה

 ידכבו וז הרורא הלאשמ רטפהל ידכב אמלעב אלתמא אלא :וז ןיאש םושמ
 וותערל ,תביוחמ תילרבילה תונותעה .תיפורה 4 היצקאורהל חוהדתחנ תושעל
 םידמוע תאוה תונותעה שארכש םושמ דוחיבו ,םישורגה דגנכ זוע לכב תוחמל

 . םידוהי

 יןרמא תורחא םירעב םגו ,הינמרגב לודג םשוו השע הזה גניטימה

 ידוהיה טטופיוהל החיש התיה | םיתניבש אלא ,האחמ:תופסא  ךויעל

 אוהו ,טרופקנארפב "טילעארזיא,ה לש ורפוס םע ץיבוליסונ רמ הכלממה>תמורב
 :ויבהש יוחא ,ןרספהב הלאכ האחמ:תופסא לש ןרכש אצי ותער יפלש רמא
 רתוי  דוע קיצתו םיימינפה הינינעב םיברעהמה | םורזה לע סעכת היטרקור

 השעמ ךגנכ וכוענש האחמה תופפא תא ץיבולוסינ רמ איבה היארלו .םידוהיהל
 ! רוזגל המודה רהמתש * ,ךכל אלא ,ותגשה יפל ,ורזע אל ןה פגש  ,הידנלניפ

 םינותעב םיחוכול המרג ץיבולסינ לש וז ותחיש  .תיניפה הימונוטואה לע הולכ

 !םרמאב הל םידגנתמ וללהְ) ותערל םימיכסמ וללה ,הינמרגב םיאצויה םידוהיה
 ידוהיה םעה ןיא יכ ,ןיבהל יפוריאה להקה תא פ"הכל תודמלמ תואחמהש

 . רקפה

 תרונגה לע הדועמה ,השדח העונת םיווהיה ברקכ תרכנ הינמורב
 םהורוסי תא ,םיאשונה ,םיבלוע םגיאו םיבלענה .תימואלה הרכההו ימואלה הורה
 לע םיניגמלו םהיתויכז לָע םימחולל וכפהנ ,לגו לג לכל שאר .םוניכרמו .הימודב

 יץראב דאמ הרכנתהש םירוהיה דגנכ התפהה ךכל .המרג ,םהיאנוש דגנכ םמצע
 + פהל השוע הלשממהש לוע השעמ לב דגנכ תוצרמנ תואחמ םישיגמ םידוהיה

 ופחי דגנ וחמו הלכשהההרטפונימל  ןורכז רפס םידוהיה והלש ןב הנה

 םג .ואצמנ םמצע לע ןגהל םודוהיה וליחתהש ןויכו . םידוהיה לש רפסה:יתבל

 ןגהל טנמלרפהב ואצי .םידחא םיטטופיד םגו ,םתבוטל םירמאמ םומסרפמה םינמור
 .םידוהיה לע
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 .ילאירזע .י

 ,תּויָּפַרְנויִלְּביִּב תּומיִשְר
 אביש ןוסלנצק קחצי לש םירבעה ויריש רבכ הז ויה םייואר

 םתושעלו םפסאל הכר רי אבתש | ,רוזיפמ םליצהל לאונ םהל
 ונילע  עופשמ הז .ונררושמו םינש רשע הז | .דחא םיחרפ רז
 ..תקסופ יתלב הריש לש ,תדמתמ הרובע לש םינש רשע .וירהזמ
 ..רתויה אוה ןיסלנצק םיריעצה וניררושמ לכ ןיב יכ  ,ינמודמכו
 תידוהי  בותכל הברמ אוה תונורחאה םינשב םא ףא ,הרופ
 ,תירבעמ

 לש. ןושארה קלחה תא ונל הנתנו "הישות, האב ושכע
 . (*ויריש

 דונורכ רדס פ'ע וירושי תא רדפ יכ ,ררושמה השע הפיו

 האנ רדט תמאב ךל ןָיא ריש ירברל .םכתכה ןמז  יפל ,יגול

 הישוה תאצוה , הלודג הקיתוילביב * . ןושאה .קלח ,םירוש , םימורמד (*

 . ע"רת ,השרו



 התא ,ןורשכה לש ולודגב האורו ארוק התא ,יגולונורכ רדסמ

 ררושמה לש וידעצ תא רמוש
 ,ןהב רבעש םיכררה /

 הלע אל ,ןה תובר אל ןיסלנצק קחצי לש ויכררו

 תרבוע הזמ וא .הזמ םייחל רבעמ אלו .הומוהת דרי .אלו םימש

 ו
 ךרד--איהו תחא ךרד  ,ריהנ ליבש ןוסלנצקל ול טו /

 ,םינשוש העורז וז וכררו  .ךרדה עצמאב--ומצעב אוהו ,ינייחה

 :רש ןוסלנצק רשא ,שי םאו
 םימודמרה וררי הנה,
 ?ימודמר םכל המ
 ,ימי םירבוע רהמ הכב
 "ימולע רות לוח

 :ןנואתמ אוהשכ ררושמל ונימאת לאו ול ונימאת .לא*

 יבלמ םיחכתשמ םיכלוהו. . ְ
 ."םהאשו םייחה רשוא א

 ותרבע הלילק  הער חור = ,אוה .עגי, ןוזח :
 :הל הכלה

 תא וא ךררה תא האור התאו

 הפלח---רחאו

 הלעה יכ ,תוחא ,ןימאא אל ינא,
 --ויתסה רתב וצע לעמ ורשנב
 .הלכ םימלועל ,דבוא םיחצנל
 --בש ובובא דוע : ןימאמ :ינא
 ."בש .אוה דוע
 םייח-הורו ריעצו
 ;םישנא ןיב חמצאו הלעא

 ,םימשב שדח שמשל---יניע 2
 --םישרחה יתומולחל יבלו

 ."םישדחה -

 ,תוחוגנ  גופס = ,םייחדהור \אוה -- ןוסלנצק קחצי

 .םינשוש העורז --- איהו ,ול תחא :ךרד ;יכ נח .ולוב |
 ץפחו | ןווכתמב וז .וכררמ טָי .ןופלנצק רשא ,שי" םוא <

 וא ףוסוליפ לש םינפ ריפעמ אוה רשא שי ,וניאש המ 'תויהל
 לש הרוחש תרדא ףטוע אוהש םג שיו ,"תיגרט הזיפ השוע,
 תא םישקבמ ונא זאו .הלעמ יפלכ םירבה חיטמו לפוטסיפמ
 -תב םיררועמ ולה "םיינרטה, םיטנמומה לכ .ונניאו = - ןופלנצק
 םינטקה ויפורגאב םייאמ זילעו .בבוש םימת דלי םתיאר : קוחצ
 אוהו "תוידגרט, בתוכ ןופלנצקשכו ? םימשה ימש רדננכ םיכרהו \

 ךלכ ,ביבחה ונדלידונררושמ :ול םירמוא ונא זגורו םעכ .אלמתמ

 ומוי

 הכורבו ,םינשוש העורזה םייחה ךרד --- ךכר : ,וז .ךררמ ךל
 :םענו הבהא תריש ,וז ןחריש ונל היהת

 לק טמר ,רער ,הל המנ ,המנ איה
 ןיב רבע עתפ ןםוד יתברק ינא >>

 55 לח ,ףקנ .יבל הז .יכאלמ .ינפ לע
 ול היה הז המ
 טא חנצ ישאר

 .םולחה ףרפר רוע
 ךר תומיענ קוחצ

 ןהמ יתעדי אל טֶלַב חנו אב |

 -- יב;:יבל: ללוש ,חצה רועה לע
 .הל יתקשנו .טקה הפה לע
 רוחש .ילתלת לגב
 ;בורכה שאר דנע
 ,הז ןח קוחצ אבחנ
 ,'בוש .אבחנ ',הלגנ

 ,תצק דער יבורכ
 ,םות יניע חקפ
 סָה---ןרגפ רזחו
 ,םולחה .ןרגס

 . םאבפמג, עתסנקגשנה 2. 14207 88פגהפמג8 ץה., א 6. : : /

 5 יהרעונ ולא . ןטקה בורכה ותוא תויה בוט המ ,יוח
 הרושמה ןולח לע קפדתמ  יתייה -- בורכ  ותוא לש
 ,ינבהא

 :אתא םרט יחילש,, ,"הדזובואה, םירישה תא וארק

 !םא םתיארו .-- "רחשה םע, ,"םיאובחמ,

 +ימי םירבוע רהמ הכב,
 + "ימולע רות ףלוח

 :קונית לש ומולח הנהו
 לק בורכ -- ימולחב, ...
 ,סנו--ויפנכב ינחקל
 \ :יל הנע--+ןאל :ויתלאש

 ָ ,"ינב .ןדע-ןג ירעש לא,

 / ליל םג  ,םמוי םג ףענו
 ,לא ןג ירעש לא ינאבש רע
 טלב יבורכ קפד !קות"קות --
 4 !טקה לאומשלו יל וחתפ
 !הת-התהתתפ ,חת"חתהחתפ --
 :ךרה .לאומשלו יל וחתפ
 שיק-שיק-שיק ,שיקדשיק-שיק --

 ושיח אנ לאומשלו ול .וחתפ
 --םד וחתפנ וא םירעשה
 ,"--םולח הנהו ץקיאו

 !לפוטסיפמו---הז .ןופלנצק
 --!ןוממש-ירישו--הז ןוסלנצ ק
 :ה לע העיקשה .ימורמד .םידרוי םימעפלש םנמא שי

 ! ,הרוא הלוח אוה לבא .עגר .הלוחו בצעתמ אוהו ןטיפה לש
 4 ךיתמ הלוח .אוה ירהו .הבהא הלוח אוה ,תומולח הלוח

 ,תוזילעו תורענה ויה תופי
 תוזיזפו .תויחו .תוביהרמ הכ
 קול תורענה וכח םש ירתסו יאובחמ ויה םיפי
 |" ינממ ולטנ הברה ,שחלב ינממ ולמנ הברה
 "הלחאו תורענה ויה תופי

 הלוגפ ידיחיל קר ו:תנ וזכ תוטשפו וזכ תויע בט
 .האולמב הנבלהש העשב שרחה יצחב ודלונש

 ןח תורה הנממ ולטנ הברהש, ןטיפה ..תמשנ ירשאו

 ןוחטגו ההמתב הראשנ איהו -- "ןדוסב הנממ ולטנ הברה

 ...רהטל םימשזו תלבתב

 ייתיאר,

 סט ילא

 מת הלא | רסוב-יריש הברה םג שי  ונינפלש ץבוקב

 א .רוושמה לש תונושארה ותריש תונשב ובתכנש םירישה
 שה כה רע םיאור ונא הלאה םינושארה תונויסנה ךותט .אקוד
 / + ותומלתשהו ותוחתפתהב ררושמה

 נה רעשה .ונתער החינמ הניא רפסה לש  ותוינוצח

  ועצהו תושטשוטמ ןיצחו תומוגפ ןיצחש תרופ ג ה תויתואה
 ו?נה לש םמעמ-בוטל םה ער ןמיס ופוסבו ריש לכ שארבש

 ין רתי ןפואב ריש ירבדל .ופחיתי .ונילומש העשה העיגה

 "לו רי אבקש רבכ הז ויה םיואר ןוסלנצק לש םירבעה ויריש

 ...רחא םיחרפ רז םתושעלו םפסאל

 רלונ ול +" .איצומה

 95 ₪. ת.ז 0 תק

 ;םונאיורד א ךרועה
 60 ת.ז. 808.
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 לע המיתחה תשדחתמ

 ---- םלוקהו₪
 (לארשיב רובצה ינקסעו םירפופה  יבוט  תופתתשהב הנליוב אצוי :ירבע ןועובש) =

 .לבור 9 לש ריחמב הנשה ףוס דע ילוי תלחתמ
 תושירדהו םינינקח .לע ןגהל ,הלואגהו היחתה ןויער לש ואטבמ ילכ תויהל .,ול. הותהש :וכרדמ רט ₪

 .ויתובשומ תוצרא לכב יירבעה םעה לש םיימואלה :
 :"םלועה,ב םיאבה םיידימתה םיקרפה המה הלאו

 ירעב ,השענה לכ לע תוריק ,קוחרמו = בורקמ םינינעה | רבדב תורצק תוריקס = ,הפצמ

 . ויתורייעו .לארשי + קרפה לע .םיומעה
 ,םינותעב (ח .ןמזה .תולאשב .םיומ

 ,לארשי ץראמ | םיבתכמ (.ט , .ערט ומ

 .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ = (י . ,תונויצה ינינע רע םירמ

 ..ל"וחב ,היסורב , י"אב .,תינויצב : תויעובש תופקשה (,אי תומרד ,  םיריש , םיהופס =< הקיטסו

| 
 ,תויפרגוילביב  תומישר (,בי , םינוטילו

 + תויתורפס תָועידי : (.גי , תורפס  ינינעב .תוריקסו .תרוקב .ירמומ |

 :יםלועה,ב :התע דע .ופתתשה רשא ,םירפוסה המה .הלאו

 ןויטשנרב ,היבוטייוב | ;ר'ד ,ש  רלפנרב ,בהוכא ,,ב רשא ,.ד .ןרהנייא  ,ןמא  ,,מ  ןיקשיסוא  ,םעה:דחא
 ,רועילא:ןב ,ר"ד ג" םוובנריב ,תיבשחמ לעב ,.ח ,י ץיבוקרב ,,ח ,י רנרכ ,ימע+ןב .,,י -,מ .יקסבצטודהב /
 ,.י םייבנירג  ,,בא- גרברלונ = ,.ב גרברלוג ,םירמ-ןב | ,,\ השמ-ןב ,,ש .ח. ,םהרבא-ןב ,הרובד ןוראב ל-0 ןש
 ,ינדה ,,מ  שינעה ,באוכה .,א .ש יקצידורוה ,עוסהממ6ש ,.א .םונאיורר  ,.ש בונבוה ,6זתמה  ,רהירמש קא

 יז .מ \ יקסבופלוו |, ,צ .גרבניוו |, + להאוו = ,.מ  יקסבצניוז = ,,פורפ ,א .גרוברוו  ,,א  ףידרה <, א -(ש
 ,וא ,י .שווירט ,,ש ,יקסבוחינרשט ,ה"ד .י ןוהט. ,,א ינומרח .,,א יחלז :,.פ ,מ ןאמדייז .,ם'ז מ: גרובליז יקמ :

 ,ריר: תו -הילול ל םולבוטילל ול .א . וקסניוועל .,בקעו = ןהכ = ,םוחנ ימלשורי =, ,א :יחרי ל הפו

 ללה .ןב .יכדרמ ,ן--ז 5 .מ ,םירפס רכומ ילדנמ ,,ש רפול ,.מ ינונבל  ,בקעי = רנרל = ,ןיול-ןמפול =. 1
 ,,א  .י ץידיינ ,,מ: רמחנ ,פכמ יודרנ ., ,ש :רגינ ,ר"ד .ד קראמוינ ,ן"שבמ ,קחצי ןילונרמ ,םהרבא ןמ ,,צ ,י רנלמ :
 ,,ב .,ד יקצולפ  ,השמ .יקסבטס ,נ"ב הניקליפ ,הרובד ריפס  ,עשוהי ןיקריס ,,א. רפופ - ,השמ .יקסנלימס : ,םוחנ םולקש

 ,.א .א .קבק ,.י ןמפוק ,.ד ץיבונלפק ,,ש ץיבונרצ ,.מ ןייזאפ ,.נ םניפ ,בקעי .ןאמכיפ .,.ל' .י ץרפ- ,םהרבא ו
 ,ףסוי .ןיבור ,בר ףב בר ,.ש הלנה ,בקעי .ץיבוניבר  ,,א  םָאר ,םקעי .ילובק .,עשיהי .ץיבורומנק הרוח

 ,המלש :רליש ,.מ :םילש | ,,ר= ץיבונועמש = ,בקעי .גרבנייטש | ,הדוהי :גרכנויטש ,םבילע םולש | ,.א .,ה .יקסלוטוז
 . רועו שולת ,.,פ ןאמפוש :,יבצ .ןיוטש
 ולוימ .ואצי-- שרוח לכב סופד תונוילג 8 ואצי התע דע רשא תחתו ,"ם ל וע ה, תומכ ,תא לידגהל תכרעמה הטילחה .ךליאו

 כ" ,וילאמ ןבומ ,ןוילג למ  םימעפ יתשו. תונוילג ₪ יםלוע,ה קיזחי שדוחב םימעפ :יתש ונייה  ,שדוח .לכב םופד חוני

 ;תוצוהנה .תופסוהה תא כ"ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלכיה .היהת רשאב ,ןועובשה לש ונכות רהוי .רוע''בט

 ,םוקמ  רסח ינפמ .התע דע אבל. ולכי אל רשא

 : ונייה התע רע היחש ומכ ראשי .ריחמה

 5 1 /, הקירמאב |. ,נניליש 9 .הילננאב ,קרמ 9 הינמרנב  ,םירתב 16/ הירננוא-הירטסואב : ל * ו ח ב הנשל לבור 4
 י + הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו קנרפ 18 .הוצראה ראשבו היצנהפב ,קנרפ 10 לארשידץראב ,רלוח

 ,'פוק 86  הסירדאה יונש .דעב

 ,'פוק 46 םירומעה ראש לעו ,!פוק 60 ןושארה .דומעה לע .םיתעברא תקלוחמ טיטפ .הרוש לכ .דעב :תע

 ץטקל .ירכ תחא םעפב .,הנשה \ףם דע .ילוי .ת"חתמ ונייה , תנשח יעיבר .ינשל .םתמיתח תא - שדחל :םישקבתמ  םימחוחח

 . היצרטסינימדאהל -הרקי* .החרט .םולגל

 ,תגוסוהשסחמהש 31  ,ןייהר נ"ע ןלקב "טלעוו יד, .תכרעמה  תועצמאב "ם לו ע ה, לע .םותחל .םילוכו .ל"וחכ מ

 ,.םהיתוצראל ."םלועה, ןנכוש
 +הנלווב .הרוטנוקחו .תכרעמה  תסירדא ,

 קס תהווה 1 041 15", םאתטוס. |[| 3603א00מ ,11 001.15. טגנפס נפה

 תכרעמהל כ"ג. עירוהל ו םירחא םינכוס :י"ע: וא ,"טלעוו יד, .תכרעמ : י"ע  "םלועה, .לע .םמתחב .ליוחב ו
 . תקיורמה םתסירדא תא א .הנליוב



 תואירכה תריפש
 ו ןויה אוה יִרָה < לוע .יִרְבַא רֶאְשּו הָביקה לש ןמָאנהו ימה ָהאַָה- לֶאָפְר ןעְס ןיוח

 אוה יִרָה הָליִכָאָה סֶרוק הָיְתְש55 בוטה רָמְחְנה .בֶרֶעָהְו קותמה ןינ יה -לֶאָפְ ןעָס ןייה

 אוה יִרָה דאָמְל דָועְמּו אירבמה . סגרו ןיומה הקשמה = לאפר :ןעס ןייה

 אוה יִרָה ריִהָמּו לק ,רּומָג ּוּבָעְל הקדְּב רַחויַהְו הָחְלְצמה המה -לֶאְּפְר ןעס ןייה

 נס ןיוח אוה "רה הָכִהִמ שיח םֶפקְתְל ּובושי יִּכ ,ושלחנש ףוגה יִרְבאְל עיסמה ןח" - לאפר :ןעס ןייה

 ַפ ןייה. אוה יִרָה הָניִנַההְו הָאּופְרַה םֶלָועָּב ןימינומ ול ּואָצי רָבְכָש .חָבּויימַה ןח לאפר עָס ןיוה

 וס ןייה תֶא א הָלָחִמ לָּכ .יִרָמִא תוהשל דָחֶא

1 
  .םיִפּורָה םיִצעימ נו --לֶאָּפר

 א
/ 

 .םיאפורה תצעב ועמש יד .ףיוא טנעמאנאבַא סאד ןעמונעגנא טרעוו םע

  יצחו תחא ףכ .יכ ואצמו ובשח םיאפורה גנומיוצ .עשודוו .עבילגעמ .עטסעטיירפשרעפ
 | זרב, -₪%- ןעבעל רעונוא 4 5 " מ 5 5

 ?הא |. הדמ .התואב לזרבה דופי תא ליכמ :
 ןייבש לורבה רוסיו , םיאפורה לש םילועמ . רתויה ןלבור 8 רהאי בלאה א ;לבור 6 רהאי א ראפ : זיירפ

 אוהו ,ףוגה .תא .אירבהלו םדה תא רהטל דב .פאק 50 שדוחא ;לבור 1,50 רהאי לעטרעיפ א
 לכמ החייב לזו . רתויב  ליעומו .םינטקלו  םילודגל  נעטסיוקע רהיא-ןופ רהאי 4 וד ןיא זיא *ןעבעל .רעזנוא, גוטייצ יד

 ךיז טגיסיונ יז .זא ,םוקילבופ ןעדנעועל ם'ייב ןעראווענ טסואוועב יוזא ןיוש
 "ושרו " ילמרכ, תרבח לצא הריכמה וצ ףיוא .ןעלטימ .עטלעצניקעג  ןוא ןעמאלקער עדנעיירש ענייק ןיא .טשינ
 ק'ג ךרכ "חלש ה, לש 'ה תרבוח םימתוההל החלשנ . רעועל  ןעמוקעב

 / (רוש) םיטודמדה םע (ה --!דעומה רבע אל דוע לב (א רעזנוא, טיג ,גנוניישרע רהיא ןופ רהאי ןעטרעיפ ןיאי גידנעהענגיירא
 סו .ןאמליפ .ל ק לאירעטאמ-עועל ןטטנאסערעטניא םעד רעפיוא ,ןעטנענַָאבא עלא "ןעבעל
 ימעודנ הקיתוילביב , .(ם|.] ר ם ש ןו ש רג ,(ףוס רווצ) הטרח (ב = ול ,עימערפ סלא טפיומוא ץנאג ,ןעגאלייב יד ןוא גנוטייצ רעד .ןופ
 .ונול בקעי .(ריש) יתומ ירחא (ג ןעטלאהטנע עכלעוו ,רעדנעב עסיורנ ייווצ ןיא ןעזייר םהרבא ןופ קרעוו

 פג תודהיהו םודוהיה .(י|\197) םינהכיתרותו םירבדירפס (ד 2 / קורדעג ,ןעטייו 0 . 1 ,לבור 9.50 גנולדנאהבוב ןיא טסאק םאוו ,טקורדעג לאפטכארפ ,ןעטייז
 ..- .יקפםילשורי םירפא .עגאבא םעד .ןייא.ןעלהאצ םאוו ,ןעטנענאבא יד :גנוקרעםנא

 "% + (תיחרומ הדגה) ויוע (ה עסוורג ייווצ יד ןעםוקעב ,לאמ ןייא ףיוא רהאי א ראפ /ןיירפ.סטנעמ

 ,(!!) לארשי:תוצופתב (אי ,בולוקופ םוחנ , ,טסיזמוא ץנאג ,רלאב קרעוו סנעוייר ןופ רעדנעב
 8 ,"בא ןינב, הדמה (ו | ןוא ,ד לא ב דנאב ןיוא .ןעמוקעב ןעטנענאבא  עבילרהעי-בלאה יד

 [[1) מישעטו תובשחמ (בי ,ש טיבוגירפיצ .א ר"ד .רהאי .ןעבלאה ןעטייווצ ן'ראפ ןעלהאצנויא םייב דנאב ןעטייווצ םעד |

 .(ךשמה ל אטחה (1 < דנאב ןעדעי ראפ אטראפ .פאק 10 גידנעלהאצוצ

 א + ךרועה לא בתכמ (גי| יקצ בול ,א יי דגאב ןערעי ןעטוקעב ן;טנענאבא עבילרהעי.לעטרעיפ יד ךיוא

 :אנאבא רעייז ןופ רהאי לעטרעיפ ןעטייווצ םעד ראפ ןעלהאצנייא םייב
 : צו ּר ה םי זמ הו ח ה : כ לא 0 דנאב ןעדעי ראפ ל ,פאק 0 ל ,טנעמ

 וה--ילוי "ב ךרכ ."תלשה, לע םתמיתח תא שדחל <מוא ןעמיקעב ןעטנענאבא עכילטאנאמ יד .ךיוא
 7 ימד תא ונל איצמהל הצרמנ השקבב םינופ ,דנאב ןערעי :עימערפ רעד ןופ רעדנעב ייווצ יד טםסוז

 מהו המיתחה ימד הלבק רוחא , וז תרבוח תלבק | :אבא ןעוועג ןענעו ייז וא: ,ןעגנוטיווק יד וצ-ןעלעטש יז .ןעוו
 .םיעדוי  ונא ןיאש | ינפמ ,הבורמ רספה יל  רנאב ןעדעי ראפ .פאק 10 וצ אטראפ גידנעלהאצוצ ,םישרח 6 טרינ

 ונא וז השקבב ,ןיכהל ונילעש | םיראלפמסכַאה = .םווא עגהא ,"ןעבעל רעוגוא, ןופ ןעטנענאבא ע ל א ןעמוקעב אולא

 | -  ,םירבכנה ונינכופל . טסיזמוא ץנאג עימערפ עסיורג יד ,םהאנ
 .לש היצרטסינימדאה 50 טימ לבוה 3 רונ גידנעלהאצ ,טנענאבא רעדעי ןאק םעד רעפיוא

 !םיפסכ חולש מל תבותכה .("רוטארעמיל .עשיאעפארייא,)  רעביב = 69 - ןעמוקעב (ןייוו סעטאר)  ,'פאק
 הק. 00008, 5 213 41800" ו + ןעועל םוצ לאירעטאמ ןעטנעכייצענסיוא א ןעטלאהטנע עבלעוו

 0 46. כ - םספדספמה ו 6. ל

 1 8 < ו ה ו רוב 3166010 3 08 8
 = (וטאטמפאמ]ה, 46. 084180 4% 5. :רמ איה םירצמ ץרא ב "םלועה) ןבופ \

 .!היגוטסינימדאהו תכרעמה לש תבותכה
 תו ה וה 0 א דיי, 0 ה0008. 1101. נז. 9. ,דיאס- טרופב רעטכ ה מ

 8 1811100 0 0180 9 י 3. וסנט קטש ₪818, 2065

 / , ל



 תיעיבר הנש

 %*ע  הוטב-טלקמ .שוכרל | תפאוש | תונויצה 4 |
 ;.לארשי ץהאב | לארשי  םעל  יולג-טפשמ

 .(9'זכ  תמרגולפ)

 בע ןועובש %

 :ןכתה
75+ 

 ,הפצמה לע
 .המורב תישילשה היססה (א

 , םנאילאה תגהנהב םיכוכהה (ב יי
 , ,בשומה .םוחת לוטב דגנכ הלומעתה ג ְּז

 ₪ .םלועדיבירחמו ,םלועדילבמ .(ד
 .ןאמפיש .פ = ,םירדחבו תובישיב .יתורבחה ךונחה רדעה

 .םורפס רפומ .ילדנמ () .השעמה .רופפ ..המלש יח ₪

 ,קרמונ רוד .פורפ (ף וס ,יולה הדוהי יבר לש | היפוסוליפה .תודוסי 4

 . .ןקשריה .צ : : ,"ןרצול. 5

 ,תכהעמה לא םיבתכמ 6

 0 .0) לארשי ץראמ םיבתכמ 6?

 ,תונויצב 8
 . לארשי ץראב ₪9
 ,היפורב 90

 .ץראל:ץוחב 3

 + תויתורפס תועידי 9
 ה . 8 ב ו

 כ 55 שרחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבור % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורב "םלועהע וא

 + ,ךלוד 8/1 תפירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קרשמ 9  הינמרגב , םירתב 10 היראגנוא.הירמסואב : ל"וחב :

 , .חגש עברלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

/ 

 ,2 30 הסירדאה .יוגנש דעב

6 

 : : :הסירדאה

 6תתאהוה ,]90המעפ", 0ההממה, /1ץפאמתצמ, 00הה8נ0תהה 8. ) 2603:000ם ,,11801גננ', 9788

 "₪ פאק 10 ל לכ ד



. 5, ְ ₪ 

 ן) ומתרש הלא לכל קספי "םלוע 4 חולשמו
 יא ילב שדחל םישקבתמ וללהו .ילויב 4
 שה תא

 .םינבוסח לא
 תא תוושהל םישקבתמ םהירעלו םהיתוצראל םינכוסה לכ

 [ 1910 תנש ינשהו ןושארה עברה דעב הגהנהה םע םהיתונובשח

 .םהיתונמזה דעב םהמ עיגמה ףסכה לכ תא איצמהל

 לע המיתחה תלבקתמ

 = טל ועה =
 (1910 תנש לש ןורחאה יצחל)

 .לבור 9 לש ריחמב הנשה ףוס דע .ילוי תלחתמ =
 ==א .םהל םירמונה חולשמב קספה כ/חא אבי לבל דעימ .דועב םתמיתח תא שרחל 0 ומ םימתוחה לכ 7

 "למ ואצי- -שדוח לכב םופד תונוילג 5 ואצי התע רע רשא תחתו "ם ל וע ה, תומכ תא ךליאו :ילוי תלחתמ לידגהל הטילחה תכרעמה
 ירו ל התווה 000 0 < ודו 7 נוה ,9ה-א שו וב ילו צא דול יול יוז 5 טול עי "ב לק רפה דל ו ו יהי שב בה

 ,וילאמ .ןבומ .,ןוילג 5/5 םימעפ יתשו תונוילג ₪ ."םלוע,ה  קיזתי שרוחב םימעפ יתש ונייה ,שדוח לכב .סופד :תונוילנ 9. ךליאו =

 ה תופסוהה תא כ"ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא .ביחרהל .תלכיה היהת רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי דוע .בטוי הא ןוקה וע

 .םוקמ רפח ינפמ התע דע אבל ולבי אל רשא

 ו : םחיתוצראל "ם לוע ה, ינכופ
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 : הנליוב .הרוטנוקהו תכרעמה תפירדא

 קסקהוושוה .,1 00177", םווחסווס. |[| ה 1 גומס תו

 .תקיודמה םתסירדא תא  תכרעמהל כ"ג עידוהל םישקבהמ םינכוסה .י'ע ."םלועה, תא םינימזמה .םימתוחה לכ <



 ,הָּפְצּמַה לַע

 - פאויגב תוס|ט םוייב

 פ'עא ,הרמגנ רבכ הכלממה תמוד לש תישילשה היססה =
 ,םיתש וא תחא הבישיל םימטופירה דוע ולהקי םיטעומ םומו רו
 ,התדובע תואצותו וז .היספ לש היפוא תא םינותעה םינמסמ
 םג ריהב ןפואב ןמסמ וז היססב המודה תרובע לש ."לנה
 תא םגו המודב רשא תוגלפמה לש  ןביטו .ןנקויד .תומ
 ייחב | תנקתמו  ןקתל | הצור הלשממהש ,םינוקתה לש
 , תוגלפמה ןתוא .תרזעב הנ

 לש המויק רתוי  דוע רצבתנ תישילשה  היססה .ךשמב
 היולת םולקומד ברח תא דוע ושכע השיגרמ .המורה ןיא

 רוופ ר"ע תורבה ולפנ וז היסס ימיב םגש :י"פעאו ., השארל
 תועומשה ןתוא דה אלא ולא תועומש ויה אל ירה

 םגו" הינשהו הנושארה המורה ימיב .תורירה .ושענש ,הוי
 תישילשה היספה ימיב .תישילשה המורה לש הימי שא
 ללכ ריעמ וניא הז .רוצב םלואו , רומאכ  ,המורה םויק וגז

 וניא רוצבה ותוא  ,הברדא המורה לש התעפשהו החכ
 ,התעפשה טועמו החכ ןויפר לש הרשי האצות \

 ידוסיה ןיפוא הרומג הטלבה .טלבנ הרמגנש היספה ,ימונ =
 תויארחאש תושיגרמ ןה : ושכע לש המודב תוטלושה תוגלפמה \
 תוזירזו תוריהז ןהו -- הלשמ מ ה ינ פב ןהישעמ לכ ד
 ,הנוצרבש הממ רתוי םג םימעפלו הנוצר תא תש
 םיפירח םירובד המודבש בורה ילהנמ יפמ םיקרונש שום |

 רטשמה, לש ולודגו ותוחתפתה לע הערל םיעיפשמה תוחכה '9
 םימיב , אמלעב יונל אלא וללה םירובדה | ןיא ידה ,'שוח

 םיארבאיטקואה ישאר וליחתהשכ ,תיש ילשה  היפסה לש םינושו
 -נוקה םהיתופקשה תא םיטילבמו תצקמב ףירח ןונגסב םישמח
 הטילחהש ,רברל קהכומ ןמיס הזב וארו םיבר ועט , -
 ,ץראה הטקש רככש ירחא ,הנרמשת יכ ,תמאב שוררל "זה
 םיטעומ  םימי ויה אל םלואו , רבומקואב = זי לש .תוחטב

 ןיב .םיארבאיטקואהל .םהל  תרבוע ,הכורא .ךרד יכ

 ,םהישעמ מו !
 םישענ םוירקע םינוקת .ןיאש --לודגה .ללכה  תמאתנ .בושו
 . ירובצה ןוצרה תורבגתה תעשב ,תובבלה | תוררועתה חעש

 1" == | | תיעיבר הנש |

 == .ע"רת ,ןויס ג'כ  ,הנליו

 עדס ןד/\, 17 10388-ע0 , 1910 \ - 11 .א ג, 30-6₪ ו

 היססה ימיב .דוחיבו : ,המודה הקקחש םיקוחה לכ דוסיבו
 |.  םידמעמה לעו תלשומה תוימואלה לע "הנגהה, החנוה ,תישילשה
 / הכפהמל ,עודיכ ,ומרגש םה םירזה םימעה ,הל רשא םיטילשה
 9 ויה המ ןמז .ינפל םא  ,ךכיפלו .תוינערופה לכ ואב םהלשבו
 :ושכע םירמוא ,םינוקתה תעש עיגת ץראה .טוקשתשכ : םירמוא
 הכלה וז ךרדבו . םינוקתה תעש עינת םירזה .םימעה וטקשישכ
 הקסע ,תוחוטבו תולוד ג תועיפפ העספ ,תישילשה היססה
 תא -- דוע הריתוהו הקסע ,םירוה םימעה ינינעב הבורמ הדמב
 ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה ד"ע ,ימלוחה ךלפה ד"ע םיקוחה
 6 ,םידוהיה לש בשומה םוחת לוטב ד"עו

 לע רתויב ,ןכומכ ,העיפשה  תאוה תימואלה "הנגהה,
 " םירוהיה תלאשב הנד אל תישילשה היססה .םיריהיה ונילא םחיה
 לכב טעמכ שמתשה המורה לש בורה םלואו .יתמאה הנבומב
 רוסיא ,םידוהיהל וחי תא טילכהל ודיל אבש "בוט הרקמ,
 וב היה אל .המאבש רוסיא -- ,אבצה לש הימדקאה לא הסינכה
 תימדקאב םילבקתמ םידוהי ויה אל יכה ואלבש ירחא ,ללכ ךרוצ
 ,ברעמה .יכלפ תששב תובטסמוה ןמ םידוהיה .תקחרה -- ,וז
 תואצותה ןה הלא --- ,ןושארה םויב המלש החונמ | דע .קוחה
 ,דבלב וז אלו .ונל עגונב תישילשה היססה תרובע לש 0
 המודב ועמשנו .ורזחו ועמשנ תאוה היספה ימי ךשמבש אלא
 ףודגו ףורח ירב'ז םהיתועיסו םיכוקרמה  ,םיציבקשירופה יפמ
 םיפרחמהב ההכ אלו החמ אל בורהו ,םידוהיה יפלכ שממ
 . םיפדגמהו

 ריבכהל הרומגה .תלוכיה תא . ,ןבומכ .,ןתנ .ונילא הזה םחיה
 :דוחיב ריהזהלו תומייקה תולבגהה .לוע תא ועו .חכ רתיב ונילע
 ,הבישיה תוכזל עגונב תוטלחההו םינידה יטרפ לכ תרימש לע
 תא הרומג .הסירה ופרהש ,םיברה םישורגה---וז הרהזא תואצותו
 , םידוהי תוחפשמ תואמ לש ןבצמ

 --(םידוהיה םיטטופידהו היציזופואהו

 .תושעל ולכי רשא | תא--ושעו' רמשמה לע ודמע םה
 ,היססה ףיסבו .ורבע  סופיזיס תדובע-- ,ומחלנ ,וחיכוה  ,ורבד
 רנכ ,הידנלניפל עגונב קוחה ר"ע ןינמל המודה הדמעש העשב
 תלבקבו ,םלואה ןמ האציו .וזכ הרובע דובעל היציזופואה התאלנ
 + דיתעל ןמיס .הז ןיאה , הפתתשנ אל קוחה

 ;תישילשזו המורב תישילשה היספה לש "לכה-ךסה, והז



 תכלוה םנאילאה יכ ,האר ,לארשיב תימואלה

 . סנופ תופנפמ  :ףיפומחה

 --יםירבח לארשי לכ 'ח לש הלבוי הב לחש הנשה אקור
 םיכוסכסה ובר הגח תנשב אקור .הל הפי הלוע הניא---םנאילאה
 םיצרפ וצרפנש םידיעמו םידמוע וללה םיכוסכפהו ,הגהנהה ינינעב
 ,הב םיטלושה תאו םנאילאה תא הפיקמה "המוחה,ב

 איה םנאילאה .התלסממ םנאילאה תא התטה הגהנהה

 הדוגא רוציל תמאב התיה םידפימה תנוכ ;ימואל רסומ תמאב

 לכ יכ ,שוריפב רמאנ תונקתה רפסב ,תילארשיה המואה לש

 תא םיפדור ןהבש תונידמה לכב הזל הז עייפל- -םירבח לארשי
 לש הרובבכ תא םירהלו תימואלה תוברתה תא חהפל ,וניחא

 יוברב .יולת םנאילאה חכ רקיע היה םינושארה םימיב ,המואה

 תפחיתמ התיהו להקה תערל הגהנהה הששח ןכלו ,הירבה

 רשועל ח"יכח התכז תונורחאה םינשב לבא ,שאר" דבוכב הילא

 םנאילאה התיה זאמו ,שריה ןורבה לש ונובזע ירי לע רוחיב ,בר

 הילע ונמנ היצנרפב וניחא יבושח תצקש ,הקדצ לש הפוק ןיעמ

 ורבע 1885 תנשמ יכ ,ארבועה תא םיעטהל יד ,םיספורמופא

 ויה סנאילאה  יניהנמו ,תויללכ תופפא ילב הנש םירשעכ הילע

 וחפפ םהמ דחא דקפנ רשאכו ,םיגיהנמ תויהל םמצעב םירחוב

 ושע אל הריחבה התוא םגו ,םמצע תער לע שדח רבח םהל

 הכשלה אלא:-רפסמב םישש -- הנהנהה  ירבח לכ דמעמב
 ,ריחיה תושר סנאילאה התיה ולאכ ,שדח רבחב .הרחב

 םיפינפה ,הינמרג ינב םה .םנאילאה לש הירבח .תיצחמ
 תנשב .לטבהל םידמועו םיפפור דימח ויה הינמרג ירעב רשא
 לעמ ירמגל דרפהל םינמרגה םירבחה ןמ םיבר ורמא 1
 ,חינמרג ןיבו ןהיצנרפ ןיב זא התיה םלוע תביאש ינפמ  ,ןיראפ
 רודל םהל רשפא יא םה  םגש ,ובשח "םיטוירטפ, םידוהי תצקו \

 םולודג םישנא ץרפב ודמע זא .היצנרפ ידוהי םע תחא הפיפכב
 לבא ,רומגה דוריפה דעב ובכעו ןאמינ המלשו םורצל השמכ
 המש אל הנהנההו ,םנאילאהל הבחה הינמרגב הטעמהנ ללכב
 תונובועהב רמולכ ,ברה .הרשעב החטב יכ ,םירבח תערל בל
 הברה רישכה להקה תער לא הז הסחי ,הריב םירומשה םיבורמה
 לע המצע תא הרימעה רשא  ,ןילרבב "הרזעה, תרבח רופי :תא <

 ןילרבב יח םהה  םימיבו .ימואל תצ ק םגו  יטרקומיד םיסב
 היה .אוה .ןהכ ריאמ | ךירנה  ר'דה עדונח ירובצה ןקסעה
 תא תוארל רעטצה הברהו ,ןילרבב םנאילאה לש ףינסה שאר
 תודחאה למסל תמאב ויניעב הבשחנ םנאילאהש ינפמ  ,רוחיפה

 ןמ \ תחכתשמו
 דפיו דמע ,התלועפ תא שוחב האור םרא ןיאש ינפמ .,תובבלה

 הכשלה | ,זיראפב תיזכרמה הכשלל ףינס .רותב ןילרבב הכשל
 ,ותעב רבד ,חהומה ידוהיל .תופיררה תונשב ,זא  התיה .תאוה |

 הל ההנק ,םיפררנל הרזעה תרובעב הברה הפתתשהש סנאילאהו
 , הישעמב בוט םש

 ,ןהכ:ריאמ ךירנה .תמ ו"פרת תנשל ףרוחה תישארב לבא
 :דלוג ירובצה ןקסעהב ורחב זא ,ררפתהל הבשח הליבחה
 ןינע .שרח רגרבדלוגו = ,ינילרבה ףינפה שאר  תויהל רגרב
 הינמרגב סנאילאה .לש  תודוגאה לכ תא וכרלו רחאל---בושחו
 אלא ,ויראפב ישארה זכרמל ףופכ :םנמא אהיש' ,דחא כרמל
 וכרמה י"ע  תודחואמ הינמרגב תודוגאה הנייהת ןמצע ןיבל .ןניבש
 אמש ,הששח יכ ,סנואב תצק זיראפ הזל המיכסה הארנב .ןהלש
 שילחיו ינילרבה זכרמה לחני .אמש וא ,הינמרגכ רינ הל דבאי
 ןיב ויה  םיכוכחו םיכוסכפו ..ישארה זכרטה לש וחכ תא
 םיכופכפל .ודפוה .םוימ טעמכ ינילרבה זכרמה ןיבו ישארה זכרמה

 א" 2

 טטח ג םינורחאה םימיב וולנ םינינעה עבטב, םיחנומה הלאה
 :םמסרפל ךרוצה ןמ ןיאש ,םיישיא

 יעל עריאש | אילפמה | רבדה = ותוא = ,היחיש | ךוא
 עדה חסהב אל ,יתדוקפמ רגרברלוג רמפנ יכ ,רפסמ םישדח
 "כ ,ומשח :ןכל םדוק בר ןמז רומגו יונמ היה ןכ אלא ,אב
 ,ועד לע רמועה םדאל םסרופמ אוהש  ,רגרבדלונ רטפישכ
 ,5לב ולא ןירוטפ וליעוה אל תמאב לבא .םיכוסכסה םג ולטבי
 "גלה אלא ,ורס אל םיכוסכסהו רפרודנמימ אב .רגרברלוג םוקמב
 5 ךאגיב רמ ישארה זכרמה לש ריכזמה ןיב םג ,ורבגו
 עגוו ןיד ורבע ,רגזו ל ק .רמ ינילרבה זכרמה לש ריכומה
 " ןפוודנמיט עיבה רבעה עובשב יכ ,היה רבד ףוס ,םימיענ יתלב
 העומשה יפל .רנוולק םג ךשמנ וירחאו ,םומידב תאצל וצפח תא
 "רווק לבא .ומוקמ לע ראשי ןעמל ,רפרודנמימ תא | ּוםייפי
 ו .ןיטולחל יתדובע תא בזע

 םירגדהו ןידה לכ תא םסרפל העשה העיגה אל ןיירע
 םהנ שי יכ .ינפמ ,םיזכרמה ינש ןיב .תונורחאה םינשב ורבעש
 לע םיסתיתמה םישנאה לש םתומצעל | םיעגונ םיטרפ תצק
 'החוובע , ראמ בושח ירובצ ןינע םג הזב שי לבא ,הלאה תוערואמה
 :זונודמב רפסה יתב יכרצ קופס :םיתשל הרקיעב תפעתסמ סנאילאה לש
 .תחלצה , תוצרא המכב םיפדרנה וניחאל הרזע תאצמהו .חרומה
 מא .תוחכה תורחאב היולת .תאזה תירובצ,| = הרובעה
 .החכה תא דחאל ללכ בל המש | הניא םנאילאה לש הנהנהה
 . ,ועמיב םוקמ הל ןיאש ,היכרגילא איה וז הגהנה ,םתוא ףוסאלו
 .העה הניאו ,ודיב רומשה ברה ףסכה תכב קר איה תחמוב
 .ףסכה חכמ רתוי לודגה חכ םלועב שיש ,תערל

 ןןווש ,הזב אוה ונימיב סנאילאה לש לודג רתויה הנורפח
 "איהש הבוטה םגו ,להקה תעדל ללכ בל המש תישארה הגהנהה
 עו לע לבה השוע איהש הז ידי לע הברה הלטב השוע
 ןונגע לע קר ומרנ ונא .הדפפהב הרכש אציו ,המצע
 ףנה ר'דה תריטפ ינפל םיטעמ םימי ,1905 תנשב ,תחא
 .יטנאילאה לש  .הנורחאה \ תיללכה הפסאה התיה | ןהכ"ריאמ
 ,חנ"ופי תרפח הגהנהה היהת אלש ,ותער לע רמע  חונמה
 טוופמ הנתוה יאנתו ,םיניהנמ םיששב ורחב וז הפסאב , ילגיל
 שלל תחא תיללכ הפסא היהת התעמ יכ ,תונקתה רפסב בתכנו
 ..ווחננש הגהנהה ירבח םיששמ יכ םבפוהו ,הנהנהה רחבה זאו םינש
 םושעו 1908 תנשב לרוג י"פע םירשע ואצי רמעמ ותואב

 7 לע םמוקמב .םירחא רוחבל תושרה ןיאו ,1911  תנשב
 ,תקתה רוע  ורמשנ אל 1908 תנשבו .ארירג היצמפואוק
 ההנהב םיפתתשמה םישנאה םירשעו ,תיללכ הפסא התיה אלו
 , 'רגנתמ וקרצ המכו ,חב>יופי םוש תונקתה פ"ע תמאב םהל ןיא

 שמ םוש ןהל ןיא תוטלחהה לכ יכ ,םינעוטה ישארה .זכרמה

 . ,זכרמה לש ונוצר יבגל תולטובמו תולטב ןהש םושמ

 ,רשא תיוכומה הגהנהה העש יפל ושכע החצנ הארנכ

 .םדגנתמ םמצע םהש םיפינס תצק שי הינמרגבש םושמ ,זיראפב

 .פאילאה לש היכרגילאהש רשפא יא לבא ,יגילרבה  וכרמהל

 .המלעב הל .ןיאש ,ושכע לש וז ןיעמ הגהנה .םויק הל היהי
 טאו ,סנאילאה תא תומ רובל ריעצהל הדיתע ,ףסכה חכ אלא
 . למלשה היכרנילאה ירימ סנאילאה לאגת םימיזו תוברבש .רשפא

 .הל אפרו בשו -- הב

 3 אפ ומה ווט .גגנמ ו

 . ג'ל .ררוע אל .בשומה םוחת לומב  רבדב .קוחההתעצה
 הל  םידגנתמה = וילע  .ואבנש שערה ,,ותוא = יסורה .רובצה
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 לש קרועה קספנש העשב הסנכוה העצההש ,תושמשהה
 יהוז םלואו .התרובעמ החנ תירובצה .הנוכמהו  םייטילופה

 םיטטופידה .ףאו ,יפורה רובצה לש םינוניבה .םירמעמהש או
 העשמ הילא ופחיתנ. אל ,ףעוב העצהה תא ושנפ אל ,לג
 לע ורברו .הב ןיעל  וחיטבה  םא יכ .,תיארו הלולשב הנטמ

 ,הל יוארה שאר דבוכ .ךותמ :תאוה הוא
 ןיעמ העצההב האור  ,תיט"דקה דוחיב  ,תילרבילה תונותעה =
 םישורגה , היוארה העשב הסנכוה יכ  ,תאצומו .הכומ הפח

 ,אפוריאב העודי הדמב .תובבלה תא וררועש  ,היסורב .םּפ
 ילמרונדיאה בצמה לא ןנוכתהל יסורה להקה תעד הא םה סג וו

 העצהה תישענ ןישורג תעשב אקורו  ,הנידמב .רשא .םורוה
 .םינינעה בצמ יפל .ביוחמו יעבט רבדכ םהל .תיארנו הש

 ואלפתה הלחתמ ,םימעפ םסיסכט תא ונש םינמיה םלואו
 רברמ ,םירוחשה לש :ןנרואה ,"אימאנז .'סור,ה תא תוארל לע
 :ופה , הומת רבד היה הז . רומנ שפנהןויושב טעמכ .העצהה ל
 םיקוחל עגונב  ד"וי לש  וציק לע .ולופא - "םיגרהנה, = םיקועו
 ןיפילוטסל חולל ולכי אלש ולא  ,םידוהיה תויכז תא :םילוננטו

 יכ. ,וחכונש רע .םהעד הררקתנ אלו .ולש רלוקריצה "תאמח,
 םניא םה --- ,םישורגה תורבגתהל םרג  רלוקריצה .ותוא

 .רבלב וז אלו ! בשומה םוחת לוטב תעצה לע .תומלוע .םושיע
 לבקתהל העצהה הריתע יכ ,םיאצומו .ןובשח םישוע :םהש וא

 + הבלממהדחמ
 . םיקינזויופה תרטמ  הררבוה םיטעומ םימי  רובעכ לבא

 הנוכב ןהרומג .תואדו לש .ןושלב העצהה לע םירברמ 'םה הונג
 תא ריחפהל ידכב ,הכלממההתמורב לבקתת יכ  ,םיחיטנמ
 \ *! םיפור : ,םכילע םידוהי, פע

 םירמונה .דחאב  .העמשנ רבכ תאוה הלודגה האירקהו
 תא הז הלבח ךאלמ איצוה רבכ "אימאנז ,סור,ה לש .םינורזוה

 םידוהיה םידיתע יב ,םעה תא .דיחפמ .אוה תישאר . ומעו"ולכ +
 ,הבחרלו הכראל ץראב לחנתהלו לבת יוצק .לכמ .היסורל אול
 ,םידוהיה לע המיא . ליטמ  אוה תינשו .היסורל ץקה אונו ואו
 םג םאו ,םלועל תויכ ,םהל ןהי אל יפורה .םע ₪
 םיארבאיטקואה ירהש -- .,וז .העצהל הדי  תתל  המוהה לאות
 + לעופב תויכז  םידוהיה  ולבקי אל זא םג -- "םידגוב,ל םיעווו
 הז לע םיקינזויופה םה ובישי .העצהה לבקתת תמאב " םא לו
 ךביפלו .םימורגופב :רמולכ ,"1905 תנש לש רבוטקוא,
 העצההמ םהב ורזחיש ,םידוהיל הבוט הצע *אימאנז ,םור,ה אשמ
 + .."הארונ תושגנתהמ ענמהל ידכ, ,דעומ רו

 םילהבנה ,םינועמה םידוהיה .,אופא איה היולג .הנוכה |
 ,םהל .היופצה הנכפה תא וניבי ףדנ הלע | לוקמ  .םידחפמו
 ורטפי הזבו .רוא תוארל הכות .לבל ךשחמב .העצהה תא .ורכק\
 םנכהל תחרכומ הלשמה .היהה אמש ,ששח  לכמ םוקונוויוסה
 םירבד וזוא לע .רתול .,המודה .םע .ןתמו"אשמנ \

 ,םידוהיל .םירוחפ וז!
 הנכס דצ הב שי  םנמא םיקינזויוסה .רצמ וז הלומעתו

 העצהה לש הלרוג לע -- עיפשהל הלוכי .אוה יא ל <
 יפלו .ןמזה יאנה יפל ךהחנ היהי  .העצהה לש --
 ןודת הבש | העשה התואב תיארבאיטקואה הגלפמה לש רמעמה ּ
 עיפשהל .תאזה .הלומעתה איה  הלוכי  ךא ..העצהה לע המוזה <
 םיביאכמה םימינב םיעגונ הנה .ונא ונברקב תוחו רה בופ לע

 םישנא ונכותב אצמהל  םילוכיו  ,םימורגופב / םימויאמ .,דחל
 םיאשר ונא ןיאש ,ונרמא ונחנא ןונתאובנ המיקתנ .ןכא :ורטא"

 ,ונבצמ רוע רי אמש ,המורב םירוהיה תלוש ₪

 פ"הכל .קורזלו

 ונא הנושארה םעפב אל .הז בל ךרמב םחלהל ונילעו
 -ורגופ, הלמהש ,וניביוא םה םיעדוי ..וללה םימויאה תא םיעמוש
 ךכיפלו ,םירוהיה .בוחרב הארונ הדרחו תומ תמיא הרילומ "םימ
 תחרכומ התיהשכ | ,היטרקורויבה םנ ,רימת הב םישמתשמ םה
 ררועה אמש איה האריש תרמוא התיה ,םידוהיה .תלאשב עוגנל
 ונניא ונא םלואו ,םהילע םעה תמח תא םידוהיל תויכז תניתנ
 יונילע םיליפמש הזה רחפה ינפמ ונירוחאל .עתרהל םיאשר

 ,יוארכ ררועתהל ףוס ףוס הכירצ היפורב םידוהיה .תלאש
 עמשהל ףופ ףופ ךירצ | םידוהיה תלאשב "ואל,הו "ןה.ה --
 ,המ יהיו -- ,תישילשה המודב

 ו יםירחאו ו יומו

 ב היצילג הזגר "רגולק השעמ, לע
 םיאנקה םיקודאה וגהנ םלוע 'ילבמו םיטוש לש  גהנמ

 קרו .תווצמו הרות .םידמלמ םה םהינכ תא :היצילגבו ןילופבש
 אלו, וליכשי לבל םהילע םירמוש םה רמשמ לכמו :,תוצמו הרות
 ךפס יתכל אקורד םיחלוש םה םהיתונב תאו ,"םייוגה ךררב וכלי
 רתנספה לע :הניגנו תיתפרצ ,תינלופ ןתוא םידמלמ  .םייונה לש
 םה רמשמ לכמו ,רתנספה לע הניגנו תיתפרצ ,תינלופ :קרו

 . תרותו לארשי תפש םג הלילה .הנרמלת לבל ןהוא .םירמוש
 +תולפת הרמלמ ולאכ הרות ותב תא הרמלמה לכ---ירהש ,לארשי

 ..םיצור .םניא ,קויד רתיב ,וא םיעדוי םניא הלא םלוע ילבמו
 " ,הער תוברתל תואצוי---םהיתונבו םהב םידרומ םהינבש ,תערל

 --,לןטב לש די תעונתב םמצע תא םה םירטופ --- ,הֶא --
 ! -- 1 םחרי םוקמה

 . ילבמ רומשל חרומ .ה"בקה .ןיא ,ללכ םחרמ וניא .םוקמהו
 . םיררומ םינבהו ,ץוחלו םמטוחמש המ תא תוארל םיאריה ,םלוע
 ,הער תוברתל תואצויו תואצוי תונבהו ,םידרומו

 "רגולק השעמ,ש אלא ,םוי  לכב םישעמו
 ,וב שיש רחוימה ביאכמה ץוקה ינפמ הבורמ

 א :יוקארקל  הכומסה הזרוגדופב הרד  רגולק תחפשמ
 :,םייונ לש ךונח תיבב וכנתתנש תונב יתשו םיקודא םידיסח םאו
 ןתויהב ,ןרפס תיבב ןדומל .קוח תא תונבה ורמגשכו , גוהנכ
 רבכש םאהו באהל היה ירב  ,ו"ט תבכ הינשהו ויט תבכ תחאה
 :.ושכעו ,םלשנו םת לכה ,יוארכ ןהיתונב ךונח תביח ידי ואצי
 . םיריתעה ,ןהילעבל דבעתשהלו ןשאר רעש תא חלנל :ןרות עיגה
 " אל, רשא םינב לדגלו תדלל ,לארשיב תוארוה ירומ תויהל
 לש ךונח יתבב אקוד הנכנוחת רשא תונבו "םייוגה ךררב וכלי
 .אסריג 'ןמצע תונבה םלואו ,רדפה לכ ףופ דע רמונו -- ,םייוג
 < רובעש אל ,רעש חולנ אל :ןהל התיה ',תרחא ירמגל ,תרחא

 < :רפס תיבו הנוילע הלכשה -- 0 תונבו םינב .תדיל אלו םילעב
 .,,ןוילע

 " < הכרה ,ראמ השקו הכורא התיה המחלמהו ,המחלמה שומתו
 םהיניעש העשב םיקורא םיאנק םאו באל םהל שי "םיפָי ןיז .ילכ

 ;תוללק םג ויה :םהב .תודרומ ןהיתונב תא תוארל םאתפ תוחקפנ
 תערמ .אלש ןיפורא . םג .ףוסבלו תיכב  רנפה םג : ,תומולהמ םג

 =! - םוסרפל הכז

 םנ הל שי ףרע תוישקו חכ הברה םלואו .ןוצרמ אלש ןישודקו
 לע רובעל הבלב .הטילחמ איהשכ ,ףרוע השק םע ,לארשי תבל
 < שמחכ ורבע :התרטמל עיגהלו הכרד לע הל םיחינמש .םילושכמה
 " הראשנו הלעבל .העמשנ אל וז .,ןררמב ודמע  רגולק .תונבו .םינש
 ,ללכ .הסוראל הבל תא המש אל וזו היאושנ ינפלמכ הל הרז

 / \תכ ןברקב .לשב רבבשכ .ןהידומל .לע ודקש ןהיתשו ,ףוסבלו.
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 ונפ .םש ורתסנו ץייוושל .ןהירוה = תיכמ . וחרבו \ ורמע * ,לבפה
 ,ןתיבל בושל תונבה הנביחתתש ,טפשמ ושררו ןיד תיבל .םירוהה
 ,םירוהה לש םתוכוב ןיד .תיב הרוהשכו ,ורגב אל ןיידעש  םושמ
 ושררו אניווב רשא ןוילעה ןירה .תיב לא אנלבוק תונבה ושינה
 םימי ןהב .ורמעתהש ןהירוה לא בושלמ הנרטפתש .טפשמ ןה םנ
 םיתאמ ןהל בוצקל ובייחתי םירוההש אלא 'דוע אלו ,םיבר
 שררמ תיבב ןהידומל תא רומגל הנלכותש ידכ ,שדוחל םירתכ
 םיכרוע םיטנרוטס :רגולק. תויחאה וכז לודג "דובב,לו ,םיעדמל
 טנמלרפבש םידוהיה םיטטופידה דחאו | ,ןהבוטל 'םיגניטימ
 (םיטסיליצופדםינלופ ספ 5ה רב ח ,טנאמאיד ר"דה ,ירטסואה
 .ןנידו ןנובלע תא םימפשמל רטסינימה תאמ טנמלרפהב .עבת

 ,רתויב .ביאכמה .ץוקה חנומ ןאכו
 טולשל םירמואו םהיתונבו םהינבב םידורה ,םירוה לש הז סופט

 םלועב םג אלא רצה ונמלועב קר אל אוה יוצמ ,הרומג הטילש םהילע .
 תרימש איה םהלש אחסונה ..תואחונ יונש תצק קר ןאכ שי ,בחרה =

 -- איח  ונלש אחסונהו ,רמעמהו החפשמה סוחיב םייילתה םונהנמה
 תונברק וז הרימש םשלו .תיתד .הרוצ ושבלש םיגהנמה תרימש

 ךותב םגו םיכשחהו םירצה ונא :ונילהא ךותב םג םוי םוי םיברקנ
 א קוד תויהל םיבייח םינב ןאכ ,  הרוא םיפוטשה םה םהילכוה
 א קוד תויהל . םיבייח םינב םשו הרות ירצונו  להא  יבשוו
 ןנוצרמ .אלש | תונב םיאישמ ןאכ  ,תוברחב ,םישקשקמ .םירקנוי
 ןנוצרמ .אלש תונב םיאישמ םשו .,תקמוצ" ןתאירש .,הרות ידמולל

 ,םייחה תחמשו םייחה חכ םהמ .ולטינ רבכש ,םיפרגו םינוָבאבל | '
 כ"ג .םירוה ןוצרל םיענכנ םניאו  .םיררומ םינב לש םופטה = |( < *

 רוד .רצה ונמלועב םג. אלא בחרה םלועב קה אל רככ הז יוצמ
 ,ונא ונרוד .;תודרומ תונבו םידרומ םינב לש רוד היה םילוכשמה ' ! =

 ,תודרומ תונבו םידרומ םינב לש רוד אוה  ,םינויצהו םיימואלה רוד =
 רגולק תונבו .דוחל םי לל קמו רדוחל םידרומ לבא .

 רשא ןתנלבוקב .םאו בא .תוללקמ .םא יכ ,ןהירוהב ןה תודרומ אל
 לכ לע .תויחאה תורפסמ .אניווב רשא ןוילעה .ןירה תיבל ושינה
 תונבש  .הזכ יניצו םג .ןונגסב ןהירוה תיכב ןהילע רבע רשא
 תולוכי ןניא .,הרהט תצק וליפא ןהב הרמשנ רשא ,לארשי
 לש ךונח תיבב ןהירוה תערמ ןתודליב וכנחתנ ןה ,וב שמתשהל
 ןהירוה תעדמ אלש ןתורחש ימיב ןתרות תא ולבק יאדובו ,םייוג "
 ןתוא ודמל .אלש הארנ ןתנלביק  ירבד לכמ : םייוג ירימ 'כ'ג

 ,ללקלו אונשל קר .ןתוא ודמל םא יכ ,בוהאלו דורמל "<
 תונב לש ןטפשמ שרוד .טנאמאיד ר*רה השענ םנחל אלו

 ותנוכ התיה אל אוה םג . ונימ תא ןימ אצמ : טנמלרפהב רגולק
 תונגב רבדל רוחיב אלא  ,תובלענה לש ןנובלע תא עובתל קר -
 . ללקלו--תונגל  ,תודהיה |
 םיאנק םאו ,ונברקב םה שדח סופט םאו בא יללקמ 5

 תודרומ ירה ,םה םלוע ילבמ ,רגולק תובאה לש םסופטמ םיקודא
 .ןה םלוע תובירחמ רגולק תונב לש ןסופטמ

 .ןאמפיש סחניפ

 .םיִרָדַחְבּו תובישיּב יִתָרְבִחִה ךּונחה רֶדָעָה
 וא ו

 החיש יל .התיה וניתובישיב יתורכח  ךונח רדעהל ענונב =
 ,םנמא יל הדוח .אוה .תובישיה ישארבש םיניוצמה ןמ רחא םע =

 וז ןיא ותעד יפלש | אלא  ,תובישיב .נהונ יתורבח  ךונח ןיאש
 דימעהל תוכירצ תובישיה :  וירבדל .ןתנ .םעטו : ,'ללכ .אתועירג =

 -- םרזה םִע. םיפחסנ סניאש ,טפוש חכו הלולצ העד ילעב םישנא
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 נעל לולע יתורכחה ךונחהו ,אוה ואטבמ יפל ,םיילאודיבידניא םישנא
 % בחלתהל ריעצ לש ועבטמ . ותוילאודיבידניא תא ריעצה תאמ
 | ןונתלתהו ,םירכח תדוגאב רמאנה  ,ץצופמ = רובד לכ ודי
 "ימת םדאה השענ תורוגא ךותב .תומרה תא תמעממ וז תיעגר
 ,יטפשמ תכל קר עמשנו ותעד לע דמוע תויהל ןורשכה ול דבואו

 נטל וריב שיש , רבד לכמ .ןהיכינח תא רומשל תובישיה לעו
 1 . תישיאה םתומד תא

 .יתחנחה ךונהה ררעהש ,יתרמל הזה הבישיה שאר יפמ
 קננדפ הטיש תאצות אלא ,הרקמבש רבד  וניא תובישיב
 וול םיעדוי ויה אל םירחא  תובישי-ילהנמש רשפא  ,תמיוסמ
 יונ לבא ..תאוה הטישה לש הקומינו המעט תא יתחיש שיאכ
 ןונ\ ,יתחיש שיא תערל .תמאתמ 'םתעד רברדה רקיעבש | ,יל
 הע ןוול םיבייח ונא ירה ,המיוסמ הטישב קסע ונל שיש

 | ,איה הנוכנ המכ דע ןיר איצוהלו
 ומ -- ותוהמ י"פע  ילאודיבידניא אוה  ירבעה  ךונחה יכ

 ,תונישוב : קר אל גהונ .ילאוריבידניאה  ךונחה ,גילפד ןאמ תיל
 "ונע ימואל ןויזח אוה ילאודיבידניאה ךונחה , םירדחב םג םא יב
 תואיצמה לש היתויחרכהי ,ימואלה וניפא לא ,הארנכ ,םיאתמה
 "למ ונל רופי שמשל תוילאוריבירניאה הכירצ  ךכיפל , והורצי
 "הטשה העיקפמ תמאב םא ,תערדל ונילע םלואו . ךונחה .תולאש
 + ךונחה ךותמ ירמגל  תויתורבחה תא תילאודיבידניאה

 'ןזתפ ,תאוה הלאשה תא  רתפ רבכש םלועב םִע שי
 הת ,הה םעה אוה ילגנאה םעה .טלחמ .ןורתפ אוה םייחה
 :שגוהו םזילאודיבידניאה, ורמאמב 1800 10011186 בתוכש המ
 תולאידיבידניא ייולג הילננאב םיאצומ ונא,: : "הילננאב ילאיצוסה
 פיננעל .עגונב תורגאתהל ריבכ חכ םג הו םע .דחיו ,םיריבכ
 הוונע דונעל לוכי  ילגנאה ;תעמשמ םגו תוילאודיבידניא- - םייללכ
 וגאתמ םילגנאה ;םירחא לש תוישיאה לע קיעהל ילכמ תפתושמ
 ",האוה ארבועהו ,"ישיאה שפוחה תא תוחרל ילבמ >,תודוגאל
 :זא\  תוילאודיבידניאה | תא  ינומרה | ןפואב | ודחא \ םילננאהש
 " הונומב תוילאוריבירניאהש ,הרומג .החכוה .החיכומ  ,תויתורבחה
 הנווחאה ווש אלא ,תויתורבחה תא תרתוס הניאש קר אל ןוכנה
 .העא תיתמא תוילאודיבידניא . הנושארהל יחרכה יאנת איה
 תושיא איה  תוילאוריבידניאה, =" .הרכחל .ץוחמ תתפתהל הלוכי
 חלעפה = ,התושי = תא .תטלבמהו הלש "ינאה, תא תרכמה  ,וזכ
 'םוא ינב תרבחל ץוחמ ,"םישנא תרבח : ךותב היגרניא .ךותמ
 .תוררובתה  תוילאודיבידניאה  תישענ

 . םשיא  ךנחל אופיא איה  ילאודיבידניאה  ךונחה  תדועת
 ,₪ ךותב רובעל .,םרזה .ינפב דומעל ולכויש .,הלאכ םיקצומ
 ולעב םישיא ;לגו לג לכל שארה תא ןיכרהל  ילבלו  םייחה
 , חחורה ירי לע שטשטת אל םתרוצש ,תירסומו .תינחור המוק
 תאו . הקצומה םתושי תא טילבהל  ולכויש םישיא  ;תוכשונה
 - ונעה ךונתה תרטמ םג תויהל הכירצ תאזו ."תישפחה םתריחב,
 םיחה ןמ-= ולידבהלו .ידוהיה תא קיחרהל אל  ,ילאודיבידניאה
 לגוש דע ,ב"ב קצומ ידוהיו םדא והושעל אלא ,םויתורבחה

 .! םיתורבחה םייחה לכ לע ישיאהו ירוהיה ומתוח תא עיבטהל
 לנושמ  ,גרדומ .יתורבח ךונח .י"ע קר רשפא וזכ הרטמ גישהלו
 .רשא יא ,יתורבח  ךונח . ילב .םיימואלה | ונייח לא .םיאתמו
 תויתובחהש ינפמ <> ןה ,ילאודיבידניאה  ךונחה * תרממ גשותש

 םטעט ינפמ ןהו תוילאודיבידניאה לודגל יחרכה יאנת המצעב איה
 ךותב םג  גהונה  ,עודי .יטקדיד"יגונרפ םיצנירפ שי  ,םייטקריד
 ותא רמשי אלש רשפא יא אליממו ,ינחורה ךונחב םגו .ינפוגה

 זראוה הוח פיצנירפה , ילאודיבידְניאה ךונחל .עגונב םג .פיצנירפה

 ; ! !ןויסנב םדאה הדָמָעה



 (ן5) :

 ונא, :בונאחראט 'פורפה בתוכ ינפוגה ךונחל עו
 לולע היהי לבל ,ףיגה לש הגיפסה חכ תא שילחהל ורנש

 ,םוח ,רוק ןוגכ ,הערל וילע תלעופה .תרחא וא וז העפשה

 לכ םרוק םיכירצ ונא המודכו יאמיכ לער  ,ןואש ,ןורטנלא

 ןבומכו .קצימ ותושעל רמולכ | ,םהילא = ףוגה תא לעזו

 ."הרומגה הגרדהה תא ומצע הז רבדב | רומשל ונא
 ךוגחה ד"ע ורפסב קול  ןוזה | רמוא

 יאדו  ירסומהו יתרה ךונהב ."שפנה | תואירב םג ןנ

 ןויסנ ,םהרבא ןויסנ -- ןויסנב הרמעה לש | פיצנירפה ₪

 זאמ אוה לבוקמ ילכשה ךונחב םג | .ירבעה  םעה .|ויסנ

 ןיא--העטהה ,הדיחה | ,הזה פיצנירפה לבת תוצרא לכב
 ,ינמורמכ .ןויסנב םדאה לש ולכש .תא  דימעהל אלא .תואנ

 .הזה פיצנירפה לע רמוע ,יכונחה ונבומב ,ידומלתה דודחה טו

 :הוהה, .ינימ לכ .תובישיה ישארל הז רבד עודו  לכמ ו

 ןתנוכ ןיא םאה --  תוילופלפה תוישוקה | ינימ לכו ."חוא
 חכ תא תוסנלו ינויגה .תחפ יפ .ירבע ל ע דימלתה תא ד

 םא ןבומכ %הנממ לצניו רמשי/וא הב לופיה

 .ילכשה  ךונחל .תלעות |
 ינשה טוחכ רבוע ןויסנב הדמעה לש הו פיצנורפ
 תישונא  המדק לכ . תושונאה לש | התוחתפתה לני
 . תונויסנב דומעלו תונושה  תוכובמה ןמ תאצל ןורשכב ה

 תא הב רומל הנוכג רתויה הרמה איה ןויסנב דומעל ז"ל
 אוה רומגה קירצה ,ריחיה תא םגו ,םואלה תא  ,הלוכ תושו

 לוכיש ,הז והנה רומגה | יתוברתה םדאה = ,ןויסנב 'דמע
 רמוע לכה .םישקה תונויפנה לכ ךותב םייחב וכרד תא

 תויהל ןפוא םושב לוכי וניא ילאודיבידניאה ךונחהו .,ןויסנה )
 -ידניאה .ךונחה תרטמ/תא גישהל הנוכנה ךרדה ,ללכה ןמ /
 ,ןבומכו = ,יתורבח ןויסנב דימלתה תא רימעהל \ אוה ילווזנ
 ,הנוכנה הגרדההו הדמה לע רומשל נא םנוז

 , ןתוא תערל-- איה םייחה תונכסמ רמשהל הדיחיה ךרדה,
 םידקמה לכו ,הגרדהב ךונההל רסמהל | הכירצ 'תאזה העוז
 הרומג העידי-יא ךותב םיכנוחמה  םיריעצה, *,,,חבושמ הוז
 .םיאצומ םה ירה םרפס תיב ילתכ תא .םיבזוע םהשפ ,םלועה

 ,םהירומ םהל ורייצ רשא הזמ ירמגל הנוש אוה הנו םלועה

 יכינח ואבי .. ."ירמגל רחא ןיממ  םיכנחמ | תאמ הע"
 ךינחכ ימ .הלא קול ירבר וקרצ המכ דע  ודועיו ונוח
 םנכהל רמוע אוהש ,הזמ  ירמגל הנוש  םלועב .ןוהנ הינע
 םינהונ י"נב יח ויה םינפל .הבישיה ןמ ותאצ ירחא וכוח

 היתומא 'דמ  אצוי היהשכ ,הבישיה ךונחו ,תידומלתה המרות '
 ויגוופקשהל הדגנתה אלש תואיצמ  ךות לא סנכנ היח ,ותבישי *
 ונימיב םלוא ,וידומל תונש ךשמב וכות לא גפס רשא תושגרה ל

 תואיצמה ייח םה םיקוחרש ,תודוהל .םיכירצ םיסקודורואה םנ '*
 תא רומשל םה .םיצור םאו  ,תידומלתה המרונחמ | םירוחיז ל
 ,תרחא ךרד םהל ןיא ירה ,םייחה םלוע  תונכסמ הבושה

 טאל וליגרהלו :ךינחה בלב םלועה .תעד תא איבהל םא ל
 -- תואיצמ והעלבת אל הבישיה ןמ ותאצבש ירכ  ,תואיצמה לו %

 ,ירמל = וחיכוה  :תונורחאה = םינשב . גנא  ונייח = תודב |
 , םצמוצמ םלועב ירוהיה ריעצה תא רוגסל רברה ןכוספ "
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 וניריעצ ויה ,היסורב תויתורבחה תועונתה לש :.לשחנה םמורתהשכ
 ילאודיבידניאה םכונח תורמל םרזה םע ופחסנש םינושארה ונא
 ונמעש ,אכודמה בצמה .ךכל  תונוש תובס ומרג ןבומכ , ירוהיה
 םרדנמ  ץרפתהל וניריעצ תא | דוחיב ררועש אוה וב  אצמנ
 רישכה :םכונחש םישנא וניריעצ ויה ילמלא םלואו , אצומ שקבלו
 תירובצ הדובעלו .תורורב תוירובצ תופקשהל ,םיירובצ םייחל םתוא
 ילבלו = ןויפנב דומעל | םורמולמ = וניריעצ ויה .ילמלא ,האירב
 יכ  ,הלקנ לע .תישיאה םתרוצ תא שטשטלו רובד לכמ לעפתהל
 ויה אל ,ירמנל תרחא תונושה תועונתה ךותב םתדימע התיה זא
 תחא הפיטב םירבוע : ויה אל ,"תומלוע  םישיערמ,ו םיבהלתמ

 :םיללוצו םיעקוש ויה אל ,הצקה לא הצקה ןמ הבר הלומקבו
 םא יכ | ,תונרקנו תונרקח | ,םילמ ינימ לכ לש םוהת ךותב
 כ"חא םתוא איבמ היה אל  ןוחצנה-יאו ,םישועו םילעופ ויה
 ויכנחמ והוליגרהש וא ומצע תא ליגרהש ימ :,ארונ שואי .ידיל

 המוצע תולעפתה ידיל אב  וניא יתורבח  ןויסנב * דמוע  תויהל
 .הרקמב שואי אלמתמ וניאו וכרד דבוא וניאו עגרל ןוחצנ .ייע
 ונברקב התלנהנש הארונה תויסלובנוקה .ןוחצנ יאו הלפמ לש
 אושלו .יתורבח ךונח רפוח : ךותמ ונל האב תונורחאה םינשב
 ;פניא ךונח הז ןיא ,ונל רשא ילאוריבידנואה ךונתחה תא חבשנ

 ןורשכה תא םג הישיאה הרכהה םע דחי התפמה ,ילאודיביד
 .ויתחתמ רופי .ול ןיאש ,יכרנא ךונח והז . הנוגה תירובצ הדובעל
 רומשיש אוה .תובישיב יתורבחה ,ךונחה  רפוחש ,רמאנ אושל
 "הרימשש, תואורה וניניע ןה . םיכינחה .לש םתוילאודיבידניא לע
 םע ףהפהל 'ילבל תובישיה יכינחל ללכו ללכ הליעוה אל וז
 רובה לכמ בהלתהל םינושארה ויה הבישיה יכינח אקוד , םרזה
 םיה לא םיצפוקהו םינאושהו  םישעורה . ויה םה .אקוד  ,ץצופמ
 %" םינושארה םג םה ויה הלפמה האבו היצקאירה הרבגשכו .הנושאר
 יב .הקיר םשפנו םברקב ללח םבלו הכרעמה ןמ וסנ ,שואיל
 .:הערבו הפוקו המוקב דומעל תיכונח הנכה םוש םהל התיה אל
 . םייחה תוכופהת .לכ ןיב .הלולצ

 בחר ומצעל אוהשכ "יתורבח ךונח, גשומהש ,וילאמ ןבומ
 ס"היב :ילתכ ךותב :יתורבח | ךונח גשומה ןמ :רתוי הברה .אוה
 שיש המכ :רעו .ינשה תא םג ללוכ ןושאהה 'םלואו .הבישיהו
 אוה לוכי הדמב הב ,ללכב וכינח לע העפשה רפסה תיבל
 ילבל רשפא יא הז ןבומבו .  יתורבחה 'וכונח לע 'םג  עיפשהל
 רימת  םרוג וניתובישיו וניררחב יתורבח ךונח ררעהש ,תודוהל
 םיימואלה | ונייח  ינינע  לכלו = ונריעצל | ,'ונירליל הבר  הער
 ונאשי וז הפוקתב הלקלקה תשנרומ רתוי רועו = ,םייתורבחהו
 ;ושכע הב ןימייק

 יג
 '% הנה התע לבא | ,ןיכרעה יונשל ונירפוס ופימה הנה דע

 ןוחל ןיאו -- ,ןיכרע .יונש םישרודו םמצע םיפיקתה םייחה ואב
 יונש לש הפוקת איה הב ןימייק ונאש וז הפוקה .ףיקתה םע
 םהש | הרמכ  ,םיינידָמהו םיירובצה  ונייחל = עגונב .םג .ןיברק
 ונייחל .עגונב םגו ,הלוב  הנירמה לש הייחב  םיזוחאו- םיכובס
 הלוכו תרצויו , הריצי לש הפוקת יהוז ,ונל םירחוימה .םוימואלה
 "שיאה המתוח תא עיבטהל הלגוסמה הקצומה תוישיאה קר תויהל
 .הל ביבסמ רשא לכ לע

 ןיא .הזכ .ןיכרע \ יונשל ללכו לכ םינכומ  ונא ,ןיא ונאו
 תולגתפה | אלו .ףויתורבח  תויטנו םייתורכח םילאידיא אל

 יתורבחה  הריציה
 ונל
 חַכ .ותיא ונל ןיאש ש"כמו ,םייתורבח םייחל
 :ןיאמו , םייתורבחה םייחה לע עיפשמ תויהל םהאה תא לגפמה
 סג .ונל םתונקהל .לדתשנ אל םא ,הלאה םירברה לכ :ונל ויהי
 כ לש 55 חה יע
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 לש ונויבצב .רדחהו ,"רדחב, ובורב ךנחתמ ונלש .ןומהה
 ויתושירדל אלו יתורכחה ךונחה לש ויתושירדל אל םיאתמ וניא ושכע

 יכינת םה םבורש ,םידמלמה יכ ,ילאודיבידניאה  ךונחה לש

 .הלאה תושירדה ד"ע .אוהש .לכ .גשומ וליפא םהל ןיא ,תובישיה
 " היצנגילטניא,ה .םגו- -תוינוניבה .תורדשה---ונלש "םיתב-ילעב,הו
 ,םיייבושה  ,םינברה ,םירומה --- וללה תורדשל תמאתמה ,ונלש
 .יתורבחה ךונתהה רפח םהל םג.ירה --- םידמולה = ,םידיגמה
 אלה תוטיסרבינואהו = תינויסנמגה | ,ס"התבב = וכנחתנש הלאו

 הלודג .רתויה הנכסה ונינפל ירהו * ,ונל רזה יתורבח ךונח ולבק

 ךונח םהל שיש וללה  ,םיימואלהו םיירובצה | ונויחל .תפקשנה

 י"פע ונל םה םירז .תירובצ הדובעל הנכה וזיא םהל שיו .יתורבח
 ,ללכ הריצי חכ םהל ןיא--ונלשמ םהש הלאו .םהילאידיאו םכונח
 םינברה . םייתורבח | םייחל תולגתפהו הנכה טוש םהל = ןיא יב
 םירז םילאידיא ,יכרב לע .תכנוחמה היצנגילטניאה :יכ .םיננואתמ

 המו .םיירובצה וניח לע העפשהה לכ תא הל השפתש איה

 הכונח | י"פע הל שי היצננילטניאה התוא ירה %רבדב שי .שודח
 יכינחתש העשב ,תירובצ הדובעל תוצוחנה תולוגסו תועידי תצק-

 ןבומכו ,הלאה תולוגסהו תועידיה תא םירפח םירדחהו תובישיה
 .הנותחתה לע םינורחאה די

 ייחב ונתופתתשה לע ,הלהקה רודס רבד לע םירברמ .ונא
 םיירובצ םייחל ונתוא רישכמ וניאש קר אל ונכונחו ,הנידמה |

 !רבדב בכעמ רוע אוהש אלא םיינידמו

, 

₪ | 
 .המלש ייח

 השעמה רופס

 תאמ

 ,םירפס רכומ .ילדנמ
 (* ,זט

 ,ףרוחה ותואב םייח :יבר לש .ותסנרפ יקפע ויה םיערו םישק

 ותקחוד העשהש ,רכינ היה וינפ ךותמ ,םדוקה קרפב רבורמ ובש
 היה אל ,םלועמ םייח יברל ול ייה אל תוקחוש םינפ .דאמ
 םיללוהתמ םינבה ויה ,םימעמ וירבד ויה ותיבב ףאו ,החיש הברמ
 ,םלכ וקתתשנ רימ חתפב וילגר לוק עמשנש :ןויב ,תיבב החוצו
 ,םינחתרה תובאה םתואכ הער ותעיגפו.המיח לעב היהש םושמ אלו
 וחצמ ,םיפעוזו םימעזנ אל לבא תוקחוש ויה אל וינפ ! םולשו :םח

 == .תוקירבמ ויניע ,ובלב תובשחמ תוכר ינפמ -- טמוקמ הובגה
 ,ןיוכתט היה ותיב ישנאב הרמ קורזל אל .ובש הרות  רוא ינפמ
 היורשה ,הממדה לע רעטצמו םתוא םחרמ היה ובלב ,הברדא
 ,וילע ושפנ האצי וירבאמ רחאב םינבהמ .דחא שח . וינפב .תיבב
 םיעמשנו ותוא םידבכמ | ויהו וללה ויתורמ תא ותיב ינב ועדי
 וינפו .לודנ יוניש וחור הנתשנ ףרוחה ותואב אלא -- .הבהאמ ול
 וידיו = ךליהו ךליה תיבב וכוליה תעשב | . תופעוכ םינפ ושענ
 ,דמועו | עסופ = רמועו  עסופ , רימת = וכרדכ < וירוחאל

 ,ונקזב שמשממו םעוב .לכתסמו ןיע שמול ,וינישב ותפש ךשונ | =
 ,ונמז םדוק וילע הצפק הנקו ;וב וארנ תונבל .תורעש הברהש
 .העש התוא היה שלשו םיעברא :ןבכ

 ,ותחפיק איה רשב לש אפקטה
 תליכאב םיטעממ :וליחתה .וריע .ינב .וששורתנש .העשמ

 אלש ,ץוחהרשב .יאשחב ופינכה םהמ אלא ,דבלב וז אלו ,רשב
 לעש רוסיאה ,הבורמ רספה הזב ול" ומרגו ,םכמה תא םלשל-

\ 
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 - >< םלועה <

 תרונח .,תואצחרמ יתבב :םישמשמו = תויסנכ = יתבב |

 חוג םייח .יברו-םינצל תכו ,םינלטב \ ,םינרבק ,םינחרבו

 על רועה יאובמב  םיבבוסה םירמושה םג ,איה יניסמ אל ירה לנו ראמ םישק בערהו תוינעהש ,םולכ .ליעוה אל ץוח רשב
 נע אומנש ,ץוח .רשב םהמ איצוהלו םיבשו םירבועה לכ
 המטשמו הביא ,תוללק וילע ואיבה  רועו וליעוה אל םה םג
 . ,םיקושעה תעמדו תומורעת

 ונוח יטד םלשל םייח יבר- קספו םיטעומ םימי ויה אל
 / ןחפו ,הו ער ןינעב םירחא ןוממו ונוממ .רבא ,רשב לש
 ןטנ לש וירבדב ותוא  תוזבלו וילע .עלל ריעבש םינפ יזעל
 1 : וינפב םנו

 וה ול ןיירע ,םלועה תויוהב היה חקיפש ,םייח יבר
 קב .קוחהל תולובחתב השוע היהו ,וקחד תעשב שאיתמ
 גו ךכ ,וחמכח .בורכ אלא .הערה תעה רובעתש דע ןיתמהלו
 ק םדא .ינב .יפמ  ותפרח עומשל וילע היה השק ,ותולדג
 עיט ויה אלו ,הנושארב םהילע תלטומ התיה ותמיאש ,םילפשו
 י ,וינפב הפ .תוצפל

 ;ןנה תרצ הפסותנ םייח יבר לש ותסנרפ יקסעב וז הרצלו
 ןונוו ,האל .התיה שפנ הלעבו לבש תבוט .ותב האל תרצ
 וושממ שיאל התוא אישה םייח יבר .תיבה תגהנהב םיעמשנ
 וו היה הלעב .ונחלש לע םיכומס ויה הלעבו איהו ,תסחוימ
 נק היה םויח יבר :תיבה ישנא לכל יוצרו הל בוהא ,בוט
 [0חניילעב לש םהינתח ,וירבח תאו ותוא הרות ודמלל םיתע
 ₪ וריעה םכוליהו םשובלמ וללה םירבחה .ומוקמב םידימא
  חוהב אלש ויה םהיגהנמ ,םה תולודג םירעו םיכרכ ינבש
 ע  םערתהל םוקמה ישנאל הפ ןוחתפ הזב ונתנו ,הנטק ריע
 ואו העש התוא וארש המ שדחה םלועה ילעבמ םהש ,רמולו
 ןשונ .ןשיכ וישכע  הֶארנ היה ,"שדח םלוע, יפומינב ,.,ק
 חה .יננ לע .תומוערתה ירבד ,"ןשיה םלוע,ה ילעבמ אוהש ימל
 א שיא ןיבו וימחו ןתח ןיב תוטטקו תומוהמ יריל ואיבה
 ןיע 'היח םייח יבר םג  ,הליבחה הדרפתנו תיב םולש קספ
 מ ותוא חלשש ,ךכ ידיל .עיגה רבדהו ,וב סאממו ונתח
 ןווומל ,ףרוחה ותואב הירוענ לעבמ השרגתנ האלו --- וירוהל
 ןיחינו לבא ,הבלמ חכשנ הלעב ולאכ ,הטקוש האל התיה ןיע
 וטו הילע אלמתנו ,חור תשקו שפנ תרמ איהש ,הב שיגרה
 לא ,הממוש הבוהאה ותב וליבשבש ,ומצע הא בייחמ היהו

 ו הה הפ רוברב הבבל יעגנו הרעצ תא העידומ האל התיה

 ול לנא ול תורו םימוחנו טויפ .ירבדב ורעצ תא גיפמ .אוה

 ; ,ותצקעש איה וז הקיתשו ,תקתוש התיה
 ןנ נב ,רעצ" בורמ ולפנ וינפו ראמ .לרלדתנ םייח . יבר

 ₪ רע ,םהל יוא יואו תפפור תחאה םתנעשמש ,םישיגרמ
 | הנר םוהת ךותל םלכ ולפי םהו רבשי הרצ לש םָיב ךחא

 ומ םערו םישק ,םייח יברל ףרוחה ימי םתוא ויה םישק

 מ ץארב ןחלשה לע בשוי םייח יבר היה םירופ *לילב

 מ החמשב .התכלהכ םירופ תדועס םייקל קזחתמו | ותיב

 ₪ םייע ,הנשו הנש לכב וכרדכ ,םינויבאל  תונתמו תונמ

 ל ג םאב בוט תוכרכבו הפי = ןיעב ןתינ ,ןתונ םייח יברו
 = פוחא ליבשב הקרצ םישקבמו םריב תוחפטמו םיתב-ילעב

 ,טמ .פהינבו םהו םהיסכנמ  ורריש ,םיאשה םינצבק ליבשב

 ה הק תעל וחכ שתש ,רחא דמלמ ליבשב ,םיבערו .םחל
 ן לי הא לעב ,ריפח שיא ינולפ ליבשבו ,לכ רסוחבו םוריעב

 ה ה יכוצל הטורפ אלבו הנשה לכ היחמו ןוזמ אלב ,השמח
 ינו םיגר  םימחרב ןתונ = .ןתונו עמוש םייח יברו -- אבה

 .- י'שרוקה:ילב,  איפונכב | םיאב :  םירופ לש תוארפרפב



 העש התוא הקוסע איה ףא הרשו .תופי םינפ רבס
 הבישי .ירוחב ,תולותבו םירענש ,םינכשו םיבורקמ תו
 םיניפות ינימ  ןה תונמה |. תוסוכמ תורעקב = םואונמ <
 השעמ םיקתממו ,תושלושמ-תוינמחל ,שברב תוינשמוש

 ,יתשו תומשו ,םינושמ םיעוצעצו לוכיבכ םייח ילעב תמונה
 םיפיזש ,םיפוצ-תפונו ארקיפב םהילע םיבותכ הלמה חנו

 תונמה יפוגל תוארפרפ םה םיזוגאו םירקש טעמ
 שובכו. לבותמ חילמ םימעטמה םתוא םוקמב אב םּומעַּפ
 תערמ וב שיש ,םדא-ןב תאמ החולש איה החנמ -- שגוו מ
 ןיאו .יפויה לבהו ןחה רקש ,םהל םה םינמשפ םהש ,םיח
 תונמב םינייעמ םינבה ...שממ | לש םירבד - אלא םמלענ
 תחת -- תונמה תרזחהו ףולוחב הז םע הז םיניידמו : חוו
 תחתו הכלמה רתפא --- יתשו .תחתו .תינמשמוש רוחי .וְ
 הז ,תוקולח תוערה .רחא םודא חופת -=-- םיפיזש השל ₪
 םילבקמו הבירמו הצמ יריל 'םימעפ םיאבו ,ךכ רמוא הוו ןנ ל

 + הודח תעשב ,הז ןטק רבד ,יחל-הכמ \ לע .רופקי ימו
 לכהו םייח יבר תיבב הזה הלילה .הנתשנ אל הרואנל
 הלאו םייעה םה הלא .ךכ וניא ןכ יפ לע ףאו ,ךקמ

 תונחמה אלא ,םולשו םה ,וטעמתנ אל םה םיאבה  ,םנוצ
 יבר לש ומולש ישנא ,םיכרה  םיחרואה = ןמ + ותחפנ סו
 םיתושו םילכוא ויהו הדועסל ולצא רבעשל םיאב ויהש
 ינבמ םיטעמ אלא ושכע ואב אל  ,הלילה .ותוא לכ םידקומו\
 םיעיופמ ןיבופמהו "בקעי תנשוש, ןגנמ םייח יבר ,  םולרה זז

 עמשנ ותניננב , רבעשל היהשכ הז ולוק ןיא לבא ,םל
 3 באב העשתל תוניק  ןיעמ ,הבאד שפנ . ךותמ אצוו .יננ

 תיארמל/ ןיידע איה הפי ,הפוטק הנשושכ איה רז "בקע \
 == שביתמו ךלוה הב םייח רוקמו החיל םנ .,רחנ הכות לגו [

 הנופו בהלתמ ,ויתובצע שובכל ץמאתמ םייח :יבר ! תפס
 ,וחטב !םידוהי = וקזח, :  רמואו המחנ  ירבדב םולדה ו
 אוה ונתעושי .לא הנה ,וארית אלו ,םינימאמ ינב םינימאמ ,\
 ובלב הגארה . םיתפש ירבד אלא םירבדה ןיא לכא 'ו וע

 ,וינוע ךותמ םיציצמ ןוגיו רעצו :,הקולעכ ומר
 יתכריל .תשרופ .איה ..תזגרתמו ושפנ תרצב השיגרמ הרש <
 הינפ לע .הידי החינמ ,םש התכאלמ תיישע ךרוצל דלאכ ג
 , יאשחב הנ
 וז השירפ תעדויו היבא לש ורעצב .תשגרמ איה ףא האל <
 לע .תבשויו החורב תלשומ איה אלא | ,איה .המלו המ אמ\\

 ןמ רחא לכ .ריל תנתונו םידליה לע םימחרב הציצמ ו
 הבכשמ לע םנמאו ,ונדעתיו םיללמואה ולכאי  ,םינדגמהו םימעש
 יויו ! היתועמדמ רכה .חלחלהנ ה

 הָיְפּוסולָּפַה תודוסי
 לש

 ;יולה הדגהי יגר
 .א

 , .היפוסולפהל יולה לש ופחי

 (ףוס)
 : - םירבוחמ םניא : םהירפסש .רמולכ -- ,הזה  ןיממ תו
 םושב .םלועמ | ולשכנ | אלש | ,םימושפה = םיִנימאמה \

 2 ב יא יב

 : ליל. ירה הזה הלילה  ,םיששוח  םניאו = יחלדתכמ :םג יז

 היפוסולפ םעט ומעט רבכש םתוא ליבשב 'קר .,םתנומאב קפס
 לש םהירפס תומדקהב | םיאצומ | ונחנא -- ,תוקפסב  ולשכנו
 וירפמ יולה ,םנמא .םיניבה ימיב  לארשי  יפוסולפ לכ טעמכ

 לכהש ,ינומימש ,ריכוהל יד לבא ,הגוהנה הדמה .לע טעמ הזב
 יכ ,ותעדב דמוע .אוה םג ,לורג ףופולפ אוהש ,וב םידומ
 דוע אלו , החנשההו האירבה תולאשב איה די תרצק  היפוסולפה
 ףצל ףכה תא עירכהל בורק תפומ ואיבהב ,ינומימש אלא
 למולפ | ,יולה הילע  ומרש ךרדב ךלוה אלא וניא ,האירבה

 ,בורק תפומ ירי לע תוחפה לכל וריבש הרוסמה תא קוחל

 ףלהתמ ומצע יולה םגו .ךתוח תפומ םוש ודיב היה אלש ירחא
 תונימאה | ןיבש | הריתפה תא רשיל לדתשמו הז ליבשב
 ,ינויגה ןויע .יפ לע תישפחה הריחבהו החגשהה ר"ע .תולבוקמה
 לדתשמ אלא ,בורק תפומ ב קפתסמ וניא אוהש אלא דוע אלו
 ,(כ ,';) םיכתוח םיתפומ יפ לע הריתפה תא קיחרהל

 לבשהש ,ירזוכה רפסב םימעפ הברה םייוצמה ,ייולה ירברמ םגו
 םיצוחנה םיטרפה לכ תא ומצעמ אוצמל חכ יד וב ןיא ישונאה
 היאר .איבהל ןיא = ,םיירסומב םג .העורי הדמבו  םויתד םיקיחב
 ן'וכו 185 'ע :ןמפוק ןייע) היפיסולפל .יולה לש  ותודגנתה לע
 ריב איה תועט ,ו"כ ,'ב ירזוכה ירברל 54 הרעה 18ל "על ענונב
 לש ותנוכ תמאב יב ,ללכב "היפוסולפ, לע ןאכ רברמ יולהש ,ןמפוק
 תא \םינכהש ןושארה | .(ומצע לש היפוסולפהל איה ןאכ יולה
 ,הידעס אוה םיניבה ימיב לארשי  תיפיסולפל הזה  ןויערה
 ימיב .לארשיב "ןושארה, ףוסולפה היהש | ,וב = םידומ  לכהש
 וחככ ןימאהש ,לורג טםי שמ גור תמאב היהש הידעס ,םיניבה
 תוריתפה לכ = רשילו תוקפפה לכ ריתהל  ישונאה לכשה לש
 לש :ותודגנתהש ,רמול  ךירצ ןיאו * .תולגהל תודיתעהו  תויולגה
 אלו .החיכומ הניא םיפוסולפה לש תויתטישה תועדהמ וזיאל .יולה
 ינחנא וזכ תודגנתה ,ללכב היפוסולפהל דגנתמ היה 'אוהש ,םולכ

 = \ רברה רקיעבש אלא דוע אלו ,לארשי יפוסולפ לכ לצא םיאצומ
 ןהבש ןמצע תולאשה ןתואכ תעגונ וז  תודגנתה רגנתמ יולה

 ,םיפוסולפה לש םהיתופקשהל
 :םירא ל יולה לש וסחיל בל םושל ונחנא םיכירצ דוחיב

 תטיש לש התומצעו היפוא רואתל רבכ םישגנ ונגה הזבו ,וט
 ,היפוסולפב יולה

 וע .אצמ יולה הדוהיו ,תמאה תא ואצמ אל ןוינהה ילעב,
 ,םיניבה | ימי  לילא  ,םיפוסולפה שאר יפלכ חיטהל ושפנב

 :,וטסירא אוה םגש ,השקה יוטבה ןתוא ,"יהלאה, הנוכמה
 ואטבמ אוה הו .(ה"ס--ר"פ ,'א) ותמכח לע ךומסל יואר וניא
 תכ תא השיגרמה  הנומאה לש | ,ומצעמ  שאיתמה |ויגהה לש
 ,(188 'ע ןמפוק) "היפוסולפה םע אוהש רשק לכב תנאממו המצע
 //  ףוסולפ םוש ךל ןיא .הסג תועמ אלא םניא הלאה םירברה
 רגנ "השקה יוטבה, .ותוא חיטה אלש ,םיניבה ימי לכב לארשי
 תאז השע רוחיבו .תויזיפממה ויתופפשהמ המכב העטש ,וטסירא
 ,םירוהיה לש וטפיראה ,םיניבה ימיב ילארשיה "יאשמה, ינומימ
 יארפח יבר ,ףירחה ורקבמ---בושחל םדא היה לוכי רשאכ---אלו
 ורתסב יולה תובקעב ךלה אוה יכ וילע םירמואש ,ש קש רק
 .תולאשל = עגונב אקוד | ,אוה = ךופהנו 4 .תויאשמה  תומדקהה תא
 התשר ךותמ טמשהל ,שקשרק יריב התלע ל החנשההו האירבה
 אוה  יולהש | רמואה ,אופא ןכבו ,תיאשמה | היפוסולפה לש
 עגונב םג  ךכ טילחהל | ךירצ | ,היפוסולפהל | טלחומ \ דגנתמ
 ילב ירווכה רפס תא ונחנא  םינחוב םא | ,תמאבו / ,ינומימל
 אקוד וב  אוצמל הדחושמ | הנוכ :םוש ילב ,תירדצ היטנ םוש
 םיאצומ .זא ,םירחא םירפפב וא ילאזגלא ירפסב םיאצומ ונאש המ
 0 היה אוהש ,יולה יניעב .וטסירא .לש ודובכ היה לודגש ,ונחנא
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 הז .רבד םיאצומ ונחנאש אלא רוע אלו  .םתס ולש ."ףופולפה,
 ןיע) "השקה יוטבה, םג אצמנ ובש ,ךשמהה ותואב אקוד
 -ולפה חורב יהריצי רפס, תא שרפמ יולה .('ע ,'א םג
 ונושלב םתס "היפוסולפ, םשה .(ה"כ ,'ר) תיאשמה היפופ
 (םייטטפירפה) םייאשמה לש היפוסולפה תא ןמסמ יולה לש
 ,('וכו "ב ,'הו 'ר--א ,'א דוחיב = ןייע) םיברעה

 איה | תכתוח רתויהו הבושח רתויה היארה | םלואו
 תמאב היונב ילה לש תירוטסהה ותטישש ,הדבועה
 (ירפס) ןיבש לדבהה לע וט שפירא לש "הקיזיפטמה, לע
 וא ,עבטה רחאש המ תמכח (רפס ןיבו עבט ה תמכה
 יתש תוטיש לע םגו וטסירא תטישב "הקיויפממ,הו "הקיזופ,ה
 תבישי, =: ןתמועל תונווכמה לארשי תיפוסולפב תובישיה
 דופי "לוריבג | תבישי,ו =- הקיזיפה | רוסי , "הידעס
 עיהפאזאליהפ ןעשירוי רער עטבישעג, | ירפסב ןיע = ,הקיזיפממה
 ע"ע ,196ל | ,ןילרעב רעמייר גראעג ,"םרעטלאלעטטימ םעד

 יוכו 819 'ע רוחיב ,590 ,866 , וכו 511 ,500 ,474 ,8 ,0

 ,לוריבג  תבישי לע | הנמנ ולה ,ךועו 595 ,5%% 8
 ע"ע םש ןיע ללבב יולה רבד לע ;501 ,610 ,106 'ע םש 'יע
 ,578 ,4ל9 ,208 ,981 165,  1848, 245,  ,159 ,4ל =

 םינוטלפאה תבישימ םג עפשומ יולה םנמא .(דועו 592 ,5
 ותטיש ךותל וסנכנש תאזה היפוסולפה תודוסי לבא ,םיש דחה <

 הזו ,לוריבג תטישבמ הרתי הרטב ןאכ םילפמ םה  ,יולה לש
 רשא ,ןוטלפא לש תואידיאה תרות לע םג רמאהל ןהנ
 המכ רע ,יולה לש ותטישב תיאיריאה ,הצקמב הל הטונ יולה '
 ,יאשמה | רקיעה תולטבמ ןניא ,(הטמל ןיע) ןהב הדומ אוהש =

 ,(הטמל ןימ תיעב טה תווהתהה ופי איה הרוצהש
 ןיהבמה ןמיסל ונרכה .ונחנאש המ ,םיירמחה םיאצמנה ךותב אולכ
 ,םיירמחה םיאצמנהל ץוח מ ןהש) ןוטלפא לש תואיריאה :ןיב
 רכזנה ירפסב ןיע) וטפירא לש הרוצה ןיבו נחור םוקמב
 טילחהל עגר ףא ךכוח וניא יולה ,הז דבלמו ,('וכו 349 'ע
 הנה תורתי  ,םדופיב חנומ הפי ןויער -יכ םא = ,תואידיאהש
 ,אוה ךורב שודקה לש רדופמה ומלועב :ירמנל

 תורפפ :םה אלה יולה תטיש לש םישארה | היתורוקמ
 ירפסו ,תאוה הלמה לש הנבומ בחור אלמב ,לארשי'
 הכותמ שרפמ יולה רשא ,תיללכה הפקשהה רמולכ ,וטסירא
 םלוא .הקיזיפטמב וטפרא לש התוא איה ,לארשי תוהפס תא
 יתטיש הלבק ונממ .רשא ,בורק | רתויה רוקמל ונחנא םילאוש םא
 וניניע תתל ונל ןיא זא ,הלש רחוימה יויפטמה ןוגה תא יולה לש.
 תיפוסולפ הרבח) "םירוהמה םיחאה, לש :הידיפולקיצנאהב אל
 "םירבדמה, תתכ  ךותמ האציש | ,היתוביבסו רדגבב .תורותסמ
 אל םגו (םירצונה ןובשחל תירישעה האמב | ,םיסכ ודותרואה
 םילקה םימשרה ,םישדחה םינוטלפאה תבישימ םירחא םירפסב
 אצויכו םירכזנה םירפפה העפשה לע םיארמה | ,ירזוכה .רפסב
 תחח רמע יולהש ,היארל םתוא איבהל םיליגר םישרפמה רשאו ,םהב
 רשפאש הממ רתוי םיחיכומ םניא ,שדחה םומסינוטלפאה תעפשה
 תורפסה תא עדוי היה .יולהשו---אוהו ,קופקפ םוש ילב וב תודוהל
 יאטבמ ,תוצילמ .. םיגשומ המכ הנממ חקל ,הב ארוק היה ,תאוה
 םיישארה | תונויערהל | עגונב לבא .תוינויער תובכרהו הרבעה
 וניניע תא .תתל וגילע התאצרה ןפואבו היתורוסיב הטישה לש

 ,'ותטישו .לוריבנב

 ,וטלעב חמש ,םיפא תעיזו למעב וילע רבעש ,ךוראה ותדובע |
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 יננאו םהה .םימיב .ץיקה תנועב .,םיתנש ינפל היה רברה
 ,סנטקה םישנאהו  םילודגה םירהה .ץרא = ,ץייוושב יתררוגתה
 ינ רע ,ושפנ תא החקל ,עלס ןבול .התמראו תלכת הימש רשא
 "נה ,עפנו ךלה ...דחא םוקמב הלק העש ףא תבשל יתלכי אל
 !ן0 יניע רשא ,תאוה םימפקה .ץראב  דקפי אל  רבד- -הארו
 תוטקמה ןמ .ילגר יתענמ הנוכבו = ...הנעמשת אל ינזאו .הניארת
 ונפח ירחא  ךלה .יבל : ץראל-ץוחמ םואבה םיחרוא םיאלמה
 !מתנ םירמוע  םייחה .וראשנ. רוע םשש | ,תוררובה  ,תורימטה
 וש הקיתעה םעה תרישל הרבא אל דוע םשש < ,םתומדק
 ומ ןעירהב ,םיקומע .םיעוגעג .תואלמה היתוידולימו  ,התראפת
 !ענופומארגה - תננרב לשכה | ילבמ---תוזרחנ = , םירהה ישאר
 ,םעורה ילהאמ תולועה ,תואלפגה .תורימזהב---ןייחהיתב תוניגנבו

 | יתורצה תועקבב תועוקתה

 ונח רשא ,םירואיה ימימ הפ םיפטוש .החונמבו טקשב
 םתירוהרה תא טרורוקה ןואש עירפי ילבל ,ןוכתמב וליאכ ,רתסב

 :עחוואה ירימ "רצה ןמ הסנרפל, הפצמ שיא ןיא הפ .,,םייחצנה
 ןקאשהו בוצעה יצייוושה רמוע ברעה דע. רקבה ןמו ,םירישעה
 ל רבוחמכ .אוה .רמוע  .וננב .רשא עלסה .תמדאב טטחמו
 ועגתנש ,ןטק לת :םא :יכ .,יח םדא ןב הז ןיאש ,הטוה .עקרקה
 ,ןימךןומ,הו *יורפננוי,ה ילגרל תחתמ -- .תועט :יפ לע  ילוא --
 ...ומוקממ זוזי .אל םהומכו

 ותרובע .תא רבוע .אוה רז  ןיעמ טעמכ םומכ
 ,ותֶא תא .רכאה :בזוע ,םירהה ירוחאמ שמשה .רתפהבו

 4 ,החונמ--הלילו ,הרשב םמוי
 '₪' תולכ ירחא תרחא | הרוצ  שבול  ןנועמה | יצייוושהו

 ,יאשחב

 ,וויוטמה ותיב :ךי לע ול :בשוי  אוה : ,אוה-ךורב-שודקה לש
 עמ אוהו = ,ול .םיבסמ | ותיב ינבו וינש .ןיב הכוראה ותרטקמ
 םוהנ םיעקובה ,םירהה ישאר לע גלשה .תנבל לא תולדגב
 .טונכנ םיעיגמו םימשה ינפ לע םיערתשמה ,םיבעה ילפרע תא
 .והלש ריחיה-תושר .לא הרושק החפשמו החפשמ לכ ..,ץראכ דע
 ,זחו הפש | םלואו ,וזב וז ברעתה ילבמ ,הלהאו הנג די לע
 .רנעה ימי ירבד ,תורודה .רוהפ הפ .ןיא ..ןלוכל םירחא םינינעו

 .וחחא העקפ םישענו הוהה תורוקב םירזושמ ,קוחרה . ,קוחרה

 יו רשאכו ,רֶמא. ילב והער בל תא שיא םיניבמ םינבו  תובאו
 ,רטאו -- וירבד טשוק תא רז חרואל חיכוהל בשו .ןקז בל םע
 | :המואמ בושח ילבמ ,חטוב .לוקב

 ..י ל ןימאמ ךניא .םא ,ךדגיו ירכנ לאש --
 ! רמואכ ושארב ענעני דכנהו
 ,י<רברב קפס ליטהל רשפא םאה .,!ייארו --
 .יםיקמעה תאו םירהה .תא לאש -- ןימאמ ךניא ןיירע םאו

 <ךל ורמאי רשא תא עמשו םירואיה תאו םימשה תא
 רווח ןעמל  ,רפבל רפכמ | יתרדנ ץיקה ימי לכ טעמכ

 ,3גטה םע ובצוח  ולאכ םיארנה םישנאה ייח ךות לא קומע
 ווחא םלעב ינא יורש  יכ = ,יל המדנ רשא שיו ,דחא רוצמ
 יא שמשו = יניע ואר . רשא - לכב ול. המוד .ןיאש ,שרח םלוע
 .תונעובתהה ןמו .םישרחה םימשרה ןמ יתפיע רשאכו .,,םויה .דע
 ₪. רשא ,ןרצול ריעה לא יתכלה ,םירז םייח לא .הרירתה
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 יראה, די לע ,הביבחה יתנפב הלילו םמוי תבש
 רשא ,וינב ירובגל יצייוושה םעה .ביצהש ןורכזה-תבצמ

 "הששה גיברול לע ןגהל םרמעב ,תפרצב ,רכנ-ץראב לא

 התמגוד ןיא ילואש ,האלפנ הבצמ יהוז ...הכפהמה ימונ ך

 1 םלעה ל
 ,הירא רוג ץבור המוחבו ,הכרב הפקומ ההובנ המח <

 ,וירוחאל לשפומ ושאר .ועולב ול הצוענ ברחו ,ןינבנ |

 לעו ,תוכלמ דוהב םכילא טיבמ אוה םלואו  ,םירופס [-/

 ,הזה אגה היראהו ,דחא עגר ,עגר רוע יכי ,הלעו אל שא
 רשב חתנל היהי היה ,תומה ינפב תיטיבמ םויח .תואלמ

 טבמ לכ םע רבגת ,דוע וילא .םכננובתהב היהו ..,םיוחדתוהיא

 .םכיתומצעב רובעי רערו ,וינפב רשא הלודגה  תונוצרה םע
 הכרבה ימב אענצב תעקושה שמשה תלבוט  ,םידרוה נו

 יפנע דעב הציצמ וא םהב םיטשה םינטקה םינדה םע ה

 --,הבוהא ינפ לא םיכרחה ןמ/ הציצמה תינשיב המלעכ

 תצמאתמ ולאכ ,עוגה היראה לע השא לכ תא תכפוש אוה

 הגיסנ איה הלק תוקבאתה ירחאו . , . תומה ףכמ וליצהל א

 היסנכה-ינומעפ םיעירמ .םיננעה תחת לא ,תשאיתמב ו

 שיא .םיולמ םה וליאכ ,המדנו ,תובוצעה .ברעה-תוניננ .חעמ

 .דוע בושי אל םשמ רשא ,דאמ הקוחר ,הקוחר ךרדנ אז

 ,םיבלטצמ ,םהיכרב לע םיערוכ ,הזה םוקמב םיעשעתשמה ,ם

 םיללצה ךותכ תמלעתמה הבצמה לע  תונבל תולצבח טו

 תמ התע הז יכ ,המודו .םלועה ללח תא םיאלממה יז

 םידליה םיקרוז םינורחא רפע-יבגר םא יכ  ,תולצבח אלו" מ

 היה יתיבדתנפכ ,הזה םוקמה ןמ ררפהל יל היה השק

 םראהינב הזה םוקמב רימת שגופ יתייה ,םירייסו םירלו .ונמ
 ולאכ ,םיניעדיהמכ * ,םינפדירוח = ,בל-ירובש = ,םופוחסו :םוו

 שפנה ןובשח בושחל ,חיש ךופשל שודק םוקמ לא םה
 ,,יםלועה |

 םיחרואה ןמ םידחא ירבד יפ לע ,יל עדונ דחא רבד דעו <
 םישנא ינש .רימט חכ הזיא תמה היראה חיוגב  ןופצ ,םיווזח
 ןוע-לבס וברקב  אשונ ,םהמ רחאהו ,ודי לע םדבל וראשו"

 וליפאו ,ויחא ינזאב רברה תא . רפסל ובל וחירכהו ,ןופא"רעצ
 ...הילעבל הבנגה תא הוה .םוקמב ובישהש השעמ היה םינענ

 ,יל ועדונ  ,בלדיולגל םרוג -הזה  םוקמה רשאב ילואו =
 הברה | ,ץייווש ירציפואל ןורכזה תבצמ די לע ,ןרצולב ינשג

 ..,הרצו רעצ םיאלמה םדא ינב ייח תודא ' לע הגות יוו
 םשורה תא יברקב ריאשהש ,הלאה | םירופפה ןמ דחא

 םירפכב טקשה-ילהא לא בושל קשחה תא ינממ ,לטנו .קומע רחוז
 -- ,םויה םּכל רפסל רמוא ינא ,ץייוושב וא

 רשא ,ריעצ םדא שגופ יתויה  ,ןורכזה-תבצמ לא יאוב ידמ
 -םר ,שמחו םירשע ןככ שיא :הנושמ הירב . .. ינל תא?
 םיניע ,םיהכו םיכראמ םינפ ,תצק ףופכ ףוג .,רשבהזלדו הפקה

 עורו בחר םטח ,דימת תוצצורתמ ןהו לותח יניעכ תורו
 םעדחי .תורבוחמכ תוארנ ןהו ,תוטפורמו תובע םיתפש ,תועומץג
 ,שפחתהל אוה הצור וליאכ ,םינושמ םידגב שובל .הזה שיאהו ,רטמז

 שובח בחר עבוכו ,הכורא תרדא אוה ףוטע | :ותוא וריכי

 ,םרקדימומ עשופ הארמכ והארמו .וממח הצק רע דרו ושל
 .יתערב הלע הלחתמ .., ."םיארונה םינמורה,ב ותוא וראתי רו
 רשא לע ,היסורב = "םנוע, אצמנש  הלאמ  רחא אוה שיאה

 ץראל"ץוחב םתבשב התעו ,םראדונב  תולתל רופא יפ

 בו

 ' ;רבדה .אלפנו .(םינפב םינפ יתעדי םולה םיאבה לכ תאו יג

 ףדור | ,לוכיבכ | ,ולוכ םלועה לכ ולאכ  ,םינפ .םידימעמ םה
 ,קוחרמ וילא ןנובתהל יתיברה .רשא *ככ םלואו ,.. םהירחא
 םיפרור ינפמ אל : ידיב התיה תועט יכ ,יתרכה הרבגו הכלה ןכ
 ויתונוע ינפמ ,ושפנ ינפמ םא יכ ,הזה שיאה חרוב םימודמו םירז
 ,..המלש הידגרט תעקוב תצק ךחוגמה והארמ ךותמו ,חרוב אוה
 ,היסור :אצויו אוה ידוהי יכ ,יל היה ירב ןושארה עגרה :ןמל
 -עגמב אב אל אוה ,היה רשפא-א םירבדב ומע אבל םלואו
 תא .רוקחל אמש ,רבוע לכב רשח לימה וליאכ ,שיא םע אשמו
 בשוי היה דימתו ,לספס ומצעל דחי אוה ... אב אוה ודוס

 ותקיתש . ןותעב וא רפסב .ארוק היה הוקוחר םיתעל קר ,קתושו

 ,וברקב םימחלנ ןרחפהו עשופהש היה הארנ ,המיא תלטמ החיה
 אל האורהו ,ודיב ענענמ היה ,עגרל ומצע תא עיגרהל ידכו
 ךותמ וא עשופה .לש ובל-ןויוש ךותמ האב זז העונת םא ,ערי
 ....הבושתה-לעב לש ותטרח

 ,םויל םוימ הרבג הזה שיאה בל תא רוקחל יתונרקס
 ואב .והתב ולע םירברב ומע אבל יתולובחה לכ  םלואו
 ברק יכ | ,שיגרהש תע לכב ינממ קחרתמ היה ארפ תונשקע
 :אשמו:עגמב שיא ומע אב אל םיצייושה ןמ .. ,ןילא ינא
 . ריהי "לנינירוא,ל ותוא םבשחב ,וב וללעתהו ורגתה הלחתמ
 ונממ ופרה ,םתוא האור אוה ןיא יכ ,םננובההב םלואו
 ,הרוחש>הרמ לעב לעכ ,ריממ ךויחב וילע םיטיבמ וליחתהו

 די לע שיא ןיא ןנממ ץוח ולאכ ,ומצע תא האר ללכב
 ,רבד רַבָד אל םיקחשמה םידליה םע םג ,ןורכוה:תבצמ די
 : יתודלי . ימיב . ,ייחב תחא םעפ קר יתיאר וז ןיעכ בל תוישק
 ותערמ אציש :רוחב ,וניננשמ רחא קתוש היה ,ינא .רכוז ,ךכ
 ּול האב  ותקותש .יכ ,הז רוחב לע .וילע ורמא .אבצב ורבעב
 ,ינומלאה  ותואו .וחומ תא םטמטו והכה לבפרלפהש םושמ
 וחומ ןיאש םושמ קחוש אוה .אוה סג והנה הלוח ,יבלב יתרמא
 :תרחא ךרדל התטנ ויתורא לע יתבשחמו ,דבוע

 -רבוע .השענו ,אלכ ריסא ,הנועמ ,היפור אצוי  ,ריעצ,
 :,,"לטב

 ,"ףסלפתהל, םוקמ ןאכ ןיא ללכב יכ ,יתטלחה טעמכו
 התיה .תועמ םעפה רוע יכ. ,תודוהל יתחרכוה \ הרהמ דע הנהו
 ו, ידיב

 " ןותע יל טישוה ,הז םדא ,ינוהמתל ילא שגנ ,תחא םעפ
 : רמאו

 ...קדצ טפוש היהו ארק ,ךל אה -
 בש ףכיתו ,ןותעה  ןוילגב רחא םוקמ לע הארה ורבדבו

 הפחר קוחצ:תב ןיעכו | ,דוע ול ויה אל וינפ .ולספס לא וכרדכ
 רפוסמ הגהו ,ןוילגה תא יתחקל הבר תונרקסב .תובעה ויתפש לע
 * ;ארונ השעמ וב

 הרשב רובעל תחא השא האצי ץייושב םירפכה רחאב -
 תבכ הֶרענ ,הריכבבה התב תא הריקפהו קנוי התיבב הבועו
 השפנ הצק רבכ הז רשא ,הרענה .וילע רומשל ,הרשע שלש

 שיא היה אל יכ ,הז הרקמב םעפה השמתשה ,רליה לופטב
 '.הבהלה לא דליה תא הכילשהו רונתב שא הריעבה ,תיבב
 תא היניע ואר םרטכ דועו  .שאה טהל רוע התיבה םאה בושבו
 ירהות התעמ :םיפורגו .תופרחב תבה הילע הלפנתה ,הנוסא
 = .םהל תנמוא היהא יִכ ,ילע םליטהלו םינב תדלל

 םארקל חכ יב היה אלש ,םיארונה םיטרפה ואב ןלהלו
 .םמות רע

 -- 1רזכאה .אוה ימו !תוירזכא המכ  ,םלוע לש ונובר
 וניאש ,םטמוטמ בל | לש החונמ  המכו = ..,ודליל רזכאתמ דלו
 ' רשא "םדא ילכוא, ןיב אל  הרק הזה .רבדהו  .,.םולכ שיגרמ



 ,לוכיבכ ,הניכשהש ץראב = ,ץייווש ץראב םא יכ" .הילרטסואב |
 ..,חיש לכ .לע > ,ץע .לב לע הרוש

 הדמע "+ םדאה אוה המ, -- הטובחה וא- ,הנשיה הלאשהו
 !ינרתפ ,חרבת לא -- :העבתו

 לע יתבשיו ןותעה תא ול יתרזחה ,ינומלאה לא יתשגנ
 לא בורק ימצע תא יתיאר עגר "ותואב | ,רברה רזומ * ..וודי
 ובשוממ םק םאתפ םלואו ,ינממ ומצע תא קיתה הלחתמ שיאה
 ,םש ויהש םיצייוושה לכ ינופיקה ולוקלו ,קעוצ ליחתהו ,זגורמ
 .יב "ענושמה, עגפי ןפ ,הארנכ ,םדחפב

 םירזוחו םינעוט ךירבח ,.+תינהינ ..%תארקה ,ןכבו --
 םלועה ולאה תומימתה תושפנה לע ,םידלי ,םידלי :םינעוטו
 ,..ץראל ודריש ןה הלעמ-יבורכ ,ןה תורוהט ,ןה :תויקנ ,דמוע
 הזיא לאו ...ולוכ םלועה לכ רגנב .םכיניעב הלוקש רלידתעמר ןה
 -רבוא,ב רשא תאזה הרשע-שלש תב הרליה תא וסינכה .רודמ
 !ילוו ..:הלש תועמרה תא ומישת דאנ הויאב .%"דנאל
 ,ןורראפ ,.+ תאזה הרליה רעב רחוימ רודמ םלועה ןינבב ועבקת
 .וו תואסקרק ינב = ...ןאכ שי .תויל--מ--רונהיא רשפא  ,יתחְכש
 םינטייפכ וא םיסונמ םירחוסכ םכמצע תא םימרמ םתא ןב הנה

 יכ ,ןינעה לכ תא ב ש יל הלובחתו הצע םישקבמ םתא ,םילכמ
 םיצוקה ןמ ומילעה םכיניע תאו ,..הפיו בומ לכה יהי ץוחבמ
 ירשא ,םנמא ..,תולצבהו םינשוש קר םכל ביבסמ 'יכ. ,רמאל
 לבא :...החונמה .איה המיענ !הוכש םלוע ומצעל ארבש ימ
 וניא הזה רברה םא ,הרהט רבד לע םיטופטפה לכ םה המל
 ,םיריהט םישעמ קר אל , ,+איה המ -- הרהט .,,לַלּכ תואיצמב
 הנוכ הנופצ לכבו ,םלועב ויה .אל תוריהמ תובשחמ םג םא יכ
 ,לודג םיהלאו .שאה לא קנוי .הכילשה הנטק הדלי הנה ,.,הרז
 היה או ה ש העשב ,ןליא חצנל  ללק אל םאה ,םלועה יצח ןובר

 ,ידידי  ,תוירזכאה לע ,,ל וינאתמ ול .קינעה אל ,ןליאהו ,בער "
 היסורב .יכ  ,העידיה תא לומתא תארק  יאדו !רמוע םלועה
 תוריפמ --- +אתרטוז.אתלימ , , ,רטסינימב אירבח ןמ רח שקנתה
 ריש הז םדאל רישל ואבי םלועדיפימו ,הילתל ופוס ןה ,שפנ \

 ."ךערל תבהאו, לש הגרדמב .עיגה ןכיה דע הנה -- :דובכה
 - -"!תוישונאה .תבהא, ...תוישונאל הבהא ךותמ בירקה וייח תא
 ,,,םוקמב יכ  ,"תוישונאה בהוא, ותואל םתרמאו וכל

 תונורחאה םילמה ,והפקת לועש יכ ,ורובדב קיספה םאתפ
 ןוהמת והמתש ,םיצייוושה ,הממד הררש ביבסמ ..,,והיקנח :ולאכ
 ,תושוטל | םיניעב  וטיבה ,ויפ .תא חתפ "םלאה יסורה, יכ בר
 לכו = ,ןוזפחב רבד :ינומלאה ...םהינזא עמשמל ונימאה אל ולאכ
 יכ | ,יל היה ירב :יתוכובנ יכנא םג ,..הטוב התיה הלמו הלמ
 ריטמהל .בהואה  ,רובד-לעב טסימיסיפ םע אל קסע ןאכ יל שי
 לכש ,םדא-ןב םע אלא  ,תוליגר ךוהמ םלועה לע תירפנו שא
 אשונ אוה ושפנ ךותבו ,ובלדימדב לובט ויפמ אצויה רָובדו רובד
 רבד דועו ...ותחונמ זולזוגו וילע הקיעמה הקימע המרח וימי לכ
 ..,וייח תא הליערהש ,הריבע רבע הזה שיאה :יל ירב 'היה רחא
 .ףוסה רע עיגי .ילוא ,וירבד תא ךישמי יכ ,יתיכח חור-רצקבו
 יב היה אל םילמ ויפמ איצוהלו ,קתש ריעצה |םלואו
 ינאימגהו אנ לאוה, -- :ורבחל רמואה םדאל לשמ ,חור
 : ..."ךמדמ

 ;יסורה .טסירוריטה תורא לע רברשכ ותנוכ התיה המ ךא
 ורמאנש םירבדה | םינווכמ ויה המ לא .,."םוקמב יכ,ב קיספהו
 יתורעשה לכ םלואו .,זובל דוס ןופצ הזב ילוא ..,,גולגל ךותמ
 ,םמוד ירי לע בשוי = וב רהרהמ ינאש שיאה םא> .ןה המל
 ו 0 ..הלחתבכ ףרע השק

 ,.וידיב .יטבמ .לקתנ .םישמ ילבמו ,הפי הפי וב .יתלכתסנ

 ןח ל יפומ ..!םויה רע ןתוא .יתיאר אל עודמ .,םימלועה .ןוכר
 טתלו םיקלח תוחול ,ןידינ ילב ,תומצע ילב :וולאכ םידי יניע
 .לענ אלא ,םיפפכנ םניאש ,םיעצקוהמו םילוקע ,םיקד תודתי
 .קותמ אש העשב ןטק ףוק יתיאר וליאב ,שפנ-לעג יתשה
 ,,.םדא תויועה השועו

 ו ילאכ םירו ול שיש םדא .יכ ,ללכ רבדה .רשפאהיא,
 ונעטמ ריעצה םק ירוהרהב ןיירע עוקש ינאשכו ..."עשופ היהי
 לוטה .,ריעה לא .ליבומה רעשה ךרד אצי ילעמ דרפה ילבמו
 יל םשפנ הצק ףוס-לכ-ףוס .ךלה רשא לע דאמ וחמש םיצ
 חש ךותמ םהל עדונש רחאה | רבדהו ,ונינש לא ןנובתהלו
 לאחל הברה .המור-- תידוהי ונרבד -.תיסורה הפשה יכ ,אוה
 אא ,ינמלאה ירחא  יתכלהו ףכית .יתמק יכנא םג .,.תיצייוושה
 למ לא ינומלאה רוע אב אל םירחא םימי  ,ויתאצמ אל
 שש השע אה ךא ,ויתשגנפ השמח םימי  רובעכו  ,ןורכזה
 ָ ...יתוא עדוי .אוה ןיא ולאכ

 עונה יכ ףא ,שפנה-ןויוש ותוא ,ןבאה תוישק התוא בושו
 וה יכ ..,החטב תוקיפמ וליחתה םיניעהו דתוי םירוח ושענ
 אה .לכש , ,וירבדב ושפנ תא קידצהל רמואה | ,עשופ אוה
 א ותואשכו .קפס םוש יתלמה אל הוב -- וב ותחשמ ולוכ
 ןתמ אוה רשפא :יבל לא רוהרה אב ,ויניעב תצצונה שאה
 , ...? המ:רבד תושעל

 יונ םלואו ..יכררל בוש יתאצי תינשה יתשינפל תרחממ
 'ןא :יתומב הרקנ החא הבשחמ ,וערפה יל ויהש החונמה
 :וןלוה אוה ןאלו .. , + אב אוה הזמ יא + אוה ימ ינומלאה

 ה בוש הוה ןמזה ךשמב , ץיקה ימי לכ רברה ךשמנ ךכו
 ןטה:תבצמ .רי לע יתשגפ בוטו ,ןרצול ב תודחא םימעפ
 [ מנו יתבב י;בשב ירחא ופדר וינפ רשא  ,ינומלאה תא
 .ונעמ רתסנ אל .יכ ףא ,רוע ונאב אל םירברב םלואו .ךרדב
 ( / הלגנ רלי קוחש ןיעמ | :ילא ובל ברקתנ הלאה םימיב יכ
 ,וזנמתה תאז לא םגו = ,יתוא ותואר .תע לכב | םישקה ויגפ
 ,הקעריח ןוצר ותוא העיבשמ ,ומלועב ולכ עוקש ותויה תורמל יכ
 מש ינניא יב דע ,וזכ הדמב .וב ןנובתמו וילא ינא טיבמ יכ
 ,..ינזאב םיעימשמ םינשיה ירכמש םירופפה לכ תא

 תל ירמגל יתשאיתנ רבכ ,ןניבתהמ יתלרח הנורחאל
 יואש םלוע דע יכ ,יל המדנ .הזה שיאה ייח תורא לע רבד
 וע אב ול יתיפצש ילבמ ,םאתפו ,הלגי אל .רשא .רימט דוס
 הש טולה תא וינפ לעמ | ריפמ הזה שיאהו ,תולילה רחאב
 חוק תא ןפוס דעו ןתישארמ יל רפסמ אוהו ,םיבר םימי םתוא
 עלה רע אב יב ,וילא עיגה רשא תאו הגות םיאלמה ויח
 ...ןרצול ל לטלוטו

 (אבי דוע)

\ 

 .תֶכְרְעַמַה לֶא םיִבָתְכִמ
1 

 ,"םלועה, תכרעמ דובכל
 טסרפל  ,קדצה םשב , תכרעמהמ השקבכ

 ,רז הנש טיי ןוילג "םלועה,,ב "םינותעב,, .רמאמה
 הזה אלו  ןוותבתכ יג א אל "רואה,ב  "תירכעה גח, רמאמה תֶא (א

 \ , ,הזכ רמאמ םסרפתיש השעמל םדוק העודי םוש יל
 "רווה וירבחמ ד ח א,  ובתכ אל ."ומשב גחה ארקיו, רמאמה (ב

 ,'ל תכועמהב רבוע הזש  בושחלו תועטל רשפאש  ,םתס "הדוהי .ןב לש

 ל תנושחב חלא ותורןש תא
/ 
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 ,ןושלה ביר חמ ינאש היארל ירמאממ םאר .א  איבהש קוספהצ 0

 .הרונ אלש תויהל ךירצ הדונ י אלש םוקמב ! סופה תועט שו

 .הדוהי .ןב .,א

 וו

 ! דנכנ ךרוע

 ,םיאבה םירבדה תא ךנותעב טסרפל השקננ |
 (ילזרב) טטשנזיא:ןיטנובל לש = טנריצניאל עגונב החיהש םע-תפסוב |

 תוטלחהה ולכקתנ- -םילשוריב "םעה:תיב, םלואב ז'ש 'רוא ח"כל רוא

 רמ לש ןירוטפה דגנ התאחמ תאו התורמרמתה תא העינמ הפסאה 0

 .ןיטנוביל רמ ק"פאה שאר רצמ הסג ךכ לכ הרוצב ואטבתנש ,טטטנוו

 ורובכ תא טטשנזיא ,י  רמל בישהל ריבכ ה הנוצר תא העיבמ הפסאה |
 יק"פאה לש םירוסמהו םיצורחה םירבועה ןוב בוש א

 .האחמה תדעו

 :ןלא ונירברל בושחה ךנותעב םוקמ תחל אנ הלואוה =

 דחיב יקצופווו לש ימוקמה הרותה רומלתב דוכעל רשפא:ואש ונאצמנ
 ונתווטפתה רבד לע םיחקפמה-רעול העדוה ונשגה  ,ןמסיורג  רמ להנ

 1 ע 0

 :יקצוסוו ש"ע ת"תה לש םירומה |

 .א ,ןאראב .א ,ןלפק חספ
 .רלה .י ,יקסוקר .ש ,ןיול

 ,1910 ינוי 11 קאש
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 .לֶאְרַשי"ְֶרָאְמ םיִבָּתְכִמ
 וג

 ץראב ונבצמב  ירקע יונש לכ האובה .אל  תיקרוטה היצוטיטסנוקה
 תורמל , לטב אל | ןיידע ,ןשיה רטשמה | רירש ,םודאה רינה ךלופא ל

 ראשנ ונולא תוזכרטה הלשממה לש הסחו .ולוטב רבד לע תובוה חל
 חפוג לארשי ץראבו ,רומאח לודבע תלשממ .ימיב מכ ,ינרשח מוח 0
 היצוטיטפנוקה ןחמ ירחא ,ונילא םידיקפה לש ישואה םסחיב יות לצ
 אל זאו ,לארשי הצרא םיאכה תאמ תורועת שורדל ןמז הזיא ךץמכ א

 הנשב ,הברה הכרא אל וז הפוקת לבא . םידוהיה תאמ םג תודועת
 םידיתע םידוהי .יפלא תורשע יכ ,הפיחב העומש הטשפ חספה ינפל השי
 ,הרכזתו תודועת הפוחב שורדל ולחה בושו .הּב בשותהלו לארשי רו

 תואיצמהש ירחא .ללכב תודועתב םוקרקדמ ויה אל םשש הפיח
 שוררל םעפה דוע ולדח םידוהי ינומה | תאיב רבר לע העירה תא

 עגונב תומדוקה תורוקפה \ ירחא אלמל הריבה ריעמ וצ אכש 0 /
 רונלו תל
-- 

 5 םלועה =<

 !דתי ותא דובעל לוכו ונניא םא וא ותדובעמ ןוצר עבש ונניא םא ,והרטפל

 פע קר לטכהל תולוכו ולא תועונק - תורוקפש ינפמ  ןםוראה
 1% ה 2 0 רשפא הזכ םוצנירפ לבא .להְגמְב יולח תווהל ךירצ אה יא ןכ :לעו ,ןיטנובל : : ,
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 רימעמהו ונתוא בילעמה םודאה רינה רבד לע הדוקפה השרחתנ ןכבו
 רתוי רוע ונתוא רעיצ וז הדוקפ שודח .ללכה ןמ אצויה דחזימ בצמב ונתוא
 םיניתנה ןהו םיגמותועה םיניתנה ןה םידוהיה לבש העשב אב אוהש ,הוב

 לארשי ץראל הפונכהש העשבו  ,היקרותל ןתינש שפחה לע .ךכ לכ וחמשו ,םירוה
 םינדשחה יניעב וליפא רשח ררועל הכירצ התיה אלש דע ךכ לכ הנטק התיה
 + םיעורג רחויה

 דצמ ונולא ערה סתוה ושכע ףסותנ דוע הנשיה הלכגהה קוזה לע
 תדובעב ונכוד לע םילושכמ ינימ לכ חינמ .אוה ,םילשוריב שדחה החפה
 אוה ,םירז םידוהי י"ע המדא | תינקל עגונב הנשיה הלכגהה ףקותבו בושיה
 , םירעה ךותב תוזוחא תוינק ולופא רשאמ ונניאש דע הזה ןינעב רימחמ

 < 3 3 רחאל ,התע לבא  ,םיוצמ הלאכ תוחפ ןיה ןשיה רטשמה ימיב םג  ,סנמא
 לדבה םישועש הז י"ע ןובלעה רהויב שגרומ ,ינויצוטיטסנוקה רטשמה תעיבק

 הסחי תא ריקוהל םיליגר ונהנאש הנידמבו ונל הרקיה ץראב םירחא ןיבו ונוניב
 .זאמ ונל בוטה

 םירמושה ,םירצונה םה םירוהיה םירגהמל תושענה תולכגהה לע םיחמשה
 םיטעומה םה םירצונהש יפ לע ףאו .ץראב ונירדעצ לכ תא האנשבו האנקב

 7 םתלכשה ,םרשע ילגרל תובורמ םתופיקתו םהעפשה םוקמ לכט ,םיברעה ברקב

 | | .ץראל ץוחב תורוגאה תאמו תורזה תולשממה תאמ םהל תנתינה הכומתהו
 .וגדגנ םיבשחה תוחכה לב תא םיררועמהו ונב םעה תא םית'סמה םה םירצונה

 םירצונ-םיברע לש = םינותעהו ,  וגדגנ םירפס וכתכ םירצונ:םיברע םירפוס
 ."םידוהיה תנכס, לע תומלוע שיערהל םדיל האבה תונמדוה לכב םישמתשמ
 =-ץואל ץוחב קר םָרזהוה דגנ הלומעת להנל הוה רשפא ןשיה רטשמה ימיב
 הפיחב .הפוג .ץואב םג םוקמ הל האצמ ושכע לבא .םירצמב וא אפוריאב
 ונקעצ לבא ,ול ןיא יתורפס ךרע םוש ."למרכה, ומשש ,ןטק יברע ןותע דפונ
 . ריע ,תרצנ ,םיסגה ויתובדבו וירקשב םידוהיה דגנ םיברעה תא ררועמו אוה
 רשא תוכשומה  .םידוהיל האנש תאצוי ונממש ,זכרמל התיה ",םירצוגל שדוקה
 םה ףןכלו ,ןושיל תרצנ ירצונל תונתונ ןניא .תרצנ תביבסב  םירוהיה  ורסי
 : ןיאש תועירי םיחלוש םהו ,ירבעה . בושיה ךרד לע םילושכמ םישל םילדתשמ
 | לארשי ץראל הנש 'לכב םואבש  םידזהי יפלא תואמ רבד לע שממ םהב
 / המרא לכח הזיא תונקל םיצוו םירוהי יכ ,תרצנב  עדונש ןויכו .הב םיזחאנו
 םונותעלו = הנוילעה .הלשממל האחמ:תומרגלט וחלשנ רומ ,לאערזי קמעב
 תימלשומה הדעה ישאר .י"ע םגו תוירצונה תולהקה ישאר י'ע .תומותח ,םיקרוטה
 : , + םירצונה תעפשה תחת תדמועה ,הנטקה

 ו םךא ינכ לש םחורשכו ,חוהה תוממורתהל הברח רזוע וגנוא הזכ בצמ
 :, תונטקב םיקפועו םידרוי םה ירה ,הלעמל  םמורתהל םהל רשפא יאו אכודמ
 לש .חרוצ .שבול שממ וב ןיאש ביר לכו ,ןטק רבְד לכ לע םומחלגו םיזגרתמ
 , תאז לכב איה תוילאריאל הפיאשה .םימש םשל המחלמ לש  ,הוצמ תמחלמ

 תאו רעכה לכ תא םיעדוי אלבו םיעדויב הב םיטשקמש רע ,ךכ לכ הקזח
 ) + ונייחבש תונטקה לב

 ,תונטק ,תוטועפ ןהיתש .םעפה רברל הצור ינא הלאכ תורבוע יתש לע
 תאו להקה תא 'תוקיסעמ ןהו ,םוירובצ םינינע לש הרזצ ושבל .רככש אלא

 , חו ןיטנובל 'ה ןיב ןלפנש םיכוסכסה ןה הלאה תודבועה .י"אב תונותעה
 < .ןיבו ןוטנובל 'ה ןיב ארגית הלפנ .ןייטשנרב:ןהכ ר"רהו קנבה ןיבו טדטשנוייא
 רטפ ןיטנובל 'הו  ,םילשוריב קנבה .תקלחמ להנמל ןגס היהש ,טדטשנזייא 'ה
 . ,ו"אב .הלודג תושגרתה זררוע הלאה םירוטפה .ותרשממ טדטשנזיוא 'ה תא
 7 םדא נב ןיא ,'ינידמ השעמ, לש חרוצ ףכות ולכק ונויחבש תוינקירה .ילגרלו
 : בושה רפופ תויהל לוכי טרטשנזייא 'הש ,טושפה רברה תא ןובהל םיצור
 0 קנכה ריקפ קר םא יכ ,ןקסע אלו רפוס אל וניא קנבהבש אלא ,רבכנ ןקטעו
 2 תושְרֶה קנבה להנמל שי  ךכופלו  ,ער זא בוט  רוקפ תויהל .אוה לוכישו

 '/ אליממ ירה ,תוירחאה לכ תלטומ וילע םאו ,ןיטנובל 'ה אוה קנבה רעב יארחא
 'םא ,םתוא רוטפלו וחור יפל םירזועו םידיקפ ול רוחבל יאשר אוהש ,ןבומ
 היהוש רשפא יאו ,דאמ טושפ הז .קנבה להנמ רוהב ותשירדל םימיאתמ םניא
 'הרומגה תוירחאה אהתש ,םיכסי רשא םלועב םרא םוש ןיא ,רחא ןפואב הז
 םורזוע ול רוחבל תושרה ול היהתש ילבמ וילע תלטומ הרובע וזיא לש
 / שער מיקה םילשוריב לכא = ,םדא לכל ןבומו ראמ טושפ הז ךבד | ,ונוצרכ
 "רואה ,ב ספדגש ,ובתכמב ,טרטשנזייא 'ה1 ,האחמ תופסאל םעה תיבב וארקו

 'ה םע,רהי .ונלש | יפסכה .רפומב * דבוע ,אוהש רמוא | ,(א"פ רמונ)
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 םוצוחנה תעמשמה תאו רדסה ףא סורהי אוהש ינפמ ,קנבל ןכופמ השעיש
 לושמו ינקעצה בוחרה םאו .בוחרה תלשממל ויתזתלד תא'חתפיו ,הזכש .דסומב

 ,העזבק הטש םוש דוע ול היהת אלז זחכ לכ ול דבאי ייאדו ,הז ונדסומב
 הנוכה .וירוטפל המרגש הדחוימ הבס ואצמ טדטשנזיא 'ה לע םיניגמה

 תינויצה תוררתסהה לש תיזכרמה הגהנההל םידגנתמה םושנאה תא קיחרהל
 .ידומת 'ה םגו ןיקניש 'ה םג (0% 16) "ריעצה לעופ,ב םיבתוכ ךב

 תיזכרמה הגהנההש ינפמו , היציזופואה הנחמב רמָוע ,םה םורמוא , טדטשנזווא

 םגש ,דוע רבדה אלפנ אל , תומלו םייחל המחלמ היציזופואה לע ושכע הרשק

 ץראב השענה לכ לע דימת  ערויו עמוש ינא .ןברקל הלע טדטשנווא 'ה
 רגנ םימתולה לע הנמנ טרטשנוייא 'הש יתעדי אל הז רבד קר) |, לארשי
 טרטשנזיא !ה לש ןתאצרה תא םג יתעמש ינא , ושכע לש תינויצה הגָהנהה
 ןיבו  ותאצרה לדכהה היה לודג המכו ,ןורחאה סרגנוקה תודא לע

 ומצעב טדטשנזייא 'ה הנה תטאבו ! לארשי ץראמ םיריצה רחי לש. םהיתואצרה
 ותברק תמחמ ודגנ תופירו רבד לע "רוא,ב ובתכמב םולכ רבדמ וננוא
 טרטשנזיוא 'ה יכ ,אמלעב הרגא אלא וז ןיאש רבדה רורב יניעכ ., היציזופואל

 . היציזופואה ןברק אוה
 ךוסכסה אוה .ייאב להקה תעד תא ושכע תקסעמה הינשה ארבועהו

 תיטרפ החישב ,לפט ןויטשנרב:ןהכ ר"דח , ןיטשנרב*ןהכ ר"דה ןיבו קנבה ןיבש
 'שארמ דחא לעו קנבה לע תודבכ תומשא ,םינויצה רחא םע ול החיהש

 ,קנבהל בתכב הלאה תומשאה תא רפמ ב"כ ר'דה לש ותחיש שיא :. וידוקפ
 *ולארשיצראה הרשמה, .די לע םיקה ,רזבכ לש ןיד תיבל קנכה הנפ זאו
 ,טפשמ שורדל ורהמ םימשאנהש םשכ יכ ,תנתונ ןידה תרוש ,טפשמ שררו

 תקדצ תא | חיכוהל .ידכ ד"היב לא אובלו רהמל ךירצ םישאמה היה ךב

 ןכ אל ןויטשנרבי]הב ר"דה לכא , םיבילעמה וירבדמ רוזחל ידכ וא .ןיתומשאה |

 אוה ודצמו ,רומאה ד"היב לש ויתושירד תא םינוש םימעטב החד אוה . השע
 םיבתכמה תפילח הכשמנ םימי השלש .ןידה ררבתיש ידכ רבד השע אל
 ןיהה תיב היה חרכומ ףוסבלש דע ,ןייטשנרב-ןהכ ר"דה ןיבו .ןידה תוב תכשל ןוב
 תודבכ תומשא ריאשהל היה רשפא יאש םושמ םלואו .ןידה רורב לע .רתול

 לארשי ץראב תשגרומה הרתיה הקושתל ץק םישל היח ךירצו ,תודמועו תווולת
 ,תומשאהב הרושקה הלודגה תוירחאה תא ריכהל ילבמ ,םישנאו .תודסומ .םישאהל
 ר"היבל אב אל ןייטשנרב:ןהכ ר"רהש םושמש ,וטילחהו םיטרפ םישנא ופפאתה
 תואצוה םושמ  ןהב שו ןיתומשאהש הזב .הארה ויתומשאה תקרצ תא חיכוה אלו
 שו ןירה ררבתיש ידכ וב יולתה תא השעי אל םומי השלש | ךשמב םאַו ,הבד

 הטלחההל םג הנענ אל ןהכ:ןייטשנרב ר"דה .וז הטלחהב שמתשהל קנמל תושרה \
 קנבה תגהנה לא תאזה תיטרפה הפסאה לש לוקוטורפה תא חלש קנבהו ,חאזה

 +.ןלקב לעופה דעוה לאו ןודגולב = \
 ר"רה . םיבורמה וידידו תאו ןהכ:ןייטשנרב ר"דה תא ויגרה הזה רבדה

 הטלחהב םיאור בוש ךכיפלו ,היציזופואה ןמ דחא יאדו .אוה ןויטשנרב:ןהב

 םג תמאב םלואו ,ונממ רטפהלו לצ וילע ליטהל המלענ הנוכ וזיא הרומאה
 :ןהכ .ר'דהכ. שיאל םג המו םרא לכל ול רופא ,דאמ אוה טושפ הז ןונע

 תא הרומג החכוהב חיכוהל ילכמ היהיש ימ היהי לע המשא ליטהל ןימשנרב = == =
 + המשאה תקרצ

 ה

 ןוב
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 א

 לארשי ץרא ידוהי  ולבק ,  תרבוג תונטקהו אכודמ חורהש וז העשב
 !רש יפ לע ףא . אטשוקמ ישאב:םכחה לש ואוב 'רבד לע העידיה תא החמשב '

 תא ונומכ שיגרמ אוה םזקמ לכמ ,ונייואמו וניתופיאשמ אוה קוחר םוחנ םייח
 דגנ  תוגוהנה תולכגההו םודאה רינה י'ע םיבלענ ונאש ןובלעה לדוג לב
 וריכהבו הזה :ןובלעה תא ויניעב ותוארב יכ ,תווקל שיו ,םורוהוה םירגהמה
 רבדה , ויתויכז לעו הריבה ריעב לארשי דובכ לע ןגהל כ"הא ערי וכרע תא
 תא לבקל םיבייח ונלוכש ,תומדקומ תורחוימ תוחכוה לכ ילבמ לכל 'רורב השענ
 .היקרוטב םירוהיה לש ימשרה שארה רותב ול יואוה דובכב ישאבדםכחה ינפ
 ונל םג שיש ,ונינכשל תוארהל ידכ , דובכב ןתוא לכקל ךירצש ושיגרה לכה
 לש ןסתיב םנמאו .רומג ךוחא  םידחואמ םג ונגה ךרצה תעבשו ,חכ הזוא
 םעפמ ונלש . ןומהה  ברקבש וניאר ישאבםכחה תשיגפ לא לו ד ג ה להקה
 .ץראב הפ חתפתמו ךלוהה ינידמו ימואל דובכ שגר הויא

 התיה אלש יפ לע ףא ,הרדהנו הפי התיה ופיב השיגפה תמאבו
 ילב .םירה ; ישאב:םכחהל וקלח (תימוקמה תושרהו םידוהיהש ברה דובכה ,הרדוסמ

 ' םיחרזאה םודוהיה וחמש רוחיב ,םירצונהו םימלשומה יניעב םידוהיה ךרע תא קפס 2
 לכ :ידוהי ברל הלשממה חכ יאב ושעש לודגה דובכה תא ןארש תעב
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 ארו אכצה אר ,סאקמואקה ..ישאב:םכחה תא שוגפל ואצי םיהובגה םידוקפה
 נה לא פכחה תא הול םאקמואקה ,חרואה תא ךרבל הינאה לע ולע רועה
 ירמה וריקפ לכ ,הירפב םכתה הז ירחא לכקתנ לוהג דוככב ,הנושאר ורקבו
 :נתוטטב | וקפרו וינפל וכלהש םיסואקה םע םכתה רבע ןהוניבו ,ןכה ודמע
 ,ה ינפ .תא ומדק ךיא ,םחוארב הלודג רתוי דוע חור תחנ ההיה םידוהולו
 ;נוהו  תורוש תורוש ודמע םיליחה לכ .אבצה טקרסק תא ךכ רחא רקבשכ
 4 רעה תלהנה) היריעה תא םג רקב ברה .אבצ רובכ ברהל וקלחו םהידיב
 עוקו לש לודג להק ףסאתה תובוחרב , םירועצה  םיקרוטה לש בולקה
 ןוטנננה לש תרמזתה .ופיבש רפסה יתב ירימלת ודמע הירסה ינפל ,םיברעו
 0 היהשכ .םעפ לכב .הוקת חתפמ תרמזתה הנגנ ןולמב ,הירפה ינפל הנגנ
 ; .ותגהנה , םיפכ תואיחסבו דדיה תואירקב ותוא םילכקמ ויה בוחרב רבוע
 ומולחנש י'פעא ,םיענ םשור השע ויתוטונהו וישובלמב םגו הפי התיה ברה
 ןווחא .תועש קר 4 ופוב ההש ישאב םכחה .תוילרטאית תצק םג הרפח אל
 ןונש .םינברה .תינלב םשל עסנ הדחוימ תבכרבו ,םילשוריל עוסנל רהמ אוה
 ןועג ופבש השיגפה רעומ םידחא .םורבח םע דחו וינפ תא םדקל םילשורומ
 ןומתהו ,הכלהמ תא הרצע ("תיב תזוחא,) ביבא:לת ךרר הרבע תבכרהש
 0 ,פחרפ רורצ ברהל ושיגה םודלי ."הרבא אל דוע, הנגנ ןויסנמגה לש

 נו התיה תאזה הגיגחה לנא ,ישב:םכחה תשיגפ תא יוארכ הגגח ופי

 ןו קני .זאו ,ופיל רוע אובל חיטכה םכחה  ,םילשוריב תוגיגחל המרקה
 ,רפסה יתב תאו תודפומה

 0 ,החפיסאולא ,אטשוק ינברמ דחא וכרדב םיולמ ישב"םבחה תא
 ְ .יקיגולפב הלהקה ישארמ דחאו ,רימח-לודבע ןטלושה אפור היהש

 זיקה יניגע תא ררפל : דחוימ .דוקפת שי ישב:םכחה לש . ואובל
 עוח ונחנא םלואו  ,הב םוררושה םודימתה םיכופכסל ץק םישלו .תימלשוריה
 עוהיה בצט תא תערל ישבי םבחה רומל הפ .הז רוקבב רתוו תולודג תווקח
 עואשה| המדא תרובעב םיקפועה םורוהי לש שרח בושי וינפל הארי ,ץראב
 קו ןיני זאו ,היחתל המקה תירבעה הפשה לוצלצ תא עמשי ,סעה תיחתל
 יתומל הלעי קר םאו .הלאכ םירבדב ותנכה תרגוא קר םא ,זנתעונה ךרע תא
 ןמו חרומה ידוהי דצמ .ונילא ןומאה תא והעפשה חכב קוחל לכוי זא וז
 + תיקרוטה הלשממה

 .תּונויִצּב

 )\ .תיתנשה .הדיעוה ןילרבב החתפנ ןויס 'כ 'ב םויב
 טפו ,ה -- םצמוצמה לעופה דעוה ירבח : ואב הדיעוה
 וה ,םוכוהב מ"א :הי פור מ = | ןחכ' 'קעיו גרוברוו ,פורפה
 ןהפ .ל ,גרברלונ ,ב  ,גרברלוג ל"י = . יקסבוקלב ,ה = ,אדיורב
 תוחומ ; בוזור ,יו בולוקופ .נ ,ןיטשדלפ .מ ,יקסבשילדופ ,א
 ששנרנ ,5- ,םהב .רא ,שטיוטנב .ה | ,רמיהנדוב רד : תונוש
 ל ו'וה ,שביוט  ,שטירט ,ץלו "בא = ,ןמיה- ,הקמנה  ,ןמנורג
 ונרמ".זיא ר'רה ,םונגמ ל"י ר"דַה  ,קרומרמ ,לא- ר"דה ,ןיול
 ןעה ,ןיפור ר*רה .,ןעוואק  ,יקצנמרק ,לקנרפ ,ןומיס סוילוי
 / . םירחאו .קורטש

 "שיקח תלאש איה קרפה לע הדמעש הנושארה הלאשה
 ול ,ש ר'דה ורבד  ,םיצרמנ :םיחוכו וררועתנ = . תורדתפהה
 ה'וה ,סהכ ,דא ,ןומיס .םוילוי ,בולוקוס . ,נ .קרומרמ  ,לא .רידה

 לה ןוספלוו רמ אישנה | .נרכדלוג  ,בו הפי .ל . ,תילוגרמ זיא
 / | ,.ךורא .םואנב

 .יהוה היציזופואה ירבח לכ .םשב שיגה היציזופואה חכ:אב
 העוריה העצהל םיכסהל .הלוכי היציזופואה ןיא :יכ ,רמאנ הב רשא
 טיונח תשש תב .הרובעל הדעו תעיבק ר"ע .םצמוצמה פ"הוה לש

 /\ .הורדתסהה תוסירה תא אפרל .הריב ןיא .וזכ הרעוש םושמ



 ארקהל םדקוי יכ .יאנתב  ,םוירוזיבורפ רותב = ,העשל ₪
 םידקהל ץוחנש ירה .העובק הגהנה רחבי" רשא * ,רחא מ
 .הגהנה תריחבו תוררתסהה ינינע  ןוקת ךרוצל = םרגנוק או
 הרחבנ ,האושה ידיל ואב אל ןיידע  םיררצה .ינשש םושמו <

 לא ורחבנ .ךוית לש היסימוק  ,קרומרמ | ר"'רה  תעצה
 סונגמ ל"י ,קרומרמ .לא ,הקטנה ,ןמנורג  ,גרבהלונ .ב :היסומ

 . ןומיס ט
 : תאוה המרגלטה תא ןילרבמ ינלבק רמונה תמיתח םדוק -- |
 תושיררה לכ ; רחא הפ ולבקתנ ךוותל היסימוקה לש ה
 ;תורדתפהה ברקב םולש השענ ; ולבקתנ היציזופואה לש תו
 ,"םויה םג רובעל הפיסומ .תיתנשה הוא

 תא ןיידע וחלש אלש ,תודוגאה .לכ תא שקבמ : םיהוה
 תא ול חולשל הנרהמת יכ ,לקשה:ימיב הבגנש םילקשה"ו

 אלש תודוגאה לכל םיבתכמ מ"הוה חלש הלאה םימוב
 ןהמ שררו ,הרבעה הנשה לש םילקשה תונובשח תא ןוידע

 יבג תאו ףסכה תא ול חולשלו תונובשחה .תא רומגל ףקוח לג
 עגונב תושעל מ"הוה רמוא .רשא תא םפרפנ 'ףמובו ,תורנומ
 ,וז ןתבוח תא תושעל תולשרתמה תורו

 תא ונלכק תסירואב ןויצ יכבוח דעו רו לעש ןועירומה תכשל תאמ
 :תאזה הע"

 תואבה תוונאה לכ רעב םימי השמח לש (ןיטנאראק) רגסה עבקנ אטשוקג =
 םיסיטרכ םועפונה ידיב .שי םא הזב לדבה לכ ןואו ,םיעסונ .הזאיבמו הוו
 ,רחא .למגל וא אט

 כ"ג. ,תונאה סיטרב לש ירידתה רוחמה לע ףסונ ,םימלשמ רגסהה רעב
 'ב הקלחמב ,לבור 6 ,20 'א - הקלחמב :פוטרכה חקלי  ףוח .הזיאל לר
 .לבור 4 ;90 'ג הקלחמבו לבוה

 .םולודגל ןיבו םינטקל ןוב גהוג ףסונה םולשתה ותוא
 ושכע תוליבומ ןניא 'ג םויב םועובשב םעפ אטשוקל .תוכלוהה תוינאה

 םויב תואצויה תוינאה ןתוא םיעסונ תוליבומ ןניא הזב  אצויכ וללכ עא
 .'וכ) ולוי 81 ,17 3 ,ינוי 10 ימיב םועובשב תחא םעפ 4 העשב חנא

 םיעובשב .תחא םעפ תואצויה תוינאב לארשי .ץראל הסידואמ ואציש הלא
 תוינאה לע אטשוקב םתוא וריבעי = 'וכו ילוו 24 ,10 ,ינוי 26 :תבשה ₪

 ,רתי דחא םוי אטשוקב וראשי הז ןפואב ,ילוי 81 7 ,8.ימיב הנאות

 הגליבות כ"ג | הירדנסכלאלו  אטשוקל 'ה = םוי לכב  תואצויה תוינאה =
 ,םימי 5 אטשוקב .הנרגסתו פע

 ועסי םשמו ,אטשוק דע קֶר הונא יסיטרכ ונקיש םיעסונל ץעיל רשפא
 ,העוסנה ןמז .חא רצקל .ידכ ל"וח תוא

 ,םיעסונ תוליבומ ןניא ל"וח תרבח לש :תוינא םג ירה רגסהה ינפמ

 גרואיג הילגנא ךלמל תינויצה תורדתסהה = אישנ חלשש המרגלטה לע
 רטסינימה י"ע .המותה הבושת הלבקתנ דראודיא ןיבא תומ יוחא ישו
 דעב | םונויצהל הדות ךלמה םשב עיבמה  ,לי'צר'צ .ןוטסניו ,מ .םינפה יש
 ,ורעצב .םתופתתש

 תונמה דראודא ךלמה רכזל הארק תימורדה .הקירפאב תינויצה היצרדפה
 עטת תימורדה הקירפאב תינויצה היצרדפהש ,הטלחה .הלבקתנ ,הלודג הפ

 רעב הדותו ןורכז תואל יעיבשה רראוהא םש לע תיז:יצע לש השרוח "
 ,םהינינעלו םודוהיל .חונמה לש בוטה ל

 םונויצל תארוק איה ובש ,זורכ המפרפ ל"הקה לש  תיזכרמה הבשלה
 יפל .ולויב ח"ב)  ירויפטנומ השמ לש .תומל םינש 25 אלמה  םוו תא ול"
 רשפאש ירכ ,"עקרק:תבדג, רסומה תבוטל ףסכ ימוכס .בדנלו .(שדחה ן"

 ,ירויפטנומ .השמ םש . תא וילע  ארקלו .לודג הטדא .חטש :י"אב תונקל ₪
 תכצמ ירויפטנומל :ביצחל ונא םיביח ,סנמא ..ץראה לש התיחת םולח תא ₪"

 א
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 תויתחל | וריב .הלעו רנלפיל ךלפב תודחא םירע רקכ ץגרמופ ,ש רמ
 ל"הקה תבוטל הדוכעה תא רהפל  ,םולקש ץיפהל  ,תיגניצה הרובעה תא ןהב
 ,ונלש םיקנבה לש תוינמ רוכמלו

 ,תימוקמה חרוגאה תרובע ד"ע ח"וד ונל ואיצמה .לורוא ךלפ ץעלעימ

 " םירסומה  תבוטל םיפסכ ץובקב קר הרוגאה תדובע הזכרתנ תונבומ תוכסמ

 הע הלע וללה םידסומה :לכל תלשנש ףסכה םוכס | ,םיִנושהו םיברה  םינויצה
 50 ק"הקה תבוטל ,,ר 200 תונותעה .ןרק . תבוטל ,,ר 48 םילקש הזמ .בור 8
 היסנמגה תבוטל ,.בור 25 לצרה רעו תבוטל ,49,52 הפיריאב צ"וח דעו תבוטל ,,ר

 ,רהא רסומ וליפא הכשנ אלש טעמכ .'בור 20 הוכגה שרדמהדתיכו תירפעה

 הז עוצקמב התלועפש אלא ,תינויצה תורפסה תצפהב םג הקסע הדוגאה
 + הטעומ התיה

| 

 :התדובע ר"ע ח"וד ונל איה םג האיצמה (הנבוק ךלפ) יצנשב הרזגאה
 תבוטל הדוגאה הפינכה ןובשחה תפוקתב ,רבלב יסנגופ קר אוה הוה ח"הורה םג
 תוינמ חיע ,,ר 211,52 ק"הקה תבוטל ,.בור 8 םולקש . :םיונויצה םידפומה

 הרוגאה םג ,בוו 650,99 דע הלע ללוכה םוכסה 188.89,  ונלש םיקנבה
 ,תינויצה תורפסה תצפהב הקפע תאוה

 =->=2-ש75-2%%5-5%

 ורבה לש תיתנשה]הפסאה רכעה הפפ מ"הוחב ההיה | בלסונירטקיב
 ןובשחה תפוקת ךשמבש הארנ וז הפסאב ארקנש ח"הורהמ , תימוקמה הדוגאה
 . !  תבוטל ופסאגו 'בור 514 םולקש ורכמנ (1910 = לירפא --- 1908 / רבוטנס)

 9 ןויסנמגה לש הברה תוינמ ןוזנסומ ר'דה רכמ הז רבלמ ,לבור 790 ק"הקה
 / תפוקת ךשמב |, יעקרקה קנכה לש תוינמ 8 לימבוב ר"דהו ופיב תירבעה

 ר"רה :,גרבניהג .ח- ,ןזזנפומ ר"רה לש תואצרה הרוגאה י"ע וררסנ ןובשחה
 'ףשנו .תיממע  הקיסומ לש ףשנ ,  יעישתה סרגנוקהל הדוגאה יריצו לימכוב
 תוהכזה ןשענ לצריה תומל ןורכזה םויב . גורפ ררושמה ןב ףתתשנש יתורפס
 <. הדוגאה = .תוגויצהו לצרה לש וכרע ד'ע םימואנ םש ואשגו םינוש שרדמ:יתכב
 0 . ךלפה ירעב םילקושה תוצוכק רורסב םג הקסע

 ,בלסונירטקול תוכומסה תורחא םירע .וו רמ רקב יכלפה דעוה .תדוקפב

>< 

 וייח. , םולבנעיליל .ביל חשמ  ר"ע האצרה בוניבור א רמ ארק בוצידרבב
 !  ושכע םלואו , דאמ ער וז ריעב תיגויצה הדוכעה בצמ .  תיתורפסה ותלועפו
 ₪ .החובעה לדגתש הוקת שיו  ,,השדח הצובק םש הררסנ

 םינפל תירבעה תורפסה,, ד"ע תואצרה יתש בוניבור רמ ארק ןמואב

 וז ריעב תינויצה - הרובעה .  "פעה:דחא לש תיתורפפה ותלועפ, ד"עו "החעו
 7 + יוצר ןפואב תלה:נתמ

 החילצמו התרוכעב תרמתמ תימוקמה הדוגאהש םיעורומ שולאק 'פ ןולעיוומ
 הירבחו רבלב ריעב הדובעב תקפתסמ הנוא הרוגאהש אלא דוע אלו ,הב
 הדוגאה .ינויצח ןויערה תא ןהב ץיפהל תובורקה תוריעל םעפב םעפכ םואצו'
 0 + תרכינ הז עוצקמב התעפשהו רועבש תירוכצה הדובעב םג תפתתשמ

 רעה את

 לא ךימ  השגנש השרח הרוגא םש רדפו לורוא תא רקב אורול רמ

 .חתילצהל הוקתב הדובעה
 עת שישה שיטרשב

 םינויצה \םידבועה רפסמ ,הצי'זרו בוקפפ םירעה תא רקב בוגבילק .י רמ
 \ 'טרפבו  תורוכצ הלוכע םושב םינונעתמ םניא םינויצה בור .דאמ .רעצמ בוקספב
 \ יסחטנא תחכש ידכ רע: עיגמ םשפנקןויוש  םינקזהו = ,ידוהיח  רובצה תרובעב
 ףוסאלו םולקש ץייפהל תאז לכב הלע םיטעמה םינויצה ידיב ,תימוקמה הלהקה
 ינפמ .תודבכב הדובעה הלהנתה הצי'ווב םג .ל"הקה תבומל. םינזגה םימוכס

 וילא ןבש אלו תודחא םינש ינפל הנחמה תא ובזע  םיריעצה ,םידבוע רסוח

 ףא םיפקונ םניא ,תונויצל הבח תותוא םה םיארמ םבורבש פ"עא ,םינקזהו ,חוע

 "| אל לבא ,לקש םועבראכ .ורכמנ תאוה הנשב \ .תונויצה הבוטל הנטק 'עבצאב
 ד"ע  תיבמופ .האצרה ארק .ק 'חה  ,םירחאה םורסומה תבוטל םולכ ףסאנ

 םג וטנכנ .הילאש  הצובק הרסונ .."םירוהיה : ברקב ירובצה  ןויערה תוחתפתה,
 ,'רבע:תפש:יבבוח, תרבחל ףינפ ריעב רפיל טלחוה ,םיריעצהמ םידחא
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 + ק"הקה ידול רסמת הדונאה תגהנה . תינקירמא הבשומ רוסו |

/ 

 2 ו

 תומייקה תודוגאה שלש .בוט קפנומ 5.  בונדיוק רועב  הרובעה בצמ

 ייחב קרפה לע תודמועה תולאשה לכב תונרו תובורק םיתעל תופפאתמ ריעב
 םינש העברא ינפל דסונ תודוגאה תחא י"ע .ללכב םירוהיה ייחבו ונתורדתסה
 'לב תואולה ןתונ הזה דטומה ,ויתולועפ תא ביחרמו = ךלוהה 'רזעיחא, דסומה

 ,הבורמ רועב םינויצה תעפשה .'בור 50 רע השמחמ תיבר

 ןמ ורבעש םישדח תשש ךשמב . הדובעה בצמ אוה בוט קסנימב םג
 תופסאתמ םיריעצה תוצובק .תויללכ תופפא 8 ויה התע דעו ןורחאה סרגנוקה
 ימי ירבד תא תודמול ,קרפה לע תודמועה תולאשב תונדו תובורק םותעל
 תאירק תבשו תבש לכב רדפמ ינוריעה דעוה .תירבעה ןושלה תאו ונמע
 ףסבה ימוכס .אבל םיברמ וללה תואירקה לא . ך"נתבו ונימי ירבדב םירועיש
 תבוטל םג ופסאנ םינוגה םימוכס , םילפכ ולדג ל"הקה תבוטל םיצבקתמה
 .רתוי לודג רפסמב קסנימב ושכע םיצופנ םילארשיה םינותעה ,םירחא םידטומ
 תעלש אלא ,י"אב תירוטלוק?הדובע םשל םישנ תדוגא םג רדסל ןויסנ השענ
 + הזה ןויסנה חילצה אל התע

 "לאלצב, הרבחה דעו תאמ  האשרה ולבק ןיזיירד .יו בוקינשררא 'ה
 .ס"היב לש ותדובע ירפ תא רוכמלו הזה דסומה תבוטל תובדנ קסנימב לבקל |

 תוטלחה1דבלמ .וכלפה דעוה ירבח לש הריעו התיה קפלורופ"ץינימקב
 םייונשהו תיתנשה הדיעוה ד'ע תוטלחה דוע ולבקתנ ךל+ב הדובעה ד"ע |.

 .העונתה ךותב םינינעה בצמב אבל םיכורצש

 תורדתסהה לש תינימשה הדיעוה הירגנואב התיה המ ןמו ינפל
 דבלמ , םיבר םיחרואו םינוש םירעט םיריצ םישמח ואב ,וז ץהאב תינויצה
 תואצרה וארקנ .ק"הקה לש תיזכרמה הכשלהו מ"הוה תולועפ ד"ע ח"הודה
 רוחיב , תמדקתמ תינויצה הדובעה .הלומעתהו י"אב הדובעה תודא לע

 פ"הוהלו ןופפלוו .דל ןומא .עיבהל הטלחה הלבקתנ .ק"הקה תוסנכה תוכרתמ =
 רושא ד"ע תויציטפ הלשממהל הנשגת תודוגאהש ,ךוע םלתוה . םצמוצמה
 אוה םהמ דתאו.םישנא הנומש ןכ שדח יוכרמ דעו דחבג .תורדתפהה תונקת =

 / . תויחרומה תורוגאה לש ןחב"אב

 הליחתה הקירמאב תינויצה היצרדפה י"ע הדסונש תיאניתשלפה הדעוה | - /
 הדובעה רבד לע | םיוורכו תופע תולגמ הציפמ איה הבר היגרניאב תדבוע |

 י"אב עקרק תינק םשל תדחוימ הדוגא רודפל השגנ ןווחאה ןמוב .י'אב

 תולאשב ונד .ןערעיאבב תינויצה תודוגאה לש הדיעו התיה גרכנרינב
 .תולהקה ךותב הדובעה ד"עו י"אב הדובעה ד"ע תואצהה וארקנ ; תורדתסהה 4

 תורדתסהה ריכזמ  ,דלפנמולב רמ הב םאנש הלודג הפסא התוה םויב וב
 .הדיעוב ףתתשהש ,תינמרגה

 תאצמנ סינוט ריעב הדוגאה דבלמ .תחתפתמו תוגויצה תכלוה סינוטב ,
 תאצל ליחתמ המ ןמו דועב ,110 דע ץיגמ הירבח רפממו ה'ןיבב םג הדונא |

 + תיברע-תידוהי ןושלב ינויצ ןותע םינוטב

 לֶאְרְשָי ץֶרָצְּב
 לש םהייח חרוא ד"ע האצרהמ םידחא םיעטק הזב םירסומ ןנא -- |
 ,הסורואכש צ"וח רעו ונל איצמה וללה םיעטקה תא .לילגב המדאה ירבוע םילעופה
 עגונב רעוה ןתוא טילחהש ,הטלחהה תא םג םיארוקה ואצמי םירבדה ףוסבו

 ,םורומאה םולעופה לש .םבצמ ןוקחל | :
 טעמב ,שדח:ירוכשו םוי;יריבש ,םיוכע םילעופ םיעבראכ םיאצמנ הררחב

 סונכהל ןהל השק םילעבה ישנש ינפמ ,וילעב תיכב ןוזנ ונוא םהמ רחא לופא
 ברקב .,שורג 12 דע 9 ןמ םוי םוי םילבקמ םולעופה | ,ולָכַלכלו רז שיא ןתיבל
 .םינגרואמ יתלבו "הדוכע,, ירבח = ,'הנומוק, ירכח :תוצובק שלש שי םולעופה

 הז וברקתנ ןתרנכב םדוקמ ודכע ולא ,םירבח הרשע הל שי "הנומוק, %
 םורומג םיפתושו :,תחא איפונכב םויח םה ןאכו ,הרדחל ואכ תחא הרוכחכו הול

 םשל אלו .רעצו החמשל םג אלא | ןהאצוהו הסנכהל קר אל ,רבד לבל םה
 שיא חורב .םובורק םתויה םושמ אלא ,הזכ ןפואב םויח םה "הנומוק, תוצמ: םווק
 \ ,סהיאושג רחאל םג הלאכ םויח תויחלז ףיסוהל םידחעתמ הו ,והערל

 עמתשמ ובש ,ווחמת:תיב ורסו םה  ,םירבח הנומש הל .שי "הדובע,
 .קודכועה רכשכ ןרכשו תורענ יתש | תודכוע  חכטמב ,םונגרואמ יתלבה םג
 עטופה .תונוומל ןקלח | תא  תונתונ ןה םגו ,םויל שורג 8 רמולכ ,הרשב

0 

 / יוהצה:תדועפל .הבלחו םיתיז וא האמח ,הניבגו הת רקבב םולכקמ
 " טקמל פתא םתדועס תא םוחקולש םילעופ שוו ,.יוחמתה תיבל םיאבש םילעופ
 ,אסייד םג םימעפל ,(0 07018 הדלג ,םיציב :םתדובע

 "מנ  .בלח ילכאמ---םימעפל ,רשב ילכאמ דימת טעמכ םולבוא ברעב
 .תועוזמה .םירכחה ןמ = ןתוא םיבוגו תואצוהה תא ןובשחב | םיאיבמ שדח לכ
 עו 5/4 רוע דהא לכ הלעמ הומ ץוח ,םויל שורג השמחב שיא לכל םילוע
 '.םילכ תינקל שדח לכב

 "מו ,שוא םישלשכ םרפסמ ,המרופב קר = םירבע םולעופ שי הר'זרסב
 ' עווו) וכש יוחמת תיב הפ םג הדסי "הרובע, תדוגא ,'הדוכע, ירבח הרשע
 / .הרדחבש הלאל טעמכ םימוד םימולשתהו תונוזמה ,םילעופה לכ

 " הווגוהכ םתופתהשה לבא ,"הדובע,, ירבח םורחא תומוקמב רוע םיאצמנ
 . ללב תרכינ חניא

 ותנכ  ,ווחמת:יתב .ינשו "הדוכע, = תדוגא לש תוצובק יתש שי ןכבו
 "גאו ,םתוא הרסי "הדובע,, תדוגא קר יכ ףא ,םילעופה לכ םילכוא יוחמתה
 הויצממ איה הררחב "הרוכע, ינב לש הצובקה איה הנטקש פ'עא יכ םיאור
 " ונוה תא שוגרהל ץוחנ .הר'זרפב םג רבדה אוה ךכו .שיא םישלשל ןוגה ןוזמ
 ונחקר אל םישמתשמ "הרובע, תדוגא לש יוחמתה:יתטבש תוארהל ידכ ,הזה
 "המ ןפואכו .הדוגאה ירבחמ  םילפכ םירחא .םילעופ םג אלא ,תאזה הדוגאה
 ' ₪ אלא דבלב הירכהל אל | לועוהל ,יזארכ חתפתת קר םא ,"הרובע, הריתע
 ..םירחא םולעופל

 ,ואולמב .הצפח תא לעופל איצוהל "הדובע, הלכו אל ףסכ רסחמ
 " עונב אל--תונוזממ ץוח םולכ םירחא םילעופלו הירבחל האיצמה אל ךכיפלו

 / .ןועמ אלו םולענו
 -תונשומכו הררחבש ינפט ,ןאב אצמל דאמ השק יללכ ןועמ :אחרוא בגא

 . :הרוכשל םייוצמ םיתב ןיא לילגה
 " ,םולעופת ןמ םישנא השלש םינש  ידיב הנותנ יוחמתה:יתב תחגשה

 \ ,הפיתבש דעוהל ח"וד םיחלוש םה שרח לכב
 .ןחַב ינש תכימתל 'רפ 0 בצק הסירואב ןויצ יבבוה לש רדעוה

 4 ,תובשומה תחאב .ישילש יוחמת תיב דופילו םימיוקה יוחמתה

 פיזוהי םירמוש ינש הרבעש הנשב וגרהש םיחצורה וטפשנ וכעב --
 'הוש הושע שמח ךרפ תדובע דוכעל ושנענ םימשאנה ןמ השלש .הר'ודסב

 םונשוח . ותוא זגרהו לאראב םהרבא רמושב םיברע ורי הר'ודסב = -

 .וכעב טפשמה דעב המקנ יהווש
 .םינטית םילעופ דובעל ולחה ןותחתה לולגב תודחא תובשומב --

 יתועב רפס-תיב חתפנ אסידאב צ"וח דעו דצמ הכימתה תרזעב --

 . .הוומ וב שוש רפסדתיב ושכע קיפסי וכרצלו  ןטק ונדוע הזעב ידוהיה .בושיה

 <. ה'פורכ םינקותמה םיררחה דחאב דכע הלחתמש ,פדלז 'ה אוה הרומה ,דחא

 / .הירציושב הטיסרבינואב דמל ךכ רחאו

 ;ןויטשפא קחצי רמ עודיה .הרומהל העיצה םילשוריב ןויסנמגה --

 - .תוקל שי .ןויסנמגה לש הלהנמ .תויהלו לארשי ץראל בושל ,הנוולב ושכע בשויה

 : ןויפנמנב רשא םידימלתה רפסמ לדגו זאו ,הז רבדל םיכסי = ןויטשפא רמש

 תושפאה תא . םידימלת םיושע קר םילשורוכ רשא ןויסנמגל הל שי התע

 ₪ ןויססגבש ,הזב | הידסימ  םואור ,ןויסנמגה תא ביחרהלו לידגהל
 30 נ"נ םיאצמנ ,םידוהיל התאנשב תניטצמה , םילשוריב רשא  םינמרגה

 אטָכ םידמול "םירצונה תויחאהו, םיחאה, לש רפסב יתבבו . םידוהי םידימלת

 . םידוהי םידלי םישמחו

 הנלבוקח .(ןעציפש) ןיגוריס תדובעל השרח הקלחמ וחתפ - "לאלצב ב --

 תוננה התוא הגיהנהש ,תאוה הדובעה . תודימלת םישש דע תאוה הקלחמב

 ,י תומלע לש ןוגה רפסמל  רכונ לבא ןטק, רכש האיבמו תמדקתמ ,ופיב ןות

 : ו תורודמ תקלדה לש ,קיתעה גהנמה --

 ץראב םיגוש רפסדיתבב .שרחה בושיה ינכ ברקב םג

 0 יראט ןהילע וחמש תודימלתהו .םידימלתה לכו , תוקלדה הוה רמועב

 / |. ו ןויסנטגה * ןינבב .הנורחאה ןבאה החנוה --

 [- ו תדונא ירכח הב ופתתשנש הגיגח הכרענ הוה עוואמה

 ו ל תראפתו -ופיב הפי רתויה ןינבה ושבע אוה .ןויסנמגה תיב
 וסישרח וזיא ךוע ךשטת תיבה ךותב תימינפה הרובעה ..שרחה
 .. תשדחה .םידומלה  תנש תישארב קר תוכה .ךנוהי

/ 



 . ולילגב ירבעה בושיה תבחלה דעב ענומ יטלשוריה שדחה החפה =

 לע וליפאו = םירז םיניתנ םידוהיל (הריכמ ירטש)  םונאשוק ןתונ אוה

 םידוהיה תדובעל דשחב ללכב סחיתמ אוח .םירעה .ךותב תונקנה תו

 תוחנהה ינפמ .,וריל האבה תונמדוח לכב עיבמ אוה הז ורשח תא- ו

 לבקי הוה דסומהש שרוד אוה ,"לארשי הוקמ,ל תיקרוטה .הלשממה 0

 . םירצונו םימלשומ ידלו  םג לרבה

 לע לפנתמה ,"למרכ, יברעה ןותעה ךרוע ןידל דמע  הפיחב :-

 יכ ,רמאל = , תובווכ תועודוכו האנש=ירטאמב םעה תא םהב תוסמו ו

 ,םתלחנמ םיברעה .םיבשותה תא םילשנטו ץיראה לא םיאב םודוהו .ופלא חוש

 .אטשוקמ ישאב.םכחה תנולת יפ לע הלשממה עבות רועה טפשמה |

 בוו םגו ,ךרועה ידידי -- םירצונ לש לודג להק וילא ךשמ הזה מע

 הלודג תירצונה העפשההש ,רועב יכ אלפתהל ןיא כ לעו ,םירצונ ויה םו 1

 סיפכ"תואיחמב ןידה-קספ תא לבק ירצונה להקה . יאכז םשאנה אצו ,ךכ לג

 לע :ויתוברו ויתונישלמ תא םיפדהל "למרכה, ףיפוי  יארו .התע .תוומע

 .םיזה
 םיאצומ ונא "דיולל רעשינאבסוא | לש םינורחאה תונוילגמ .רחאב =<

 ,הפיח תביבסב רשא "םחל תיב, תינטרגה הבשומה תודא לע םונינעמ

 : וניארוקל הוב םינתונ ונא םהמ וו
 םיעבשה תונשב . הפיחמ רטסולק 15 קחרמב תאצמנ סהל-תיב הבשומה

 תנשב . םיפמה תובוח ינפמ תיבמופ הריכמ הוה רפכה תא הלשממה הו
 הליכמ הבשומה ..קוסרוס רושעה יברעה ידימ םוקמה תא םינמרגה ונק])

 דעב ומלש םינמרגה .העומו תורעי םגוד 2488:ו העירו תמדא םנוד

 .קנרפ ןוילימה יצח דע הבשומה לש היוש הלוע ושכעו ,קנרפ 130.000 ושש
 4000 .םינמרגה הב ועטנ  ןורחאה ןמזב . בטיה הרדוסמו הבשומה איה זו

 הבלחמה .תפתושמ תונח תאצמנ הבשומב .תיז יצע םופלאו םינוש ירפ וש
 19.15 םוי.לכב תלבקמ הבלחמה התיה 1909 תנשב .  םיבומ םיקפע הפ

 הסחי םירעצמ הבשומה תא ,םויל רטיל 100.120 -- ושבעו ,בלח
 רוע ולכי אל הנה דע .םיברעה .םינכשה םגו הילא הלשממה לש ן
 , קוסרופ םש לע ןוידע המושר הבשומהו ,םמש לע םינַאשוק לבקל םינפו

 ריצה לא ונפ םירכאה ,םולכ תושעל אוה םג לובי אל ינמרגה <
 םיברעה םינבשה .הליעוה אל אוה ותולדתשה םג לבא  ,אטשוקב

 אבה לכ תא םיבנוגו םיצע םיתרוכ , הבשומה לע תובורק םיִתְעל פול
 םהמ ובנג יכ דוליא ךוטסה .רפכה יבשוי לע תונלבוק ושיגה םינמרגה .

 תונולתהלו , םיגיוומ םהשכ םהילע ולפנתה םגו םהיצע ותרכ ,תומהבו האש
 לע הארמו להקה לאו הלשממח לא הגופ רמאמה לעב ,בל םשוה אל הא
 ,יגטרגה בושיה לא פחיה הנשיש שקבמו ץראל םינמרגה םיאיבמש חי

 ןינע תא | רומגל לובשב זירפל עסונ ,א"קי ינינע להנמ ,קנרפ 'ה --

 תא בוזעי קנרפ 'הש ,יארול בורק .םירכאה ןיבו הרבחה ןיב םוטקו)
 א"קי לש הדיקפ  ,טעמקראטש  'ה חקי ומוקמ | תאו  לארשי ץראב ותומ
 ,הפוחב 8

 ,תלשה ימ'דְו לע המרא לבח  םולשוריב הנק רלישטור ןוראגה --
 עשימ תבצמ אצמ אוהש ) וגאג-ןמרלק עוריה רקוחה .תורופח וב .תושעל
 . ךלמה רוד לש ורכק תויהל ךירצ הזה םוקמבש ,רעשמ בא

 אלש ןעי ,תובשומה יבנע תא רוסאל םידתעתמ םולשוריב םונברה --
 קוק ברהל הנשה תושארב ונפ םימרוכה .םנמא , הטימשה תא םימרוכה ו

 םינברה לכא | , תיעיבשה תנשב הרובעה רבדב תונקת םהל ןיקתה אוהו
 ופסאתו הלאה םימיב ,קוק ברה לש וותונקתב תודוהל םיצור  םגוא םולעוומ
 .תאזה הלאשה לע ןודל ליבשב הדוהי תובשומ לש ןחכ יאב ןויצל ןופאמ
 הקולחה תא קזחל םשארב תפצמ ז"בדירהו םיגברה םחכ .לכב .םולדתשמ האש

 תרימש ,ןבומכ ,אוה הקולחה קוזחל םועצמאה .דחאו ,םהידימ תטמתמ
 תא | םירפוא | םהש ,ןכ םג דעידוה  םילשורימ םינכרה ,הפקת לכב השט"

 , הפוחב "דיע, תשרחה תוב לש תו

 ,הָיְמּורְּב

 םרוג םוקמ לכבו ,תחתפתמו תכלוה םינכרצ לש  תודוגא רוסיל העוגתה =

 2 77 \.םרחסמלו םידוהיל םילודג ןיקזנ .הלאכ תורוגא
 ןכורה .טעמכ--רבדה תא םימיעטמ ונא---היסורב = תודסוג ולא תודוגא

 ךכ י"עש םוקמב ולופא וקל ןהל אוה םידוהיה תאנש ,םיימשיטנא תורוסו לע
 .םמצע םינכרצהל םג האב הער

 ירחא תפדוו הניאש | ךותמ , םינכרצ לש .תונחהש , םוערוי .' לכה
 םוקמ לכבש םינונחהו , תיטרפה תזנתהל תררוצ חרכהכ תישענ איה ,םיחור
 . םינכרצה תוינח םע תחא הפיפכב רודל םהל רשפאייא

 עגונ רבדהש העשב ,היסורב רשפא םוקמ לכב רשפא:יאש המ לבא
 ןימזה , העודיה *תיבויצפה הרבלה, שאר | , ילאטיוו א טירדנמיחראה

 הנמזההבו .יסורה םעה תרוגא לש תופתושמה תויונחה ילהנמ תא הפסאל

 ןמ תונהיל םיצורה ,.םירשיה םיפורה :יינונתה םג הפסאה לא םינמזומ, 1 רמאנ

 םינוגחהל םהל רשפא דציכ, :איה הפסאב ררבתתש תידוסיה הלאשהו ,"הדוגאה
 *? םיימוקמה םיריזה םע תורחתהל

 ,םודוהיל

 ערנל .ירכ לכה | , הזל הז םרי תא םינתונו םיביוא ינש םידחאתמ ןכ הנה
 סנרפתמ הגממש , תונחה תא --- הטילפל ונל ראשנש יריחיה הסנרפה ףנע תא

 . . רעצב ירוהיה

 .וחלעותלו ומצע ןכרצהל ללכ םיגאוד תיביטרופואוקה העונתה ישאר ןיאו
 והמחלמב חכ ול ףיסוהל .ידכב , יטרפה יפורה ינונחהל םג םירזוע םיליחתמ םה
 . ירוהיה ינוגחה םע

 היברסב ,הילודופו ןילהאוו יכלפב  יו\וחיב ,החילצמש טעמכ וז המחלמו

 ,םש הפיקת םינזויוסה ריש תומוקמה רתיו בויקו

 ביבאה תנוע .תרמוג ןהבש םילמה ןה ולא---"המרונ ,תולבגה ,"תוניחכ

 ,הנשו הגש לכב ריצבה תנ1) .הליחתמו
 ןלפס תפלוחה הנשבכ ,םידוהיה םידימלתה בצמ בטוה אל אתשה םג

 תומוקמב .תוניחבה תעשב םיברה םידוהיה םינריטסקיאה תומדירוסיו שפגהיוונע

 ,םולשכ אצו אל םהמ דחא  וליפאו | םידוהי ינרטסקיא הברה ונחכנ םידחא
 = ,והתב םלמע לכ הלע ,םירומלל םהימי לכ תא ושידקהש ,םירועצ תואמו תורשעו
 םעטמ תוגוחבהל םיחלשנה ,םיטטופידה ושקה םידוהי לש תויטרפה תווסנמגבו
 .חפב םינחבנה תא:."רוכלל, ולדתשה םהמ םיכרו ,לואשל ,םירומלה לולג

 :ינואה תלד תא םיאצומ תורגב תרועתל וכזש םיטעומה "םירשואמה,ו
 .םהינפב הרוגס הטיסרב

 ךזג !("ותוילרביל,ב. םפרופמ ,הז ןוירטסינימה םג) ר ח ס מ ל :ןוירטסיגומה

 ' רחוי םרפפמ היהי אל ןכ םא אלא םוקינכטילופהל םידוהי לכק ילבל אתשה
 לבקל טעמב רוע ,רשפא-יאש ,תרמוא תאז  .תוקלחמה לכב םיזוחא .השלשמ
 .הבצקה לע ורבעש שי שפוחה תונשבש יפל ,ללב םומוקינכטילופה לא םידוהי

 השענש ןובשחה יפ:לע ,םנמאו ,גוהנה רועשה ןמ התוי םידוהי ולכקו הליגרה

 ןלבקתי ללכבש רועב ,םידוהי העברא קר וב לבקתהל ולכוי ,דחא םוקינכטילופב
 ו ,1880 םישדח םודימלת

 אוהו .וז הנשב ללכ םידוהי םילכקמ ןוא םירנ'זנואה לש טוטיטסניאהב
 יהז ןיממ םירחא אנפלוא יתבב ןידה

 הבישיה תוכז יקוח תרימשל םג םיגאוד וליחתה םירומלה לע םיחקפמהו
 + םידוהיה. לש

 תוירוהיה יכ , םפרפ הירמ תירפקה םש לעש יגוגדפה טוטוטסנואה

 ריעב :רודל ןתוכז .לע היארל הדועת אובהל | תובייח טוטיטסניאהל תוסנכנה

 ; , . הריבה
 ,רפפה:יתמ ישארל ותרוקפב םסרפ ןזקב םידומלה:לילג לע  חקפמה

 םנא , הכאלמ:ילעב רותב הוה לילגה | ירעב | םיורוגתמה | םידוהיה יב

 הנתוה שוריפבש יפל | , רפסה:יתב |, לש | םידומלת . רותב 4 לבקתהל  םיאשר

 , םתכאלמב אקור קוסעל םיבייח םהש ,םינמואה םידוהיה לש הבישיה - רתיהב
 + הרותב הקשה םשפנש םידוהיהל הנוגה הצע אחרוא בגא אישמ הקפמהו
 -יתב .פהינפל םיחותפ ירה---- ותדוקפב אוה בתוכ --- הלכשהב םה םיצור םא,
 / ."בשומה םוחתב םויטרפה רפסה

 לש .ןוירטסינימה + המרוגה תרזגמ  ץוח םידוהיל היופצ השדח הנכסז
 לבקת .הטיסרובינוא לבש ,1905 תנשב הלטבש הרזגה תא שרחל .רמוא ץרווש
 ורמגש .םורימלתה תא קר / םיטנידוטסל
 , לשמל ,םוחתה ידוהיל היהי רופא הזכ ןפואכו = . ב תאצמנ הטיסרובגואהש

 ןמ ץוח ,קסמוטו ןוק  ,הבקסומב , הגירמה םינפבש תוטיסרובינואב  לבקתהל
 : + הל ךייש יאנליווה םידומלה .לילגש גרוברטפב הטיסריבינואה

 " לולגה .ותואב | םינוניב רפסדיתב



 םירותשה םינותעהל הז ,עובשב השמש  םורוהיה לש הבישיה תוכז

 םנופה תא ."הימירו) .בוג,ה רשחש רע ,ךכ,יריל עיגה רבה .וב תונעל ןונע

 .הבושתב רוזחיש ותאמ שרדו םידוהיל הבחב

 דיאפור ,םישבוחה ,םירוזיבורפה םידוהיה לש םתוכז  ללגב אצו ךוסכטה

 הלאשנ אל 1907 תנש דע  ,םוחתל ץוחמ רחסמב קוסעל " תודלימהו .םינשה

 גהנמה .דידתולשמ לכב .קוסעל םיאשר ויה םימלפודמה םידוהיה ,ללכ וז .הלאש =

 הררועתנשכ ךא .,דועו ,1907 ,1904 תוגשב םג טניסה תאמ רושא לבק הוה

 בשהנ םלפודמ ידוהי לכ  ,רימחהל ךכוח ןוירטסינימה ליחתה בויקב הלאשה

 ותכאלמב קרו ותכאלמב קוסעל יאשהה  הבאלמ-לעבפ קר ןוירטסינימה יניעב

 הזכ רואב יכ ,אצמש ,רחפמה רטפסינימ רבדל דגנתה ,רחא דידחולשמב אלו

 הלאשה הרבע ,םיליעומ רחסמ:ילעב  םישנא םוחתל ץיוחמש . םירעהמ ללוש

 תועד ישילש ינש ןיה אלש םושמ ךא לקהל טנופה ירבח .בור  זטנו טניסהל

 .הלאשה ןיידעו = ,טניסה .לש .תיללכה .הבישוהל ךוסכסה רבע -- העצהה תבוטל

 ,ריואב הייולת ,םי דו ה + יפלא ייח םירושק הבש
 עי

 ---לארשי ירעב תומש השוע .ץוקה תפגמ | הליחתמ ןייקח אבש ןויכמ = %

 .תופרש ה

 אל הלאכ תוכורמו תולודג תופרש , היתופרשב וז .הנש איה תגיוצמו

 ,ךלפה בילהומב .החיהש הפרשה

 ויה . דקומה לע ולע דועו תשורחייתב ,רחסמ:יתבז תויונח . םינוש :םינונב יפלא

 תורחא םירעב יה = תולודג  תופוש .םדא | תונברק הרשעמ רתוי םג

 תורייעו םירע םידשעמ רחוי * הילודופו ןילהווב- , הנבוק ךלפב , בילהומ ךלפבש

 'רחא םוחתה  ירוהי לע ואבש .ןוסאהו הרצה  הברמלו = . רפע תומרעל ו בפהנ\ |

 וודירוהו לארשו תולהק הברה ולדלדו תופירשה ושבע ואב תופודרהו םישורגה

 .רפט רע

 םיטשופ םיינעל וכפהנש םירושע פלאו ,הרזעל םוארוק םיללמוא .יפלאו

 אלא ,םוללמואה .ידוב ךומתל דעו דסוג םוקמו םוקמ לכו ,הקרצל םיארוקו .די

 ...םיבערה ינומה

 א

% 
 -פ)

 איה הארונ רוחיב . תובר םינשי הז ויה

 תא עיבשמ ןימוקה ןואש |

 .ץֶרָאְל-ץּוחְב
 תולאשה .תונכת תא םסרפ היצרגימאה ינינעל סרגנוקה תכירעל רעוה

 :סרגנוקב קרפה לע תודמועה

 הדידנה תובס ,(היצילגו הונמור ,היפור) הדידנה תוצראמ ןובשחו ןיד (א

 ,האיציה ינפאו הלאה תוצראה ןמ

 הנוארהיטרפוא) םירדוגהל רבעמ תושמשמה תוצראהמ  ןובשחוהןוד (ב

 .(תולגנאו תפרצ ,היציווש ,זנכשא ,הירג

 / הדנק | , הילגנא ,  תירבה:תוצרא)  הסינכה | תוצראמ  ןובשחויןיד (ג

 .(הוקרוטז תימוררה הקירפא ,הילרטסוא  ,הגיטנגרא

 תוינאהו לזרבה תולסמ סח:  ,םירדונהל םינכוסה סחו ר"ע האצרה (ד

 : + םהילא =
 יתונוש תוצראב הפינכה:תורמוח (ה

 ,ןיעירומהתבשל) םירדונה תבוטל םינוש תורסומ רוסו רבד לע האצרה (ו 2

 תוצראב הדוכעל םוקמ תארוה רורס ,היצרגימאה ינינעל  יאנוממ  טומיטסנוא |

 :סוטטס .לש רסומ ,היצרגימאה לש התוהמ תא םוררבמה םיסרטנוק תאצוה ,הסיגכה

 .(תירוהיה היצרגימאהל הקיט

 ,תומייקה היצרגימאה תורבח תולועפ ר"ע האצרה 1
 ,הפוגבל םישרח תומוקמ תרוחב רבדב האצרה (ח \

 םיבושח םינינע הברה יכ , תולאשה תמישר י"פע םיאור ונא ןכ הנה
 לש  הנכהה.תדעו החלש תונמזה .הוה םרגנוקב ןתמו.אשמל רמח ושמשי <
 לבב היצרגימאה ינינעב תוקסועה .תודוגאהו תורבחה לָבַל טעמכ  םרגנוקה
 .תולודג רתויה תוילארשיה תולהקה לא ןכו ,היסורב דוחיִכ  ,תוגידמה

 א 6. 5

 = רי -

 עפ שי תיררפפה היצוטיטסנקב .םי רע ש -תחיתפ ןיעמ ןב

 או יל ףופא ..תילוחקה הגומאה יהוז ץראכ תררושה הנומאה, : רמואה

 הפופקניאה דירש .אוה הזה קוחה |. "יבמופב םהיהלא תא דובעל תרחא
 .יוכנהיימע, תפגממ רעו םיחוטב תויהל וצפח תאזה םימדה-ןיראב

 טקלש תא ושע ריריפו הגולוצרב ימי .ץיראב ושעג םיוגש הנהו
 למ יח רואו שפוח שורהל  וררועתנ ררפס ינבבש םילועמה .  הלטבל ואצו

 ה וכ ,ןלש המרגוהפב עורוה תעכ לשומה ,ןוורטסינימה  ,םצראו םמע
 ןמ ונוי 11 םנימ רירדממ המרגלט הנהו .הלשממה ןיבו היפנכה ןיב רירפהל
 : ולוב םלועה לכל

 אלל ףלמה רוב םותח וצ 'עיפוה "0820116* "הלשממה ןותעב,
 8 ץוחמ תודמיעה , תויסנכה לכל תושרה האלהו = םויהמו ,11  ףיעסה
 ,"יבמופבו רובצב ןתדובע תא דובעל

 -,םימדה ץרא ררפסל בוש ילבל וניתובא ועבשנ העובש םלואו

 ! בושנ אל

 .תויתּורפס תו עיִדי

 (תכרעמב ולבקתנש םישרח םירפס)

 תועה - .ןאמשירפ דוד י"ע ךורע .(ר"מ---ב"מ) .םי פש ר

 / .ע"רת ,השרו ,"תורפס,

 [ יחל תאצוה הרסיש ,"םירענו םידליל הקיתוילביבה, ןמ
 , : (תודקונמ ןלכ) .ולאה תורבוחה ואצי

 + לגרשי תאמ (ירוטסוה רופס) ב לכ תב הסכע .א ל
 .'פאק 95 ריחמה

 0 ,ןאטשירפ דור תאמ (הדג) הידקדק .א *
 . .'פאק 10 ריחמה
 : .גרבנוו 1
 -.יפאק 10  ריחמה

 " > .ץיבוקרב ד .י -תאמ (רופס ןו רח אה .א 0
 < .'פאק 8 ריחמה

 [ונקונ .ר ,י תאמ (רופס ונ בו םתה-יפוי

 / ,צ תאמ (רופס חיש מ ,א 9

 א 1

 י'פאק 8 ריחמה
 ול השמ תאמ .(תודגא שלש  הדגאה םלועמ ,א 8

 8 ויק 10 .ריחמה

 =" .ןוסלנצק קחצי תאמ (םוורחכ תוחיש ,-- %

 . י'פאק 10 ריחמה

 [ואה תולובג לכלכי --.וני תובא ץרא ירקחמ רפס
 שונו ,םייחה ילעב ,המדאה .תואצות ,תיעבטה היפרגואיגה
 וה ףלאוו באז לארשי תאמ -- .'וו 'וכו היתוקיתע
 חמ -- ,הנושאר תרבוח :ןושאר קלח -- .ץיוורוה שיא
 / ר'תע ,םילשורי -- .קנרפ 0

 ומ

 .וברלונ + ,י איצומה
 הותוה ₪. ת: 066

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 ק6ההאצסק5 4. [. [0/8808₪ .

 פחה רעב הטסופ-תאתמהו טקפורפ םיפרצמ ונא הזה ןוילגה לא
 + ץראל-ץוחב
 עא טיסוימ 100 6 0 העת התאיצתמה"ה 108-

 הוטרצאהגז₪ ןכסטסשתז ת6ק0808 קהה ₪080680810818 גסקה-

 - "ג 2



 .ןיי לש יצחו תחא ףכ .יכ .ואצמו

 ה שי לוב
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ  התואב * לורבה וש
 וב שי "לורב, ןייבש לזרבה :דוסיז" , םיאפורה לשם
 היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא .אירבהלו  םדה =
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 עברה רמגנ ,98 רמונ ,הזה ןוילגה םע
 [/ ומתחש הלא לכל קספי "םלועה, תולשמו |
 והיא ' ילב שדחל םישקבתמ וללחו ..ילויב 10

 . םתמיתח תא
 | | .םינכופה לא.

 הא תוושהל םישקבתמ  םהירעלו םהיתוצראל םינכוסה לכ
 ייה 1910 תנש ינשהו ןושארה עברה דעב הגהנהה םע םהיתונובשח
 | .םהיתונמזה דעב םהמ עיגמה ףסכה לכ תא איצמהל <

 קל ידכו הטסופיתאחמה הזה ןוילגה לא םיפרצמ ונא הלאה םימתוחה לכ דעב |
 יתחה ימד תא חולשל םישקבמ ונגה הגהנההל הרתי החרט םורגל אלו תואצוהב |
 ,תחא םעפב (ראו> דע יל"ימ הנשה יצח רעב |
 קבל תדבכתמ .הגהנהה ..בתכמו טקפסורפ יג םיפרצמ ונא .הזה וילנה לא
 . = .ירבעה ה פח הלא אפ תא ו םידבכנה ו ה. מתוח 0

 + ו יל ונ ע ה: ינפוס

 )ומ 0 0ג, ?וג0ת8 אש : חינימורב , < ג הפוריארברעמ .דעב .תיללבה :.תונבומה =
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 . : הנליוב הרוטנוקהו-  תכרעמה | תסירדא =

 קט וווה 0 םוותסווס. [[[ 0 1 רו (תטפפ14ת0)

 =; תקיורמה םתסירדא תא תכרעמהל :ב'ג .עידוהל םישקבתמ םינכוסה .י"ע "םלועה, תא .םינימומה םימתוחה .לכ

 ל
 ,םיאפורה תצעב ועמש

 קי לש יצחו .תחא ףכ ןיכ ואצמו ובשח םיאפורה

 יש : א 0

 ., | קר תש 5 | %- "לזרב, -ש-
 -- 5 :.םיטפצרה .ותוא .םיליכמש הדמ  התואב  לורבה דוסו תא --

 5 | 5 ןייכ | |98 וב שי ילורב, ןייבש לורבה דופיו .. םיאפורה לש .םילועמ רתויה

 | תיתשל הפי \אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םהה /תא רהטל ירכ

 .ןש ,תונייח ראש .לכמ לוז .רתויב = ליעומו .םונטקלו :םילודנל <

 ה יושרו < 0 תרבח  לצא .הריכמה

 טוקו :



. 

 [ ה'סתההומ ל | תיעיבר הנש

 .תיִתְנשה הֶדְיִעְוה יִרָחַא
 היתואצוהל ינויצה להקה הכח האריל הבורקה היפצ .ךותמ =
 איה הריעוה  תרועת יכ ,  לכל הוה רורב =. תיתנשה .הרועוה |
 סרגנוקה תעשמ תינויצה תוררתפהה וב האצמנש ,השקה בצמל ץק

 ומסרפתנש רחאל .רתוי .דוע הקזהתנ וז" הרכה .  גרובמהב
 הנליוו = תריעו לש  התערוהו דחא רצמ .םצמוצמה  פ'הוה

 : ונבתכ הנליוו .תריעו .ירחא .ףניה
 ומדקש וןיאל המוד האוה "תיתנשה הדיעוה ]יא
 תולאשב | קוסעת איהו , רכלב | תוישעמ תולאשב :וקסע "
 ןיב ולח וללה , ןהב יולה  הלוכ תורדתפהה ןוקתש תו
 איה .הכירצו ,  םוירוזיבורפ תעשב | הלח : איהו = , םרגנוקל "פו
 ירי לע ומוקמב עבקיו םוירוזיבורפה לטביש  ,רברה תא רוש
 ."יוצרהו .ןוכנה .רדסה פד
 ?וו התדועת תא תיתנשה הריעוה :האלמה =

 הבושת ו: הלאש לע םיבישמ ונא החמש לש .שגונ
 הריבסהש ירחא ,הבר .הדובע לש םימי תשלש ירחא .

 ירחא , היתועצה קא  העיצהו תוירקעה  היתועד תא היציוופוו
 תאו תוערה תא  ונבלו וררב. ךוותה .הדעו םגו המצע הרעש

 ,יוצרה ררפה ותואל הליבומה הנוכנה ךרדה האצמנ ,וללה תועה
 .עבק אלו עובקל ןורחאה סרגנוקה היה ך]
 ה פ ולכקתנ הדחואמה היציזופואה לש תוירקעה תושירדה =

 רחבי .אישנה יכ -- תחא השירד םא יתלב הראשנ אל 3
 םצמוצמה לעופה | דעוה ירבח ידי לע אלא ,םרננוקה וע 9

 קלחש טועמ אצמנו = ,תועד בור י"פע קר = הלבקתנש--5
 רתי לככ ונל איה תירקע וז השירדש  ,וילאמ  ןבומ

 טועמה .תורתאה ןיבו הניב דירפהל ןיאו ,תשחו
 לע רתוומ אוה םג ןיא וז השירדל .עגונבש ,הערומ רפמ ₪

 אל  ,בורה  תטלחהל :ענכנ אוהש ךותמ ייכ ,ףיפוהש אלא 7
 ,הטלחוהש הטלחהה דגנ הלומעת םוש אבה סרגנוקה דע אוח
 אלא  התע תעל ןניא- הריעוה הטילחהש תוטלחהה לכ -
 םידקהל אופיא היה יואר ,םרגנוקה תאמ רושא תונועטה ת
 םיבושח םימעט ינפמש אלא | ,ירישעה םרגנוקה לש ומ

 הל

 לחה .רברב .ךרוצ .םג ןיא ושכעש הפח

 ו

 "הדיעוה לש .היתוט

 ינשל תושר. אלו ןה הבוח ,קוחל ןיידע ויה אלש פ"עא ,תיתנשה
 ךותב .סומלופהל .ץק תומש ןה ירהו ,ןהל ומיכסהש םירדצה
 דע יוצר  רתוי = ןפיאב הדובעה להנתתש ידכ | ,תוררתסהה
 :" הצעומ הבישוה :העש יפל םינוקת הריעוה זונקת אבה סרגנוקה
 הטילחהו  ,יתדובעב םצמוצמה פ"הוהל רוזעל הדיתעש ,חרחוימ
 תוחפה לכל ףסאתהל לודגה פ"הוה .ירבח םיכירצ סרגנוקה רעש
 םרגנוקהו ,העש יפל וקיפסי וללה םינוקתה .םישדח העבראל תחא
 לכ תא ךכ י'ע .עבקיו הדיעוה = לש היתוטלחה תא רשאי אבה
 ,םישורדה םירקעה  םינוקתה

 .הדיעה .רמגנ תורדתפהה ךותב פומלופה
 +הרומג תורחא םידדצה ינש תא רחאל החילצה תיתנשה
 ,יוצרהו ןוכנה רדפה עבקנ : רמאלו זירכהל ונא םילוכי הז ןבומבו
 ,סרננוקה רצמ ילמרופ רושיא אלא ךירצ אוה ןיאו

 תודחאהו םולשה ובושי היבוברעו םומלופ יחרי .תשש ירחא
 םעפה רוע התארה תונויצה ,ונתורדתפה ךותב םיררוש תויהל
 לכל .ררבוה םעפה דוע . היאנוש תווקת תא הביזכהו החכ תא
 םירובדה לכש ,םתיוהכ םירבדה תא | ןיבהלו תוארל םיצורה
 היתוחכ . תסיפא רע ,תונויצה תא הלכמה ןובקרה ד"ע םיצצופמה
 .אמלעב םיקיר םירובד אלא םניא םלוכ -- ,העונתה לש

 ,הליגרה וגתדובע לא םיבש ונא זוע רתיבו חכ רתיב
 רמג .יריל האיבהש דבלמ ,תיתנשה הריעוה .הרידתה ונחדובע לא
 . היקרוטבו י"אב ונתדובע תינכת תא םג הררב ,ךוסכסה תא
 < היצוטיטסניקה הנתינש העשמ הל ונפמהש ז הרובע ירקיע
 לש היתוטלחהל דוסי ושכע ושמש המהו ,ונבלתנו וררבתנ היקרוטב
 תינויצ .הדובע לש העובק תינכתל רוסי ושמש המה ,הריעוה
 ,היקרוטב ונתונותע לש הבצמ םסבהנ ,םירדצה תבורמו הבחר
 רתוי  תוזירזב תושעהל הכירצ י"אב  הריבעהש = ,לכל ררבתנ
 סרגנוקה לש תוימשרה ויתוערוה קרש ,םעפה דוע זרכוה ,הלודג
 < .התמרגורפ תאו תונויצה לש היתופיאש תא תונמסמה ןה

 ועירפהש םירוצעמה לכ תא .ריפהל ההילצה תיתנשה הדיעוה
 .- .הרובעה רעב

 !אפיא הדובעל .ךררה איה הנקותמ ושבע



 ,הָפְצְּמַה לע

 . תחושה תא ./ הנו ב:

 ךוקבש  םיריפחה  ירחא = תורנב שממ .שפחל ונלצא םיליגר
 קרזנש .ונילא הבה לש רובד לכ | לע  ויהכהלו םלועה : תומוא
 תובומ רבדמ וילודגו םלועה יטילשמ דחאו .םג שחרהמשכו : , םהיפמ
 לנמל וננורשב תא רוחיבו' ,וניתונורשכ :תא .ללהמו לארשי םע לע
 שובללו תירוקמה  וגתרוצ תא .טושפל | ,ץרא לכב  םייחה ..יאנתל
 ונינוהע לכ .םיאלמתמ רימ ,חטלשה השואה תרוצל הבורקה הרוצ
 רוככה .ר"ע הטוצע תובהלתהב םירפסמה ,םילודגו םינטק םירמאמ
 לוהג טקנב קרויפונב "תירב ינב, תכשל הכרע הנה , לארשיל השענש
 הינטירב ריצ ,טפאמ תירבה תוצרא אישנ ,םלוע*ילורג וב ופתתשהש
 םידוהיהו ,סוכה לע  םיחרואה ומאנ גוהנכ | ,דועו , הירבה תוצראב
 ריצ םג םאנ ,טפאט םג םאנ .םהימואנל -רמוח ושמש םהיתוהצו
 תא ולגו ונמעל תוחבשתו תולהת הבחר דיב ורופ םהינשו ,הינמירב
 ,החמשו הלהצ תילארשיה תונוחעהו .תורצה ברו ןורשכה>בר םעל םהבח

 ירבוור דרולה לש ונב ,.זורמירפ דרול דמע ילגנאה טנמלרפבו =
 יבמופב = ראפתהו = ,םימשימנאה | םיריצה : .דחא .ירבד < לע .בישהו
 ,'(אוה = רלישטור = לש  ודכנ) = ויקרועב  לוונה  :םידוהיה .םדב
 -יתבב  םיבשויה / םירוהו : יפב .םג: היוצמ :הניאש = ,וזכ = 'תוראפתה
 תונוהעהו ,ונלש  םינוהעה לכל חור .תחנ .המרג | יארו = ,םיקקוחמ
 .החמשו הלהצ .תילארשיה

 וללה  רובכרו הכחה  ירבדו םינחלנה. םימואנה לכש---אלא
 ונל ואיבי אלו .ואיבה - אל  הילגנאבו  תינופצה  הקירמאב ועמשנש
 המ:ר"ע קר אלו = ..אורש לכ שממ  וליפא הב שישי ,.תלעות םוש
 וללה .תוצראה -יהש הנה | ,הפ םירברמ ונא "היצנברטניא, ןירוקש

 תופידרה ינפמ םיסנה ,ונלש םידרונה . יפלאל ןה - .הפינכ  תוצרא =
 םתוא - םיצחולש .ארונה = ץחלה | ינפמו .םתוא םיפרורש | תומויאה

 םישק = םיקוח םיררוש וללה  תוצראה
 ןמ - שיא .ןיאו---,םיללמואה .םיררונה = וניחא .דגנכ . םינווכמה .םירמו

 ולטבי יב שורדל .ררועתי  רשא | ,רובכ ונל  םיקלחמה ,םילודגה =
 ףיפוהל | תישירד תועמשנ םעפב םעפכ ,הברדא .םהה םיקוחה =

 רתוי רוע .תויוצמ ושענ | וללה | תושיררה = , םיקוח = דוע  קוחלו
 ירבד לע םיחמש ונֶא העש התואבו .תוכבלה לע .תולבקתמו .תוכלוה ןהו
 ---לעירכמ םהינשמ :ימ -- םישע מו םירבד .דובכו הבח-

 ליבשב הסינכה * יקוח תא לקהל . הרנק .תלשממל עצו ושכו = =
 םירבר הבישה , טלפמ םהל םישקכמה ,םיחדנהו םירבואה  םידוהיה
 ,םידוהיה הילע םיביבח , םידוהיה לש םרעצב איה תפחהשמ : םירורב
 ,סנכהל הצורה לכל םירעשה תא | חותפל הצור איה -ןיאש --- אלא
 ,היניעב םייוצרה תא םידרונה .ןיבמ רחבל אקוד הלשממה איה הצור

 ,היניעב םייוצר םניאש תא קיחרהלו ,הנידמל .םיליעומ הל םיארנה הא
 םירגסנ וז הפקשה | ינפמ םאו .  הנידמל .םיקיזמ הל .םיארנה תא
 לכ םהל ולכש ונלשמ םידהונ תובברו .םיפלא ינפב םירעשה חרכהב

 א יה ,הולע ןילנ .יכ איה המ .הלשממה ,םמלוע .םרל .רצש | ןיצקה =
 םרעצב איה תפתהשמש ,התעד תא התלג -- הלש התשע
 . 'וכו וכו .םיניוצמ  תונורשכ ילעב םה םידוהיהש ,םירוהיה לש <

 ונל םיארמש ,  רקיהו 'רובכה ,הבחה | ,הבהאה ,ןכ םנמא
 : "הרושה קא םילקלקמ םניא,, םלועה יטילשו .םלועה :ילודג .םיקרפל

 .רוחל .םישעמו .ירווחל םירבד , םישעמ ידיל םיאיבמ םניא יםירפדה <
 האנה םינהנה = ,ץראו  'ץרא :לכבש םיילארשיה -.םינוהעה :ילמלאו

 םג .םיכוז רנייה אל יארו , שממ םהב :ןיאש ולאכ  םירבדמ הנושמ =
 . הלאכו הלאכ .םירבד .ועמשנו :ורמאנש תעדל =

 .ירבד קר עמושה , לבת .תוצרא לכב ףדרנו הנענ םע ילוא וא-
 ..[? אמלעב םיחגרב םג ול ירש רשפא --- , םימיה לכ הצאנו ווב

 יתשבו .םתדלומ .הוצראב
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 .םנמחה .ןיב המחלמ ןודנולב תלהנתמ תורחא םינש הז
 ( ,םיליצאה םידוהיה ןיכו * ,ןילופו .היסור יאצוי ,םידוהיה
 - יטרוחיל חוימ .םילוח תיב, .אוה המחלמה תבס . הילננא
 תונאה ,םילודגה םידוהיהו ,ןודנולב תונבל םיצור םיטנרגימאהש
 דוולהו ףלישטור ררולה ןוגכ  ,תילגנאה .תורהיה לש  םינורטפהו
 "ףוענ .תילכת הזל םידגנתמ ו לאומש ריס)  גנילטייווס

 *ןה ,תונחמ יתשל םעה קלחנ ,הלאב םירקמב גוהנכ
 "שופ ןוחש םיקלחמו ןומהה תושירר לע ןגהל םידמוע "םיטרקומ
 "ענאוד םניאו םהיתורימב םינופס - ,"םיליצא;הל .ארונד
 אותו .םהיכרצ תא םיעדוי םניאו םיינעה םהיחא תבוטל ללכ
 יםאווה םידוהיה םיחרזאה תקרצ תא םיראבמו םיאב "םיטרקוטס
 / .םידוהיל רחוימ םילוח-תיב תינבל רברב הנכס

 ולב ןיא םנמא :םינעוטו םידמוע םידוהיה .םינומהה
 :ןו .םואלו תד ןיב םילידבמ םניאש ,םייללכ םילוח-יתבב .רוסחמ
 "וטע תא האור ,ץראה ןושל תא עדוי וניאש ,ידוהיה .הלוחה
 "הוה רבדהו ,אוה םלאכו ,הרז הביבסב ילגנאה םילוחה"תיבב
 , הערל וילע עיפשמ

 < טדננתמה הלא לכ וירחאו ,רלישמור דרולה .םלואו
 "םלוחיתיב .יכ ,תורורב תויארב  םיחיכומ ,םיטנרגימאה .תשיררל
 ווא לע לולבשל ענינש המב דומעיש ול רשפא יא םידוהיל רחוימ
 "₪ ,םילגנאה םילוחה-יתב  םידמוע הילעש ,ההובגה הגרדמה
 עא םושב ויהי אל םיחיגשמה םג ,םישמשמה םג ..,םיאפורה
 ועו ןכ .םאו  ,םייללכה םילוחח-יתכב רשאכ םיסונמו םיחמומ
 :ומואו ףיפומ ונאטנומ לאומש ריסו ,םר ס פה ב םילוחה רכש
 :ןנ  הלידבמ  הניאו  תוישונאה לכ ןינק איה  האופרה-תמכח
 . .םעל םע

 1 ודחא תוידוהי תולאשבש יפ-לע"ףא = יכ | ,םיאור | ונא
 "םתמ רחאה יכ .םהיתוערב הלאה םילודגה ינש םה םיקוחר
 אה ששוחש דע ,ךכ לכ קודא .ינשהו ,תדבדישפח ,לשמל ,אוה
 - למהזבר .םעטמ םירשואמה ,םיטחושה לש םהמיחשמ לוכאל
 ..חחא הערל םהינש ונוכתנ .םילוחה-תיב .תלאשב  הנה--הילגנאב

 .תא סמצע .חכב םיקהל םילוכי :םניא םיטנרגימאהש ןווכו
 . יאש ,םיחרזאה םהיחא- דצמ . עויסל םיקוקז םהו .םילוחה-תיב
 . אנ אלו תדמועו . היולת וז הלאש ירה | ,םהל .קקרזהל םוצור
 ;םויה .דע ןורתפ ללכל

 קל הילגנא ידוהי הערב הלעשכ ,םינורחאה- םימיכ .ךא
 -.היצטינא הררועתנ ,חונמה רראודיא ךלמה םש לע הקרצ-לש-רסומ
 "רעה םלואו = ."ידוהי = םילוחהתוב, יהי הזה .דסומה .יכ- ,הבר
 .רגתמ .רראוריא םש לע .אורק היהיש רסומב  לפטל הנמנש

 .םילוח תיב ןינבל
 חפשו ןוחנולב וכרענ דעוה לש וז .הטלחה דגנ. תוחמל .ידכ

 . ופיוספטהו םיגיהנמה יפלכ םישק םירבר ועמשנ ןהבש  ,תולודג
 +... םתודהיב .םישייבחמה

 וב 8 תא ראבל הלאכ םירקמב םיליגר בור יפ לע
 . "נשארה, :תודהיה לע םהיתופקשה"יונשב | םירגהו םיחרזאה

 . רטמה םידוהיה םה םינורחאהו ,"השמ תד ינב, קר םה
 חשו  אוה  שולק | הז  טושפ רואב  םלואו : . "םתוימואלב
 | ,דאמ .אוה

 ..וחייחרוא לע רח ה ,יברעמ :ירוהי .ינפב םילכתסמ ונאשב

 ,1ירמאנ ה וירבד לא םיניזאמ ונאשכ ןויתויבז-יוושב האג תמה
 !יליביצה ןמ  הנהינו  אוה ןירוח-ןב = יכ  ,חורדתרוק . ךותמ
 טנ ניחא .םילדתשמ המכ דע  ,םואור .ונאשכ ;תיאפוריאה



 תונתמ ה תא  םהמ לוטול ואבי אמש  ,םידחפמ <
 ... םיבוטה םימוב
 יכ ,םהב םירשוחהל הפ ןוהתפ תתל םיאריתמ םז

 ,,וטינ לש .לצ לכ ינפמ םיעזרזמ םה ןכל ...לרבהל ם
 ,,.ביואה אבי לבל רמשמה לע  דימת םירמ

 ,תוללובתהה תטישב םוקמ\ לכב םיקיזחמ ברעמה ירוהי ןו
 ןיב ןיא םימעפל ,תוימואלה ירחא דימת :םיטונ חרזמה ידוהי ןואש
 דחפמ וניאו = ,ותולדב לגרתנש ינעה ןיבש לרבהה אלא ו
 אוה ןיאו  ,ותורישעב ןוידע חוטב .וניאש רישעה מו
 לא .בושל חרכימ יהי אמש | ,דיטת :גאור .אוהו > ,ולשו-

 הילעבל .תנתונ הניאש ,וזכ תוריש ע ל הל .יוא םלו
 לכבו תע לכב םיורש הילעבש ,תורישעל הל :יוא (שפנה
 ,התוא ודבאי .אמש :,רחפמ

 .םיִבְרְהַחּ

 ,ירבעה ךונחה לע טיבהל  ,וניליכשמ רוחיבו .,ונחנא .םילונו <
 ,תורעבהו ךשחה למס לעכ ,ירבעה רמלמה לעו .ירבעה רה
 ,חומלשה למס לעכ --- תיאפוריאה .הלוכס
 ינפמ ,הלאשה םצע ד"ע םיחוכוב הפ םנכהל ץפח יננוא
 םפא . תוארה-תדוקנב -- הברהו ,םעטה שוחב תצק יולת *
 הלוע התע יכ ,תמאה לע תודוה ילבל יל רשפא "'

 .ירבעה רדחה לע םירבד הברהב תיאפוריאה הלמפ
 הרמע בר אל ןמז ינפל דועש ינפמ ,ה תע : רמוא" ינא <

 .ירבעה ררחה ןמ הכומנ הגרדמב תיאפוריאה הל
 . תא םישדח השלשו םינש שמה הלוכסאה | התואב ודמל
 ךותמו ;הילבר איסנרפ ץצולתמש ומכ | ,ךופהו רשי ,נ"

 לש יתמאה הבצמ לע בוריקב רומעל רשפא תאוה העח
 םגו ,יצולטספ ימיב וליפאו , םימיה םתואב תיאפוריאה .הלונפ

 אלש םירומ | ,הינוגרפה לש ןילופרטמב  ,ץייוושב ויה
 ,ןגוהכ "1זג06גסמ, הלמה תא .בותכל
 תומוקמ ' המכב | הלוכסאה התיה הנה התוינוצחל ענוננו
 ,הבנגמ --- םגו ,תוכדנמ  וסנרפתה םירומהו = ,תפר .ןיעמ

 ורכשמ הבורמ היה רקב העור לש ורכשש  ,ךכ יריל רבדה
 רתוי דבוכמה םג "היה רקבה העור יכ ,וילאמ ןבומו ,הרט ל

 , , .הרומה ןמ תוירנה
 םיממעה רפסה-יתב לש שוכרה התע עינמ םשש ,הקירמאב\
 הרבעש האמל םיששה תונש לש רפסה יתב דוע ויה .,םיד
 ארק אלש ,ץראה םע רקבק - הזיא --- הרומהו \ ,רידב --

 .ק*הכ .רבלמ  ,המואמ הגש
 , תיאפוריאה הלוכסאה לש החלצהה תבס לע רומעל וניל
 הליכסאה תא  ואיכהש ,תובפה וא ',הבסה תא אוצמל

 , התע :הבצמ ידול .תואפח"
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- 

 / :לבא = .םלועל םהל .הכזי אל  ירבעה .רדחהש ,הלאכ םיצימא
 תוררתסהב : תיאפוריאה = הלוכסאה תחלצה | היולת רבדה רקעב
 , יגוגרפה . ערמבו

 - :--היגונדפהו ,הנזהה-ירמח תא :הלוכטאל הנתנ  תורדתפהה
 : ;םייחה תא ,המשנה תא

 ינינעל  תירובצ היצזונגרוא .אפורואב התוה אל רשא רע
 ידיב :וא .םינהכה :ידיב ןותנ היה םס"היבו ,םעה תלכשהו ךינחה

 הנכה לכ. ולבק אלש ,םיטרפ םירומ ידיבו םירדוב םיפורטנליפ
 תלכשהו  ,דאמ .הלפש הגרדמב יאפוריאה  ס"היב -דמע  ,תינוגרפ
 תירכב ואכש םיריעצה בףו ,ללכ םלועב התיה אלש טעמכ םעה
 ,ןיאישנה רטש לע 'םמש תא םיתחל ועדי אל :ןיאושנה

 ;רוכצה תושרל :פנכנו :םידיחיה תושרמ ךונחה אצי רשאכו
 ,בטָיה תורדיפמה .ךונחל-תורבח לש ןתושרל וא תולשממה תושרל
 תיטירבה = תורבחה ,םלועה  לכבו תפרצב םייעושיה תיתכ' ןוגכ
 תלכשהו : ,יאפוריאה .פ"היב םרוה --- ;המודכו הילגנאב תימואלהו
 ,בחרלו קמעל הלדגו התבר .םעה

 ,הלופסאה תיחתפתה לע .תוררתסהה תעפשה ,הזה ןויזחהו
 . הכופה הדמב --- ונלצא םג הנשנ

 ..התוא הסיש  .ךונחה ינינעל - האלפנ  היצזנגרוא .התיה ונל
 אלמג-ןב תנקת :ו"פע .יינשה תיבה ימיב .אלמג-ןב לודגה ןהכה
 ..תריציב .ףתתשה רובצה :לכו: ,ירוכצ . ןינקל ירבעה  ם"היב הוה
 "הלטבשמו = ,ץייוושב הזותע גהונ .רבדהש -ומכ :,וילע- חיגשהו :ם"היב
 ףוחיח .תושרל -רובצה .תושרמ אצי .ירבעה רדחהו ,וז .היצזינגרוא
 ..הנותחתה >אטוירה :רע דריו רדחה ל ק לק ת ג ,ןלבקדרמלמ לש

 אדבועמ .איצוהל ונילעש  ,הרשיה הנקפמה  הפיא איה המו
 == לש ריחיה ותושרמ רדחה תא איצוהלו :רהמל ונילע .יכ --.+ז
 :>רוא- אור בל ונילע כ ,רובצה ןונקל .ותושעלו ריזחלו דמלמה
 :היצמגרוא ,ירבעה -ךונחה ינינעל תֶרחנימ היצזנג
 .:םירובצה ,םינקסעה תאו םירומה לכ תא :,תובאה לכ הא  ףיקתש
 ףוחה = ךונח < תבוטל -- תפתושמ  הדיבעל = הלא .לכ תא  דחאתו
 ל ,ונלש  ריעצה

 אלה .תיגוגחפ תורפס םנ .אורבל םיכירצ ונא הז םע .דחיו
 ;:ואטבתנש: = ,ונא- ונתורפסכ : הקיתע :תורפסב :יכ- ,ונל איה הפרח
 הברה ' םא >:יכ:= ,תירוהיה .הבשחמה לש :הייולג לכ קר אל \הב
 ההישע  תורפסב : יכ : ,תיללכה :תישונאה : הבשחמה : לש :הייולגמ
 וליפאש העשב = ,תיגוגרפה 'תורפסה הרסח :וזכ  םיפנעה .תבורמו
 ,לודג  םוקמ תיגוגדפה תורפסה תספות :תוריעצה :תוירפסב

 לש :םכונח תא ונחנא םירסומ .יכ ,ונל איה םלוע תפרח
 'םירומל ויחש םישנא יריב ,ולכ וונה לש וכונח תא רמולכ ,ונינב
 -% :תמריק הנכה .אלב ,הרקמב

 "..תורפס תריצי רבד לע הלאשה תא ינא חינמ םלואו
 תיללכ .תורדתסה תריצי ןינעל בש : נאו ,תרחא תעל תינוגרפ
 , ירבעה ךונחה ךרוצל

 ריחיה תושרמ .תאצל  ךירצ ךונחהש  ,וז העדל םידננתמ שי
 5 , םיברה תושרל סנכהלו

 :ירטפ .םחי םויקתיש ךירצ יכ  ,םינעוט שי. םיגוגדפה מ
 תיבאה :ידימ ךונחה ןינע אצי םאו  ,החפשמהו ם"היב ןיב ילכרא
 "םעה .תלכשה ןינעל עגונב יכ  םינעוט שיו , הז סחי לטבי ירה
 ,תיטרפה הביטאיצנאה ינפב ךרדה תא םופחל ללכב רוסא

 : ,ידמ רתוי איה המימת הנושארה הנעמל עגונב הנהו

 .ותוא הל :היהי אל יאו ךינחה ינינעל- תוררתסה ונלצא .היהתשכ
 םע :נהנתהל לכות אל ונתורדתסהו ,הלשממ | וזיאל .שיש חכה
 ,ילכראירטפ פחי רורשי אל םא ,היהתש היטרקרויב וזיא ומכ תיבאה
 סתיךימת:רורשי תרכהב הנה | ,תוריעב קר יוצמ .תויהל :לוכיש



 ,ןימאהל איה תומימת ךאו .,החפשמה | ןיבו .ם"היב ןיב .יתודירו

 ,רובצה תושרל סנכיו .םידיחי תושרמ ם*היב .תגהנה אצתשב יכ

 ,םירוהה ןוצר םע דוע בשחתהל םירומה וכרטצי אל
 ינפב .ךררה תא םוסחל ןיא יכ ,הינשה הנעטל עגונבו

 תועמ לבא ,הרקעב איה הנוכנ םנמא ,תיטרפה הביטאיציניאה
 ךרדה תא תמסוח רובצה תושרל ס"היב תריסמ יכ ,בושחל איה

 תא תנתינ היצזילאיצוסה ,הבררא ,תיטרפה הביטאיציניאה ינפב

 ,חתפתהלו ,תולגהל תיטרפה הביטאיציניאהל תלוכיה

 תושרל ס"היב תריסמל רומג רוגנ םידגנתמה םג שיו :

 ימע יריב ירבעה ךינחה ךכ י"ע רפמי אמש ,םיארי םהש םושמ ,רובצה

 ןיאש תעד תולקב  םיסחיתמו שארב דימת םיצפוקה  תוצראה

 .םתושרב רבכ םידמועה ,םירובצה- רפס-יתבל התמגוד
 ינקסע לכ תא אתחמ .אדחב לוספל ןיא  ,תישאר :,לבא

 םניאש ,םירובצ םינקסע הברה םג ונל שי ףופ ןה להקה
 םתדובעל .תער .תולקב םיסחיתט םניאו "שארב .םיצפוקה םיטוידה.

 רובצה | ןיב לידבהל ךירצ ,רקעה והזו .,תינשו ,תירובצה >>

 .תירבעה הלהקה ןיבו ירבעה ><
 םג ירבעה ךונחה תא רוסמל ןיא יאדו תירבעה .הלהקל

 ילוא ,םירחא םימעט הברה ינפמ םגו רומאה םעטה ינפמ |
 ויד הברה ךפשנ המוהמה ימיב םג יכ ןעיו .םיבושח רתוי רוע
 םינורחאה םימיבו ,ךונחה תודסומל םחיב הלהקה תלאש תודא לע

 םינברה םגו ,גרוברטפב םגו הנבוקב םג  תאזוה הלאשה | לע ונד

 ןכל ,ונלש ךונחה ידסומ לע "םהיפנכ תא שורפל, רבכ םינוכנ
 רוסמל רשפאהוא עורמ ,הלאשה לע דומעל ץוחנק אצומ יננה

 ,טרפב רדחה תאו ללכב ךונחה תורפומ תא הלהקל
 תוגלפמל היסורב ירבעה רובצה קלחנ 'םרט רוע התע תעל

 םג קלחי ףוס ףופש ,יל ירב ימצעל ינאשכ | , תומיוסמ | תוירובצ

 ומכ ,תודרחו  תורואנ .תולהקו תוגלפמל היפורב ירבעה רובצה

 אל היסורב םגו .אפוריא .ברעמב ושכע גהונ רבדהש ->
 ,םהיניבש הושה רצה תא אוצמלו רשפתהל םידרחהו םירואנה ולבוו = =

 יתמ , םלועל אב אל ןיידעש רבד איה וז תוקלחתה םלואו = |

 ותוחתפתה ךלהמב יולת לכה -- ,דיגהל השק תוקלחתהה אובת =
 לכ תוצצורתמ התע תעל לבא ,וננומה לש תינידמהו תירובצה = <

 ורסמי הת ע םאו ,"ונתלהק, לש הבחרה ןטבב תונישה וניתוגלפמ | >
 .תקולחמה עלסל םה ושעי ,רדחהו ךונחה תירבעה הלהק ידיל =

 ,ימואלה רמשח .יאיבנ רמולכ "תָילאירה הקיטילופה, ילעב

 רליה תא תושעל רמולכ | ,"ילאיר, .רתויה ךונחב יאדוב וצפחי

 השרח הרורהט ןיעמ ררחה השעי םהיריבו ,רוהט-יסורל ירבעה
 ילעב .םידוהיה ליבשב הלשממה המיקהש ,רפסה יתב לש
 הריציה חכ תא תולגלמ וענמי אל יאדו "תילאירה הקיטילופה,
 ,'רבעה רדחב םג םהלש :ינוגדפה
 וצפחי :יאדו םינימה  לכמ "םירבחה,ו םירטלורפה 2

 ,ש"נא לש "לזיילק,ל- -רדחה תא
 רדחה ןמ שרגל  וצפחי קפס ילב םיאנקה םיסכודותרואהו =

 ונשכר .רבבש טעומה שוכרה ותוא ריחכהלו לטבלו רוא קיז לכ
 ,ךכ לכ םילודג תונכרקב  ונל הלעשו ,ךונחה עוצקמב .ונל

 וטיו תועדה לכ :ידי תאצל וצפחי יאו םירשפמה-םיאבגהו
 .ןאכלו :ןאַכל םינפ

 ריע .ילוא+ * .רבאי---רדחהו  ,הלודג .הכובמו .המוהמ םוקתו =
 .היתודומח לכ .םע "הלכשהה תמחלמ, תפוקת ונילא בושת

 תירבעה הלהקה תושרל רוסמל|ןיאש ירה 5
 .יכונת דסומ םוש 7

 .רוחל רובצהו דוחל הלהקה :ירבד תא :ינא הנוש לבא
 ךונחה תודסומו- ירבעה  ךונחה תריפמ רבה לע רבָרמ ינאשכו

 תושעל

 | יננוא .יכ ,שארמ םידקהל זרדומ ינא ירה ,רובצה תושרל
 יאו עוצמ א כ ,הלהקה יריל ירנעה ךונחה רסמיש* ,הזב :דיגהל
 ונחהינינעל הדחוימ תירובצ תורדהפה אורבל
 " תונוה .,הזכ ןפואב תרחוימה תוררתסהה תא ימצעל רייצמ ינאו
 .םרגחהמ : ,םיינעכ .םירישעכ ,רומלה ליג ינב םירליה לכ לש
 "טטנכנ תאוה תימוקמה הרוגאהל ., תימוקמ הדונאל ריעו ריע לכב
 " ןמאב איבהל  םילוכיש ,םהה םירובצה םינקסעהו םירומה םג
 "לש הערכהה חכב ,םנויסנב ,םהיתועידיב ירבַעה ךינחל תלעית
 ..המודכו

 עוש) .רפפה תיב תלהק וא תאזה תימוקמה הדוגאה
 . ןנפ"יתב הל תחתופ ,רחא םוקמב ה: יתארקש ומכ ,(עדניימעג
 " ןנאווו םירומ הנימזמ ,רימל .תונשל ועינהש .םידליה .רפסמ י"פע
 | .הלש רפסהדיתב .יברצ לכל

 .'העַר ןיא| םירימלתה רפסמ בר םשש ,תולורג םירעב
 .תטקמה הרוגאה הלוכי  ,ירבעה = ךונחה ינינעב .תווש תובאה
 "לש הקלחמ ,םיררחה חורב םירדח לש הקלחמ : תוקלחמל קלחהל
 'לש הקלחמ ,םיברועמ רפסהיתב לש הקלחמ ,םינקותמ םיררח
 = ,חמודנו ,םיללכה רפס-יתב ירימלת ליבשב ברעל ר פס-יתב

 : ול שי "רפסה יתב תולהק, וא תודיחיה תורוגאה לכו
 תוונופ תורפס רוציל ,םירומ ךונחל םג גאורה ,דחא יזכרמ דעו
 / ,הינוגדפ ירישכמו

 | לש  יוכרמה רעיה וא  תויהל לוכי הזה 'יזכרמה | דעול
 וא רבע תפש יכבוח, לש יזכרמה דעוה וא ,היסורכ  םינויצה

 "קנאה םירעוה תשלשמ ימו ,'"הלכשה יציפמ, לש .יזכרמה דעוה
 : זקנמה היהי אוה ,וריב תאוה הלודגה הדובעה תא תחקל ןורְרוי רשא
 הויה .העפשהה-לעב םג  אליממו ,ירבעה ךונחה ינינע לכ לע
 [ .ריעצה רודה לע הלודנ

 | ועה וילע חקל ול רתויב יל היה םיענ ימצעל ינאשכ

 "₪ ,ינקפסמ לבא .תאזה הדובעה תא םינויצה לש יזכרמה
 . .הזה רבדל בל םינויצה ומושי

 .התא ארבהל  התיה הלוכי הפ יתראתש הזכ ןפואב
 , ושפנ תא םיאשונ ונלכש ,ירבעה ךונחה | ינינעל * תורדתסהה
 .תושפאה תא ונל תתל .הלולעש איה וזכ תורדתסהו .,הילא
 ..,רווסמהו רחואמה םיברה חכב ירבעה ךונחה יכרצל שמתשהל
 . עמה ,ללכה יסרטנאל תערה תולק לש םחיה ותואמ ונליצהלו

 ,,טהנוחל .רומג שאר רבוכב "וסחיתי תוררתסהה ירבח ,ונלצא
 + ,םה םהינב תנקת היולת הוב רשאב

 חח ררסה .י"פע .ופתתשי אל :ךונחה לש ויתואצוהב םנמא

 .סינינחהה תובא קר ופתתשי ןהב  ;הוש :הדמב ריעה יבשוו לכ
 ,.הופננהש העשב םג המו . רתויב .רשיה .אוה הזכ ררפ אקוד לבא
 רמלה  יכרצל וכ  ףאו  ,הקדצה יכרצל .תוקיפסמ ןניא הלהקה

 = : . ךונחהו

 .'ש ונוחא - ברקב :תוגוהנ .ל"וחב .יכ  ,ריעהל ינא .ךידצ

 ..ךוותה ינינע לכ היפ לעש ,תיתלהקה המשה :רחי םג תוטישה
 ףגש ,ףותשה תטיש םגו ,הלהקה תושרב םיאצמנ .ירבעה

 . .הפ עיצמ

 - טינה ימוב) התע םג .תיתלהקה .הטשה  תררוש .הירגנואב
 [ , (אפוריא  ירוהי .לכ .לצא וז הטיש ,הארנכ  ,הררש
 . ₪ ,רימלה רכש תא .תובוגו רפסה-יתב . תא .תולהנמו = תיקיזחמ
 פרימלתה תיבא לע קר לטומה = ,רימל רכש רותב .אל - ,הארנה
 9 .הלחקה יב לכ לע לטומה הלהקה סמ רותב םא יכ

 שה תטיש ןיעמ תררוש ,היצילגב םג .הארנכו  ,הקירמאבו
 = 1 ,היסורב .םג העבקל עיצמ  יכנאש



 תורדתסהה :ןקתת המכו ךיאה ,ררבל ילע הלא
 .ירבעה .ךונחה

 לעב :רפס:תיב סופט ונלצא עובקל חלצה הו

 .(הקלחמ לכל  רחוימ הרומו הברה  תוקלחמ) הבזק
 יובר לש הרצה וב ןיאש ,אוה הזכ ס"יב לש הלורנה

 גהונ םייהיבב םא ,דחוימ הרימ הל שי התכ לבש .ינפמ

 דחוימ .הרומ הל שי התכ לבש וא | ,יתקלחמה רו
 ..עוצקמה תטש תגהונ םייהיבב :םא |

 םא יכ ,דמלמה לש טרפה ונינקל ררחה היהי אל ם
 תותכ, ירבעה ררחב גיהנהל היהי רשפא = ,"ס"הוב תלה(

 םיכלוה ןהלש םרוקה ירועשש | ,ולאכ תותכ * רמולכ .,'תוא
 ,וז ירחא וז תורשי תוגררמב הובגה לא "ומנה ןמ שא

 לחהל ורומ תא ףילחמ אוהש םעפ לכב דליה .ךרטצו אל
 .םדוקה ובר יפמ ודומל תא לחהש םוקמה ותואמ
 החגשהה םגו תרדופמ היהת ם"היבב הרובעהש םושמ (
 ,ולעפמב םלתשהל הרומה לרתשי ,תררוסמ היהת רוגע
 הקידותמ םיבר תונויסנ ירחא אורבל וניריב . הלעי :ןנ

 ושדה

: 
 רפסמ תא תולעהל | תלוכיה ונל ןתת וז = .תורדתפה ו

 ברי .רשא לככו ,ע"ושב העובקה המרונה---ה"כ דע פו
 רכש תסכמ תא רירוה ל היהי רשפא ןכ ,םודימלתה

 .ידמ רתוי ונלצא ההובגה ,דופוה
 לש .םהיתועיבתו םחדובעב  ומלתשי םירומהש .םושמ (ה =
 . םירומה תרכח .ךותמ םיטוידהה וחדי .הנלדנת טו

 תאזכ תורדתסה .התיה הלוכי םובוט םירבד הברה רעו
 םא עדוי ימ לבא .דיחיה חכמ םיברה חכ .לודנ וכ ול
 ינפל יל הרק רבכש ומכ ,חורל י"בד תא ערוז יניא םע

 תורדתסהה תוציחנ לע "הריפצק,ב הנושאר יתוריעהשכ ,םינש וש

4%- 

 .םיִנותְעָּב
 םיליחתמ .םירימט םימינ ..םימורמר תעש םיקרפל :איה הפי

 םיללצש אלא ,רוא טולפל איה הצורו שפנה -ךותב םיעו
 -- ,ויוחא ךרדה תא םימסוחו וינפ ל םיצר ,ותוא םיטי
 איה הפי .. ,לצה ןיבו רואה ןיב לידבהל = ךוע ערוי התא" /

 ;תויארו יע ט קו תוקפס יר בש תעש ,וו העש םיק
 םיעטק ,םירבש אלא םניא םירבש דימ,ת איה העממ

 העשב וליפא . ,ןליא אלק אלא .וניא ןליא אלקו ,םועטק א
 . . . תלכתל המוד אה

 לאו ,חב  ןימייק ונאש ,תאזה העשה איה םימודמד תעש
 תא ואצמ םאתפ יכ ,םהל המדנש ,הלא תא בוח ףכל ןונ*

 ,םיבר םימי הז םישקכמ המה רשא הפיה םתרוצו םייחח
 תורוראה .תולאשה לע .הרורבו הנוכנ .הבישת ואצמ םאתפ *

 םיביטה תורצואה תא ואצמ יכ -- ,המכ הז םתמב תוקע

 אנ לא .תיסכודותרואה .תודהיה לש רצה המוחת ךוחנ \ /
 לא יכ ,האור םניע ןיא  רשא לע םיעומה םע טפשמנ ₪
 תעש םיקרפ ָל,איה הפי :סנכהלו רוזחל םירמוא םה תלופמ ךז

 : 2 ...דימת איה העתמ לבא ,₪
 חוע אלו .ועטש םיעוטה ואריו .םימודמדה תעש רונה =

 , -- / - םוצור  םניא .םמצע . םיסכורותרואה ..ולאכ ,המדנ .םיתע

/ 

 ->= םלועה <

 תומוקמ תא תולגל  םיזרדומ םה ךכיפלו ,םירחא םהב | ועטיש
 םה םגש ,םיברב עודוהלו םתמוחבש םיבורמה םיצרפה תאו הפרוהה
 .םהיפכנמ םידרויו םיכלוה

 :כודותרואה תגאר גארל ללכ יונפ וניא יכל :ינא הרומ
 םהירופרפ תא האור ינאש העשב לבא ,תורחא תוגאר יל שי ;םיס
 < םאכי רשא שי ,םיסכודותרואה "ירוכג, לש םינורחאה םהיסוכרפו
 ,תחא :הגלפמ ונל .התיה ,לבח :ימצעל .רמוא ינאו יברקב יבל
 היה .הרשעו טיבורמ ויה .היתוחכש ,ןהיא .עלסל התמרנ םינפלש
 ...הלפנ ,הלפנ ,וז םג הלפנ ושכע .לודג

 ךותמ \ היסכודותרואה לש הדיריה .לע םתרמע אל םא

 תונורחאה תודיעוהו תופסאהב ושענש םישעמהו ועמשנש םירבדה

 יסכודותרואה ןועובשה .,"עירומה, תא אנ .וארק ,היגיהנמ לש

 חרכוהש רחאל הבטלופמ ץיבוניבר ברה ההע .רטיו רזוחש ,שרחה
 אנ וארק -- ,"סלפה, ונוחרי תא  תויוחא םינש ינפל  קיספהל
 ףורגא לש ומויא םהיארו רובשו .רורצ לוק לש ותחוצ םתעמשו
 ..וילאמ לפונה

 םיאצומ ונא "םוצע חכ, דוחיבו אלפנ "ןוינה, ,דחוימ "יפויע

 :ןושארה רמונב רשא הניוצמה ההיתפב רבכ

 לָכ ןילאמ ןיבי ןנשפנ תאשמ "סלפה,מ דרפהל ונל היה לקנ אל יב,

 םיזראה תשמהח תא ודק ןוצו ילב ךירעהל עדויה ,םירשימ טפוש
 ןלהל  םגו ןאכ תויתואה רוזפ) ,לארשי תירותסהב ונעטנ רש א

 ןא תירמוח ,הבס וזיא ינפמ והונקספה יכ רמואה םלוא (.ר .א--,אזה יל
 <: ,תישמחה ותנש תולכב , וננוחהו לש ירמנחה וכצמ . העוט אלא וניא , תינחור
 ונל הסרג< איה  ותקספה קר הברדאו .  תומדוקה וינשבמ ללכ ערוה אל
 םג האהנכו ןמלש אל םויה דע לבור יפלא תשלשמ רתוי , םוצעו בר רפפה
 םוסלפמ ונויה- ולא יכ , זגחנא םינומאמ .רשא , ןולכקמ ונל ומלשי אל דיתעב
 הויהש ומכ ,תיששה הנשה ךשמב טאל טאל םימלשמ ויה יארוב .האלה ונביתנ
 ןואמ רמוע היה פגב קר ןלוכבש ,תומרוקה ויתוגשב גהונ רבדה
 ..."ומויקל ןמאנ םיפב

 -.עטונה, ,היסכודותרואה לש "המחולו .הרובג,ל םנ ול השענ
 ףלא "ותאוצב ול חינה, דחא שיאו ,"לארשי תירותסהב םיזרא
 ירבע .ןותע .דימעהל רתוהו יד ,עודיכ ,קיפסמה םוכס-- ,לבור
 סופר תיבב הניפ ןבאל םשידקה,ו רמע -- ,"ןמאנ םיסב לע,

 ,"עידומה :ול ארק רשא ומש הזו, ,ןותע איצוהל בשו "ירבע
 ,הלילח ,ולגר תא טשפ "סלפה ,ש ינפמ אל אוה הזה שרח םש םלואו,

 תולוגסב םישמתשמש םיטמשמה לכ ךררכש , ותרטמו ויתועדל הטימש ארקו

 *ראופמ ץילמ,) וחתפ לע רחא טלש תולתל אוה םג חרכומ "םשה ייזנש,

 םא יכ , ("תוחצה ךהד לע, שממ תורבע :ותכל ערויו ךרועה ןודאה אוה

 ונפל ויהש הלאמ ןה תורחא הכותפש המ לכו תוגח ה ש ינפמ טושפ

 ויו"הנש שמח
 (ךרועה) ךירצש המ דבלמ = ...!ומוקמ תא ריכמה ?םכח- -ךרוע--- והזיא

 ול = תויהל ךירצש הז .רבלמו תורפסה תכאלמב החמומ יקב , ןמוא תויהל
 חירהו םעטה שוח ול היהיש * , ךירצ רוע םויחה לע הרשיו הקומע הפקשה
 '  "אוה שפנ לעוגל םנמא םא , ןכ תויהכו ..,'וכו רבד" לכ חסנלו ןנגסל לבלבל
 .,.םיחתופ ונחנא תונח אל אלה ףוס ףוס יכ ,ונלעפמ תא "חבשלו ללהל ונל
 < לכב (!"םיזרא עטונ , א"כ .אוה יגונח אלש ,ךרועה ןודאה רכזנ "ףוס ףוס,)

 םשבכ וכ , םורמ יהלאב הקזח ונתוקת יכ , םזיה ריגהל ונחנא םיחרכומ תאו
 ובל לע תתנש ;ןללה םידד, :הרמאב הנח האיכנה תלפת עמשו בישקהש

 ' לודגה ודסחב ליאוי הככ "! ןהב קינאו ןב יל ןח ? ןהב קינהל אל , המל

 .ןיגז ונע  העברא) טעמ ןיבהל .ונתוא ןנחש רחאמ יכ ., זנתריתע םג ןיזאתל

 ("עירומה,  ךרועו --- לואש ןב ןתנויו אריתב ינבו אבא :ןה ולאו ,ןה
 דובכ ןעמ ל ונרזעיו וגתאמ נרסח ריפי אנ לא ,הכירעה לש וז 'תונמואב

 תירהו םעטה שוחו ןורשכה ותואב שמתשהל ךרבתיומש
 1 ."'וכו יתו רפס ה

 .הזכש "יתורפס חירו םעטה שוח .לעב ,ןורשכ .לעב, םא



 םינותנ םה הלודנ הרצב םיחלשמהש הנימ עמש ,חילשה :אוה
 םה ולאו עטונה אוה הז םא ;שיא רוע רתונ אל םנחמ ברקבו
 ושרחי אַל תורשה ,המוחה ךותב ,םשש 'הנימ עמש :,םיזראה
 בוט ערז םפאמ ירפ ואיצוי אלו הצורח די .םפאמ וערזי אלו
 -- ,אירבו

'* . *. 

 .המוצע הריריו לודלד תעש העיגה ,המוחה .ךותב ,םש ,ןכ
 קושה לא םתנפמ םאהפ ואצי םישוחכו םיצונ םישנא רשא שי
 ןוירש ,םשארב רינ לש ארסק :הנושמ םשובלו רז םהיארמו
 העשת תוברח, ,םהילגרב םיאלוממ םילענ ,םהוזח לע רינ לש
 ילכב, = םילצלצמ םהו  ,ליאה  ןרק -- םכח לאו  'םהידיב "באב
 !המתו .דמוע התאו ,המהלמל םיארוקו םנרקב םיעקותו "םנייז
 םהיפעפע לעמ המונתה .הרפ םרט רועש ,וללה םיעירמה "םירובגה,
 םהיתורפוש תעיקת ךוהב . םיעילבמ .םה .ענרל עגרמו ,ירמגל
 םירמוא םה המ ל ש ב ,םיצור םה המ ,םיפוטחו םירצק םיקוהפ
 םה הכיתמש ,המימתהו המילשה םתפקשה איה המ  ,"םחלהל,
 -- רקיעה  והוו -- דוחיבו ,העשה יברצו .םייחה ינינע לע .םינד
 םהיהונפמ וררח םליבשכש ,םמצע העשה יכרצו םינינעה םה המ
 + םיעירמו םיעקות םה םהילעו

 ואציש ,"עירומה, לש םירמונה תנ ומ ש תא ארוק ינא
 המרגורפ ןיע מ .פ'הכל םהב אוצמל ינא הוקמו ,ושכע דע
 ןיעמ פזהבל ,תיפכודותרואה,.תודה>יה ינינע לש
 פ"הכל ,העשה יברצו םיוחה ינינע . לע הדחוימ הפקשה תודוסי
 .םחלהל יואר םליבשבש - ,םיפרטניא לש  םלש :םוכס :ן:י עמ
 -- 'א רמונ -- +וללה .םירמונה תנומש לכב * אצומ יינא המו
 הפסאה, ,"ותודחאתהו םעה,)  םינברהו .תונברה ר"ע םירמאמ ינש
 תינברה רבד לע םירמאמ ינש -- "ב .רמונ ;("תינברה הדיעוהו
 השלש --'ג .רמונ ,('ל"ומה לא בתכמ,  ,ישאר רמאמ) םינברהו
 ,"תורפסהו רפסה, ,יעישוהל בר,) םינברהו .תונברה ד"ע םירמאמ

 םינברהו תונברה ד"ע םירמאמ ינש --- 'ד רמונ ;("יבצ . תרטע, :

 ד"ע םירמאמ השלש -- 'ה רמונ ;("יבצ תרטע, ,"המחנ יצחע
 תוניתעהו תונברה תלאשל, ,"תונברה תלאשל,) םינכרהו תונברה
 תונברה ד"ע  םירמאמ ינש -- 'ו רמונ ;("יבצ תרטע, | ,"תירבעה
 וב ןיא 'ז רמונ קרו  .('יבצ תרטע, | ,"תובישיה לע,  םינבההו
 ט ע מ ב ןיא יח רמונבו םינברהו תונברה ר"ע ךחא .רמאמ אלא
 ,דחא וליפא

 לכ  ,םיסכודותרואה לש םהציחמב ,םש ומת ופס הארנכ
 ןםינברו תונבר -- רחא ןינע קר .ראשנו העשה יכרצו םינינעה
 ,ריינה .ןוירשו ריינה תדפק ישובל ,םישוחכהו םיצונה .םושנאה
 ,םתנש הרדנ תיסכודותרואה תודהיה יפרטניא .לשב אל
 הלטב .לכה והזו -- ,םינברהו תונברה יסרטניא לשב םא יב
 לכהש הנממ ןטק דחא קלח קר המילפל ראשנו הלוכ הרותה לכ
 ,'םיג ה כ תרית, - ותרימשב ןיבייח

 םיצור "םינהכ חרות, רוסי לע קרש ,םירכרה ןיארנ םנמאו
 תעמשנו  הפופכ : תוההיה תא .תושעל ,שרח ןינב .תונבל םה =

 אפרל םה םירמוא .תינכרה לש .רומגה הניטלש י'עו  ,תונברהל =
 . המוחב רשא םיקדבה לכ תא .ןקתלו :תוסירהה לכ .תא

 רמונב *תונברה תולאש,ל ורמאמב | ךרועה רמוא---,וללה תוער ותש,
 ,ותריחכב רקיע .ברה 'לש ותאריו ותרות תא תושעל תרמוא תחאהש -- ה
 וזל וז תודגנתמו תוירוקמ תונושה תועד  ןניא ,ותמלשהו ותלבשה תא--הינשהו
 (ור א ---.האלפנה "ונושל תוחצ, דעב תוירחאה תא רפחמהל ריאשמ ינא)
 ,םהיניב קיספמ קומע םוהתש ,םירחא םירוקמ ינשמ תועכונה תואצוח םא יכ

 רוזפ) ם הילע והוא  םינממ םה ירה בר םתונמב הנושארה הערה ילעב "
 םושב ,סיה י לא ןתוא םינממ הינשה העדה ילעב ולאו ,(רבחמהל תויתואה

 טקסועה טו םיליכשמ יכ ,זנתעד לע תולעהל םולוכו ונניא ןפוא
 ;אונושכ ,תושונאה הבוחה  רצמ םא יכ , םימש םשל אָלש רובצה
 ןחערמ ורמגל הנוש אהת םתעדו ,איהש תירובצ הלאש וזיא ןורתפ

 ה .לעב יחי םא וליפא ,ברה לש ותעד ינפמ םתעד תא םה ולטביש
 ש ימ היהי 'ה רבד לע רהחה לטבוש ומכ , ןויסנב דמולמו ההובג

 ..."ארתאד ארמה, תעד ינפמ ותעד

 שמ ינא ךרועה  תושרב) "םתונח טלש, לעש ,וללהו
 .  :תומיכחמ תויתואב .שוריפב .ביתכ ("הפיה, ותצילמב
 -וללה .-- ,"טולשל הואתו םינברו  תונברמ ץוח םולכ
 .םהינפ תא קר םידימעמש וא ,תטאב םיעדוי םניא
 ,וללה ז דוע בוש .ילבל םהעש הרבע רבכש , םיערוי
 ;,םימודמר .תעשב םידמועה ,םיעותהב םירהמ םמצעב םה
 -- !+תלפמה .ינפמ ורהזה ,ושגת לא ונילא : םהל

* * 
* 

 ןחויה לא רבוע ינא םיסכודותרואה לש "עירומה, ןמו
 "הימרנב םישפחה םידוהיה לש םנוחרי ,"םוטנעדוי סעלארעביל,
 0ע םיפי םירבד /םיעמוש ונא רשא שי  :תודוהל ךירצו
 % ,םשמ םיעקובו

 .םופ פבירד 'פורפה ,הינמרגב םיפוסולפה ילודגמ דחא
 'ןוהש ,שיאה ותוא םא ,הלאשה לע ןד אוה וב רשא ,רפס
 םלועב היהש םדא תמאב אוה ,ומש לע תארקנ תיחישמה
 :ווטלעב לשמ קר .רמולכ -- ,בויא ןימ אלא וניאש וא ,םינמזה ןמ
 :ןומנ תיבבלה תא ררועו .הינמרגב הרעפ ליטה הזה רפסה

 וארק ("עבערפשענסנאיגילער,)  *הנומא
 תאו להקה תעד תא םיחריו תועובש וקיסעה וללה
 ּ .ןילרבב רוחיב  ,הינמרגב

 עדוהיה לש הדוגאה, השמתשנ הזה "בוטה הרקמ,ב
 עלחנה םימלואה דחאב איה .םג ליהקתו "הינמרגב  םילרבילה
 .עב תוחישה, ןתוא רבד לע תיבמופ הפסא ןילרבב רשא
 .יוו רעביל, ןוחריה לש (ילוי:ינוע הנורחאה * תרבוחבו .,"הנומא
 הפאב ושררנש תושררה -לכ ןכית תא םיאצומ ונא "םוטנעד
 - ,םש יעמשנ םיפי םירכב ד םנמאו ,איהה

 -.תאריגהל ונא םיאשר--- תורצנה תרותב שוש בגשנהו שודקה לב...
 ".,ונַא .ונתנומא לש הנינק רבב הז  היהו םדק --- ,שפנ קופס ךותמ רבדה

 " ץלחל טבח .ןנא ךכ  ,תרחא הנומא ןבל  רוככ קלחל םיבויח ןנאש םשכ

 .השדחח תירבה האיבה | אל 1 ג ל : םירמוא ונא ךכיפלו , ונמצעל ונל רוככ

 . תאו רסומה לע הוצמ איהש המכ רע ,השרחה תירבה ;שרח רבד םוש

 [ םיאב םינוכנ םישנאשכ ,ןכבו, .. ,"ונל איה הנשי תירב 4, םימשה

 9 ! תטלשה הנומאה ךוהב עבטהלו סמהל איה ונתרועתש , ונל םירמואו

 יי ונא בטומל הרזחב םא ! םינודא ,םכתושרב : םהל םיבישמ ונא

 !טעקנמ םתא תמאה תרות תא םא  ,ואובת ונילא ! ןנילא םתא אנ ורזח

 - רנלנ שתוחמו רחמ .םוי דע אלו ץרא .ילע זנגה םושלש לומתמ אל ונחנא

 / ." תא אורקל םיאויה , םינרחפ ונברקב שי רשפא, + .., "ונמויק ךראי

 15 חוה תמשנש ,העשב םייח נא םלואו , םלוע יאב לכ ינזאב תאזה

 אנשל יהחורלו וז העשל יואר וניא אבחנה לכו , ץראה לע תפחרמ בוש

 \ 0 ןופמ םש איצוה , הירטסואל םג הרבע םימעה-ביכבא תרעפשכ ,תורוד

 5 : ףכית םיפנכ ול לש רוכד ,ףוהשיפ ףלודא ,רחא

 ו ! 'םירליה ררחל בושיו ךלי ,כלה ץמא ול רפה הלאכ םימיב

 +1 בוח לע .רובעו המיא .ךותמו שחכתהל רחבי רשא שיא אצמי
 ו ." אוה ולאכ רכינ ידוהי לש ורובדו ותרמע ךותמשכ | ומצע לע

 יל םג םא, ; ןילא םיארוק ונא --- [ "וכנא םייקז יח ייכ , םכתחולס אנ

 שמ תפטיה זא וכ ,התא המו ימ תערל אלו ריגחל אל הצור ךניא וז

 םיטעומה ונגה .ןנחנא, 7." ךמוקמ םשש , םורליה רדחב תראשג .ילמלא



 אלש ןמז לכ ,ויתויכז יווש תא גישהל לובו .הדחוימ חנומא
 :..'ותרל יוארה דובכה :תא שובל
 הינומרהליפה ילתוכ .ועמש הלאכו  הלאכ  םופו םו

 ,הינמרגב םילרבילה םידוהיה יגיהנמ לש םהיפמ :םואְְו

 םיפיה םירבדה .ךותמ תטלוק איהש ,החיתפה  ןוואהל הל

 ,ונמצע תא תימרל להבנ אנ .לא םלואו .  םישדח םולוצלע ם
 םישנאה לכ ,םהב ןיא .טושפו אירב  ןכותו = םירברה <

 יכ .,אקע אר לבא |, תורהיה .םויקב םיצור יאדו ןלל
 תילכתה םהל איה ,טשפמה הנבומב תודהיה ,איה

 םושמ אל .תודהיה םויקב םיצור םה ,ירוהיה םעה אלו

 םה אלא ,ידוהיה םעהל הרימש ,םהער יפל ,הב םוא
 אלו םידוהי קר םתעד יפלש םושכ  ,םידוהי .לש םמויקל
 הרוה רבכו .תורהיה לע רומשל  םילנוסמ .םורחא םו
 ךירצ הז רבד,ש ,תאזה אירבחה לכבש ערה .ריגנו ה
 ןו ט ה ל ל כ ב םימיאתמ תויהל --- רתויב שורקה וננוצר תו
 רשפא ,גומתהל םיצור ונא ותא רשא םעה ותוא לש יו

 םיבייח ונא לבא .העש יפל קר תורחוימה וניתולונפל
 תודחוימה תולוגסה ןמ ררחתשהל | ונתפיאש תא תולנלו ףו

 ראפההל ונל תושרהל הלוכי שגר ל אלמהא םוש ןואו
 ונתד לש תרמתמה תוימצעה אוה .רשאב ,ונלש אוה רשאנ ו
 .('עגארפנערוי רער ןיא םינטנעקעב ןייא, ותרבחמ ב ]הכ ןמרה) ית

 ירוהיה םעה לע הטלחומו הרומג .הילכ  רזוגה  ,הוה שיאה ₪
 אוה םג ןה -- ,ידוהיה לש .תורחוימה ויתולוגס לכ לע ,םע
 לש .הלודגה התובישח ד"ע דאמ םיפי םירבד םיקדפל עו

 --,'ובו 'וכו תירוהיה תרה .לש התראפתו הלדג ר"ע. ,תוחהוז
 =ליפהב ,ונממ .םונטקה וירבח  ועימשהש .תושררה חפונמ
 דעביל,ה ירומע = לע .תורורל .ןורכז - וקחוהו = ןולרבב הו

 ."םומנעדוו עלא
 םא -י כ .,רקיעה .אוה ישממה ירוהיה םעה אל: לכה הו

 הילע .ןיאש  תיתה  .תורהיב .םהל יד םינושארהש לכ
 הילע תאשונה .תודהיב אקור םיצור םינורחאהו ,ךורע חלש ל
 . םהינש ןיב ןיא רחא לדבה ,ךורע .ןחלש ל
 ןנעה .רומע . ,יטרופקנרפה . "טילעארזיא,הש "תונגה, ןאכמו =
 תונויצה תא "הנגמ, = ,םירומגה םיפכותרואה לש שאה דש

 רוהחשב ינויצה ןוצרה םצע תא האור אוה םא ,העוט םרא ןיא,
 תיטמע תוימצ ע  תגררמל ותילעו יעבטייאה ובצממ ירנקה ₪
 קו ארקנ יעבטו .יש פגה ו יתוברתה ,ילכלכה ,ינירמה ןכומנ תיעג

 םעה גשומ --- ,םויה תטלושה תוגויצה לש היתוימצעמ תחא יהוז םגו

 יורד
 המ :םילבוקמה ןיכרעה לש רומג יונש הלועפל אצוי הזכ ןפואנו.

 השענ (תדהל שמשל ידכ םיימואלה תוחכה יולג) י ע'צ מ א התע רע שמץ

 ומצ על תיל בת התע דע היהש המ ךפיהלו ,ומצעל תילכת וש

 יפל בושח יעצ מ או ש מ ש השענ (תןותדה תורוצהו תופואשה רמול) |

 + (25 רמונ *טילעארווא,) עז |
 המת דמוע התא | ,הלאכ- םירורב- םירבה .ארוק התאשנו

 :ארויא,ה ילעב םהל .םישוע קוחצ םאה : ךמצע תא לאש 1
 תמאבש .וא .,תונויצה תא ךכ י"ע "תונגל, םה םיצור .יכ ,'ש

 איהש | ,הזב * תונויצה לש "הנולק, תא .םיאור  םה םימת
 אל םאָו + ימויק תאו ומצע םעה תא הנושארה,התושב הוט

 ושעי קוחצ אלו  םירומאה םירברה .םהל ₪ :

 - - 1 וגלפימ אק
 --?וגלפימ אק יאמב ,םילרבילה .םע םימחלנ שח +

 .,המלש ייח

 השעמה רופס

 תאמ

 ,םירפס רכומ ילדנמ
 (* ,זי

 ,ווזב שמשה ףקשנ םימשמ | ,םירופ רחאל דחא עובש
 הרהוה םחו לק חור ידי לע וריהומו ותרובג .ףריחהל עידומ
 ףרוחהו 1 ול רמאי אצ אצו -- ץרא ב ותריד ןמז הלכש ,הנושאר
 םויל םוימ ותאיצי החדמ -- השוע ער ןכשש המ ודגנכ השוע
 ,ןידה תא וילע לבקמכ הארנ שמשה ינפב םמוי , המרעו רקשב
 עמרב וינפמ רטפתמ ,ולש םיגלשה תא ,וילכ תא ליביבב לפקמ
 ןויכו ."םימ יגלפ, דירומו ,םירוחש .ושענו ויה םינבל/ ,הלא לע
 ,ףעזב וירחא טיבמ אוה ונולמל ברעב אוביו הנפי שמשהש
 יואו ול יוא לבא ,הליחתבכ וחרק ךילשמו | וילכ איצומו רווח
 תותלדה תחיתפ ןמז -- ! לטבו רבוע אוה ,וצק אב | ,וחרקל
 ןמ םילכהו תונחלשה תאצוה ןמז ,םירוהיל עינה ירה תונולחהו
 ימו ,חפפה גח דובכל םליעגהלו םתוא ףשפשל הצוחה םיתבה
 ,,4 ותלודגמ רריו המרב ותואישנ גהונ היהש ,הז ירזכאב חינשמ

 םישנא ,לכה .הבורמ העש ההוא הדובעה ...ק ריעבו
 לארשי ינכ .חספה יכרצב םיקיסע > ,םינטקו םילודג ,םישנו
 םילוגנרה ,ןיפיבליבו םיטח תונקל תולגעו תונורק ןיב קושב .םיטש
 בשוי ויחא בקעיל רפכה ןמ איבמ הדש שיא ושעש * .םיציבו
 הז ירה .וינבא ,ריעל ץיחמ תורעיה ךותבש ,םיחירה:תיב , ריעה
 םיקשב םיטח םשל םיאיבמ- ריעה ישנאו ,חספה תוכלהכ ורשכיה
 וא םוי םש: םינלו םיבשווו  םינירפו תואלצחמב םיסוכמ םילסבי
 אוה .איבמו םידקמה לכ | ,ןתעש עיגתש דע םיניתממו .םימי המכ
 - תייפאל םינקותמ םידמוע םימותחנ יתב . הניחטב וריבחל םדוק

 הסיעה תופטקמה | ,תושלה ,םימה יכסנמ ,חמקה יררומ :תוצמ
 םלכ .תואלכטהו םיכורעמה יקדובו םיפואהו .םירקונה  ,תודררמהו
 .תובקע םישיגרמ ,םיתבבו תובוחרב -- םוקמ לכב , םרמעמב םש
 לש  תוקונית לוקו תוצוחב עמשנ רוברבה לוק ,אבה הספה גח
 ברע םלוקו = ,"םיררח,מ הלוע "םירישה ריש, ידמול ןבר .תיב
 +ידוהי בל חמשמ'

 העש התואב םש הדובעה התיה רבעשלש ,םייח יבר תיבו
 ןיאו וב הממדו םמש :אוה ושכע  ,ריעה יתב ראשבמ הבורמ
 יהשו הטמה לע ורדחב בכוש םייח יבר , בוט םוי תנכהל רכז
 לובלבב  תוטטושמ ויניע  ,ריסכ  םיניבלמ וינפ ,ויתושארמ וירי
 ,םידי קובחב תיבב המיקמ לע תבשוי הרש ,ישוקב םשנמו תערה
 הפ הצופ םינבהמ רחאשכ .העמרמ תומורא היניעו חור תבוצע
 םתבישי. .םימצמצמ םירליה  .הזימרב ותקיתשמ איה :ולוק םירמז
 ,האל ,םישירחמו םיקתושו  עיוו תתרב םשמ םיציצמו תיוז ןרקב
 .תיבה .יכרצב הקיפע ךליאו ךליא .תכליהו תרדונתמ הדבל איה
 , תיבה .ישנאמ ןתוא הריתפמו היתוחנא תובר א ,שפנ .תרמ איהו

 לעבו .המוק הבג .,אירב שיאו שערב תלדה החתפנ ץוחבמ
 םירבעכ .םיכלוה  םדא ינב ינש :, תיבה .ךותל יבמופב :םנכנ הרוצ
 ותרטקמ-הנק -- יינשהו ,ולימרתו  ולקמ ודיב אשונ רחא ,וירחא
 ינב לע שיאה  ץיצה .ותסונכב .רימ ,חדקא-ןבא לש :וופו .ךורא
 +תוכוראה ומפש תורעש קילחמו קתושו אהות רמעו תיבה

 הרמא -- !(הלענ  דאמ ןודא) ןאפ ינשואמעלעוו:ינסאי --
 ,ותארקל .תכלוהו .תופחנו תדמוע  ,הרש

 שיאה חתפ -- !(תינברה הנודא) אוואניבאר :אינאפ --

-- 
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 -- העמד תואלמ היניעש ,הארשכ ,םיבר םימחרב .הרשל רמאו
 +ךל המ

 הל חינמ שיאה הוו .הנממ קלתטנ  רוכרהו היכוב הרש
 שמשממ ,ןחלשה לע בשיו אבו" הילע התעה בשיתתש דע
 ,תוקיהבמו .תוחלחלתמ ויניעו ומפש תורעשב

 !יתרטקמ הבה ,איפוטנא ,יוה --
 ינשהו ,קבט חאלמ תרטקמ איבמ רחא ,ןוזפחי םיתרשמו

 ,ובנ לע חנומ שבי גופס תכיתחש ,רוצ לע לורב-תשעב שיקמ
 .ןשעמו בשוי ןודאהו ,קבטה תא תיצמו תצינ גופסה ,תוזתנ תוצוצינ

 . ןהאי ומשו אוה םינאלופ םיליצא תחפשממ ןודאה ותוא
 אוה "ץיצ--יפאו, רפכו ...ק ריע תוביבסב םיסכנ ויחאלו ולו
 ריעל .אב היה םהידעימ ימיבו תבשב ןושאר םויב . ותלחנ לבח
 ,רוחאמ םינשו שארב םינש ,םיסוס ירמצ ינשל המותר ,ותבכרמב
 ,םהלש היסנכ-תיב די לע רמעו יבמופב אב .םינוורה ךרדכ
 רחאל .םש לארשי יתב לש הרוש, דגנכ ןווכמ ,קושה הצקבש
 םש ההושו םייח יבר תיבל וילגרב םשמ ךולהל ליגר היה הלפתה
 םע ,םירגתו םירוסרסו םינינח םע ויקפע ליבשב תועש יתש ידפ
 רבכמ היה םייח יבר תא ,ולצא םיאבו םיזרדומ ויהש םירגנו םיטייח
 תעשב ובל תרשיו ותמכח ליבשב והוא ריקומו יבבחמ ,דאמ
 םע םירברו ןיד ול היהשכו ,וביבח םייח יברב ךלמנ היה וקחה
 (,ונינש רבד אובי ברה רע) | יאניבאר אר, : רמוא היה .אוהש ימ
 לבקמ- היה םייח יבר רמאש המ לכו" ,םייח יברל ארוק היה ,ךכ
 הטונ וניאו תמא ןייד אוהש ,וב חטבומ היהש ינפמ ,ןוצרב
 ,אמינ אלמכ קדצהו ןידה תרושמ

 תולבל הואתמו דמוח .ןהאי .היה םירבדה םתוא לכ דבלמו
 .אמלעד ילמבו אימשד ילמב ,םייח יבר םע החישב תועש המכ |

 ירבד ,הצילמו לשמ ,הדנא ישרדמ םימעפ רפסמ היה םייח .יבֶר
 .םהבשמו הבורמ האנה םהמ הנהנ היה ןהאיו ,םהידוריחו םימכח
 רדחב ולצא םרא ינב םע ונתמו .ואשמב דורמ םייח יבר היה
 הלעמ ,ויפב ותרטקמ הנק ,תיבב בשוי אלא ,וקיספמ ןהאי היה אל.
 ,םייח יבר הנפיש רע ןיתממו ןשע

 ,םידוהיל םינלופה תבהא לע ורמאיש המ םינקפקפה ורמאי |
 תמיוקמ ,דאמ הנמאנ ,םייח יבר תא .בבחמ היה ןהאיש ,וז הביחו-
 ויניעבו  תובוצעה  וינפב .ושכע - םג .תרשואמו הברה .תוערואמב
 בורמשו הדמעמ עור תא :ול תרפסמ הרש ההיהשכ ,תועמורמה
 , הלוח .הלעב :ןוגיו רעצ

 .ןהאי לאש -- +ורקבל לוכי .ינא אמש -- ּ
 םנמנתמ וניא םאו--הרש הבישמ---האראו ולצא .ךלא -

 .ורקבל ךנוצרש. ,ול רמוא

 ,הלעב לש וררחל הז חרוא הסינכהו הרזח הלק העש רחאל |
 לצא .דמוע ,ןהאי .רמא -- 11ןיבאר ןאפ  ,התא המ --

 ,המוד -- לוכיבכ :תוקחוש וינפו אהותכ ושארב ענענמ  ,חתפה
 -ץמוא .ןכיה 1 שאיתמכ .אוהו וילע תבשוימ יבר לש ותעד ןיאש
 + ותמכח .ןכיה . וחור

 םייח .יבר ול בישמ -- םדא תמכח :אושש ,םותע שו =-
 .רמו השועמ קוחשב

 !דימת תע לכב עישוהל ודיבש ,םיהלא שי ירה לבא --
 - +ינממ רתוי םעריש .םירבדב ברה תא חיכוהל ינא ךירצ םולכ
 ,םייח יבר רגנכ אסכה לע בשיו אבו ןהאי רמא

 ךכ רחאו  ,םייח יבר לש ורדהב ואי ההש העשה יצחכ
 לצא ותבכרמל אבו ךלהו תיבה .ןמ 'אציו רבשנ בלב ונממ רטפנ
 : / ,היסנכה-תיב

 ינשו םייח .יבר .תיב רע .הלגע 'האב  ,םוי- ברעב ,רחמל

 ומ םיקש תיבה ךותל .וסינכהו םשמ ואיצוה ןהאי לש וירבע
 , ,םירוברב ינשו  םילוננרת םג ,ןיסובלובו םימח

 + ,הככו ךלוהש רנכ ,םויל םוימ ששת וחוכ םייח יבר
 ,והע תיבה שנא ,דליכ ומוקממ | ווזל  לוכי אלו דאמ שתש
 ויק תולילב םינשי .םניאו םיתושו םילכוא םניא ,לודג רעצב
 ענת ירבד רחא לכו ,הלוחה תא רקבל םיאב = םיריכמו םיערו
 ;יווחל ואיבה הבורק ריעמ ןמא-אפור םג ,ונושלב תואופרו ויפב
 ;עותל םימס- -"םילע, ול .בתכ ,ותלחמל םש ארק ,אב אפורה
 ו: תטוידה לש תואופר .לככ ליעוה אל הז לכו ,רכש לבקו
 + תונקז .תוינמחר םישנ

 עחינר ,חפפה ינפלש הז עובשב הלילה ותוא היה ארונ
 .זמוצמ וותפש ,הצחמל חותפ ויפ . תורוגס ויניעו לבלובמ בכוש
 וע םמעפ  ,םשנמ אוהש  טעמכו ובל ךותב רסנמ החינג לוק
 וש הרש .ול ער ערו השקה וחורב חנאתמ אוהו םימקעתמ
 ןוש ,רכד בישמ וניאו  עמוש וניא אוהו ,ול תרבדמ = ,וילע
 וחושארמ תבשוי ותב האל ..יאשחב הכובו השאר הדירומ ,תבשוי
 ןעועדמו תרדונתמ איה םיתעו ,היתועמד תשבוכ איהו הבבלב ןוגי
 ,הירבא לכב

 ואו דגנמ יל'המלש בשוי  ,רונתה לצא ,ךורא לספס לע
 ומ תאצוי .תישירח הכז הלפת ,רנ לש ההכ רואל םילהה
 ןוה לאל םורמ הלועו תוחתור תועמרו שא-ישגרב ובל יקמעמ
 וחממ אוה ,הכוב אוה ,ללפתמ אוה .םימשבש וניבא ,םיחרו
 וקח לאו אנ לומח ,אנ הסיח ,אנ לא, :ובלב רמואו רהרהמו
 עמהדנו םיבוצע תיבה יתכריב םיבכושה ,םינטקה םידליהמו ינממ

 וזקה סע ןעוטו ללפתמ יל'המלש ,הבהאבו הנומאב ודבעלו ותרות

 ומ ,ויבאל ומוקממ טיבמו ןיע אשונ אוה ךכ ךותבו ,אוה-ךורב
 ןוונ איה אלה םשה העושה , אירבהו סנ ול השענ אמש ,ובלב
 ₪ ץוטו ןנחתמ אוה בוש ,,םילהה ירומזמ רמוא אוה בושו .ןיע
 וה ,חאה הנהו -- טיבמו ןיע אשונ איה בושו םלועה ןיבר
 אשל המור 4 ,הלוחה ילגרב תשמשממ אמא | !וניע התאר

 \.י!האצוו תצבצבמ העיז ,העיז :שחלב הל תרמואו החמשב
 .זמנ הרבה לוק המלש יפמ אצוו = -- .!םמ:מיוא --

 "! ינתינע יב ,בוט לא ךרוא, : ותועמשמש
 זונ םילונרת תאירק לוק :.הלילב תרחואמ העש

 וננ הפוכמ הלוחה .תיבב עמשנו קוחרמ ךלוה .תומוקמה
 ש עויש ליבשב םידגבב דוע .ותסכמו תדקוש הרש .'תותסכו
 פמנתנש םירליה תא תלטונ האל . הרותו ללהב היל היניעו ,הפי

 למושל תרמואו םבכשמ לע םתוא הביכשמו םילספסה לע
 עו בוומ ףיע יל'המלש  ,ומוקמ לע בכשיו אוה ףא ךליש
 ושפע לע המונת ,וילע רבכ ושאר ,םימיה םתואב שפנ ייוניעו
 ּטפורנו וידגבב אוהש ומכ הטמה לע ומצע ליטמו ךלוה אוהו

 /גשיו קזחתה .םייח יבר לש ותער הבשיתנ רקוב תונפל
 למ אוה ,וב תוכמותו וילע תודמוע ותבו ותשא .הטמה לע
 וותהפשב רמואו הלעמל ויניע אשונ ,תורירמב חנאתמ ,ןהינפב

 .. .דיקפא ךריב ,תונמלא ןיידו םימותי יבא --
 .המה לע חטתשמו לפונ אוהו ורוביד םילשה אל

 / 2 ! תמו --חנוג
 "וש ,תועהוי ויה אל ,  הללי .לוק ואשנ .התבו .הרש

 ילפגה תאיצי תעשב רעצ ךותמ אלא האב אל הליחה לש
 !' וסחב חטוב ,הטקוש חורב שמא בכש יל'המלש

 יי!טחי = אוה = הנהו -- .רקובב | ץיקהו = ,ויבא תא  םילחהש
 : :ּ : +... בא ןיא



 3 םלועה 3%

 ,הָנִּפ שאר
 תונש לש בושיה תדובע לע .תעכ םיטיבמ ונחנא האנקנ |

 , היוצמ תיטרפה הביטאיצניאה התיה זא .הרבעה האמל ם
 ץראב בשיתהל ושקבש םישנא תורוגאל ודגאנ הרתי הלומעה
 תא ובירקהש םיבר םישנא ויה הינימורב םג היסורב םג 5

 רותב זחאהל -- תחא הרטמל םהיתוחכ לכ תאו םשו
 ,תובשומ לש המלש הרוש זא ודסי תמאבו ,לארשי .ץראב םשא

 םשל הלומעתב םיקסוע ונחנא תובר םינש הז הנה == ו

 רבכו ,לארשי ץרא רבר לע םישרודו םירברמ = ,בושוה תנו
 םידיקפ ונל שיו ,הרובעה תא רדסל .הליכיש  תורדתפה ו

 םיאבה הצובק לכלו שיא לכל עייסל | םינוכנה = לארשו .ץוע
 ריסי לע הנבנש רבד לכב ךומתל ץפחה קנב וגל שיו  ,בשוחו)
 תודוגא ןיאו הצוחנה תיטרפה הביטאיצניאה קר הרסח == א
 ,זא ויה בושיה  יכרד = ..תובשומ רוסי  םשל | תמאב , תו

 לארשי ץראל הפינכה , ושבע לשמ תוחפ תולולס ,םינומשה ה

 תכלל םיכירצ ויה םיסנכנהש רע ,ךכ לכ השק :םימעפל הא

 ןוישר ; ףוחה לע תדרל | ןוישרה הא לכקל ידכ םוקמל םקש
 םיצלאנ ויה םירכאהו ,לודנ ישוקב לכקתמ | היה ,םיתב .ןוננ)
 יאנת םג ,תומהבה םע רחי םיתפרב וא םילהאב בר ןמו תנש
 ןיידע ויה .היבשויו ץראה .,רתוי הברה םישק זא ווה .י"אב .םוחמ
 ופאשש ,םידיקפה תאמ הברה ולבס םינושארה םירכאהו ,םיאונ

 רבחתהל .ללכ:םיליגר דוע ויה אלש ,םיברעה תאמו ,םישישק

 אל ,ומחלנ ,וכער םינושארה םירכאהו ; תוברת ילעב םוש
 לע ורבגש דע -- ולבסו .ולבס ,םוקמה יאנתב ללכ .םיאיקנ וא
 םידוהיה לש יעקרקה בושיל  דופיה תא וחינהו .םילושכמה למ

 ..לארשו +
 הדסונ איה .הנפ שאר םג איה תונושארה תובשומה תחא

 התנק הדוגאה .םיינימור םידוהי  תדונא ידי לע 188% תעג
 וונבה ינוע'ג יברעה .רפכב םנוד םיפלא תשלש ןב המדא ל
 4 0 הזה םוקמב ובשיתה ףכיתו ,תפצמ קוחר אל  ןענכ רה לוג
 ךומס םיאבה םהל ונב ,רהב רשא .תובורמה םינבאה ןמ .,תוחפטפ

 ולדכנ טעמב קרו םינטקו םירצ ויה םיתבה , םיתב תורוש יתש רפנה
 םה ןיידעו םיפופצ ונכנ .םיתבה .םיברעה יתב תאמ הנש
 אשד קרי ןיאו חרפ ןיא ,ץע ןיא ,תונושארה םהיתונשבכ םימ
 תואצמנש ,"תורזה, תוחפשמה הלאה םיתכב םירר ושכע ,םגיננ
 הבשומב .תונרגתב וא הכאלמב תוקסועשו לודג רפסמב הנפ שווג
 בוחר הזיאב רשא םיתבל םה םימודו הלאכ םיתב ןיא הוח
 הוה בוחרל םג הצלהב םיארוק ןכ לעו = ,תפצב וא הירבטנ "ו"
 רפכה ןיב רבעמה אוה הו בוחר "יתפצה טקפסורפה, הנפ שווג

 םילודג םיתב הב שיש תירבעה השרחה הבשומה /ןיבו [
 ,םיפ

 תנשב קר הרזעל \ םיקקזנ ויהי הדוגאה ירבחש | הוקתה
 אל םמצע לשמ םסנרפתהל ולכוי .ןכ ירחאשו .הנושארה הרוג[
 םהל וארבש הילידיאהל המיאתה אל הרמה תואיצמה ,המיקח -
 ,החונמ ייח יח רכא לכ תויהל ,םנוימרב םימושפה םיש"
 םיחרכומ .ותנאת תחתו ונפג תחת בשויו ויפכ = עיגימ םנופחמ |

 הבשומה הרבע 1884  תנשבו .הרוע שקבל םירכוה
 ליחתה בהז לש םשנ .רלישטור ןוראבה לש ותוסה תחה לא
 לא  ,תוירפומ תוערו תוירמוח תובומ דרי  ותאו ,הבשומה לע 1

 י"פע ,התוא ללבשל ולחהש םיריקפ לש לודג הנחמ אב הנשט"
 ,הטושפה המדאה חדובע תא .בוועל םירפאה וחרבוה םתיחוק
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 הנלדגתש רע ,םינש ךשמב תישהח הכימת לבקלו םיעטונל :תויהל
 םירכאה תסנרפל וקיפסי  ןהיתוריפו  ,םידיקפה לש  תועיטנה
 ונקת ,םירכאהל םיתב ונב םיריקפה ,תובורמה םהיתואצוהלו
 י"ע .ןוימטל וררי  םימוצע םימוכסו  ,םיבר תונויפנ ושעו םיכרד
 םוש ואיבה אלשו תמדוק תינכת ילב ,ררס .ילב ושענש תודובע

 בש .הבשומל תלעות
 תועיטנה קסע תלהנה ,םידקשו 'םימרכ העטנ תוריקפה

 ,רספה ידיל איבמ הז קפע היה רימחו ,תוריקפה ידיב הנותנ התיה
 ויה הבוט הפנכה לארשי ץרא .לכב םיסינכמש םידקשה םג
 רעי .תודיקפה םהכ הטלשש ןמו לכ ידימת רספה םיאיבמ
 /%000 דע תודיקפהל רספה איבמ היה הנפ שארב םידקשה
 .הנשב קנרפ

 תא  הבורמ הרמב חתפל ןויסנ םג השענ הנפ שארב
 םושמו ,הירופב דאמ דע החתופמ וז הכאלמ ,ישמה תיוט תכאלמ
 לכב םולדג, ,ישמה תלעותל ןוומ םישמשמ םהילעש ,תות יצעש
 לארשי ראב םג אורבל הלעיש בושחל היה רשפא ,לארשי ץרא
 ישמה  תועלות לודגב םינושארה תונויסנה ,שדח- הרובע ףנע
 לודג תשרח  תיב הנפ שארב ונב 1894 תנשבו ,הפו ולע
 .הדובעהו ,םיחמומ םישנא ואיבה םגו תונופמ ואיבה .,ישמ .תיוטל
 םבור :,םידוהי םילעופ האמכ ודבע תשרחה תיבב .הלחה
 ,תפצ ינב

 הנש רספה איבמ "היה ישמל תשרחה תיב םג םלואו
 ךכ רחאו ,הנשב 'רפ 50,000 םידיספמ ויה הנושארב .הנש
 היה רשפא .הנשב 'רפ םיפלא תרשעמ רתויל רספהה הלע אל
 וא יוארכ תשרחה תיב להנתה ולו ,רוע טעמי רפפההש תווקל
 וזכ הגרדמל ותולעהל וחילצה רשפא ,הבשומל ותיא ורסמ ול
 םשכ :,חויר  איבהל םג הכוז היה ילואו רספה רוע םרגי אלש
 .הירוסב םיאצמנה הזה .ןיממ תשרחה יתב בור חויר םיאיבמש
 רגסנ ךכ ,תעדו ןובשח ילב תשורחה תיב להנתהש םשכ םלואו
 ףנע ,ריקפ הזיא לש זירפק יפ לע ,עדגנ- םאתפ ,תערו ןובשח ילב
 ,הבשומה ינבמו .תפצ ינכמ "םישנא האמ לכלכש ,ןוגה הסנרפ
 לארשי ץראב םידוהיה תדובעב בושח םוקמ םופתל לוכי היהשו
 וראשנ םידחא קרו ,ורקענ הבשומב םיברה תותה יצע , ללכב
 תיב לע םיכוסנ ןומלאו = בצעו  ,ומייקתנ אלש  תווקתה רכזל
 "הנפ שארל ואבש תוינע תוחפשמ וב - תובשוי ושכעש ,תשרחה
 לוכי ונניא דלישטור ןוראבה םג .הבורקה תפצב וא הב תודבועו
 ',ךכ לכ וילע ביבח היהש ,הזה .תשרחה תיב תא חוכשל דוע
 םג תורמרמתה ךותמ דימת ריכזמ אוה לארשי ץרא לע ורבדבו
 0 ,הנפ שארב ישמה תיוט ןויסנ תא

 הברה .הכימת הנפ שאר ירכא .ולבק תופוצר םינש 8
 רטפהל וצפח יכ ,העירז תמדא םהל ןתנתש םירכאה ושרד םימעפ
 תועיטנה תא ורכב םידיקפה לבא , םידיקפל רובעשהמו תובדנהמ
 הרבעש רע רברה ךשמנ ךכו ,העירוה לע ןהב הרושקה הכימתהו
 תושרל לארשי ץראב תיבשומה תלהנה םינש רשע ינפל
 בצמה .הנפ שאר תא םג ףוס:ףוס ללכשל הטילחה איהו ,א"קי
 אל הנפ שארב ןוראבה עיקשהש ברה ףסכה תורמל .ער זא היה
 . םירכאה ןמ לודג קלחל ,ללכו ללכ ה?לכושמ הבשומה התיה

 אל תומהב ,םיד המדא התיה אל םירחאל ,םישרט תמדא התיה

 היה ךירצ .הדובע ילכ ורסח  ,ץוחנה  רפסמב הבשומב ואצמנ
 התוא הקלחו המדא התנק א"קי ,שדחמ הבשומה תא תונבל
 םע דחי .הדובע ילכו תומהב םירכאה לכל הנתנ ,םירכאה ןיב

 לושמל ץפחה לע .הרתו איה :לודג ןוקת רוע אקי הנקת הו

 רעול ..םמצע םירבאל םתרסמ םא יכ ,הינינע תא להנלו הבשומב

 ברעזוהל הלדח .א'קיו ,שממ לש דיקפת ,שרח דיקפת ןתינ הבשומה
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 קלח החקלש הממ ץוח ..הבשומב ךומתל הלרח םגו הבשומה ייחב
 וית תא יונש תילכת ונש הלאה םינוקתה .רובצה תואצוהב
 ולחה ךכיפלו ,םהידיב קר חנומ םלרוגש וערי םירכאה , הבשומה
 ליחתה העש התואמ ,ירמגל רחא ןפואב םהדובעל סחיתהל
 הבשומב .םירכאה לש םבצמ אוה בוט התעו ,הנפ שאר לש הנוקת
 הלודג .הזוחא לעב רחא רכאו םירישע םירכא הרשעבכ שי
 םהו הבשומה ירכא לכל שו םכרצ יד הסנרפ ,םנוד 1800 תב

 טיבהל םילוכי םה הואגבו ,בל יבוטו םיאירב םה ,םקלחב םיחמש
 ,הברה םתונלבסבו םהיפכ עיגיב הרצונש הפיה הבשומה לע >

 שאר ירכאל תודיקפה (*הנתנ הבשומה תא ללכשל ליבשב
 ינפמ .ביבפמ ונקנש המדא ילבח םגו םינחמ תמדא תא םנ הפ
 הדסי הבשומה ןיבו םישדחה המראה ילבח ןיבש לודגה קחרמה
 םיברע םיתרה וא םיבשוי ןהבו ,תודהא תומרפ םג .תודיקפה
 םייררה םידוהי וא םידוהיה ןובשח לע המראה תא םירבעמש
 ,תודיקפה תאמ המדא םירכוחה וא הבשומה לע םירמושה

 (אבי ףוס)

 ,ינרק .*

 .תולָבָא םיִכְרְר
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 הנטק רַצָמ ,ןַמִק לָחא
 ןּג רָצְחְבּו
 ,הָנַַה ,םיִנָפ אַבְל קָפָמ
 .ןאּפ רֶאְשְל םֶא

 לועָשְמ לָּתַּפְתַמ :ןֶנּבּ
 ;לאמָש ו ןיִמָי
 -- לאָעַל יִתְבהְַה ןגכ ימי
 .לוק ןיַא ,תומד ןיִא ךַא
 םיִליִבְשַה לָּכ םיִקְתוש הָכּכ

 רו :ומָּכ -- ןְו

 םיִלָת יִלְּת-יִלְְל קר
 ..רָבָכ ּולְבְנ םיִחָרּפ |

 וו.

 ,םיִרּופס רָשוא יִעְְר יִּתַעַדָ

 ;יִלֶָא לע ָפְפֶח ךָתומד
 , םירוענה תרָהַמ לָמְ
 ,יִלָרּוג לֶש 'ךכופָמזבּורּכ

 תא הוצילג ינב ודסוש העשב .הריזחה אלא הנתנ אל (* -
 - תעשתל בורק --- לודג קלח תודיקפה םהל הרכמ "םינחמ, חעודיה "םתבשצמ, =

 ותוא לכו תורחא םיגש ורכעשכו ,הנפ שאר לש ה ת מ ר א מ -- םנוד םיפלא
 םוש וב היה אל הליחתכל םגש םושמ ,לטב "םינחמ, ארקנה ."יבושיה לעפמח,
 ,(233 "מע  'ב ד'פע 'יע) ,הילעבל הגפ שאר תמדא אליממ הרזח ,שמפ

 .ךוועה

 ריִהָּב רָחֶא רקָב הָָ
 4 :ףְתְפש לע ליג תרשבּג-תאַּב
 ריעַצ ָךֶאְלִמ תרשְּב תארקל

 .חַתְפִַו יִּבל שּדְקנ

 ,ריִמָט הְָהְש לָּכ תאו
 ינְ תיִבְּב ןופצה לָּ
 =- רַמָאְו ל הָלָּ יב
 ולו לע
 בָהָוה רות ,םיִרּעָנִה רות

 ; םיִמּוחְ ןיִאְּב ול ףַלָח

 ,בָחֶא יִּכ וא עַדָי בל
 ,םיִמולַעָב הָצָחְר ישפנ
 ,יִתֶאְמ ּתְכַלִה ךּכ ךוחמ
 :ּךְבְבְק יִל ראָשְנ לע
 יִמֶאְל יל ךֶלֶא םּנע

 ןץ.

 ְךיִּתְשְקְב אל שקבו
 ;תֶנָשַּב אל ץיקָחב אל
 ,יְִשק -.תאָבַשּכ א
 = .תַאָּב רֶעא ןע
 ,יִּתְלְלַפְתַה אל ל
 7 יִתְרַמִח םּולְּכ

 יִתְלְלַּפ אל םֶלּוע

 .תאבָָכ יל הְָ
 \ תו .יִדָבָאְּב ךא
 .ייורָה לָּכ הָלָמ
 יְּדְתאָצ ורב ןכָל
 .תַאָּב רֶטַא ירחא
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 ןרצול

 ו וו
 , ה רנו .ינדוע יכנאו ,איהה .תעה ןמ ורבע םינש יתש הז

 וגו וכ ,ןימאי אל יבלו ',יחומב תרחנ לכה ,וימרפ .לכל הלילה
 גוש רוק ,לולא ףוס עיגה .הלאה  םירבדה הא .חכשאו םוי מ

 .ןקשריה | ,צ
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 םינטקה םירפכה דחאמ א יתבש יכנאו . םימשנה תומיננ ץ
 דחי ,ןרצול לא יתאבו ,רעטעמשרלאווריפ רואיה .תפש לע

 גחה הז ,?רואיה גח, גוחל  ,ץייוושדינב .ירכממ .השלש םנש
 םרטב .ץראל-ץוח-ינב םיחרואה דובכל הנש הנש תכרוע רינה
 + + [ייווש תא םנוע

 םימשה .הזילעה ריעה לע .התרש הקומע  תובצע .ןוענ <
 ילע ,לפרע םיפוטע גלשכ םינבלה םירהה ,םימונעו 'םו

 ,םיעזגל .ביבסמ תונטק תימרע םימרענו :רבכ  םירשונ
 שפרנ יארכ קלחהו לוחכה רואיהו .םירלי ירבק .הארמכ |היאוט
 םימוהה תובוחרה ,. , םותכ .ךפה והארמו ,םימשגהו תוחוהה מ
 םויה ונקורתנ ,םילייט רימת םיאלמה ,ןרצולב  רשא םיראשע
 : הניגנ לוק עמשי םשמ רשא םוקמ ןיא ,  םהב תררוש .תומיחמעו
 ןולמהתיב רי לע ,םש ריעז הפ ריעז קר .אנחנ לכתש המ

 טעמכו , ודיב בובאו ,ףופכ ,םשגמ בוטר יקלמיא שגפנ ,
 םיהלא לע ןנואתמכו  ,וביבא לוק תא שירחי חורהו ,ןננל ףמא\

 לומ לא ,הלעמל ובובא תא יקלטיאה ףינמ ,תוערה ויתוחו
 פקשנה ,השא שאר לא טיבמ אוה המונע קוחצהתבבו .,םוז
 ודמע ןוזמה יתבב . ., הישמשה לא הכסמכ קוברו :ןולח ד
 ולצינ .ולאכ םהיארמו ,הז בג לע זוז םיסומע םילספסהו .תונחלשז
 . . הקילוה ןמ

 יהי רשאכו ,ינפקתש םומעשה ינפמ  טלפמ ןיא .םונמ .ןיא <
 וא תומולעת לא ףאוש אוהו באור בלהש העשב | ,רמתי
 -- ,תצנל ףלח רבכש םלוע ןיבו דוע היה אל םלוע יב רוש
 תורושל תחתמ םיוק ריבעהל * ,ישפנ  ןובשח  בושחל יחל
 רתי- ןיבו .,...תונורכז לש םלועב. ילכ יתעקש הנורחאלו- ,תנו
 ריעצה, םג ינפל בציתה = ,וניע רגנל ודמעו ולעש  ,תונמ

 --= שיאה ותואל ארוק יתייה רשאכ --- "ןורכזהדתבצמ די"
 , ..תורוצה .רתי תא יבלמ שונא
 ןמ  ןמזב = אוה ,םג עדי הזה ותסה-שיא םא  ,ערוי מ, <
 ,וב יתרהרה רשא םימיה םתוא לכו ".. , + ביבאה תא םינ
 לא .ימעפ יתמש ... וז העשבכ ותוארל .ךכדל כ ישפנ הפסנו
 אתא הכו  הכ ןיב .. , ינומלאה תא םש שגפא רלוא ראה
 ,חפה תוגנ יבג לע דרי ןיפיט ןיפיט קרו  ,לדח םשנח ,הלל
 שיא חנאנ ךשחב םש ולאכ | ,בוזעהו דרובה ןרה עמשנ קחוש

 . .. ,ונממ .הלגש וחוכנ
 ,החונמ תנש ונשי רשא  ,תולדו .תורצ תוטמיס  ךרד יתרכע =
 -ישנ :המונתה תא  עירפש היה קרב | ןיעכ העשל העשמ ו
 ,םיכה-יסנפ תא תואיצומ  ,םיברק םידעצ ןעמש :ירמ > ,רקפח
 יל התיה .הכורא . ,,וילא תוזמורו תוצרוק ןה  ,רבג יינפ ןהאש
 44 םעפה ינו

 היה אל םיהידתה םיחרואה ןמ .הבצמה רע יתענה הנו
 . ןורטקילא רוא תבהלב ולבט ביבסמ .רככה לכו "וראה, ,9%-
 ,רזומ שגר .יתוא .ףקת העש החוש
 הפ ובשיו ,םהירבקמ םיתמ ומקו טעמ דוע וכ ,יל הממ =
 ,שקבל יתולחה .ןודבא ירופס | הזל הז .ורפסו ,ויחא די ל
 םיליפאמ םיתובעו םיהובג םיצעש  ,תויובחה .תונפה .תחאג התו"

 בג לע .לפוקמ בכוש אוהו : ,ונומלאה תא יתאצמ .,רואה [מ |
 הארמכ והארמו ,ושארו ופוג תא הסכמ הרוחש תרדאו למ
 -תיב רצחב וא תויונחה ןיב .תולילב העותה ,הנטק ריעב עו
 ,, ,םיצעה ךול שודע

 םירברב  וילא : יתינפ םרטבו ,ןשי אל אוה ן וילא יתשננ
 ,.ללכ 'יתיפצ = אל .וזכ .הנירע הבחל :. יתוא קבחו ואוכחסמ
 וידיבו ילע .קפרתה אוה  תובשחמ בושחל יל ןחנ אל 7

 : , בוטרה יליעמ תא קילח

 11 0 . 36 םלועה <

 ושחל =--- <...הפיו ביט ,תאב .יכ רבדה בוט ןכא -<
 ,ותבוהא וילא האב םאתפ ולאכ ויה וינפו ,הבובמב ויתפש
 ותוא האיצוה קובח .ךיתמו ,םיבר -םימי .התוא האר אל .רשא
 םהילע ורבע םש רשא ,םוקמה לא ותוא האיבהו רדיבה ורדחמ
 +. .ויתולילו םביבא ימו

 המכ ..( הוה שיאל ול היה המ -- ,יתשרחהו וילא יתטבה
 ,,! אוה .ילטנמיטנס

 וע לוקב ורמאנ  וירברו ,ינומלאה חתפ -- ןיכת אלה --
 ,ךל | םויה = יתיכח הנה -- ובל תא ץמאל  ןיוכתנ וליאכ ,רתי
 .,,אכת אב יכ ,יל רמא יבל .,,יתיכח חישמלכ

 ..,חצק יתוא זמזמ םשגה .אוה םולכ אל ..,ע  ..,יתככרתנ : התא
 הז ,ונחנא םיחא םישנא ןה +.,!ךתיארל ישפנ הפסכנ .,,,?ילואו

 לא ,,+ילע אניט ךבלב שי ,דחכת לא ,תמאה תא רגה ..,רבכ
 +, ,ינא ררוב יכ- ,התא האור אלה .,,ךממ השקבב ,םעכת אנ
 -- ,,3ךיננ פ ם יתחרב םימיה םתוא לכ יכ ,ךתער לע הלע םולכ
 םירבדב ךמע יתפנכנ תחא םעפ ,..םימצע ינפמ ,אל ,אל
 = ,ימצע . ינינעל רבוע = יתייה  :םירחא לע .ירבד ךותמ .,,יתרמעו
 ,,!םינוא ןיאמ --- רבדה .תא תושעל ית .וכי אל ,יתצפח אל הזבו
 םדא ול -אצמ :אנ הניב ..!םירודנל ץקה .,,יל גח םוי םויה ךא
 ילב ,לכה ךל רפסא .םויה , ,+וזמ הלורג החמש שיה --- החונמ
 ,.,זונחכ .המו ונא המ ,תאז דבלמו ..,דחפ

 ,קוחצהתב .ןיעמו  ,תינמוה .ידיב. זחא ,ינפב .לכתסנ ,קיספה
 :ורמאב ויתפש לע התלגנ ,םילדהו םיכוראה וינפל המיאתה אלש

 = --,י.םוי .רלוי המ ,עדוי :ימ . ..שיא היחי חצנל אל ןה --
 יִנָא ןיא םנמא ,. . הכרבל םרכז ,וניתובא  םירמוא  ויהש .ומכ
 ,יודיו .ילב .תומל ןוצר ןיא ךא  ,ןטשב אלו  םיהלאב אל ןימאמ
 : היהש .ידוהי  ,ילש אבסה ....ןובשח ילב תויחל ץפח ןיאש םשכ
 םג .יכ ,רמוא | היה = ,תורעי  דמוא  םינש םישמח ךשמב
 ךפוש יתייה אל :ילואו , ,,"אטח לע, .ארוק  ותריטפ  ינפל ןליא
 בוטה םדא ןיא -יכ  ,רהרהמ .ינאש שי ,,,םויה םג ךינפל .יבל
 תדוקפב העשב הבו ,םינונחתב יכ .,התא האור אלה ךא . . ,ינממ
 :ולא .רמוא א ו ה ,ןוטלש

 ,'רחכת לא .רבד ,ךבלבש המ לכ ,לכה רפס, --
 +רמואה אוה ימ -
 ןומתה יכ ,אוה  אלפ ,,האור ךניאה ,יראה --,,+ימ --

 ,הפ; ררוגתמ .ינא  םיחריו  תועובש הז ,,,הולא .ותוא השע אל
 רוציה .אוה הז יכ ,יל המדנו  ,וילא ןנובתמ ינא הלילבו םויבו
 ןיאש  ,הירב . ךימימ | תיארה ..,םלועל  ץוחמ רמועה * ,ריחיה
 ,הרכח ידיל אב ינא ושכע קר ..+תוירזכא והשמ ףא הינפב
 ילואו ., .אתודב אלא וניא "םילילא .תדובע, ול םיארוקש הז יכ
 ' *תלגלג הכהבה ךיתב ,לשמל ,ינא האור הנה ,.%יל המדנ ךכ
 .,;תרחא תואור יניע הנורחאה תעב .. ,הפצ םרא

 םיררוקה .םימשה תפכ תחת ידמעב = ,ינזחא ' רחפ ןיעמ
 ,הזב הז םיצוענ ויה אל םירבדה ,ינומלאה ירבד לא יניזאהבו
 שיאה יכ ,תאז ןיא :המיא ילע .וליטה ןינעל ןינעמ | ויתוציפקו
 ;ויתקספה ,עגרה ןעמלו ..הפ יתייה אלש םימיה םתואב ותעדמ אצי

 ביוחמ .םנמאה ..+ךילע ףוצקא המ לע ,ךמע םיהלא --
 ,.+ךבל תא ינפל תולגל ההא

 ,..הפ ינא חרוא ..,רקיעה והז אל לבא ,אוה ןכ םנמא --
 ,.םלועל רוע שגפנ אל ילואו .,,הקוחר .ךרדב .הזמ ךלוה ינא

 ..,דנו ענ .יכנא םג  .ץילע .ראפתת הז המל-- +"שגפנ אל, --
 ...תחא- אל .שגפנ רוע .ןכבו ...םש .רחמו ןאכ םויה

 ףוררת אל ה תא יכ ,םידיעמ ךינפ...רחא ןינע אוה הז ,אל -
 .;תיסורה הכפהמה ימיב תייה .הפיא .,אנ לס ,ןכ ,.,ינשקבל ירחא

 ..חאתשמ

-- 
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 . !היפורב --
 ,ויפכ .וקפסב  ,הנאו הנא  לָיִמ ,םירוהרהב עקש ,קהש

 טילחהש = היה הארנ ,ותמוק תא ףקו רחא ;הרועל ארק ולאכ
 ןילא שגנ בושו ,רבד

 ימי ,הבהא ימי .4 ךיניעב = םהה = םימיה המ = ,ןכבו =-
 עמש םלואו ..וקפס ןיא ,,%ךכ .אל ,תידגא הפוקת .,זםנמואה ,קרצ
 רופס הז ןיא םנמא ..,םהה םימיכ :יתוא תורוקה תא עמש ,,,אנ
 זא .,..יתמא -- ךא .,אוה קרש ילב , לחכ ילב ,ליג .רהועמ
 ןכש | לכמו  םויה אל | ךיניעב הריח היהא אל זא ,לכה ןיבת
 ...ןמז רחאל

 דחפ :ךותמ ,רבד יתינע אל יכנא םלואו ,ילא ויניע אשנ
 םתוא תערל יתבאת רשא ,םירברה תא עומשל ןכומ יתייה רימט
 .. .ץיקה ימי ךשמב יתחונמ תא :ולזנ םיתעלו

 לא וטיבה ויניעו שחלב ינומלאה חתפ --- אוה- אלפ ןה,
 העשב רבדי רשא לכ לע ריעהל ותוא ןימזה ולאכ | ,יראה
 םירומ ,תמאה ביט לע דומעל ידכ | ,תורודה-תורוק תא םירפפמש
 םיעורי  םישנא יפמ ואציש םירובד לעו םיעודי םישעמ לע דימת
 םתוא יכ : דחא ןטק רבה םיניבמ םרא ינב ןיאו ,תורבוע לעב
 אל ,רודחל השק םדא תמשנ ךות לאו ,םה תומשנ ילעב םישנאה
 איה תבזוכו ..,איה תבזוכש םושמ אלא ,איה הקומעש ינפמ
 ןופצ "אלא, ותואב אלה ךא ... אלא ,ןיוכתמב אל םיקרפל
 יצח ילע ורבט הנה ... םויה דע הלגתנ אל רועש םלועה:דוס
 יבל. שחרש דובכה לע קר אל הואנ אָלמ יתייה יכות ךותבו ,ייח
 תוישונאה לא אל -- םהל יתבהא לע םא יכ  ,םדאההינבל
 ינאש  ,םיתש לע תכלוהה הירבה התוא לא אלא ,ןוימרבש
 שי יב ,יל היה ירבו ,םידיב התוא ששממו םיניעב התוא האוה
 יתויה .רציכ .םדאה תבוטל ןברק ישפנ תא בירקהל חכ יב
 --ףוסבלו .הלק העש דועב .ךל ררבוי .ילוא ,וזכ הדמב "בלגבומ,
 ,םאתפ עתפל אב רבדהו ... ירוה .,יבא שפנ חצור יתישענ
 יתובשחמ לכש .,יל .תוארהל .ומצעבו ודובכב ה"בקה הצר ולאכ
 ונאש העשב הבהא ןיא  ,הרובג ןיא = , בוכו רקש --ילע תובומה
 ,,,"תוינפ םוש ילב ,םרו רשב ,םוש פה םדאה תא םישנופ

 *םימעפ ףלא ונשינו ורמאנש ,םה םיטובח םירבד :רמאת,
 הריעזה תמאהש ,שיאה ותואל ,יל םה םיננערו םישדח םלואו-

 ,; ,םויה יתוא :האור התא ובש ,בצמה ידיל ותוא האיבה תאוה
 ..,םירובג םדב איה הלובמ םא ,לגד הבחסה תישענ המחלמ תעשב
 ונלכ ,"דנאלרעבאמ, הדליה .התואל םימוד ונלכ הנה .ףוס-לכ-ףוס
 ,,.ול אטחש ץעה לע הילכ רזש םיהלאַה ותואל םידבוע
 ךא ,. .באה ,באה ילמלא ,רבכ הז יבל טקש :ילוא יכנא םנו
 ,םויה ךל .רפסא ייח .תורוק לכ תא ,..!תומדקה םידקהל יל בר

 םא ער ןיא ., , םירבדה וכראי םא ,ךחור רצקת אנ לא התאו
 יתונועמ קלחו ,יל התא רז אל ,היהתש ימ היהת : לכה עמשת
 ; +..ךמכש לע אשונ התא םג

 (אבו דוע) 3

;% 

 . בֶרָעַמְּב תיִעָרַּמה תּורפפה
 ,ט

 "תודהיה תמכחל .שרדמה תיב, לש יתנשה ןיבשחה לא
 םייעדמ .םירמאמ: ינש .וחפטנ ,התע אציש ,1909 תנשמ ןילרבב
 ןיבש  םימינפה | םיסחיה, (א :ןכותהו תוכיאה -יבורמ ,םירצק
 ןןהכ .ןמרה  תאמ ?תודהיה ןיבו טנק לש \ היפוטוליפה תטוש

. 

 <> םלועה <

 ונתכ חפוקתב תילארשיה היפרגוירוטסיהה לש דחוימה פואה, (ב
 ץפח .(הקירטאמ ירצונ םכת) רומ 'גרו'ג תאמ "שרקה
 כחב ועבקנש ררפב וכ הלאה םירמאמה ינש לע רברל
 ּ ,ינפל .חחנומה

 "נק ,תודחיהו םירוהיה לע גורטקר ימי  ,םינורחאה םימיב
 "עופטו םימכת שי .הנימב .תרחוימ .אירוננפ לש תורפס םג .ּונל
 "ןעאה .חבשב ע"הואמ םימסרופמ םישנא לש םהירבר םיפסאמה
 . ןואשהו תואטנוה םישקבמ םה יכ וא ,,תורהיה חבשבו תילארשיה
 "ה ילודנ לש .רפומה : תטיו .תודהיה לש ירסומה הנכת ןיב
 .ןעא אל כ, ,חיכיהל םה םיצור , תונוש תופיקתב םיפוסול
 "טיפה ןויעה חכב םהילע םה ודמעש םינינעה םתואו ,"לארשי
 "ןיתדה וירפס ידי לע לארשיל ותמאתנ רבכ ,הנרדה ב יפו
 תחוח היפוסוליפה ירפסב רבכ אצמנ הז ןויער .דאמ םורק ןמזב
 "נקש = ,יולה .הדוהיל "ירזוכה, רפכב רוחיבו  ,המודק הפוקתב
 .הללכב תילארשיה המיאה הדמע רבכ יכ ,אוה ויתוחכוהו וירוריב
 .טלנשמה ןהילא ועיגה רשא  ,תוירסומה תויתמאה .ןתוא לע
 "יהו לע רחואמ ןמזב --  םוליכשמח קרו -- ע"הואב | םימלשהו
 ,תינויה .היפוסוליפה

 - טק הב שי הנה ,וז תורפסב רקיעה איה אירוגנפה יכ םגה
 .ץחמב :שוררלו ריקחל יואר תמאב ירהש ,תיערמ הריקחל םג
 'הו םימעה ועיפשה ךיא ,ישונאה .ןימה לש ותוברת  תוחתפתה
 .יעונאה חור רקהח וה ,ורבחמ רחאה  לבק המו ,הז לע
 פאו .תוברתה תוחתפתהב םילעופה םיירסומה תוחכה תערו
 עות הב רפחת אל  ,אירוננפה לא קר תנווכמ וז הריקח םא
 -ינ ,תוחוחל ךירצ לבא .םעטבו ןורשכב הב וקסעי םא ,תיעדמ
 : .ילוטוו .אובי לוטיל הצורה לכ, .רדגב אוה הז  יתורפס .עוצקמ
 תווהיה ןיב תואושהו .תואמגוד םיאצומו םישקבמ הבורמ תויחטשב
 .םעיוצמה לארשי ירפוס ןיב  ,ץוחה ןמ תוירסומה תועדה ןיבו
 .םנמיסב םקופס םיאצומ הז ןיממ םירבחמה .ע"הוא ימכח ןיבו
 -תמואה .לכל .ם ע ב ט מ םיפתושמה םירבדב ,םייעראו םיינוציח
 ."אשו ,ןהילע .קלוח .םדא ןיאש תומכסומ תוחנהב | ,תונושלהו
 "ל ואוה : רמוא היה רי לוו. ,ןהילע קולחל םדאל רשפא
 .הנ םירומ היה  עורג רתויה ירפומה ,הבצמב םג רשא ,המוא
 ,ומא שפנ/ חוצרל םדא לכל רתיה

 לע וליפא וא רשח לש שגרב רימת םישגנ .ונא הז םעטמ
 ..אח ןנינע אשונ רשא  ,תוועדמו תויתורפס תוריצי לכל ןוצרדיא
 .ונז זיא ,השולק הרעשה וזיא ,עדוי םיהלאה  ."תודהיהו ..,א,

 ומ םרא םא םלואו !הז שהדמ תיבב :ושדחי 'הומתמו רז
 .חמנהב וניניע תא ריאהל אב ןהכ ןמרהכ .לכשה דחו ןויערה ךז
 ,.ןינו טנק לאונמע לש תיפוסולופה הטשה ןיב םיימינפה םייפחיה
 . ורבה תא עומשל תסכרפאכ ונינזא םישוע .ונא .יארוב .,תודהיה

 ..תוותב טנק לש ויתועידי = יכ  ,הלחת, ריעמ .ןהכ .ןמרה
 . א השעומ העידי ערי אוה . דאמ תומצמוצמו תוטעמ ויה לארשי
 ,נעב הוש הניא וזכ  העידי ,רתול לש ומוגרתב .שדקה יבתכ
 הש בוט םונרת .ךותמ וליפא שדקה יבתכב :ארוקש ימ , םולכ

 . תששב וליפא וא ,(רתול לש ומוגרת .לע ללכ  דינהל רשפא"יאש

 ..\שפא ,תרקב לש תיעדמ .הריקח .ךותמ םהב רקוח םניאו .תירוקמה
 .'וסב רשא תיטתסאה האנהה לע = ,יפויה לע דומעל קר יול
 . .יתרוטסה תורע תדגה .םהמ הובגל העטי הברה לבא  ,האילביבה
 מ :םיבושח םירפס ינש ךותמ דוע .תודהיה תא עדי טנק לבא
 ( לא הפחיב היגילואיתה לע אזונ יפש לש לודגה .ורפס
 ,.ילשהי, :ןו ם ל רג מ ה ש מ ל .אירוגנסה רפס ךותמו  ,תינירמה
 . לחג ןויעבו הבורמ הריקשב טנק הגה הלאה  םירפסה , ינשב

 הפס .הלאה םירפסה * ינש .ךרע דאמ לודג יארוב
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 הנבומב .תילביבה .תרקבה יבא אוה = , הרוי+ .אלמ א
 לודג המלעהו תוריהזב ארזע ןב םהרבא איבהש םוקד םיומ
 ליכמ ןוסלרנמ לש ורפס םג ,תישפח .תרקב חורב אונ

 אזוניפש .םג יכ ,רוכזל ונילע לבא ,םיבושחו .םיבוט תונואעתו
 - -ותנוכ התיה ןושארה ; םהל התיה המיוסמ היצנרנמ ןומלה
 תירוטסהה םתודע תא לוספלו שדקה יבחכ לש השוחקה ה
 , תורהיה לע תוכז רמלל ןווכמ היה ינשהו ;םיבושח םורנו

 תנבהב םיניעה תא ריאמ יאדו ןוסלדנמו אזוניפש ירפסב ש
 ןיעמ םהב שי קפס ילב היצדנמ ירפס ףוס-ףוס לבא ,ה
 + םונא \

 רותב בשחנ היה אל טנק .תחא ארבוע םיעטהל ונילע ועו
 םינורחאה םימיב םימשיטנאה וסנ רבבש םגה ,לארשו
 .םידוהיהל דוג נ ובלב שח .יכ ,קפס ןיא לבא .וירברב עו
 דחא ,הזה לודגה שיאה : אהותו המת הזה ןיזחה לע יתרמעו
 םדא ינב לע ומפשמב םמורתהל ול היה השק המכ ,חו ה
 טנקלש תוישפנה ויתונובתב .הלינרהיהפקשהה

 ,חורהןמאנ ,ןקייר :יסורפה ריקפה .לש ולא ןיעב .רימת עמ וא
 התוא וב ןיא לבא ,ותרובעל ריסמ = ,םיפכדיקנ  ,דימחמ

 ,לשמל ,םיאצומ ונאש ,"המשנ  תילע, התוא ,שפנה תממ
 וילע ורפא .ותוישיאב היה סננ ,הזה חורה-קנע ,טנק ,אזוניפש

 ינפמ  ."ינועה לכשה יפ לע תרה, רבדב ורקחמ ףופ
 :הענכה ירבר ומצעל םשור אוהו -- :תונימ  יפלכ- םיטונ יונו

 תולנל :בייוחמ ונניא לבא ,תמאה רכול םדא בייח .ן רוסו
 :תפקשה איה התיחתפתה רמגבו הלולכשב תודהיהו .

 . תיסורפה הלשממה לש הריזנצה יקוח ידי לע תלבגומ הניאש סלע
 עפשומ טנק היה .הנכתו תודהיה תיהמב ויתועידיל :עגו

 לוטב, ררבל רתח רשא ,םולופ תילשה ירבד ידו לע רו
 אזוניפש לש םהירוריב ידי לעו - ,תימואלה .,תישעמה חווה
 ,אירוגנפ םשל הזו תודהיה יפלכ אירינמק םשל הז -- ןופלז)

 יבגל  תודהיה :הלטב .יכ טנקל ,ול אצי הלאה םירוריבה ל
 .הבש ירוהיה .רופי תא תיחישמה .תדה ןמ קיחרהל .יוארו ,ץ

 הניא-- תרד אלו יינידמ םומניקר ,ותער ינפל ,איה תווזז
 ורפס לש ינשה קלחב הרוה ןוסלדנמ םג " ,ב לבש הרות
 -- השמ .תרותב :תועובקה ת ו יל ע מ ש ה  תוצמה יכ ,'םילשהו
 סומנ ירוסי ןה -= הזה .ןמזב םג ןהב ונא םיבויח :ותעד יש

 .ך ל מ .רותב. לארשיל םיהלאה ןתנ רשא םומנה ותוא /י
 תפקשה ךיתמ .תילארשיה תדה תובישח תא םיעטהל ןווכ ןוסו
 . וימיב .ךכ-לכ התוא םיריקומ ויהש ,תי רםו מה תורי

 ןכל ..תויעמשה  תווצמה םויק לע  רתול הצר אל .ינשה
 איה הנומ א רותב תוחהיה .וז הכובממ תאצל הרשי ךוזו

 ןיאו ,והקיחרמ לכשהש .רבד הב ןיא ,הרימג :הירפומ תו
 ..והבייחמ לכשה ןיאש ,רבדב ] י מ א ה ל. רקיע לכ .בייח יזוז
 סומנ יקוח אלא ןניא ירה . ,תויעמשה | תווצמה םויקל ץנומ'
 תא אלו הש עמה תא קר לארשי ל תבייחמ הרותהו ,יעש
 םיקוחה לכב תודוה ל בייח םדא ןיאש םלכ ,ןהב הנומא
 תוש ע ל םרא בייח ,םתוא  םייקל הווצ מ אוהש ,םווש
 ןמז לכ ,םלוטבב ץפח אוהש וליפא  ,ינידמה םומגה תופ ₪
 תא לטבל םיכסנ :רמאת ,יל א גיל םכסה הז לע וג?
 ,לארשימ אובר םישש רמעמב ירהש ,וניא הז ? הלאה 2
 ורודל הזה ינידמה  םומנה .לבקתנ ,םעה | לכ רעב "של
 .ולטבל ידכ ,הזכ רמעמל םעפה' רוע ךירצו .,םיאבה תורו
 תוער המכ םהב אצמנ .םנמא , ןוסלרנמ לש רי.גנויער למ .

 = .+וניפב תמאה .תא רחכנ המל --- .ללכב לבא .,תוקריצו
 ןומימ המ לש  םהילע .קלח קרצבו  ,הקוטסופוס
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 ,הזה = ןמזב  תורהיהל קוזח םהב ןיא יכ  ,רֶרבו
 ךפיהה תא = - וירבדמ באשו .ןוסלרנמ תעד ףוסל דרי טנק

 ליבשה ורפסב יכ | ,סומנ ירבד  ןופלדנמל  בתכ אוה | ,ותנוכמ
 ןיא ירהש  ,תודהיה :לא הרומגה תירפימה .תוריחה תא םיאתהל
 ,וז .העומשל. ןימאי ימ ,הערבו הבשחמב היפכה :ןמ םולכ הב
 -- +הערבו הבשחמב רומגה היפכֶה רסח תא חבשי טנ ק יכ
 םהב וארש ,הלאה םירבדה יכ ,ותטלחהב ןהכ ןמרה דאמ קרצ
 ירצמ נא ,םהל הריתס תמאב פה ,ןוסלדנמ ירוריבל טנק  תמכסה
 " דושחל רשפא קר םא ,הינוריא ןיעמ םג םהב אצומ יתייה

 . הזב אצויכב טנק תא
 באשש םינינע טנק תרוחב שקבנ אל ולאה .םירברה יפ לעו

 ותטיש .לש :ינויעה קלחב יכ .אלא ,  תודהיה ןמ הרשי ךרדב
 ידצ המכ ןהכ ןמרה אצומ וולש רסומה תרותבו תיפוסוליפה

 תוושהל רשפא םא ,רברב הצק סכדמ ינא  ,תודדיהל האושה
 רומלתב וורמאנל .(רפומ תו חה יש :ןוכנ :רתוי וא) רסומהירבד
 רשא ,העובק  תירסומ . תיפופוליפ הטיש לא ,אמלעב יארקאב
 הילע הנבו שאר דבכו לודנ ןויע ךותמ לודג םדא הילע  דמע
 תרותב אצמנש המכ דע ,היהיש ךיא יכ .ןבא לע ןבא םוצע ןינב
 הבורמ .הרמב . תינחור .היפכו הבשחמ-סנוא טנק לש הקיתיאה
 ןפוא  לכב הנה ,(תוירסומה .תועיבתה רצמ אלא תרה רצמ אל)
 ןאכ שי . הלאה  םירבדה תא טנק בתב אמלעב הרבעהב אל
 ןהכ ןמרה ירבה  ,ןבומכ ,לבא ,  םלש ןינב  ,תמיוסמ .הטיש
 םיאיבמו הבשחמה תא םיררועמ םהו ,דומל םיכירצ ,הז .עוצקמב
 ,הלאה םירקיעב השירדו הריקח יריל

 (אבי ףוס)
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 .הָיקְוטְמ םיִבְְכַ
 ו.

 תעפשה -- ..חרומב ירבעה ךונחה --- ..היקרוטב: תירבעה
 -=- . םורבעה . םונותעה --- . םכסומ  רקש --- , *סנאילא,ה
 -- ,לופונאירדאב ערואמה --- , תפומל  םירבע . רפס*יתב
 --- .תורצק תועודי ---, אטשוקב "ובכמ, תולמעתהל הרוגאה

 תומוקמ המכב  ןורחאה ןמוב וארנש , המדקה  תותוא לע וריעה -רבכ

 "רוחשההיאור, וליפא ,תימואלה ונגושל לש התוטשפתהל עגונב היקרוטב
 תירכעה ירומלל יב וי ח ה םחיה .לע | הרומג הקיתשב  רוכעל ולכוו אל
 . הכחאב לכק  תובר םינש ךשמבש ,  ןומהה ותוא ,.סעה:ןומה רצמ רפסה:יתבב
 ,.קפוסמ ינניאש. רע :ובר הכ הבוטל:תותואה ."*ויביטמ, וכ ושעש המ לכ תא

 'תא םיאויה ,.םועבשומ "ררוההיארוק, ונברקמ ומקו םיבר םומי ורבעו אל יכ
 :לש .ריתעה:ץרא לעב היקרוט לע = תולוקהילוקב וזירכהו .,םירהכ םירהה לצ
 הנה . ךשאר לע וריטמי תפומו תותוא , םיחיבימדםישעמ לש. םשגו | תירכעה
 ?"הירבעה, לש :תיללכה תורדתפההל ףינס דסונ (אטשוקב ידוהיה עבורה) יוקזחב
 יצחו .הנש ונפל רועש , הריבה:ריעב "יבכמ, תולמעתהל הרוגאה ירבח הנה

 61[1| :ב .ןיחא .תא שיא  םיכרכמ יהו םיינויצהו םיימזאלה תא םברקמ ושרג
 ,"!םולש !םולש, תכרכב תוצוח לכ שארב והער תא שיא החע םימדקמ ,ינמרג
 ן/דסיל םחערבש :תירכעל "ברע:ירועש, תבוטל תובדנ םופפאמ וליחתה םהו
 דסי .ינומלאו תירבע רומלל ליחתה ינויצה ינולפ ; ירבע ןועובש אצוי אטשוקב
 רפס:תיבב :ן םיחרי יגש ךשמב ומיקתנש ,תי רב ע ל 4 = תיקרוטל .ברע:ירועש
 רומלת,בו "תיעבטה הטשה,, פ"ע תירבעה דומל תא ועבק "סנאילא,ה לש דחא
 + ירצוומ דחא, ,םסרופמה ירכעה גוגרפה להנמל הנמנ יקינולסב לודגה "הרות

 :ץראב ונלש ימואלה רפסה:תיב יארוכו תירבעה דומולב- "תועבטה  הטש,ה
 8 , ןיהשפא קחצי רמ ,לארשי

 ודימ .הלעש ., ול היהי ירבו ,תחא המישנב טסימיטפואה רפסי ךַכו ךכ >
 , היקרוטב תירכעה לש הנוחצנ תא חוכוהל

| %- | 
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 : : 7 דכ ןוילג

 תודהיה תמוח תא עיקבנ אל רבלב "םולש,ו " רדיה, תואירקב לבא

 רתוו תירשפאו רתוי הלק איה הפ תורבעה ןושלה תעפה םנמא , תינמותועה

 רתוי םיחונ ץראה יאנתש ינפמ ,הקירמאב תירבה:תוצראב וא הינמרגב רשאמ

 המיופמ הטשב תירידת הדוכעמ ונתוא רטופ וניא- הז רבד םלואו ,הזל

 ילעב םישנא ונל םיצוחנ רוחיבו , הישנאו ץראה יאנתל המיאתמה | , העובקו
 תוארהל ידכ ,יעצמא אלא םהל הניא תרומב תירבעה תצפהש  ,ץרמו חור
 ךיהצ . "טרופס, ןיעמ םהל תשמשמ איה רתויה לכלש וא ,רובכ לוחנלו להקב
 .םשפנ לכב וילא ורפמיש , היחמו םמורמ לאידיא םהל יהי רבדהש

 ,הזה ןינעה תא ןבללו ררבל ידכ
 ,תירבעל היטנה לש התוחתפתה
 , תונורחאה

 לא ןנובתהל  יתעדל אוה יארכ
 םינשה יתשב .תועוהי תזריפסב הפ השגרנש

 איה הבר המ הארנ זא .וז .תוחתפתה לש היפא לע דומעלו
 םייחרזמה .וניחא לש תימואלה םנושלל אל םא-- תורבעה .תא תושעל הדובעה

 :ץרא רבלמ ,הלוכ היקרוטכש ןמז לכ , ןימאהל לוכי ינניא וז תורשפאב)
 ןינקל ,תוחפל  ,הנה ,(תירבע םוניבמ הינב לכש תחא החפשמ .ףא ןיא , לארשו
 הנש 15--90 ינפל רבדה היהש ומכו היצילגב התע אוהש ומכ , ירובציידוהי
 היקרומש , הרויו ריכי ןיאנתו חרזמב ירבעה ךונהה תא עדויה לב ..היסורב

 תא תיפהל םיאשר ונא ןיא . תירבעל םולולה"ירפ לדגל רשכומה , רמח:הרש הנוא

 טעמכ םינש לבוי ךשמב התיה תיאזירפה "סנאילא,הש ,אדבועהמ  ונתעד
 התכז וז הרבח ..הברה תרמוא וז אדבועו , תרזמה ירוהי לש הריחיה תכנחמה
 תוחבשתלו | תולהתל ,הלש לכויה גת ילגרל ,םידחא תועובש ינפל

 םמורלו ראפל וז .הלהקמב ופתתשה וניניתע-םג | םלועה תומוא יריפח לָכ דצמ

 הלכשהה תא הציפהב תושעל הלידגהש ,הרבחה לש םיישונאה הילעפמ תא
 רע ,ךכ לכ ה לרג תולעפתההו ."תורעבה ךשוחב וכלהש , זניחא ןיב .תיתפרצה

 ת ילולשה התוסחותהב האטחש היאטח לכ תא וז הרבחל = ריכזהל * וחכשש

 .םיימואלה ונינינקלו תירבעל

 ,רמוא ינא תוחכשנ ריכזהל ידכ קר אלא רבד הזיא שרחל ירכ אלו

 הלעפמ דעב ח"יכחל תמאב םיבייח תרזמה ידוהיש הבורמה הדותה לכ םע ,יכ

 עגונב הנה -- (וז הרות-תרכהל דגנתיש שיא ןיאו)  ,ישונאה רצה ןמ = יכזנחה
 אל ינש לבוי \ רובע ירחא םגו , אשנמ = וז הרבח ןוע לודג י ר ב2-ה ךונחל
 .זא םג םישגרומ ויהי וימשרש ינפמ ,הזה ןועה הל רפוכי

 המכ לע ירמחה ןבצמב תולוע :ןנוא .ןבור  היקרוטבש תוידוהיה תודעה -
 קר .אוה לדבההו) , ןהמ תודרוי ןניא לבא , היצילגבו הוסורב תוודוהי תורע המבו
 :ופירטב הלכו .הרוכה ריעו יקינולפמ לחה ב תורעה לכ טעמבש , הוב
 תואצמנ תאז לכבו + תיא רוחיבו .ץוחה ןמ הבימת תולבקמ ,הקירפאבש יל
 לועב ףתתשהל םיצור םניא הדעה ירישע .ראמ עורפ בצמב ולאה תודעה

 ("םוליכשמ, הפ ן יר ו קש המ 1א) םירוהוה "םיליכשמ,הו ,הלהקה לש םיסמה
 . םלועבש תירובצ הרוכע םושבו = תידוהיה  תירובצה 'הדובעב םיגינעתמ םנוא
 לכ . תודהיב איהש לכ תונינעתהו ידוהי שגר לכ- םירסח הלאה \ םיליכשמה

 הרזעל .די טושפל .תוחרכומ .ללכה ןמ תאצוי :ילב תודעה לכו ,  תוקיר תופוקה
 , םונרדס ןורשכב םיננוחמה םושנא ןיא םינמותועה םידוהיה ברקב = . ץוחה :ןמ

 תוציחנה תא ,תוחפל ,ושיגריש וא , םתוא םלוה "םיירובצ םינקסע, םשהש *
 ירשפאה שפוחה ןהינ הבש ץראה וז---היקווטב תודעה ינינע | תא ררסל

 םירוהי םיריעצ .תובבר הפ הלדגש ,"סנאילא,ה לש הישעמ ירפ והזו .ז ודעהל

 ילבמ : ,(םייתפרצה רומלה:ירפס  םלוע) טשפמ | םלוע .הזיאל .םזוא .הנקיתו
 + ןומהה לש םיימינפה ויכרצו םוקמה יאנת םע בשחתהל

 תויטנהמ הברהו המואמ ח"וכ הרכחה הרמל .אל הז ןורינבש ,ףיסונ םא

 ד גג הלש רפפהייתבב דובעל הפופומ איהו , החכש הירסימ לש תוימואלה
 תורמל ,התע:תעל יב ,רוכזנ רוע םאו ,תירבעה הפשה ר ג ג ו תימואלה חורה

 ידוהיה ךונחה לש ןילופנומ ה, ,"ןייארעפ:ספליה,ה לש  תורחתהה
 רוציפמ תרובע יהת השק ההמכ  ,ןיבג זא ,"סנאילא ה ידיב אצמנ
 ןבוי םגו ,םכרד לע ושגפיש םילושכמה ויהי םיבר המו היקרוטב תירבעה
 . םייתרזמה וניחא ןיב תירבעה יערוו םה םיטעמ הכ עודמ ,,רברה

 -לא,ה לש רפסההותבב םג  ,הרואכל ,וארנ םיגורחאה םימיב , םנמא

 , קו'גרנוקסוק = ,ירוהיה עבורב) דחא רפס:תוב + . ןמזה*תותוא  היקרותב "סנאו
 רפסדתיב .להנמו ,םירבעה םודומלב תיעבטה המשה * תא .עבק .(הריבהיריע לש

 (הנשמ רתוי הז בש וח או ה םנמא) ,אוה םג-בשוח הריבה-ריע לש יפנאילאה

 תולפתהמ םיקוספ .תירבעול תודעוימה \ תועשב רמזמה = , "םכחה, םוקמב  תונמל

 רו א. תוחפ אוה קו'גדנוקסוקב  רפסה:תוב .ם ל ב םיחיכומ םה ןיא
 הוה הסינמ הוה רפסה-תיב  תואצוה בור תא יב ,סנאילאה לש הדובעשמ

 הא ךחנ טי הז דב בלמ = . הריבהדריעב תורישעה תודעה תחאל תבשחנש

 :ווועמ ,זמאב םיליכשמ םירוהי--- ללכהמ אצוי הרקמ והז םגו -- תאזה הנטקה
 וע ינכ לע .הבורמ העפשה םהל שי יתרבחה םכצמ יפ לטש ,ןשוה 'רודה

 נתפש תא רמלל עדווה ,  תירכע תרומ הנמי יכ , ךכל ומרגש םה םהו

 ןונ הוקמ אלא וניא הז רפס:תיבב | הבוטל יונשה ןכבו .היח הפש

 /) יפנאילא,ה לש רפסה"יתב רתיב הגוהנה הטישה לא | סחי לכ ול ןיאש

 (ותו וא) םירשעו האמב וכ ונבל לע- הלענ םאו .(השעמל
 טטש ןניה ,"הנשיה הטשה,  פ'ע תירבע םידמלמ ,דחא תוחפ  ,רפס
 ןכנ זא ,  דומיל תביח ירי תאצל ידכ | , רפסמ תועש

 פנ וענקו םימיה תוברב םא םג ,הלֶאה  רפסה:ותכמ תירכעה וננושלל הוקת

 חה הנושי אלש ןמז לכ .רפסייתב הרשעב "השדחה הטישה, תא

 ונעה לע .וטיבי .זיראפב "סנאילאה, יגיהנמש  ןמז- לכ ,רפסה-יתכב - ררושה

 וג תור םונש ךשמב רועו ,ונל םי רז הלאה רפסה:יתב וראשי ,,הער ןיעב
 גת םעט וכ  ,"תובישי,הו "הרות-דומלת,ה = יתבב קר ונחטבמ תא םושל

 וצ ירע הלאה ךונחה:תורסומב ךא ,י ר ב ע ה ךונ ה ה ל העושתה

 ווטח הפו ,הלוגה תוצראב הלאב מל םידחוימה ןויקנה:יאו רדפה:יא

 הטלתה -- ונש אל "םויבר,ה םאש * ינפמ  ,תודהיה = תועיריו הרותה הלאה

 "ימכח, ברקכ , ונתפרחלו ונרעצל ,ראמ הלדג *תוצראה םע,ו + ןיינמ

 , .תינמותועה

 !ותטועב טשפתנש "םכסומ  רקש,, לע ריעהל םוקמ אצומ ינא ןאכו

 וע לגוסמ יררפכהש ,אוה תמא = , ןוירבע ןכ ה ערוי יררפס לכ טעמב יב

 !וופסה ןיב ואצמי ל תירבע םיניבמו םירבדמ לכא 0 לכל עגונב הפיהו 0

 א טנוו  תודהיה לגד יאשונ םהלש "םימכח,ה וליפאו  ףלאמ רחא וליפא

 א רעצ ול חס | םתעירו הטעמ המ- -םיערויה הלא 'םגו ,תירבע םיניבמ

 לה תירב ע ה איר קב לגרתהל הצרשבש ,תירכע תצק עדויה  ,ירכממ

 ןוחע חתפ 'םכח,ה םלואו .תירבע עדוול ותדעב םסרופמה ,רחא "םכח,

 0 תיונע ןיבמ אוה יל ,רדימלתל השובב .תודוהל חרכוה בר למע ירחאו

 : סמה ןעט "!תינווגה תיָרבע תאז,

 הפ טורבעה יה ,ה לש תירבעה תורפפ ב םהיתועידי ר"ע

 . .שוופמה ,תיקרוטה תורהיה  ישארמ רחא לצא יתויה ליגר ,רכדל יאדב

 | יל .תוארהל כהוא היה הזה שיאהו ,הירבע ערויל ונחונותעב

 ." 4% הריגה ריע לכב ידיחיה היה אוה .הב ותונינעתו 1 ונתורפסב

 5: תאמ ריש םש ספדנ .אוהה עובשכש "וןפמוט ליא, ילוינפשיהה

 תל לגו ,'ופמימ  ליא,ה ךרוע = ,וקסירפ רמ ,תירכעה  תוימואלה אנוש)

 "עמ רעצב ףיפומ אוה רובר ידכ ךוחו = ,(םירבע םירוש םעפל םעפמ ויארוקל

 כ בחנו לודג ררושמ היה אוה ( התע הז תמ הז ןארראגש לבח ,הא,

 ואל בר ןוהמתב וילא יתטבהשכ |, וינועב - יתייה עגושמכ ,"תופי

 יחלנק (תאוה הלולה .:סג רמיא אוה) ת א  עובשב --תצנמכ ףיסוה---ינורא

 ,.!מ ו'ע הקורמאמ : תבמ יתארק םנמאו , "ןוררוג תומ ר"ע בותכ ובש :ןותעה

 ]יד ר א ג בקעו
 י'נומרח ,א

 (אבי ףופ)



 2/0 יש לא < עו 5-5 ) היט אשמה ו

 ,תונויצב -

 .ןילרבב היתנשה תינויצה הריע

 םויב תיתנשה הריעוה החתפנ (* םירבח םיעברא רמעמב

 ר"ע םיחוכהלש טלחוה הדיעוה לש ןושארה םויב .ןויס ףיב

 ,תיאשח הבישי עבקת םצמוצמה פ'העו לש 0

 תירישעה העשב הריעוה תא חתפ םצמוצמה פ"העו .אוש

 םירסומ ונאש ,ת"הוהה ארקנ כ"חא .הכרב לש םואנב ןנ

 1 + ]אכ וז

 , םצמוצמה לעופה:דעו לש ח'הודה .

 ךליאו ןורחאה םרגנוקה ןמזמ ונתעונת לש ימינפה בצמה |

 ,תוערה-יקולח . רחוימ שאר דבוכ ךותמ ,בל וילא םישנ מ לו

 םג םיחוכול ומרגי אלש היה רשפא יא  ,גרובמהב ועבה

 לכבש תויורההסהה ברקב םגו | תינויצה = תונותעה = ידו

 תונוש תוצראב ולזגי וללה םיחוכיה יכ ,שושחל שי

 לולעש המ ,ונירבח לש  היגריניאה  ןמו = הרובעהדחבמ

 םינושה תורפומה ינינעל םגו  תיללכה ונתורדהפהל ק

 לבא | ,קיזהל הגוכ ךותמ תואב וללה תואצותה ןיא .םנמא ,ו

 ,הלא לכ תלאשמ תויהל הכירצ ךכיפל , תואב ןהש ל

 השקה בצמהל ץק םישל ,םבל לא הבורק ונתעונה תבוט

 לכב םולש 'תרובעל םיצוחנה םיאנתה תא אורבלו .ושנע

 ,ונתלועפ יפנע לכב תויוצר .תואצות יריל איבתש הרובע

 השיררה איה ,סרגנוקב וילע ונרש ,םיבושחה םירקיעה רחא

 אל תאזה השיררה .םצמוצמה פ'העו ירבח רפסמ תא ת

 יהרעב .היצטיגא תושעל ופיסוה הז לכבו ;סרגנוקה י'ע הו

 ,סרגנוקה י"ע קר אלמתהל הלוכי וז  השיררש | ינפמ
 דוע רובעי דע אבה סרגנוקה ףסאתי אל יחכונה .בצמה יא

 רובעת םא ,השעמה היהי דאמ ער  ,תוחפה לכל תחאו

 תער תא חיסהל הלולעה ,םיקסופ םניאש םיחוכיוב םיתנובש ח

 לכ תוצמאתהל םיקוקוה ,םיבושח םילעפמו םינינע המכמ ווד

 ונחנא םיצור ךכיפל .ונתעונת ,גושגש רעב םכעלו ,רחי ו
 לש תונקתה רפסב .תמגופ הניאש המכ רע וז השירו |

 בושל קר איה ונתמגמו ונתנווכ לכש רחאמ  ,תמייקה יונתול

 הרובעל ונירבח תא ררועלו וניתוררש ברקב םולשה תא |

 חו

 רעו רחבת | תיתנשה הדיעוה יכ ,םיעוצמ וא ידה -

 עגונב.םצמוצמה פ'העו םע רחי עירכי רשא םי רבח השש )ג
 תורשפאה תא ןתי הזה רעוה רוסו .תובושחה תולאשה

 אוה .תלהנמו העיפשמ תופתתשה הגהנההב ףתתשהל \

 המכ רע ,הגהנהה יניגע תא םצמוצמה פ'העו םע רחיג ל
 ,תוררתפהה לש הונקתה-רפסל רבדה ₪
 םוירוטקירירה אישנ ופנכי הזה דעוה לא יכ ,רבדה ץוחנ

 ,תויסנניפ תולאש לע ןהב .םינרש תוצעומה לכבש ,דאמ רנ"
 רתויה םייסנניפה תודסומה ינש יאישנל .תופתתשהה תושר ח"
 השעמב וניתובשחמ הגמשגתת יכ ,תווקל .לכונ "יע .,ונלש 02%

 ,םדקה רח

 ךירצ = יוארכ ודיקפת תא הזה דעוה אלמיש ידכב לנא
 םישדח השלשל תחא ,םיעובק .םיקרפב  הבישיל םובהל אז
 ,תוזפה לכ
5 / 

 ןםירפח ,םדוקה "םלועה,  רמונב הספדגש | ,הדיעוה ירבח  תמושיב 6
 ,ןוטלנצק .ג ר'דה ,ןאמערעורפ א .ר"דה = ,רעגנאווטכוופ .י דידח פל"

 - + רגניזלש ר"דהו םיוכנ

 ,הלא תער תא םג חיגהל הלולעה ,תאוה העצהה תא |

 .דבכנ ..ק"הקה לש םוירוטקרידה אישנו ירבעה קנב:לאונול'קה *

 15 5 : 0 ה םלועה

 תיתנשה הדיעוה לבקת יכ = ,ונתוקת .תא ונחנא םיעיבמ
 ושררש

 התיה וז השירדו ,םצמוצמה פ"העו ירבח רפסמ תא  לידגהל
 ,םהיניעב .תירקע

 ,תונותעה-ינינע
 תוצרהל ונתורשפאב ןיא יכ ,ונרעצ תא ונחנא םיעיבמ

 ,ונלש תונותעה דעו תרובע ד'ע ןוצר עיבשמ ח"וד
 -דעו לש ותושרל הרסמנש ,ףסכה-ימוכס יכ  ,ררבתנ

 ,תונותעה"תפוקש ינפמ ,יארט רתוי  םיטעומ ויה | תונותעה
 רזוחהב ונערוה רבבש ומכ .הנקורתנ רבכ ,הז ךרוצל הדסונש
 -צרידיפה לאו תוצראה לכ תויורדתסה לא ונינפ , ונלש ןורחאה
 ותואל ףסכ .ץבקל הנפיסות יכ ,ףקות .לכב ןהמ ונשרדו ,תוי
 אל וז ונתשירד יכ ,רעצב עירוהל םיחרכומ ונא םלוא ,ךרוצ
 ווהתנ הז דבלמ ,תויוצרהו תושקובמה תואצותה תא האיבה
 ,ישיא .יפוא םהל שיש ,םילושכמ השעמה םוקמב

 קיספהל ילבל יאמב ₪4 םוימ ונתפסאב ונמלחה הז לכב
 רבד טילחת הדיעיהש ידכ  ,וז הריעו דע תונותעה ינינע תא
 ,וז הלאשב

 .תורדתפהה

 : תאזה המלחהה תא לבק םרגנוקה (א
 ,שרח תונקת ררפ .ךורעל .לודגה פ"העו ידי תא .םיאלממ,

 דנוקה לש םויה רדסב ןושארה ןינעה רותב עבקוי = ורוריבש
 ."אבה סרג

 הכרענ רשא | ,תונקת-רדס .לש ' תינכת העצוה םרגנוקהל
 ,אלא | ,רמייהנידוב  ר"רה י"ע  םצמוצמה  פייהעו לש ונוצרב
 =נוקה תטלחה פ"ע .הב ןורל םרגניקהל היה רשפא יא ונרעצלש
 המכ רע הרורב הרכה םרגנוקה ריכה םנמא יכ ,הארנ םרג
 המכ דעו  ,תינויצה העינתהל תאוה הלאשה ראמ איה הבושח
 . תורדתסהה לש םינוש תועוצקמב םילודג םייונש םה םיצוחנ

 -.תורדתסהה ירדס ונקוהי אל .םא יכ ,שיגדהל .ץוחנ ןכ
 עגונב םג ישממ ןיקת םוש רייוצי אל םוירקע םינוקת ונלש
 םייסנניפה תודסומה | קווחל עגונב םגו ,תינויצה הערה תצפהל
 םילודג םילושכמ ווהתנ ושכע לש תוררתפהה רוסי לע .ונלש
 ,תויצקרפ לש יפוא ןהל שיש ,תויצררדפה פחי רבדב
 .הילננאבו הקירמ אב דוחיב ,תוצראה תוירדתסהה לא
 ,הזמ אצויה ,שדח ןורתפ תשרוד הגהנהה רבדב הלאשה םגו
 יהוז .יכו ,ץרמנ | יונש ונתוררתסה תונקת תא תונשל ךירצ יכ
 תלוכיה תיתנשה הריעוהל הנתינ ךכיפל ,ההיחרל ןיאש הדובע
 ,םידמועה םייונשה | תודוא לע טורטורפב התעד תא תווחל
 וז ךלאש לכותש ירכב ,רבדב תוצוחנה תוטלחהה תא טילחהלו
 2 .אבה םרגנוקב טלחומו רומג ןורתפ רתפהל

 השיגה .םייאקורמאה 'םיניצה לש היצררפה :תויצררפה (ב
 תדוגאל ונתנש ,היצרדפה תויכז תא לטבלו" בושל תשקבמ איה ובש ,היצימפ
 : ."ןויצ:יריבא,

 רותב התוא ורוכי יכ ,השקב הילגנאב ."םונומרקה = יבכמה, תרוגא
 וחז דגנכ התחמ תולגנאה תינויצה היצרדפהו ,תרחוימ היצרדפ

 לש  תונקתה יונשב ,םתוהמ 5"ע ,םירושק הלאה םונונעה ינשש ינפמ
 תלאש םע דחי םתוא רותפל (הגורחאה ונתבישיב) ונטלחה ךכיפל ,תורדתסהה
 : ,ּ :תורדתסהה לש תונקתה יונש

 הריעוה = ינפל םיעיצמ ונא = הגורחאה ונתבישי .תטלחה יפ לע (דו (ג

 טרופופר ר"דה לשו ןהכ-ןייטשנרב ר"דה לש םהיתועצה תא .תוחרל תיתנשה
 : :תומרקומ ןהש ינפמ (ב"כ רמונ "םלועה, ןייע)

 ןמ יעקרקה טידרקה יניגעל היפימוקה תלועפ ר"ע

 ו ,רחוימ ח"וד הריעוהל רפמי החע דעו :ןורחאה פרגנוקה

= % 



 יענו בירב גט בו

 3% םלועה < : : 6

 .לארשיל תמיקה-ןרקה

 תחתפתמו תכלוהה ,לא רשיל תמיקה ןרקה תלועפ רבד לע
 , הדיעוהל דחוימ חוד ק"הקה אישנ רופמי ,היוצר תוחתפתה

 תודפומה תוחתפתה ד'ע רחוימ ח"וה םכינפל וצרי  הזב אצויב
 .התע רעו ןורחאה סרגנוקה םוימ וגל ש םייפנניפה

 רופממי ילארשיצראה ררשמ ה לש רוטקירידה ,ןיפור ידה
 ,התע רעו ןורחאה פרגנוקה םוימ ררשמה תלועפ רע ח"וד הדיעוהל

 תואצוה .לבתה יקלח- לכב הברתנ ויארוקו "ט לע ו ,ה א ימתוח רפסמ
 איצוהל טלחוה .דאמ הפי ההלע ,לצריה רוככל ןוילגה רוחיבו  ,םידחוימ תונוילג
 ,הניתשלפ ינינעל רחוימ לודג ןוילג וז הנש ריצבה ימיב

 תושירדה .ןגוהכ והתפתנ "תירוהיה םירפפה תאצוה, ינינע
 םסרפל | הדיב הלעת יכ ,הוקמ םירפפה:תאצוה ,ןוצר עיבשמ ןפואב וברתה
 ;םירחא םיבושח םירפס אבה ריצכה ימי ךשמב סופדב

 .תורדתפהה לש יפנניפה בצמה

 תויצראה תויורדתסהה לא נחלש רשא ,ןורהאה רזוחה :
 םילקשה ץובקב הבורמ היגרניאב קיסעל ,השירדב תויצררפהלו
 תואצותה תא הכ רע איבה אל ,ררפה לע ונדיל םתוא איצמהלו
 ,תכ רע .ולבקתנש ,םילקשה יפסכ לש ללוכה ךסה ,תושקובמה
 יכ ראמ רבדה יוצר .קרמ םיפלא תעבראל הלוע
 םהיתוחכ לכ תא הנרזאת > תויצררפהו תוצראה לכ תויוררתפה
 תוצראה לכב םינקסעה יכ ,םיוקמ ונחנאו :,וז הדובעל  עגונב
 ,יוארכ וז םתבוח תא תושעל ועדי

 תעצה הדיעוה ינפל עצות הנורחאה ונתבישי תטלחה פ"ע
 ,וז הנש ילוי 1 םוימ תלחתמה ,האבה םילקשה תנשל טי'זרוב
 יכרצ .אולמל םיקיפסמ םניא וגדיל ועינהש ,םילקשה יפסכש ינפמ

 ילו שרחל ןושארה םויה ןמ יכ ,הדיעוה ינפל עיצנ ,ת ררתפהה .

 ונל תשמשמ איה -- ,הנורחאה הרטמה הנניא תאוה

 תא תויצררפהו תוצראה לש תויוררתפהה ונל הנאיצמת ז'ש
 .ןויכנ םוש יל ב תומלשב ןהילקש יפסכ

 ,אבה םרגנוקה לש ומוקמו ונמז
 תאו  םינוש תומוקמל הלאש:יבתכמ | ונחלש הז ןודינב

 ,הדיעוה ינפל עיצנ תאוה הטיקנאה תואצות

 תדועת רקיע .יכ ,אצמנ ןובשחהו ןידה ר"ע םיחוכו/| ירחא
 ,תוררתפהה ברקב םולש תורשהל ךרר אוצמל ,איה .הריעוה

 םוימ .וררועתנש תולאשה לכ הרתי תויטרפב וראבהנ
 פ'ע .היקרוטב םינינעה-בצמ רבדב םג יינודנ | ,ןורחאה סרגנוקה
 בישוהל טלחוה ,יניארוקל רבכ העוריה = ,קירומרמ ר"רה תעצה
 הריעוה ינפל .עיצת רשא ,םירבח השש תב ךוות לש הדעו
 ,הגהנהה תלאש ןורתפל עגונב תונוש תועצה

 רמייהנפוא .ץנרפ ר"דה הצרה הדיעוה לש ינשה םויב
 ןיפור ר'דה הצרה כ'חא (* לארשי ץראל ועפמ | ד'ע ח"וד
 רע : חייוד

 ,ופיב ילארשיצראה דרשמה תלועפ
 !רמא אוה
 הרובעה הרפמנ ולש ,ילארשיצראה ררשמה גיהנמ רותב

 םוקמה תא \הלחתמ ררבל ימצעל ינא השרמ .,י"אב תישעמה
 .ללכב תינויצה  המרגורפהב תספות י"אב תישעמה הדובעהש
 לש התובישחו הכרע תא .םידחא םינודא  ןאכ ודירוה לומתא
 יתלב הוב האור נא ןיא ימצעל ינאשכ ,תאוה תישעמה הרובעה
 הרובעה .אלה לבא .תישעמה הדובעב הרומג הריפכ םא

 ,יעצמא
 -אניתשלפה לש ןובשחהו ןידה תא םגו רמיהנפוא לש ותאצרה תא (*

 ,.אפה "םלועה, רמונב ןהינ טראססעב

 ,זח תא לשמ י'ע םכל .ררבל ינא הצור .ןיוצמ יטילופ :יעצמא
 ₪ לארשו ץראב . תיטילופ הרובע ןיבו תישעמ הרובע ןיבש
 יג .,ןעשמדץע - םי'זגרואה תינליאמ דחא לכ רי לע עוטנל
 עמ כ הוה ןליאבו הזה ןעשמב | ,ףוקזו רשי ןליאה .לדגיש
 ושעמ נה וללה תודובעה יתש ..תיטילופהו תישעמה הדובעה
 0 לי םי'זנרואה ןליא ןיאש םשכ ,הז לא הז םיליבקמה
 ונתו הלוכי הניא י'אב תישעמה הרובעה ךכ ,ןעשמה-ץע ילב
 א ,העש התואב תישענה | ,תיטילופה הדובעה םא ירפ
 וה דנלב תיטילופה הרובעה לבא .ריואו  רוא הל  הקיפסמ
 ןח הל הקיצסמ הניא תישעמה הרובעה םא ,ךרע לכ תרפוחמ
 ו אלא הניא הרצב תישעמ הרובע ילב .תיטילופ \ הדובע
 | ,ירפ השעי אוה יכ ,ול הכחנ אושלו ,רבלב ןעשמה

 וו ,ךרעב הצחמו .םינש יתש ינפל ןאבב םכינפל יתרמעשכ
 על יתדגה ,ילארשיצראה ררשמה תגהנה תא ןומא ךוהמ יל םתרפמ
 ,ווטמה רוסו םע .בהו-רות תלחתהל תופצל םכל ןיא יכ ,ערפמל
 שוש .טאל טאלו הלחת תוכהל ךירצ . דרשמה ותואש ינפמ
 וחמ תא שירקהל םכתא יהחטבה רמעמ ותואב לבא .ץראב
 "< ו יתחטבה תא יתאלמ יכ ,המראו :, יתרובעל .יתוחכ

 נונ םנפה םוש ןיידע היה אל ילארשיצראה ררשמה רסונשכ
 'הטוא-חמש ויה  ק"הקהל ,תישעמה הרובעה לש .היתורטמ
 "ןונמלו בושל םא יתלב ק"הקהל ביט ןיא יכ ,רמאש ימ היהו ,םידחא
 נפל ק'הקה הכירצ יכ ,ובשח םירחא ,םירחאל היתועקרק תא
 ה דנכ  ,רפכהרקשמ לש םינוש תועוצקמ דוסיל היתועקרקב
 !וע .ינפט  ,רשכי אל יביטארטסינימדא קשמ> לכ יכ ,ונעט
 \זאה םולושכמה לע ונרבגתה ונחנא :דועו ,םיבורמ םימרב הלוע
 תוח יצע .יעסמ .תרוגאו .בושיה תרשכהל הדוגאה תרזעב .ונרסיב
 זול ק'הקה ינפל ךרד ןמסנ הז י'ע ,ק הקה תמדא לע .קשמהיקסע
 .ןזקה לש העויסב יאב רפונ הזב אצויכ .םהב קיזחהלו תועקרק
 וחלעומ רתויהו םיפי .רתויה םירבדה דחא אוהש ,שדח רברפ
 :ץיזקה ינפל רבהה תא ועיצהשכ ,לארשי ץראב תונויצה הרציש
 \א .ינ ,ונעטש ןיררוע ואצמנ ,הצרמנ תודגנתה ותעשב ררוע
 לג\ ,םירעה בושיל .םיכיישה ,םילעפמב ףתתשהל הכירצ ק"הקה
 חגפ האממ רחא השעמ הפי יכ ,ררבתנ הבר לכבכ הוב םג
 4 , תוילאיפיצנירפ

 עא ,ההטמה הא גישה הזה לעפמה יכ ,םידומ לכה תעב
 פיוהיה לש םמש"דובכ תאו םדמעמ תא םירהל :רסונ הליבשב
 , ,לארשי ץראב

 טווופמ םידוהיה תא םש םתאצמ ,י'אל םינפל םתאבשכ
 ₪ ,דחא םוקמב םיזכורמ םתוא תוארל םתצפחשכ | ,םירזופמו
 ,לורש ץראל התע םיאב םתאשכ םלואו ,םכדיב רברה הלע
 פטוזו  םיפטוש םיידוהי  םייח שדחה רברפב םיאור םכנה
 קה רפרפה רוסי ,םלועה לכב ותמגוד ילוא ןיאש ןפואב
 ?זקה וב העיקשהש ףסכהש ,הז רצמ םג חלצומ לעפמ אוה
 ₪ ץ'הקה תא ררועל הזה רברה ךירצ ,יתער יפל ,חוטב אוה
 ו ןעמ לעפמב ליחתהל הצורה .,תרחא הדוגאל םג ףסכ-תאוולה
 . .ק"הקה לש תיללכה הפסאהב וב ףבודי רועשו

 1% עע ילארשיצראה ררשמהש ,ל א לצ ב דפומה
 | . ופסמ ,הפי  ןפואב חתפתמו ךלוה ,יביטרטסינימדאה
 9 .- יפ םויה הברתה ,הדובע .םהל קיפסמ "ילאלצב,הש
 / ל ירתויו .רתוי חתפתהל רשכומ "לאלצב, ,םרוק היהש
 6 . הרגבתנ אל י"א .הנטק הישעת לארשי-ץראב ארבל
 ₪ קר אל הב שגרומ -, הלודגה ה שעתה תא הרישכמ
 ₪ האבהו-הבלוה יכרד איה הרפח םג םא יכ ,םימחפו
 !מזמ ,ךפיהל ,"לאלצב, ,דועו ,םתכאלמל םיחמומו םיסונמ םינמואו



 ,ויצפח תריכמב כ"כ התע חוטב :אוהו  ,תיבה-תושעתב +
 קושה . לא .איצוה ילמלא .םג .םינוק ול .אוצמל לוגו הו
 .םויה ולש היצקורורפה תוטכ .תמועל .העברא וא השלש ופ ם

 ץ"הקה תמרא לע ריבעהל םכינפל עיצנ ק"הקה .תבישמ
 הזה רברה יכ ,ינא רבוס ,לאלצב לש ףסכה-תשרחמ קלח

 איצמנ הוב ,םירפכב תיבה:תישעת תא עוטנל ןושארה ןוסו וא
 ר"רה עיצהש * ,בושיל | תופתושמה-תודוגאל = = ךרעה"בר ו
 1 , רימייחנופא

 ררשמה לש .הרובעה תועוצקמ תא טרפל "ראמ רברה השק =
 ,ןאכ שי  הגהנה-תרובע הברהו הברה .דחא רחא ילארשצוש

 ךונח .רבד תא : .תושעהל הכירצו הצוחנ איה  תאזה .חרונוה\
 .הבורמ החלצהב רמג יריל ונאבה ,ונריל .רסמנש .בונושוק וע

 םיאצומה ,םירשי םינמוא םידלי םישלש ,םירשע .ושענ ו
 ונדסי בושיה תרשכהל הדונאה ליבשב ,י"אב םתיחמ תא הז
 היוארהו  ,םינרידומ .םינפואב תלהנתמה * , תרגכב  קשמ*הו[
 הילע דבע אל הכ רעש ,המרא תקלח הלטנ רשא לע ומ
 ,םירוהיה ידיב .קר רבענ עקרקל התוא התשעו  ,םלועמ יז
 העגנ אל םרוקמש ,הרלוחבו דולב ק'הקה תועקרק ראשב ןידה וא
 ונישע .םירוהי םילעופ םהילע םירבוע  התעו = ,ידוהו רום

 ,ץראב חוטב וניאש ,יטפשמה בצמה יאגת תא ןקתל ןויסנה
 ךרדה תא ונרשכה בוט םש ול הנקש ,הרשפ לש ר"יב.רוו ין
 ,תולאש לע תיבושה ונאצמה ,תוירחאב הנקמה תא הטנק
 תובושח \ רתויה :תועידיה לכ תאו ,  לבתדיוצק לכמ "ונוש
 םילדתשמ ,ק'הקה תפוקל ףסכ ונחנא םיפסאמ  .םופדב ינסו

 ,םיכומנ םיריחמב תוינאב עסמ-יסיטרכ םיינע ליבשב גישהל ות
 ,דועו י"א  ינינע ד"ע הועירי  םינותעהל םיקרפל םיאיצמ

 איה .הלהש יפ לע ףא ,הגהנה לש הלועפ פ'כע יהו וש
 הדובע איה . תשרוד התוללכב לבא  ,היטרפל תטרופמ החוג
 הלאה הצחמו םינשה יתש ךשמב : תרחא דועו תאז  ,דאמ הנו
 ונירהו  ,םיצוחנה םירבהה ןמ .תצק ונמצעב * ונחנא 'םג ו
 הגהנהה"תדובעב הבר :תלעות איבי ונל ונשברש .ןויפנה וכ ,םוקמ

 | ,ריתעב
 תא אורקל :ידכ . הפוריאל יעסמ ימוב .יתשמתשנ [ינודא

 גורטק ירבד הברה וב יתארק ,ןורחאה םרגנוקה לש לוקוטווע
 .ילארשיצראה .דרשמה דנט

 ,םש רמאנ הנה .םיטעומ םירבדב הז לע תינעל ינא הצוו
 עטנ אל .אוה יכ ,הרתי תויטאב דבוע ילארשיצראה  ררשמה ל

 םיצעה יכ | וא ,  תיזההיעטמל .וצקוהש תועקרקהב םיצע ,ןי'ז
 ןאמנ םאו הבאנ םא ,השענ המ לבא , ןיידע םה  םינטק עמש

 תיזהדיצע .עטמו ,םיצעה ולדגי רשא דע תורחא . םינש הרמז
 ילארשיצראה דרשמה יריקפ יכ  ,םירמיא . הנשה"תפוקתב ם) י'

 םע יקלח | ןיא :יכ  ,תורוהל ינא ךירצ . ואדמ רתוי םה
 תא ינא חבשמ אלא ,תולעפתה רימת אלמ ם ה י פש ,םושנוה םת"

 םירבוע יכ ,ורמא דיע ,!םישעמב תמשגהמה וז ,בלבש תולעפתה
 לא  םיאתמ ,וניא ה רבה ... םויב .תועש שלש םיתש קה וא
 ןה , תומצמוצמ .םנמא 'הכשלב ונתרובע  תועש * .ללפ האש"
 -תרובעב קר קופעל םיצור ונא ןיאש ינפמ .,תוציחנה תו '₪
 וניתיתע לכ .תא- םישודקמ נא  תמאב לבא ,רבלב הנע"
 -תואצוהב .הלוע ילארשיצראה .ררשמה יכ | ,ורמא :ןכ ,ינתוומ
 ררשמה תואצוה לש יללכה םוכסה .ידמ  רתוי תובוט מ
 םימלשמ .יכ .,םכבל לע ולעת םא . הנשל קרמ 19,999 7%
 ינשלו  .תימידאקא. הלכשה | ילעב םיריקפ ינשל .:תורימש מ

 תועיסנ תושעל שורר  ונתרובע לע החגשהה .ךרוצל .יכ .םרל"
 תובוח .אלמל  לטומ  ופיב  לעופה"רעו .חכ"אב לע יבו

 לורגל הזה ביצקתה תא בושחל ןיאש ודות זא ,השרומ לש תועורי
 תונויצהל הלוע תרחא וא וז תודיקפ םא \ ,הלאשה לע  ,ידמ רוי
 התדובע לא בל םישב קר ללכב תונעל רשפא  ,תובורמ .תואצוהב
 אוהו ,הבורמ ותדובעשכ ילארשיצרא ררשמ . תודיקפה .התוא לש
 ותדובע םאו ,לודג לוזב הלוע .אוה ירה ,קראמ 19,000 איצומ

 ותדוכע התיה הכ רע ,בשחי םיבורמ םימדל הז םוכס ירה ,תטעומ
 לבא ,םישדח םילעפמב דוחיב ונקסעש . ינפמ .הבורמ .ונררשמ לש
 הפב רמוא .ינאו . רתוי תטעומ הדובע םישרוד רבכ ושענש םישעמה
 וא ,הלודגו השרח הדובע בורקב ונררשמל ןתנת אל םא יכ .,אלמ
 תמאב הוש יהי אל ררשמה יכ ,בורקב העשה עינחש םנמא הריתע
 רמאיש ,ןושארה יכנא היהא זאו  ,וילע םיאיצומש תואצוהה קונב
 + רוע םויקה-תוכז .ןיא ילארשיצראה ררשמל יכ ,םכל

 ,ילארשיצראה .ררשמה תגהנה תא ימצע לע יתלבקשכ
 לוכי .יכ . ףקות לכב .יתער תא יתילגו ערפמל רברה תא יתיאר
 ודיל  רפמי םא קר ,הנוגהו הלודג הדובע רובעל .ררשמה
 ,ךכיפל .םינטק םיקלחב םירחאל םתריכמו המדא-יחטש .תינק רבד
 רפות יב ,יתינתה ,ררשמה תנהנה תא ילע לכקל יהאבשכ
 הרוגאה ידיב התלע אל ירעצל לבא ,בושיה תרשכהל הדוגאה
 : ,תוינמ תריכמ י"ע ץוחנה ןוהה תא ףוסאל

 אל ןתמהו אשמה לבא .האוולה ונשקבו ב"לקה ליי ונינפ
 הצורו ,ק"הקה לא ונינפ הנורחאל .תואצוה םוש יריל איבז
 תדובע ילב .השקבה תעכ אלמתת ףוס ףוס יכ ,תווקל ינא
 הדובעה הרפח בושיה תרשכהל הדוגאה י"ע םיקלחל המדא תריכמ
 | .התוא רימעמה הלש הרדשה-טוח תא ונלש תילארשיצראה
 םינוכמה | ןיב םייטילופ םינוכמה ןיב ,ייאב רשא | םינויצהל
 לוכי .םישנא תסנכהו המדא תשיכר :םירבד ינש קר שי ,םיישעמ
 ,הינימורב םישנא ןומה ןכה םידמוע הלאה םימיב יכ ,ריגהל ינא
 "= .,לארשי ץראל םדיבש ףסכה רורצ םע האצל הקירמאבו היסורב
 ' 'ן תועיטנל הרישכהלו המדא םש תונקל תורשפאה םהל היהח םא
 רבדב ידי תא ואלמ רשא םישנאה יכ ,םכל רמאל ינא לוכו
 ',ונרעצְל ,ונרחא הנורחאה תעב ,םרפסמב םה םיבר הוה
 רברב קפס דוע ןיאשכ התע .המרא תינקל רשכה תעש תא
 אוה הפ אְל .רתויב השק הינקה התשענ ,םינוק ןומה שי' יב
 םא יכ ,ריעהל קר ינא הצור .הז ןינעב הכוראב רבדל .םוקמה
 לכ תא רזאל היהי ךירצ . ,המדא תונקל תורשפא היהת ךא
 ,רבלב םירימא םידוהי. םע אל קסע שי ונל לבא , תונקלו תוחכה

 תובשיתהה-תדוגא | ר"ע< .םידימא םניאש | םידוהי םע םג אלא
 ינא .ןיא ,עקרקה לע םיינע םידוהי רימעהל הצורה ..תפתושמה

 תונויפנה יב. ,רינהל קר" ינא לוכי .ןאכ רובדה ביחרהל הצור
 'הכ רע ולע ,ןרריל רבעמ רשא ,ינושזדמואב ונישעש ,םינמקה
 לש ובצמ - = אוה וילע רבדל הצור ינאש ,רבדה לבא ,דאמ הפו
 ;,םוירריכש רותב  תוירוהיה .תובשומב | ךבועה = ,ידוהיה  לעופה
 ינפמ ,יברעה ורבח םע תורחתהל לוכי וניא הוה לעופה
 , ותמָדאְו ותיב ול שי םשו בורקה רפכב בשוי יברעה .לעופהש

 קר ול אוה תוידיהיה תובשומב לבקמ< יברעה לעופהש ,רכשה
 ..לעופה .רשא רועב ,ןיעב יתיבל  ותוא .איבמ אוהש . ,לפט-רכש
 לקהל .ןיידע וגאר אל הכ רע .ורבשמ םנרפתהל ךירצ  ידוהיה
 ןינב י'ע .תוידוהיה .תובשומב  םידוהיה םילעופה .בצמ תא  ןקתלו
 ובשחי אלש ידכב ,אלמל ךירצ הזה ןורפחה תא . םיבוט .םיתב
 . םידימאה םידוהיה יכרצל קר תונויצה תנאוה  יכ \ ,םילעופה
 .םילעופל תינועמ ןינבל הפיק רוסיל .ףכית תשגל ךירצ

 הרובעה תא התעמ ורבעתש ,הצרמנ השקב םכשקבמ ינא
 ,יקולח ירוע .ןיא ,ושכע לש וזמ הבורמ  תורירזב .תילארשיצראה
 .ירבד .ונמאג אל. יכ = ,ררבל .ינא הצור . דוחיב .םיירקע תועד

 ו
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 הריבע | רוכעל .לוכי ילארשיצראה  ררשמה .ןיאש = ,םיטילחמה
 דרשמה . ןילרב וא ןלק דצמ תודגנתהב אוה שנופש ינפמ ,הירופ
 רבוע אוהש ,תודסומה דצמ תודגנתהב שגפ אל יאניתשלפה
 ונאשכ , השעמה-תוריהמבו שפנההגזמב םילדבה שי לבא ,םהמע
 ונל רצ זא ,םיכר תועוצקמב הדובעה תוציחנ תא י"אב םיאור
 ףכית הב םישמתשמ ונא ןיאו רשוכה:תעש תרבוע םא ,דאמ
 ,הרתי תובהלתהב ופיב 'בתכנה בתכמ יכ ,רבדה הארנ , ונכרצל
 יכ  ,תויה לכוי אלה ,תצק תורירקב ןלקב וא ןילרבב ארקנ
 ,ונימאהש ינפמ ,הבורמ .תוריהמב וניתועצה תא הכ דע ואלמ אל
 ךכיפלו .תוטש.ישעמל ינא םילולעו י"אב ונחנא םישדח םישנא יכ
 אלש ירכב ,הנרדהבו תוניתמב רבד לכ לכלכל היה ךירצ
 הז םש ונא םיבשוי רבכ .אלה התע לבא .תוטש 'ישעמב לשכהל
 וא םיתוטש תושעל ןמז יד .אופא ונל היה .יצחו םינש יתש
 ונישע ונחנא .רבדה תא ונושע אל ונחנא לבא ,םיתומש עיצהל
 ירפל ובשחל רשפאש ,רבד םוש ונעצה אלו. תוריהוב ונישעמ תא
 .ונלש  ןחכמה>ימי  התע ורמגנ רבכו * .אוש?םסקמו < בזוב  -ןוימד
 םישקבמ ונירה .,י"אמ | תועצהב | םיאבה םימיב םכילא הנפנ םאו

 םישרורו םירקוח .ונא הברה יכ ,ןוחטבבו ןומאב ןתוא לבקל  םכמ |
 הלודג = רתוי = תוחירז םכמ :ונחנא םישקבמ .טרפו טרפ ל5 לע
 ,השקה בצמה התא וניניעב םוי םוי םיאורה | ,ונחנא .םכישעמב
 תטמהשמ המכ דע םיאורה ,ונחנא :;בושיה-תרובע וב . תאצמנש
 רתי שוררל תושרה ונל שי ,לעש רחא לעש  ונרימ המדאה
 רבועה | ,םוי לכ יכ ,ריכהל םתא םיחרכומ .ףוס ףופו ,תובהלתה
 .הצנל ונל רבא ונרצמ השעמ ,םפאב התע

 .םולשה+תירב
 תרעו לש וו הטלחה רחא הפ הלבק תיתנשה הריעוה

 :איהו ,קירומרמ ר"דה תעצה פ"ע- הבשוהש ,ךוותה

 אל ףסאתי אכה 0 יכ = ,הטילחמ | תותנשה הדיעוה
 ,1911 .תנש ץיקבמ רחואי

 ךלמהל  ,םצמוצמה פ"העו יחי תא .האלממ תיתנשה הריעוה
 .םירבח .השלש תב הצעומב | תובושחו  תויללכ תולאשב .דימת
 רחאל ומסרפתי | וז הצעומל ורחבי רשא םירבחה תשלש תומש
 .ךכל םתמכפה תא ונתיש

 אבה  סרגנוקה דעו .םויה ןמ יב. ,הטילחמ היתנשה .הריעוה
 ,םיחרי העבראל תחא תוחפה לכל .לורגה פ"העו ירבח .ופסאת'

 תא תונשל פ"העו ירי תא האלממ | תיהנשה הריעוה
 תורשפאה .היהה .התעמש | הו  ןבומב תוררתפהה לש  תונקתה
 תגהנהב הצרמנ רתוי תופתתשה ףתתשהל | לודגה  .פ"העול
 . םינינעה

 פ'העוש םשב יכ .,שרחה תונקתה>רפסל עגונב עצומ רוחיב
 לודגה .פ"העו םג רחבי ןכ .ןוכוהמ שאר בשוי ול רחוב .םצמוצמה
 סנכי לודגה פ"העו לש שארה בשווו ,וכותמ ומצעל שאר .בשוי
 בשויכ \ , תער<תווח לש תוכז םע רבח רותב םצמוצמה פ"העו לא
 שארה בשויל םג  תושרה יהה ךכ םצמוצמה .פ"העו לש שארה
 ךרוצ אצמיש העשב תופפאל וירבח תא ןימזהל לורגה פ"העו לש
 םא קר  ויתופסאב תוטלחה טילחהל | לוכי  לורגה פ"העו .ךכב
 .םירבח ו"מ .תוחפה לכל ןהב ופתתשי

 תא אבה  םרגנוקה ינפל עיצהל .הטילחמ תיתנשה הדיעוה
 : הלאה תועצהה
 . רתוי לודג ידוהייזכרמל = תיזכרמה הבשלה תא ריבעהל (א /

 השלש ח"פהכל .ובשי תיזכרמה הכשלהל דעונה םוקמב יכ (ב \
 . םצמוצמה פ"העו ירבחמ

 פ"העו .רבח תוכז ןתנת ב"לוקה לש חקפמה דעו .אושנל יב (ג
 0 .הימרפ לכל םצמוצמה

 -.העונתבש סינושה

 ורבת ,ברקמ אישנה תא רחבי םצמוצמה  פ"העו יכ (ה
 מ ווחתנש , םיכופכסה לכ .יכ , העירומ תיתנושה הריעוה

 .התעמ ולטב ,העונתה ךוהב הנורחאה
 ו חונשל ינויצ .לכ לע .הבוחל תלטמ תיתנשה  הריעוה

 :ןנשל תשדוחמ .הינרגאב רובעלו ויהש :םימיענ:יאה םיכוכחה לכ
 .ותנויצה לש .תויללכה היתודועה

 ןח ל העונתה ירכח יכ = , תיתנשה הדיעוה הוקמ דוחיב
 7 תינויצה  הרובעה ןמ םהידי .תא קל ורמא רשא
 : . הנושארבכ הילא

 ו עיסת הינויצה תונותעה יכ ,  הפצמ .תיתנשה הריעיה
 , תוחורה העגרהל הל רשפאה

 ןח ךותמ םהיתבל םירטפנ  .תיתנשה = הריעוה = ירבח
 וגמה ךררב - תכלוה = תינויצה תורדתסהה | יב = , הנינרמה
 חור .האלמו הדחואמ איהשכ , הכגשנה התרטמ .לא התוא
 . . םישדח תוחכ .תשגרהו

 הוה המלחה תדמעה ינפל ועירוה  ,הטמ םימוהחה םיריצה
 | :הלאה םירברה תא ןינמל

 "יקח לכב םיקיזחמ ונירה  פיצנירפב יכ  ,ונחנא .םיעידומ
 א סוגנוקה .תאמ קר רחבהל ךירצ פ'העו אישנ יכ  ,ונתעדב
 שמתה ףיעסל עגונב העד תווחמ ונקלתפה םולשה תבומל
 ףע היצטיגא םוש השענ אל אבה םרגנוקה רעו ל
 / + וז .הטלחה

 ָ ,רעגנאוומבייפ .ר"ד ,יקצנעמערק .י = ,ןמרירפ = ר"ד

 < ,ןאמינרג , ןאמייה ריד , םיובנוור ,ש  ,לקנערפ אול
 ר'ד  ,רימייהנירוב = ר'ד = , ןוסלנצק ר"ד = , עקטנאה
 .ןופירוא .ה , .קורטש = ןאמרעה . ,ןיימשנערעב>יצנרפ

 = .'הויעוה הטילחהש תוטלחהה רתי תא םג םירסומ ונגה
 ₪ ה"ע היאשח = הבישיב .הריעוה הנדרש * רחאל (א

 חש או הטלחה הלבקתנ  ,קרפה לע םירמועה  ,םינוש םיבושח
 :בולוקוס .רמ

 ונוהיףוריב יכ = ,ףקות .לכב הטילחמ תיתנשה הדיעוה (ה
 .רוניאה לש תויטילופר תורטמה ד"ע יעישתה סרגנוקהב .םסרפתנש

 הע לבל יכו  ונלש המרגורפה לש | יריחיה .הנכת אוה אוה
 ח לא .תומיאתמ .ןניאש .המב רע  ,הנייהתש דצ .הויאמ תורחאה
 .ךרע םוש תנתונ הגלפמה ןיא ,תרבזנה .היצרלקרה

 ו ולעש .תוררחסהה לש שרחה .תונקתה רפס- ד"ע (ב
 /ומ הפטוק  רוחבל רמייהנידיב ר"דה עיצה  ,אבה .סרגנוקה ןודל
 וה שח תונקה רפס לש הינכת ךורעת רשא םירבח השמח
 .!'ה  ,הטייהנירוב ר"דה . ורחבנ היפימוקה .ירבחל = .הלבקתנ וז
 םובניוור ) גרברלוג = םירוב = ,תילוגרמ | לימא  ר"רה = ,קנומ

 - . .ןאמינורגו
 ,וא ד'ע .הלאשל = ענונב המילחה תיהנשה הדיעוה (.ג

 " "יאשהל ,שרחה | תונקהההרפסב יולת הנורתפש ,'ןויצ .יריבא,

 ננסה תרוגאל עגונש  המו" .םיקה בצמה תא אבה םרגנוקה
 וע םנ יב ,בל  םישב ;,תיתנשה .הדיעוה הטילחה "םינומדקה

 ₪ ריאשהל ,הוררתסההל שרחה .תונקתה?רפס .תלאשכ רושק
 8ל חויבו םיבכמהל תת ית לב ל  ,רמולכ ,,םיקח .ובצמב
 רעב עורפהל אלש ידכב ,םהל תושרהל | ה אלא
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 .םמצע ינפב ו
 םצמוצמה לעופה דעוה לש ט'גרובה תא העבק הרועוה (ך

 .המלש ה
 ומואנב :הריעוה הרגסנ : ברעב תיעישתה העשב  יעיברה םוומ
 .ןוספלוו ,ד רמ .אישנהל הדות עיבהש ,םהוב .ךמ

 ל

 גרבסגינקל : ןופפלוו רמ אישנה עסנ תיתנשה הדיעוה רחא
 ףכית הנפ יזכרמה רעוה = .ןורגה תקלה תלחמ םאתפ הלח

 , ןוספלוו רמ לש ותואירב בצמ תא ול עידוהל שרדו המועט

 גרבסגינקמ הלבקתנ םירהצה רחא  .ןויס 'ל'ה םויב רמולכ שח
 אישנה תא םיכרבמ ונא--- ."בטוה בצמה, .: רמאל .העיגרמ המוצא
 , בורקב .המולש האו

₪ 
6 . 

 הָיְמּורְּב

 הלחמל הכזש ימ ,םויסה לא הברקו ,המודמכ ,תכלוה ץיקה:תונועמ תכסמ
 חצ חור ףאושו אשר תואנב בשיתה היצרטסיגימדאה דצמ םימחרלו ומשה ןמ
 םלוא | ,ואבש תמועלכ  םופלוחו  םיכלוהה , ץיקה = יחרו לא  רעצב ומ
 םיצודה ,םיצורח םוריזפ ואב .םאתפ ,המלש ז תונמל רכז אל םורוהיה םינשק

 .ירקב םהמע םיכלוה .וליחתהו ,ןי
 !היצרטסוליא םשל םידחא םירקמ הנה <

 הארוה יפ לע ,םירוהיה תבישיל רתומ תועדה:לכל היה הצינרד רפכה .

 ,םתצקמ אלא ,םידוהיה ל כ אל :רמולכ ,יבוגינרי'צה רוטנרבוגה לש תו

 םילויחו (הגוילע .הלכשה ילעב ,הנושאר הגרדממ םירחופ)  ,תוימזה

 רוכעב ,םינורחאה םימוב אכצב ודבעש א ,היגופאיו .היסור תמחלמב ופתח"
 התפ ,תונטייקה רבדב םינפה:רטסינימ לש רלוקריצה * לכקתנש רחאל המ
 .הלחמ:תרועת םהל שיש ,םירוהיה לכל הצינרד ירעש תא רושנו

 תוחרל גהונ רוטנרבוגה היה השעמב ךא .,הפי לעבש הארוה התיח וז
 רתוה םירוהי םירשעל קרו  םהיתודועתב וולא וגפש  םידוהיה לכ תשקנ |

 ,ולרתשהו רטפינימה ינפל הצינרדב םיתכזז:ילעב < ונגואתה ,הצינרדכ
 ,בשוו .ןיאמ םיקיר וראשנ םיתבהש יפל  ,םש הבושיה תא םודותיה לכל
 ,רוטנרבוגה:ןגס ךא .םתשקבב ךומתיש והשקבל היצטופיד וחלש וטנרנוגה
 ,םירוהיה םירשעב רכז .בגא:ךרדבו ,השקבה = תא החד .,היצטופירח תא ל
 הרוקפ ורבדיישועל חלשו---,היצטופידה ירבדל  ,הצינרדב :םיבשוי םה קש
 רוטנרבוגה תארוה יפ:לע רתיהכ םש םיבשויה םודוהיה םירשע תא םג ש

 ,טגיפה תטלחהו רטפ

 םידוהיה .בלסונורטקי ,ךלפב רשא הניצשבולרוא רפכב םג היה ךכ
 רתיה ולבקו  םינידה יקודקד לכ תא  ואלמש ירחא ,םש תבשל אג טל
 ,רפכהמ תאצל םהילע הוצו בטסירפה אב םואהפו  .ךלפה רש תאמ ד
 .ליעוח אל רבד לכ ךא . ,יזוחמה ריקפל  םיגלדתש ,גרוברטפל .תומרגלט ל

 םהיתונועממ םילוחה םידוהיה תא םישרגמ וליחתה רקובב ףותבשה ימימ
 השא םג ,םירמוש  תיולב  ,םיריסאכ  ,ךלמה = ךרדב רועה לא ילגר .םולמזח
 ךררב הלפנש דע ,ילגר הכלה ,תבשה תא ללחל התצר אלש ,םועבש חג ה"
 .הלגעב הוחינה החרכ לעבו השלוח גו

 םוריאשו  םא = עדו ימ :םפקונ םבלו ריוא םיפאושו םיבשוו םודוהיו
 םינטווקה = םירוהיה | ונפ = ,יקנירוג  ,רחא  רפכב  ?ץיקה תולכ דע פק

 הראשנ םתשקב ךא ,ץיקה תולכ רע הזה םוקמב םוריאשוש ,תרחוומ .תולדחעהל
 .שורגל םידעומ םהו .תאזה תוכזה תא ולכק אל סח למ

 תומוקמ הברה  ,בווק ךלפב רוחיב  ץוקה תואנמ = םישורגה ובר ללככ ,
 תוווד המכש ינפמ ,םש | ררי  םיתכה  ריחמ) = םיבשוו = ולב .וראשנ םמ'
 בויקב םיתבה תוירחא לע | הנוממה .הדעוהש ,ךכ יריל עוגח רבדהו ול ,
 שיו  ,םיוש יצחב שא  תוירחא ןינעל ץיקח תונועב תא ךירנהל --
 ןשכע הלאל ןיאש יפל  ,ץיקה תונועמ תא , ללכ תוחיטבמ 0 0

 19 ְ 0 0 4 םלועה

 ובש םיטטופידהו ירבטה לכיהה ימלוא וטקששכ * ,המודה תריגס ירחא

 השדחתה ,םידוהיה דגנכ םהימואנ תא עימשהל ולרח םירוחשהו םתהונמל

 .םידוהיה רגנכ הלומעתה עודיה ןימהמ תיסורה .תונותעב
 םירוהיהל  תוגתינה ."תולקהה, לע םערתמ ליחתה "הימירוו .בונ,ה

 םיעבצב ראותמ םהבש ,הקירמאמ םיבתכמ םסיפדמ ליחתה ,הבישיה תוכז :ןינעב

 ,םידוהיה היסלכוא  תוברתה ילגרל  ,סובמולוק ץראל הכחמה דיתעה םירוחש
 םשרגלו םיירקעה םיבשותה לע רבגתהלו הגידמה לכ תא שובבל םפופש
 םוחת לוטב | דגנכ תולובחתו תוצע שקבמ "הימנז ,סור,הו .'וכו "וכו םצראמ
 םיטטופירה 166 הלא לכש ,רבדה טלחה | רבכ ",נז ,ר,ה לש תכרעמב ,בשומה

 !העיצמ איהו .ןירל רפמהל םייואר ,םוחתה לוטב רבדב קוחה:תעצה לע ומתחש
 ,רוברטפל תושקב חולשל הנידמה ירעב יפורה םעה לש הדוגאה יפינמ ינפל
 .זויוסה .היתותוא תוארהל הלומעתה םנמא חליתתה הדשה ירעבו ,הז ןבומב

 םירבעמ התעב האב איהשכ ,"םעה תעד, הליעומ םיקרפל יכ ,הפי םיעדוי .םיקינ
 םונגרואה שאר לש ויתוכקעב םירוחשה לש ןותעה ךלה בלסוניריטקיב ,םינוש
 "וניהי, םאש ,זמרז םידוהיה יפלכ  םימויא םיאלמ  םירמאמ סופרהו םירוחשה

 .םימורגופ ידי:לע םהמע םחלהל יפורה םעה אצי---תויכז לבקל
| 

 ןנובד ןהילעש ,רפסה:יתבב םודוהיה םירימלתל תושענה תולבגהה
 ,תויולדתשהה לכ וספ .עובק גהנמ לש הרוצ וז הנשב תושבול ,םדוקה .רמונב
 .ללכה ןמ םיאצויה לכ ומת

 טלפמ-םוקמ השמשש  ,תיגרוברטפה הטיסריבינואב
 ,םירוהי 82 קר וז הנשב ולבקתי  ,םוחתה ירעמ םידוהיה

 םיטגדוטפה לכל
 םיזחא השלש וא

 : רלבקש ,םירוהי םיריעצ תואמ המכו ,הטיסריבינואב םואצמנה םודימלתה רפסממ

 ,,םתונייטצה רעב רוכב תותואל םג וכזו ,העיגיו למע בוה ירחא ,תורגב תרועת
 .ןוילעה שרדמה:תיב לא לכקתהל אופא וכוי אל

 ,םיווחא תשלש רפסמב קר םידוהיה ולבקתי תורעיה עדמל טוטיטסניאב
 .הנוילע הלכשה ילעב םידוהיל ןתנת הרוכבהו

 : ."השורדה, המרוגה האלמנ רבכש ינפמ ,  ללב וז
 ינפמ ,רחא ידוהי וליפא הנשה לבקתי אל יבויקה םוקינכטילופב

 םש האלטנ רבכ םיווחא השמח לש המרונהש ,אצמובשח רחסמה.רטסינימש
 . ?כש , תורגב-תודועת ילעב םידוהיה לש הידגרטה בוש הליחתמ ךכו

 .םהינפל ולעננ םירעשה

 : םיירבע םיר ומל םירועשב הנשה ויהש תוניחבה ד"ע ונערוה רבב

 ,הנדווגב "הלכשה יציפמ, תובח הדסיש

 ולבק םה , תוגייטצהב םבור 4 ,םידימלת ו"כ םדומל קוח תא ורמג
 \ .הארוהב ןויסנ םהל ונקו תירבע ידומללו לוח תועידיל "יטרפ | הרומ, תדועת
 . הנדורגב רשא רפסה>יתבמ דחאב

 הפשב תונוגה תועידי םידימלתה םהל ושכר םדומל תונש יתש ךשמב
 ; .םיוללכה םידומלבו תילארשיה תורפסהו הירוטסיהב , ך"גתה תרוקבכ ,תירבעה
 הפשה תעידי ,(תירבעב םיארקנ הלאה םידומלב םירועשה) הימיחו הקיויפ
 עבטה תועידי , הקיטקדיד , היגוגדפ , ןובשח ,חיפרגואיג , הירוטסיה , תיפורה
 ..הטודבו

 תורשמ םלב טעמכ ולבק הרבעש הנשב םירועשה תא ורטגש םירימלתה
 םיתמומל םיבשחנה , םירועשה ירימלתל םישרודה ובר יכ , ךרעה יפל תובוט
 םוירבעה םירומל םישרודה ופרי וז הנשב םגש םיבשוח ךביפלו ,  הארוהב
 , , תורשמ ולבקי םידימלתה לכו ,הוה שדחה סופטהמ

 ,רשפא לכה חיסורב
 .."תוירשפא - תוירשפא-וא

 לב  תישענ היפורב, | :תוירבה םירמואש ומכ וא

 "תודא לע העצהה לרוג רבדב הבשחמב ולעו ועצוה תונוש תויצניבמוק
 ,גורמא הלא .; היסימוקב רבוקת וא ,ירטגל התדת :ורמא הלא ,םוחת לוטב
 ' "רותח הלשטמה יב ,ורמא םירחא ; הכלממה תצעומב החדתו הסורב לכקתת
 .המודכו ,םירעב ;בישיה תא רוסאתו םירפכב הבישיה תא םירוהיל

 , םסרופמה "הכושתה.לעב, , טוקול רוספורפה איצְמה הנהו
 : ןמאנ רוקממ , וירבד יפל ,וילא האבש השדח

 הלשממה םינכת בשומה םוחת לומב רברב קוחה-תעצה רורב תעשב
 ריתע הו יונשו . הכלמסה-תמודל הריחבה קוח יוגש תורוא לע המודהל העצה
 המודה לא .הֶריחבה ןמ ולאוגי םה .םידוהיה לע לכיםדוק לח תווהל
 . הרואכל , תורתוסה ,תועצהה ית תא לבקל .,טוקול ירבד יל 0 המודהו

 תורשפא

/ 

 -הנשב םידוריה ולבקתי אל .םייחרזאה םירינ'זגיאה -לש טוטיטסניאהל



 ּוהז םידוהיל הבישיה-תוכו תלבנהש יפל , בשומה םוחת תא לטבל : וז תא וז

 תויכזוה תא םידוהיה תאמ לולשלו ,םמצע םיסווהל הלקלק איבמה רבד

 + תויטילופה
 : תויהל ךירצ .ךכ ותעד יִפל , אברדא , הזב הרותס לכ האור טוקול .ןואו

 -- ! לובג ןהל ןיאש תוירשפאה ץרא יהו

 .ץֶרָאְל-ץוחְב %
[ 

 תועירי םופוכת םיקרפל םיעמוש ונא  תונידמה רתיבו היסורבש רועב

 המחלמהו תוימשיטנאה תורבגתה לע ,םהילע תולפנתהו םידוהיב התפה רבר:לע ו

 יהלאמ תוכפוהמ תועידי הקירמאבש תירבה תוצראמ םיעמוש ונא , םידוהיב

 עיבהל םדול אבה הרקמ לבב םישמתשמ םימפרופמה םיינידמהו םיחרזאה ישאר

 יכ רע ,סוליעומ םיחרזאל .םהינועב םובשחנה | ,םידוהיה לא רובכה:ישחר תא

 וז הירוגנס איה המל ,דשח תררועמ רימת הירוגנפ דומלל וז תוצמאההש שי

 ?רשוירתדגמ הדועתל םיקוקז םירחא םיחרזא ןיא עודמ ?םידוהיל ,

 אישנ ופתתשה ןוטגגישאזוב "תירב ינב, תרבח הכועש התשמב ל

 טפאט ,הלעמ ירשמ םורחאו הילגנא ריצ ,םירחבנה:תיב שאר  ,טפאמ הקירמא |.

 הלא ,םיחרזאה םירוהיה לש םהותולעמו םהיתונורתי לע .תובהלתהב רבד 5

 יבבוח רותב םידוהיה לע  רבד םורתבנה:תיב שאר = ,"תוישונאה לש םילוצא,,ה

 דמולמה אשנ ןיוצמ םואנ ,תיאקירמאה היצזיבוליצהב קבדהל םתלוגפ לעַו הרוכע

 הילגנאל םירוהיה  ואיבהש הברה תלעותה לע רבד אוה ,,הילגנא ריצ ,םוירב

 ,תירבה תוצראב תילגנאה הרזטלוקהלו

 םימוב בש = ,טלבזוח רואות  הקירמאב .תורבה תוצרא אישנ חיהש ,ימ

 לחנש רובכה לכ ךא .ותדלומ:ץרא לא הפוריאבו הקיופאב ויתועסממ הלאה

 הכרה הבחה תמעל ויניעב אוה ןיאכ רכנ תוצראב הזה "לודגה יאקירמא,ה <

 םיל:רבעמ םואבה  םינותעה | .קראיונ  תמףא לע וכרדב ,וצרא נב ול וארהש

 ירחא ,ותוארב טלווזוה חמשש .הלודגה החמשה תודא לע םוכר םיטרפ םיאלמ

 ואבש ,םירוהיה לש  םוריצה .רתי ןיב  ,!תרלומ:ץרא .תא ,וצחו הנש לש םודודנ

 פרדגרא ב ףסוי קראיונב םסרופמה ירובצה ןקסעה תא טלווזור .רוכה .,ושגפל

 .ךתוארל ינא חמש ?הפ) התא םגה---ווילא הנפו
 יחא םשב  הכרבב םרקל ינא רשואמ, -- :םדגראב ול רמא רשאכו

 וםדא:בלו .תובידנ .,שפנדלרוג :םידוהיה .לא וסחיב הארהש שיאה תא ימע נב

 :םלווזור הנע

 ,רשויהו 'קרצה  ןוחצנב דימה ןימאמה שיאה :ףיסוהל התא לכי --
0 

 לע בוט םשור טנמלרפהל תונויחאה תוריחבה ושע תפר צ ב

 סופרר טפשמ ימימ .ללכ ןהב ורכג אל תוימשיטנאה ימושרש ,הזב  םידוהיה

 ץראב םיכלהמ ןיא תוימשימנאהלו ,הז עוצקמב המידק תפרצ הדעצ םזיה דע
 תעונתהו ,הכועמב רדב ראשנ ,ןומוירד ,םידוהיה יררוצ שאר ,תאזה תירוטלוקה

 תבס .פמת הכלהו העוג ,המוצע היגרנאכו בר חכב ןומוירד התוא גהנש
 * םכילע .םודיהי, :םותפרצה לע ןימוירר ליטהש םירחפהו םימויאהש ,איה רבדה

 ,טנמלרפה לא ורחבנ  ,םירוסיפורפלו הגידמה יצעוול | זנמנ םידוהיה ,ורבתג |

 וא ,הנשל הושמ הרכג התעפשהו .החכו גשגשל תפרצ הפיסוה תאו 'לכבו |

 ונממ וקחרתה ויריריו ,ללוש םתוא ךולומ ןימוירד יב םימימתה םותפרצה חכונ
 םהב שמהשמ | אוהש  םורופחמה ןישעמ תאו םיבזוכה ןייבד תא םתוארב

 המש תא תלכנמה ,תאזה העונתהל קוהרמ ודטעיו ועזגיו .םידוהיב ותמחלמב \
 ?תפרצב םירוהיה רפסמ אוה המכ םלואו ,רואגה םלועב תיתפרצה הגידמה לש

 ה דו
/ 

 ,ההוכג .הגררמל רצק ןמז  ךשמב םילועו . םילדג הקירמאב תורסומה

 ונא םיאצומ ןכ הנה ,ללכב םירוהיהל רשא תודסומה םגו ,רעשל וגל השקש.
 ר"רטהיב לש הקיתוולביבה א"ע םינינעמ םיטרפ "ץנעדנאפסעראק .דוו עוינ,הב

 רפסמל םורפסה רפסמ הב הלע תוגורחאה םינשה שש ךשמכש ,קראיונב םינברל

 ינפל .המע תורחתהל הלוכי הקיתעה תיטירבה הקיתוילבינח קרש דע ,םוצע |

 שתו אמ "ימת זיקה ו +. ו ה צא, ₪ ל. : יש
 ] ו ש ,

 רחא  .םיכרכ םיפלא השש קר הקיתואילבובהל חל ויה םונש שש

 קפמה דעוה ירכחמ דחא ,היפלידליפמ רגרבצלוז .מ טפושה הנתמב

 הופנה רנוילימהו  .םיכרכ םיפלא תרשע וב ואצמנש  ,לודגה וירפס

 הוגה םכחה לש םירפסה:רצוא תא וז הקיתוילבוב לובשב הנק ףיש
 תעבו הקיתוילביבהל םורפס וברנש םישנא דוע ואצמנ .  רדיינשנייטש

 םויעדמ םירפסו רע ירקי רידוכתכ םיאצמנ הז רקעהתיבכ .םוכרכ 0

 4 םודחא םילכנוקגיא םגו תימורו תיברע ,תירבע תונושלב דאמ תואיצמה

2 

 .ורגלוכב הרשק ירעב תטשפתמה תימשיטנאה היצטיגאה ילגרל

 תת רעב ףקות לכב רוצעל הדוקפב תוזוחמה יורש לא םש .םינפה רטסוגומ
 / --ותאזה

= 

 וה:לכיה, להנמ תרוקפ שער הררוע ןכנימב רשא םינמואה יגוחב

 לוהט הז רויצב .יקסנאיבאפ ינאלופה ןמאה לש לודגה רויצה תא םשמ קיחרהל
 ו לע ,התע אצמו בשח רטקרידהו  .ויארומו 1905 תנשב בויקב םורגופה

 , הוא תוטילופ היצנדנט וב שי הז  רויצ יכ ,הופור יטמולפיד דצמ :הרצפה
 / --.וז הדוקפ לע אנלבוק שיגהל רמוא יקסנאיבאפ רייצה

. 

2 
 ,תוייתורפס תו עי

 / (תכרעמב ולבקתנש םישרח םירפס)

 יוטה תדונא תאציה ,יתורפסו יעדמ ףסאמ ינומכחת
 ושל מ'ב .י"ע ךרענ ,ןושאר רפס .ןרבב "ינומכחת, םיטנד

 / .ע רתה ,ןרב

| 

 נה םירמאמ ץבוק) םלוע לש ומורב .ןאל פא ק באז
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 .תואירפכה תר רימש-

 .לֶאַפַרְִעְס ןיוח .אוה ירה לּוּכַעָה ירְבַא רֶאְשּו הָביקה לש ןַמָאְנהְו יּתְמַאָה ָהאָה--לֶא פר

 ,לֶאָפד ןעְס ןייה אּוה יִרָה הָליְִָה סרוק הָיְהְשל .בוטהו דָמְמְנה ,בֶרָעָהְו קותָמַה ה - לפרוע

 .לֶאפְר ןעס ןייח .אוה ירח דאָמְל .רֶועְמּו אירבמה , סָנְפְמו יזמה הקְמַה--לאפר

 ,לאפְ ןעס ןייח אוה יִרָה רָהְמּו לק. .רּומָנ ָּעְל הקנדְּב רֶויְִו הָחְל8ְמַה הָלּוְפַה --לאפר

 ,לֶאפריןעס ןייה .אּוה ירה .הָבַק שיח סל ובו יִ וטל ףוגס יד
 .לֶאַפְריְעְס ןייה אוה ירה הָניִנַקהְו הָאּפְרָה סלב .ןיִטינומ ול ּואְצְ רָבּבַש .חָבושמה ל

 .לֶאפְיעָס ןח תֶא דא

 ו

0 

 כ
 (עה 2-06 10 הק ה10) / 0

 בזה הש 10 מד 0-0

 ו תו

 סח אס 1 ו צי % ו 0

 .)  38808זמ |+( 6

 ןעמונעננא .טרעוו סע הפסד0הההט6 0ד2%תפו
 ו גנוטויצ .עשידוו ץבילגעט יי 1) קצאסהסההעמוה 69 7 מ 7|₪0) 1835 תטואה

 ₪ ₪ ב 68 ליר ₪ 5 ו א תג ד68קתוה'  ססהק0-|5) 98תקההאצהטא

 ש , רע | 0 סה 000080 חפ - הס /
 ןלבור 8 רהאי בלאה א ;לבור 6 "האי א ךאפ : זיירפ 9) ך1הקיצהס - הץ6 וה 001 9) ו טו

 ,פאק 50 שדוח א ;לבור 1,806 רהאי .לעטרעיפ א = 8 : ו
 רעזנוא, :םיג ,גנוניישרע .רחיא .ןופ רחאי ןעטרעופ ןיא גידגעהעננוורא 5) דאצ6ק הדק ןנזס - 1\קמצוניצס0א1ת| 10) א ססהמאה פגזמתק

 לאירעטאמ-עוקל ןטטנאסערעטניא .םעד רעפיוא ,ןעטנענָאבא עלא ."ןעבעל ל \ , 0 0 ו 7 11
 וב ,עימערפ םלא םפיומוא ץנאכ  ,ןענאלייב יד ןוצ גנוטויצ רעד ןופ 4) ךסקעתיס סה (05-| ןפ) 0

 ועטלאהטנע עבלעוו ,רעךנעב עםיונ ייווצ :ןיא ןעוייר םהרבא :ןופ קרעוו = ו ו 0 ו .
 :לבור 0 ו ןוא טסאק סאוו ,טקורדעג .לאפטבארפ ,ןעטויו 0 - ו 7 ה ה

 2 .ענאבא םעד ןויא ןעלהאצ םאוו ,ןעטנענאבא יד :גנוקרעםנא 0 וש 0
 ; .עסיורנ ייווצ יד ןעסוקעב <, לאמ ןייא .ףיוא רהאו א ךאפ זוירפ.סטנעמ 110830 חסה הס 6 סה תו

 ,טסיוטוא ץנאג ,רלאב קרעוו םנעוייר ןופ רעדנעב תב (2 סע6. ₪01-50-) | סה תחהמ 0

 = ןוא -,ד ל א ב דנאב ןויא ו עבילרהעו-בלאה יד הק סיצקוס 1וונועש ,ןלהטסט <, 0600
 ,רהאו .ןעבלאה .ןעטייווצ  ן ראפ  ןעלהאצנייא םייב דנאב ןעמויווצ םעד תסדסקהא 00תטקנממפמ אקס אההסהנהקה 8 00

 : ./דנאב ןעדעו ראפ.אטראפ פק 10 גידנעלהאצוצ | הוא 60תפהמהוה) הזה א תיש 16000 רזא תו
 דנא ב ןערעי ןלמוקעב ןעטנעגאבא עבילרהעי-לעטרעופ יד .ךיוא הפחות | השמ-10: 0800828 0 סתקסהאי, ו התקהתוסתהמה
 : -אנאכא רעייז ןופ רהאי לעטרעיפ ןעטויווצ  םעד .ראפ ןעלהאצניוא םווב סצהתמסעה006818 ההנטמזה  ץסקסת]ה הקנסות םפ 0
 + דנאכ ןעדעו ראפ אטראפ ,פאק 10 גידנעלהאצוצ ,טנעמ תוה תפ 206018 ₪ 301קהמתוסמ 008005 ₪652 0610-0

 :מוא ןעמוקעב ןעטנענאבא ע עבילמאנאמ יד ךיוא -א] , לפס תסתוה א ד. ₪.
 / ,רנאב ןעדעי .:עימערפ רער ןופ רערנעב ייוצ ירד םםסיז 0 1-ע0 [סה8 70 1-ת0 ?1זמהקה (טבת5015 0 0 , /

 ו ,"ןעבעל ל ןופ ןעטנענאבא .ע ל א ןעמ)קעב אלא 38 זקפאאשפה הסמחווסווה הווה 3900 פד" 32 5 "דנאב ןערעי ראפ .פאק 10 וצ .אטתאפ .גידנעלהאצוצ ,םישדח 6 טרינ ; 0 " 0 , לקו יאבא ןעוועג .ןענעז יוז זא ,ןעננוטיויק יד וצ-ןעלעמש ייז ןעוו 1-ע0 א 1% . 0% וענ זא ל ו ] דרו כ 7
 ,.טסוזמוא ץנאג עימערפ עסוורג יד ,םחאנ הסיודספפוא= קס םסו ה

 1250 טיס לכור 3 .רוג  .גודנעלהאצ ,טנענאבא  רעדעי .ןאק .םעה רעסיוא ל )
 0 "רוטארעטיל עשיאעפהרויא.) :.רעביב 62 ןעמוקעב  (ןייוו סעטאר) | ,יפאק
 5 ; ןעזעל :םוצ לאירעמאמ ןעטנעבייצע סיוא א .ןעטלאהטנע עבלעוו

 5 סולר ד.
 0 7 ו 8 ה 0 46
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 גנוטייצ רעשידוי ו רעטשרע רעד ףיוא

 -- הנייהפ רע ה-
 (ננָאגרהָאי רעטכַא)

 ,עלַאנָאיצַאנ.שידוי א. זיא ."דניירפ רעה
 ןרעטסנרע םער ראפ  טמיטשעב | ,ננומויצ  עשיאייט
 . םוקילבופ ןעשידוו

 סעיצאמראפניא יילרעלא ןיא ךייר זיא "דניירפ רעה
 יד .ןעבעל :םעניימעגלא ןופ ייוו ןעשירוי ןופ תועירי : עגיטכיוו :ןוא
 טמוקעב | גניטייצ רעמנוא ןופ גוליימבא רעגתוברמעפ

 רהיא טאה ןוא  ןעלעווק .עטשרע ןופ  תועירי - עשיטילאפ עלא
 :עמוד .דוסאג רעד ןיא טםנערנאפסעראק ןעלעיצעפס

 טאה דנאלסיוא ןיא וו דנאלסור .ןיא ןערטנעצ .עגיטרא עלא .ןיא
 .ןעטנערנאפסעראק עלפוצל פס "רניירפ רעד

 עדעי ןעבעגעגוצ ןערעוו "דנ יי ר פ, ןופ ןעג אלייב יד
 :טסיזמוא ןעמיקעב רעועל יד ,ךאוו

 --- "םוזעּב רעד, == 0 .
 :ירא .םימ .ץטיוו ,עריטאפ = ;ראמוה .ראפ .ענאלייב .עלעיצעפס א

 יד .רעדא ןערוייאקיראק עלעניג

 עגאלייב עשירארעטיל
 יד ןופ וו ,א ,א סםעיזנעצער ,ןע /ציק ,ןעגנולהעצרע טוט

 ןיא .ךיז .טקורד -ןא יאמ ןעט:88 ןופ , רעביירש עשידוי  עטסעב
 ?עב רער גנוצעורביא  רשידוי רעטכייל  רענעש א . ןיא \ דניורפ

 טאקס רעטלאוו ןופ ןאמאר רעטמהיר

 "רעטיר רעצראווש רעד,
 ,ילוי ןעט-1 ןופ ו וד .ראפ לעיצעפס

 רעזנוא ןעביירשסווא ןעלעוו - עבלעוו  ,ןעטנענאבא :עיינ עלא
 טסיזמוא ןעמוקעב ועלעוו םישדח 8 ףווא ילוי ןעמ:1 ןופ גנוטויצ
 ןופ .ננאפנא ןטימ .ןעמ-1  ןיב יאמ ןעטד88  ןופ .ןרעמונ עלא

 ."רעטיר רעצראווש רער, ןאמאר

 ,8,5% רהאי בלאהא ,לכור ל רהאיא דנאלסור ןיא :ויירפפ

 :.פאק 60 שדוחא 1,75 רהאי לעטרעיפא
 :דנאלםיוא ןוא

 ,*בור 3 רהאי ל

 ןעספערדא

 6תהתווא 83028 16705 <קההאהפ" מ
0 

 :ראפנוא
 ןופ .רעועל

 : לבור 1 שדוחא

 סעטרירטסוליא שידוי

 --- -טאלבנעילימאפ
 רונ  דנאלסיוא ריפ טנעמענאבא  םלאטראווק = . טאלבנעכאוו
 -רעטניא ןוא .עשיטילאפ טלאהטנע ,קראטש ןעטייז 16 0
 -רע ,ןעופארגאיב . ,טכיזרעביאנעבאוו עשיריטאס , םעיינ עטנאס
 ,ןעגנוכערפשעב  רעכיב  ,ןעדנעגעל : ןוא  ,ןעציקס | ,ןעגנולהעצ
 טפאשטרוווזיוה ,תויח יד ןופ .ןעבעל םינופ ,ןעגנוטייצ ןעד .סווא
 רערליברעוסקעפ | ךילטרעוו ,תוישעמ ןוא תודנא = ,ןיצידעמזווה

 לוו וז א

 .טסנאזמוא ןרעמונ עבארפ
 וצ טאלב םאר עדניירפ :ןוא .ןעססאנעגסננונוזעג יד  טעב ךוא
 .ןענראזרעפ .וצ ו עבילרהע טפיוהרעביא ..ןעטיירברעפ

 :ץסערקא
 עג|116 ה כ | 10 ה ואסעהמ ה, 0110

 :ןויצ ירוש ,.וד :ןופ גאלרעפ
 "רבחה. סעד ןוא "םלועה, םעד .ןופ .רעטערטרעפטפיוה

 ,לבור 6 רהאי בלאה א ,לבור 38 רהאי א

 ןוא

 ! :ןנקארטסקע-ו :ןאילּואב
 קירבאפ .

 וכ כה "1, ₪ !! ןכ-=ג "71. = !!רשכ
 וורעסנאק ,ןעמ5ירעג-שיילפ ענערעישרעפ 40

 \/, ןוא 4 ןיפ (סעקשופו ןעְוָאד .ןיא
 ואוועכ טוג וצ ןיוש ןיא "ו , קירבאפ רעגרובמאה יד

 , (זופע) לעגילפעג ןוא ןעשוילפ עגעדעישרעפ ןופ ןעוורעסנאק

 והענ .עועיד ןופ גנוריוורעסנאק עטוג עגעטלעו יד ראפ.

 ,לאדעמ םענערלאג ןייא ןעמוקעב "ןז,  קירבאפ

 עו טקארטסקע ןָאָילּועּב "ןז , קירבאצ יד טריצירבאפ טצעי

 או , טקארטסקע עקמילפ 1 ןופ ,  סעקטילפ ןיא (/ו]
 בק .עגיטפאהקאמש  ,עטוג זאלג א .ןעמ טמוקעב ,םאק
 , עויוה וצ טגיטרעפרעפ טרעוו םאוו ,,ןעפוז יד יוו יוזא

 וא ראבצונ .רהעו זיא "ןו, טקַארטסקע- ןאילי אב יד
 .ןערעסעברעפ וצ .,ןענאיצאראטסער ןוא | עכיק עבולזיוה

 שעווסאוו,ןעפוו עבילנהעוועג ערעייו ןופ קאמשעג םער ןעקראטש
 לע יד ךיוא טיג "ןז, טקָארטסע:ןאילואב יד

 וה סאו .ןער ,שיילפ ןהא ראג ןעטבירקג לעיפ ןעגיטרעפ
 , שיילפ יוו טייהקראטש ןוא ןעטפעְרק

 רו רעו ורעסנאק יד ןיא טקארטסקע:ןאילואב יד
 געדיטס ,סעקינצאד ראפ ראבצונ טפיוהרעביא זיא "ןמ

 על א געוו ןיא  ןעגנערברעפ פאוו ,ערנעזייר ראפ ךיוא

 וול .,ןעויופש ענעקורמ עטלאק טימ גידנעטש ךיו  גידנערהענרע
 יצ עדנוזעכנוא א ןיא ןוא ןעציה יד ןיא םאוו , טייהקניירק* ןעגאמ

 ערנונרעפ רהאפעב- 0 טימ ךילקריוו ייז ראפ ןעזייפש ענעקורט

 +(ןעליצאב ןופ טריטנאראג טינ ווא זייפש עטלאק עדעו

 : !ןעטנארגימע ראפ גיטביוו =
 עו "ו, טקארטסקע-ןאילואּכ .ןוא  ןעוורעסנאק יד

 :ך ןעפוש יד ףווא ןערהאפ םאוו , ןעטנארגימע ראפ ראבצונ סרעד

 שד ןופ טעטכאמשרעפ :ןערעוו ןוא = ,ןו ,ן -,א אניטנעגרא ,אקיר
 בעולוצ טצעי .רונ ןוא ,ןענ<יפש-עטעראוו ע'רשכ ןויק טינ ןעבאה

 :ווא "ז, טקארטסקע-ןאילּואּב ןוא ןעוורעסנאק יד
 או ,עטפאהקאמשעג ,עשירפ געוו יא .ןעבאה וצ טייקכול
 . עזיוה וצ יוו ךיילג ןעו

 ₪ רוע ןוא  שירפ ךילקריוו  ןעליוו  ןעטנארגימע יד ןעוו
 ן! ןהעו ןערהאפבא רעייז ראפ ךאו עטשרע יח ייז ןעלאז , רעטנורא
 טוטסקע-ןאילּואָאּב ןוא ןעוורעסנאק יד טימ :געוו  ן'פיוא ןעגראו
 *"ןו, קירבאפ רעשידוי

 יא ןעוו =! ןעטנארגימע יד ןופ .עטגאקעב וא דגיירפ

 לגו ןוא ןעטוג וצ ןעגהאמרעד גידנעטש ךייא ןעלאו עדנערירגימע

 וז .ןענעוו ןערהאפבא ן'ראפ ליו ןענהאמרער | וצ טינ טסעגרעפ
 "ןו, טקארטסקע-ןֶאילּואָאּב ןוא

 .ןעטפעשעג.שיפ = ןוא . לאינאלאק עלא ןוא  ןעמוקעב וצ
 נא; א רערא טדאטש א לאפאנאמ ןיא ןעמוקעב ןענאק םעמריפ
 + טסנאומוא ו /גסיורא ןערעוו םירשכה ןוא ןעטנארוק-ויירפ
 ! םערדא ןערנעגלאט טיול ןעדנעוו וצ ךיז עטפניק

 3 1 80800- 0 , ו 0

 עבש ןותע

 עו )ו דלל תוקוניתל
 , ,טירוענה ה

 [ 6 ,םידימלהל ירבע-יפור ו ןולמ וםרפ ף
 ועו 'פאק 60 רוע ל"וחב ;כ"ור 6 הנשל ןותעה ריחס
 ( =, הנש עברלו ו

 :הפירדאה

 התה סו כס הה1סו ,[ החקס או
 1 (]לט8918) .,118ק00]ונ *

 ל וב .,' ל"וסהו .ךרועה



 . 3 חוטב"טלקמ שוכרל תפאוש | תזנויצה 4 , 4 בע ן ו עו - ש

 לארשי \ ."ץראב \  לארשי  .םעל" יולגזטפשמ
 ו 5 קל ,ישימח .םוו\- .לכב .אצוי | -

5 6. 
 +ןכתה

 7 ,הפצמה לע 1 :
 3 .ןילופ ירעב .ימצעה ןוטלשה ר'ע קוחה תעצהל (א : :
 5 . : \ .םדא ימח לוק (ב 4

 2 . .היצילג .ידוהי .תאחמ : 2
 + בולוקוס ,(ב) וישרודו רוד ₪

 +ןהכ .בקעי . .(ריש רשא

 ו 0 0 5970 .הנפ שאר 4
 : ה .( .ןרצול 6 =

 2 : .רלפנרב יש .רד : : ,(ףפ--ט) ברעמב .תיעדמה .תורפסה 6 2 / א

 .,ץמותבה תי ,הניכשה תוקלתסה . 0
 5 . : ,תכרעמה לא םיבתכמ 8

 0 - אימרה 8 יה 2 .(ףס--1) .חיקרוטמ םיבתכמ 8 :
 [(--- 0 , ..תונויצב 0 .

 0 : : .לארשי ץראב
 .היסורב %

 9 0 4 < .ץראליץוחב 48 " :
0 0 

 : י'פוק 85 שרחלו ,לבוו 1  הנש עברל + לבור י% הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל :היפורג "םלועה. רש =

 / לוד 8 %/:  הפירימאב ,גניליש 9 הילגנאב , קרשמ 9 הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא-הירמסואב : ל"וחפ | /

 .תגש עפרלו יצחל הו ןוכשהכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג ,

 20 תפירדאה יונש דעב 2 , : א

 *ק 60 םידומעה ראש לעו .'פוק 80 ןושארה דומקה לע -- .םיתעברא תקליחמ .שיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ

 , |  !הפירדאה

 קסתתאווה ,[30הה", [ההמהה) 01ץהטנתאא, 008010888 8. [/ 060 גםסמ ,,9]1180נמ', מ.

 6. .יפאק 10 ןוילג לכ רחמ 0 = =
. 



 פו ,ישילשה עברל ןושארה אוה הזח רמונה
 !ןזיאו ילוימ םהמיתח תא ושדח אֶל רשא הלא
 .םדקהב חז רבד תושעל םישקבתמ
 | , ףוס דע ילוימ "םלועה,, לע המיתחה תלבקתמ דא

 וא ,לבור ₪5 לש ריחמב הנשה
/, 

- 

 = ומ ואצי--שרוח לכב םיפד תונוילג 8 ואצי התע דע רשא תחתו "ם לוע ה, תומכ תא ךליאו ילוי תלחתמ לידגהל הטילחה תכְרְעִמְה

 ב ,וילאמ ןבומ .ןוילג 5: םימעפ .יתשו תונוילג 5 םלוע,ה קיזחי שדוחב םימעפ יתש ונייה ,שדוח לכב סופד תונוילג 9 ךליאו

 " ,הוצוחנה תופסוהה תא כ"ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלכיה .היהת רשאב ,ןועובשה לש ונכות רהוי דוע םטוי הז ןוקת י'ע

 .םיקמ רסח ינפמ התע דע אבל ולכי אל רשא

9 ֶּ : 
 .תואירְּבַה תרימש

 .לֶאָּפרעַס ןיוה אוח יִרָח לוס יבא רעו הקמ לט פו יפסק בנואָד לאָפְריְעְס ויה
 ,לאפריןעס ןייה אּוה ירה = | הָיִִַב פק נהלל בוממו רטוב עו קוק .ןננק-רלאפרעָס נוה
 .לֶאְפְרְעְס ןווה אוח ירח ראמל רֶועמו אירכסמ סרטו .ןיומצ הקקמה- לאפר"ןעס .ןיגה
 .לאפר'ןעס ןויח אוה יִרָה ריַחְסּו לק. .רומָנ ּוכָעְל .הקנדנ הָחְלְצמַה הָנּוְפַה--לֶאַּפְרעַס ₪

 = | .לֶאָפְרְזעָס ןייה אוה ירה :הָכְמ שיח ָּפַקָל בש יִּ .וטלנש .ףונה עמה ןנגה--.לאפר:ןעס ןינה :

 , .לֶאָפְריעֶס ןייה אוה יִרָה הונו הפרק םֶעַּ ויטינמ ול וא רֶמְַ .חפשמב ןניה--.לאפר'ןעס ץווח
 .לֶאַפרְעָס ןייה תֶא "ךא | = | הָפַתמ לכ יִרְסא תוהשל .דָחֶאהַפ םיִאְפּורה םיצעָימ עְיִד--לֶאָּפְר ןעָס ןייה

 ןוסוחהה 8 ו םתתההסש, תקסוו> |פקגוווה| + אוה יתמאה לֶאַפְריְעַס ה

 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ ,יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רש ורב
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב לזרבה : רוסי תא ליכ
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה דופיו ..םיאפורה לש םילועמ 'רתוו
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םדה תא  רהטל ידכ
 | / ,תונייה ראש לכמ רתויב לוזו רתויב ליעומו םינטקלו םילודגל |

 ְ 2 : ב 1 ,
 ו ים לועה, .לע תועדומו תימיתח לכקמ ןילב ול ב ,הפידואו יושרו "למרכ,, תרבח לצא הריכמה = 5 ן
 | סטפ, אח. 106. ,םיובנסינ ,ב ,ש"רמ : ) . : הירננואיהירטסואב |
 7 : רוסו | 110007 ₪ 1 ט יה ב ות : 1 8
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 !ם'סתמהורב ₪% תת ר הנ - תיעיב הש

 11 א ה, 14-08 ]ו עזסוד 3, 1-ע0 1סבא )1910 ₪. 5 א

 וא .הצעומה ריכזמיאל וליפא ונגס אלו הגהנהה שאר אל ,וננס אלו הפ ל
 לע םידוהיה תעפשה ןטקת המכ | דע ןיבנ ירה ,הגהנהה ריכזמ ₪

 .ןילופב םירעה ינינע  תגהנה
 להקה תער ןיא ונל תועגונה וללה תולבגהה לכב םלואו

 תא .םיעיבמ םילקירלקה םינותעה :הבורמ לופט תלפטמ  ינלופה
 " הינותעו . םידוהיה תויכז ולבגוה יכ ,הזה רבדל היולגה םתחמש
 םה ןיאש אלא ,ירמגל ןיידע םיקתוש .תימואלה היטרקומדה לש

 | 2 מו =

 0 וחלב ₪ 0 ₪ ה /

 הליחתמ ןילופ ירעב .ימצעה ןוטלשה ד"ע קוחה תעש

 לכ לע םינד םינלופה םינותעה  ,תתינלופה  תונותעה תא ₪

 ראבלו םידקהל םה םיצורש ,הארנ ,העצה .התואמ .ףעסו 3
 תעד 'אהתש ירכ ,העצהה לש הכרעו  התוהמ תא רומו

 התעשב ררועת העצההש ,םיחוכוה תארקל שארמ ה

 םוקמ לכמ ,העצהה ןמ החונ  םינלופה תעד .ןיאש
 "ידסחמ, | םיבשותה ונהנ ידמ רתוי בר ןמז = .הילע והתשא
 לע עיפשהל תלוכיה םהל הנתינ אלו תימוקמה - היצרטפועמא
 עבקיש בטומ :םבל לא םה םירמוא ךכיפלו .  םירעה ינינע תות

 תיספורטופא ה יצרטסינימראהש ,הזכ לכגומ  ימצע : ןומלש
 המודה עיגתשכ םלואו .ושכע גהונה רדסה 6

 תיוג 8 תחש" םג
 .העצההל ם
 שיש ,תובורמה תולבגהה לע "םלועה,ב ונדמע  רבכ ונחנא
 המורב העצהה לבקתת םא . םירוהיה  ונל הרומאה קוחה
 שארמ םיעדוי ונא ירה ,ונילא עגונב 8 הב ושעי

 םינוקתה ד"ע םינדה

 .ןיאכ טעמכ הבושח היהה = - ,םידוהי םה ןהיבשוה בורש : :
 רשע השש םידוהיהל ויהי ,ורולו אשראוו .ןוגב , תולודגה ם
 הצעומה ירבח לכ רפסמש העשב ,הצעומב םירבח רשע ₪

 ןילבולב =. ורולב)  םירשעו האמו (אשראווב) .םיששו האמ
 ל תב הצעומב םירבח 'הנומש םירוהיהל ויהי ךלפה

 ,רבח םיעברא תב הצעומב םירבח העברא --- הזמולכו רג
 םרפסמ תמועל 85 9/, הלוע םידוהיה ןהיבשות רפסמש ,םיד/
 הצעומבש ,המודכו ץישולאיוד ,לשמל ,ןוגכ ,ריעה יבשות לכ
 וללה םירפפמה .םירבח השש קר םידוהיהל ויהי םירבח 95

 ולוקה, ןיעמ אלא םירעה תוצעומ ךותכ םירוהיה ויהי אלש  ,םיזנש
 ףיפונ םאו ,םירפופה רחא לש חלצומה ואטבמ יפל ,המודב 'ת'

 הפנ הגהנהה לא רוחבל רשפא קוחה תעצה יפל
 ה שאר אל תויהל יאשר ו 8 לכב רח

 " הברה הערה לע תוארהל ידכ .םדיל אבה בוט הרקמ לכ םיצימחמ
 -לופה םירבחה דצמ תולשרתהה םינלופה ינינעל םורגל הלוכיש
 םינבחהל היהי | ןהבש ,לשמל | ,הומולכ םירע | תוצעומבש םינ
 מא םיביסרנורפה  םינותעה | תועדה בור  םיסורהו | םידוהיה
 לכב  םיענמנ םניאש אלא ,ללכב תולבגה דננכ םיחומ

 ,םיאטילה םידוהיה
 *תוינכמ,ה תולבגהה .םוקמבש ,אנקפמ

 ןושלב בותכו אורק ערויה שיאל קר ןהנת הגהנהב .תופתתשהה
 -ומירה הקירמא לע הוב םה םיכמיס .תינלופ רמולכ ,הנידמה
 בותכו .אורק ערי םא דע רגל .חרזא תוכז תנתונ הניאש ,תיטרק
 הקירמאבש ,וללה רשויהו קדצה יבהוא םה םיחכושו | ,תילגנא
 ,םינש שמח ינפל ,התעהזש ,םירזב אלא גהונ וניא הז קוח
 = .הנידמב םיבשוי :ןילופ ידוהיש .ריעב ,הב ובשיתהו ץראה לא ואב
 . תוכלהתמה תונושלה תחאכ בשחהל לכות םנושלו םינשב תואמ הז
 ןושלהו = ןילבולו ץלרס  תוזוחמב  תינתורה ןוש לה ןוגכ  ,ץראב
 = םילוכוו ,ןיעב ונשי ץוריתה --אוהש ךיא .קלאבוס ךלפב תיאטילה

 קידצהל םיביסרגורפה 'םג .אופא < .הלילח עוגנל ילבט תולבגהה :תא
 .. , םתויביסרנורפו .םתויטרקומדב

 םיביסרגורפה | תעד ןיא הז  .תמועל
 ןותע קר .תרחוימ הירוקל םידוהיה םג ולדבגו תוירוקל םירחובה
 תוירוקה | תוריתעש ,היולג .החמשב זירכמ רחא ילקידר
 ךכ .י"ע 'ריפהלו תימואלה היצטינאה תא ירמגל לטבל תוחחוימה
 יכ ,חמש הז ןותע .תונגרובה לש |יתמאה .היפוא לעמ טולה תא

 רקלחנש = ,החונ

 ' הסחי רומג .יולג תולגתהל ריתע תוירוקל .םיהחובה וקלחנש ךותמ
 :םידמעמה | לכל --- םואל לרבה ילב == תונגרובה לש ערה
 <> תעיבק דיע ףיעסה דגנ .םואל לרבה ילב כ"ג -- םידבעושמה
 "לש  םננרוא ,"אטילעארזואה, = דוחיב . החומ : תודחוומ תוירוק

 \ תאז
 " רוחיבו ,םידוהיה םילוכיש "הנכפה, תא םה םיעדוי יכ ,תודוהל

 | ידיל םיאב םהו ,םירעה תגהנהל איבהל
 :\ הלבגה .עובקל היה ץוחנ

 = :תוכוש == ירמגל תויטרקומד תוצראב וליפא היוצ מה  ,"תיעבט,

 - \ םידוהיה תא הנוכב םילידבמ,-הז ןותע ןעוט--ץירציכ, .םיללובתמה



 ,םמצע ינפב הביטח ,םידוהיה תא ,םתוא םישועו םינלופה לעמ
 תבשחמ יריל ,םולשו םִֶח ,אובל םירוהיה םילוכי ךכ י"ע ירהו

 ינלופה .רובצה די ל ע םייקתהל לוכי  ירוהיה רובצה יכ ,לוגפ
 ..."וכותב אלו

 ' הירוקה לע םידוהיה ירמומ .םג .םינמנ .קוחה תעצה י"פע
 םעט העצההל השוריפב הנתנ הלשממהש ,הז הנושמ ףיעס ,תירוהיה
 םירמומה לש םתעפשה איה הקיזמ המכ דע הארה ןויסנה יכ ,ול
 .םילקירלקה לש םתמח תא ררוע ,םירעה תגהנה לע םידוהיה
 ועלבנו ירמגל תודהיה תא ובוע רבכש ,ורצנתה רבכש םידוהי,
 סנכהל וכזו םלגר תא ובוע רבכש םידוהי  ,ירצונה רובצה .ךותב
 -- 'תידוהיה הירוקה לא ףרטצהל םיחרכומ ויהי ,םימשה תוכלמל
 בושל הז רבד לולע ירהו,--: םילקירלקה לש םינותעה :םינעוט
 רעב עירפהלו | תורהיב ורלונש םירצונה תא ונילעמ קיחרהלו
 .,."!הרימגהו תיתמאה תוללובתהה אוה אוה קרש .רמשה לש ותוחתפתה
 לש םניתע םג הז ןורינב 4 ,םילקירלקה םונותעהל \ ;םהל הדומו
 דגנ המצע וז טבמ תדוקנמ 'החומ אוה םגו ,םיללובתמה
 ובושי יכ ,םירמומה תא חירכהל רוסאש רמוא אוהו ,רומאה ףיעסה
 לע ללכ . ודמע .אל םינותעה רתי .תתידוהיה הירוקה לע תונמהל
 יכ ,רברל ללב םידגנהמ םה  ןיא רשפא ,עדוי ימ .. הז 'ףיעמ
 רובכ לע ןגהלו (םה םלהק ךותמ שפנה ילפש םירמומה וקחורי

 אלשו םתערמ אלש םהילא םיפרצמש ,ךכ י'ע ללוחמה םידוהיה |
 נינעמ הז ןיא ירה ,םכותמ ומלפנ רשא שפנה ילפש תא םנוצרמ
 ,םינלופה םינותעה לש

 תעצהל | ינלופה להקה תער לש הסחי הת ע תע ל והז
 לש םהיתויכו תא .םיליבגמה . םיפיעסה .םתואלו = הרומאה .קוחה
 וחרכוי דוע יארוש ינפמ ,"התע העל, םירמוא ונא  .םודוהיה
 תגהנהב .םיחוהיה תופתתשה רבד לע וז תלאשב לפטל םינלופה
 הסחיב תימואלה .הלאשב ללכב לפטל וחרכויש םשכ ,םירעה
 רשא םיאטילהש = ,ועידוה  רככ םינוהעה .. ימצעה ןומלשה | לא

 הוש  תיאטילה ןושלה היהת םכלפב ייכ ,םישרוד .קלאבוס ךלפב
 םה ןיאו ןיידע םישחמ םידוהיה = ,תינלופה | ןושלהל = היתויכוב
 ויהי .אלש ,קפס .לכ ןיא לבא ,םה .םהיתושירד תא דוע .םיחפנמ

 . ןילופ ידוהי לש וז םתקיתש קספתו םיטעומ .םימו
 םכרד :וז  םיללובתמה | םידיהיהו . םייביפרגורפה םינלופה

 ןינע .הניא םירעה תגהנה תלאש יכ ,חיכוהלו רוזחלו היכוהל
 ןוקתו הנייגיהה : יכרצ רודס -- ירהש ,תימואלה .הלאשהל \ ללב

 םהב ןיא ריעה יבשותל םיכירצה םירברה ןמ המודכו .תופצרמה
 לרבה ילבמ ריעה ינב לכ  םידומ .םתובישחבו ,ינידמ רצ .םוש
 תגהנהש ,םאתפ וחכש וללה םיחיכומה לבא ,ןכ םנמא ,םואל
 . ,םילעופלו םיריכשל  תונוגה תורשמו הבורמ הדובע הקיפסמ רועה

 תא תוחדלו הז םואל ינבל .המידק ןיד תתל רשפאו רשפא ידה =
 ינינעב הבורמ הדמב תולפטמ םירעה תצעומש ;רחא םואל ינב
 םואלה ינב .יברצ תא םידקהל םוקמ/שי יארו ןאכו- ,רפסה יתב

 ןה .הזמ ץוחו . ,'וכו 'וכו רחא םואל יגב לש  ויכרצ לע 'רחאה =
 רשפא *תופצרמה .ןוקתו הנייגיהה יכרצ ידודס,ל  ענונב  וליפא
 ןיבו ,רחא םואל ינב םיבשוי םהבש ,םיעבורה ןיב לידבהל רשפאו

 ,,רחא .םואל ינב .םיבשוי םהבש ,םיעבורה םתוא = =
 ,השובכ האנש לש הריפסומטא ושכע םיפקומ ןילופ .ידוהי

 דע = ,ןילופ .ירוהי . וריכי יאדובו .שממ םהב .ןיאש םירשח לש |
 תא ןילופ ירעב . ימצעה ןוטלשה ר"ע קוחה תעצה תצצקמ המכ
 , םהינינע לע | ןגהל  םיכירצ םמצע םה קרש ,וניביו םהיתויכז
 ,תוירוקל .םירחובה תקולח רגנכ וחמי אל .יארוב ןילופ ידוהי
 חכ םהל ףיסומ ,תחא הביטח םתוא השוע הז רבד אקוד .ירהש
 ימיב ווצמ היהש ,תימשיטנאה היצטיגאה רחפ .תא ירמגל הריסמו

 , םחמב הטישי

 :ףירוחשה תא םה םג אונשלו תוזבהל .

 :חפנלמ ולשרתי אלו קוחה תעצהב רשא תולבגהה רננכ
 . סה .םהיתושירד תא

 .(3א אה | '
 |, קעידה יתש תא ףרגלמה רסמ רבעה עובשה ףוסב

 ו תינה תוצראב) הד בינ תנידמב .הַניִרו :וז ירחא וז
 ה ןינו םירפוד ןבלה ןיב ןיפורגאה תמחלמ הרמגנ (הקירמאב
 ןוה םלעה לכ תא דאמ הברה הנינע וז תורחתה ,ןוסנוזד
 וקנאתהב . םימוצע םימוכס וגצוה םירפזר | דעב , יפכו
 לע ונוחצנ ילגרל .קרוידוינ, ".ןוסנוה חצנ הרשע
 וה יג תובורמ תויושגנתה ץראה לכב ויה ףורגאה תמחלמב
 ןמ .ישוכ לש ןולמ שאב ופרש םינבלה .. םירוחשה ןיבו
 וחי םוו םןי לכבו ,"שיא תואמ ועצפנו שיא םירשעכ ותמוה
 ןופוארינב  ,הברה תולודג םירעב | דוע יכ ,הקירמאמ תואב
 \.1[שנה םיפיפומ 'וכו  'וכו יאול-ןפב ,היפלדליפב  ,גרובסטיפב

 עו לחמה סירפור דובכ תטקנ תא הארונ תוירזכאב םוקנל
 ,טטו"ולגנאה לע ישוכה  ןוסנוזד ליטהש "םתכ,ה תא םדא םרב

 ן ,ןממלו םדל םנואמצ ינפמש ,םיבעותמ םישנא ינש
 ₪ ואצי ,ןידטצאה ירוש ושענו םהילעמ םדאה םלצ תא
 םיקנייו םיללוע הנהו ,ינשה תא דחאה חצנ ,ויחאב שיא
 שש תיראש הא םירכומ םדא ינבו ,םד היוור תישענ המדאה
 ;ןיוטצאה רוש לש ורועש םושמ -- + המ םושמ לכהו ,ןטשל
 . ןבל--חצונש לש ורועו ךוחש

 עו ,הלאה םירברה ארקמל 'ענושמכ דמוע: התאו
 [וט ול הוה רכדכ היה "היה .םנמואה + הלאשה ךחומ תא -תרקנמ
 ,םהיחא םדב םניאמצ תא םירבושה ,םדא ילכואו םיארפ

 ! ( םנמואה
 ךנ :והמאיו "תוברתה | יפפורטופא, ואבי יארובו

 ניחמ תוברתהו  םייחה ךלהמ ,תויהל חרכומ ךכ | ,תויהל
 קינ ,םישח ונא העש התואב םלואו .םהימודו וללה םישעמה
 ₪: שי םהיקרועב םד םוקמב ,וללה םישנאה םירבוד םה

 קס םהל שי | םהיזחב בל | םוקמב
 יהטואה ןמ ונילא םיקעוצ םדא ימרד לוק .םהיפב
 ₪ ןיא ,תמא בוטרוק וליפא הב שיש ,העד םלועב ןיא
 טיח רשא ,הרוהט תוישפנ  בוטרוק וליפא הב שיש ,תוברח
 / -- !רבדה רקש . הלא ומב םישעמ קירצת רשאו

 וגו חכ אלא םלועב ןיא ייכ ,תוטישה ילעב םה םירמוא
 .ץ תוארהל םינמוה ןמ ןמזב אוה דיתעש ,ךיניעב רושחה לכו
 .ונא ,ךל בטוי = ןעמל ךכהד לעמ והריפהו םכשה ,ופורגא תא
 נוה םה הלכנ ירבר יכ ,ונל רמוא ונבלב יחה אירבה שגרה
 ',ןוע לכ ירסוחמל .םמצע םייחה תג םה' םישוע יכ ,וללה
 .!וה ,הלאכ םייה תויחל ידכ ךרדה תא תונפל ללכ יארכ ןיא
 ילו סהי םלועב ןיא םא :יכ ,ונל רמוא ונבלב .יחה  אירבה
 ,םולכ וב ןיא ,םדאל םדא ןיב ישפנ סחי

 א ןת  ."הניב םיעות רמלל,  ללכ  ונתנוכ ןיא םלואו
 רט הו ןכ לע יכ = ,וניבי .אל ועמשי םאו ,ועמשי אל ונתפש

 ,% לחב אל, = : רמאנ הב רשא ,לאהשו תרותב ואצמ לוספ
 ..% שחא יפלב אלא םינווכמ וגירבד ןוא ."חורב םא יִכ ,חכב

 7 [האה יבשות לא םידמולו הב םיבשיתמה ,הקירמאל םיאבה

 : ל ידוהיה םג רמלי יכ = ,עומשל .ונינפ הכת . השוב
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 השעי אל םנמואה .הער ול תושעלו רוחשה טווח

 םדאה אוה "ןכוסמ, םא :דאמ טושפה ושפנ ןובשח

 ,םחלו הדובע תושקבמ םירִי קושל איצומ .אוהש 'םוש

 םאו % םחלו הדובע תושקבמ :םירי קושל איצומ וה

 דחוימ םרו ,רז עזגל אוה ןבש םושמ  ,רוחשה םדאה אה
 + דחוימ םד לעבו רז עזגל ןב ידוהיכ ימ ירה ול

 תויהל הואתה יפוטשו ןוחצנה ירוכש ,םלועה יפיקת ,םה
 ףורגאה חכב אלא םידומ םניא םה םא ,םלועב םיריחוה
 לא ונא---.ךרדה תא םמצעל תונפל םהינפל םיחלוש

 םתיה ,ישונאה סתיה אלא םלועב ונל ןיא ונַא

 ו -

 השע רשא רברה תא ןיידע םירכוז  יארו "םלועהע ואו
 "סמוטנעדוי סעד גנומייצ עניימענללא,ה ךרוע ,רגינ נו
 רודואית בתכש ,רתסלפה ירבד תא הז ונותעב םיפדה יונ
 ידוהי לע =- "ותודהי,ל  ,ונרעצל | ,רזחש  רמומ ידו -
 לש וקיתב בר ןמז חנומ היה גניסל לש הו ורמומ

 רחאל קרו ,וסיפרהל הצר אלש ,סלפרק  ר"רה ,םרוקה ןו
 תאוה "האיצמה, לע לפנ רניג אב ומוקמבו סלפרק "זה

 ,םלועה ריואל "הבוטה תילגרמ,ה .תא :איצ

 הרומג תומשיטנא ירבד ופפדנש ' הנושארה עפה
 היכב, ןיעמ הזב שי יכ קפס ןיאו  ,ידוהי ןותעב סא
 ."םידוהי, דצמ .תודע .תדגהב רימת םישמתשמ יניררוצ
 התאנש תא ךכ-לכ המיעממ הניאש וז םגו ,תימשיטנאה |
 ןינעב רימחת יכ  ,תיסורפה \ הלשממה = ןמ .תעבות =
 חיכוהל .לשרתת אל יאדובו ,הצראב  חרומה : ידוהי

 ידוהי םה םיתוחפ המכ דע ,ומצע גניסל "ידוהיה,
 ידוהי  ריעהו רפסמ םימי  ינפל השעמ היה רכנו
 םיניטשמש םירברה בור יכ ,ןילרבב תושפנ שנועל ןירה תובנ
 .חרזמה ידוהי יפלכ - - קרצבו-- םינווכמ .םירוהיה לע םימש
 םה ריאממ ןולס (םתומכ--םדיב עייפמה לכו) םירסומהו םיו
 םירסומהו םירמומה תרצ ,הלונב ונכלהש םויה ןמל .לאושו

 ךירענ וללה חורו שפנ יאמט לא אלו ,ונל איה תימ

 ירוהי וחמש האחמה יכ ,רעטצהל שי הברהו הברה לנא
 ,היה הארנ .ףכ:לכ השולק התיה רניג"גניסל השעמ דגנב

 ,םבלל ןובלעה  .רעצ עינה םנמאש ,םישנא השלש ם
 להקה ינפב וקרי .קתש היצילגבש לודגה להקה רתו

 ארוק לוק היצילגב תונוש םירעב םישנךתודוגא ומסרפ טעומ
 לודגה ןובלעב .תוחמל ידכ = ,תוירבע = םישנ לש ג
 ..הניבוקוב  תנידמבו וז. הנידמב לארשי | תוגבל רוחוב הש
 גניטימה השעי הז לכ םעו ,הברה אוה רחואמ הה עו
 תוכירצ .הז םע רחי ,,בומ םעטבו לכשב רדתסי קר םא 7
 היולג האחמב תאצל הניבו קובבו היצילגב תולהקחל'

 ןמו הלכנה ןמיהברה וב שיש גורטקה דגנ לודנ פו
 םג .הנובוקובבו היצילגב תולהקה .הנאטחת לודג .אטח תל
 םידוהיה לעו ,  רבדב הנלשרתת םעפה םג םא .ונלובל םגו מ

 דועב תאוה תיממעה האחמה תא .ררפל הבוחה .תלטומ <
 תולהקה .לכ חכהיאב | ,יחכנה ץיקה ימי .ףוסבמ רחוא

 ץ 00 ו ו א םלועה

 להקה ןטלשל םתאחמ תא חולשל םיכירצ הניבוקובבו . היצולגב
 םוסרפ ירחא ףכית , הינמרגב רשא לארשי  תולהק ראשלו ינילרבה
 לע .ןילרבב להקה תער הפעב רבודמה ןותעב גניסל .לש ורמאמ
 םנצח הענל ולחה ,הערל>ויחא ,םילרבילה םגו  ,רניג :גיברול
 תדעב םנרפל ותריחב ןמז רשא ,רניג .יפ ,םכסומ היה זא ,ונממ
 לבא ,ינילרבה להקה ןטלשמ החרי = ,וז הנש ףוסב םתי ןילרב
 רבמבונ שדוהב .דמעמ קיזחהל ףיסומ רניגו ,רבדה חכשנ םיתניב
 הכירצו .ןילרבב הדעה יסנרפ לש תושדח תוריחב הנייהח ז'ש
 ןפואב יולג .יריל אובל  הניבוקובבו היצילגב ירבעה להקה תעד
 , םתציחממ רגיג תא ןילרב יסנרפ וחריש ,הזכ

6 
 .בולוקוס ,נ

 ריש רוד ו רנד

 (* ,ב .

 ירברב  אצומ, ינא ןוא ,קנילי לא יניעב המור הימרכ
 לשב ןואגו הואג ,שפנה תושגרההו תובהלתה ךכ לכ םתלוז שיא
 איה ,ונא וניתושפנב .תטלושה ,תימואלה  תולעפתהה * . תודהיה
 ,.תאזה תולעפתהה לא התוא המדנ םא ,עבצ תרסחו םדב-הינע
 ינב .םורוקב  ריהבהו הפיה .ןמ .,קומעהו בנשנה ןמ ,שיש המ לכ
 רבעה תונורכזמ שיש המ. לכ * ,תונקותמו תואנ תודמב ,םדאה
 תשגרה רחבמ ,ארפושר ארפושמ שיש המ לכ ,דיתעה תווקתמו
 התא לכה .-- הלכשההו הרוטלוקה לש .הנמשו .ההלפ ,שפוחה
 ,<םימשיטנאה . לע ..םמותשמ ו. נ.ג יא + ינא .הדומ .-.תורהיב..אצומ
 : .יקירס . יקוב וב : ולת ,רתסלפ (:הימרכ לש וזורכ .תא ושעש
 ...םילועמכ םמצע תא םיבשוח םידוהיהש ,ךתוח תפומ רותב והודיעיו
 יוליעה"תבשחמב ולת םהש ,ןבומ. וילאט | .תומואבש .םילונדכו
 םע ואצי אל ולא לבא .רובעשו שובכ תואת לש םיממז תאוה
 ."םידוהיהש  ,ורינה דגה קר ולא ',הער .תוברתל הלא םהיתולילע
 תימואל הבחו הגלפהו תובהלתה ילעב רמולכ ,"םיטסיניבוש, םה
 .ןכ םיחיכומ .הימרכ ירבד יכ  ,תודוהל ונייה םיכירצ יזא ,הרתי
 - המוד אוה הזבו -- הב אצומ אוה ;תודהיב לכה אצוט היה אוה

 ,6 הלודגה תיתפרצה היצולובירה לש היתונויגה תא םג--קנילי לא
 םימעפ. האמו 6%,  תורהיה לש התוקיתעב ראפתמ אוה םימעפ האמ
 איה קרו איהש ,תרחוימה תוכזה תא תודהיל פחיל ןוכתמ אוה
 רבדמ ונניא אוהו ., ('"ךומכ ךערל תבהאו, תוצמ םלוע יאבל הנתנ
 5 רבכש תוערואמו תונויזח לע וירבד תא .אשונה ,תוינומדק רקוחכ

 7 1 ובק ד"ע ומכ תודהיה דע רבדמ אוה ,םלועה ןמ ולטבו ורבע
  י"ע םנמא  תדחאנה  ,"םלועב .תחא הביטח, .לע ומכ ,םיקו יח

 לש .ןבלמ איצוהל ימכ : ,רובד ידכ  ךות לבא  .היגילירה ילבח
 ןמ הלוטנ היגולואית וזיא איה תודהיה .לש .הינילירהש ,םיעומה
 תורהיה לש :היגילירהש ,ראבל ןוכתמ .אוה ,הובגל .הרוסמו םייחה
 .לשו תומילשה לא הפיאש לש ,תוריח לשו םייח לש היגילור איה
 .6' הרבחהו  תודמה ןוקת

 ,94 רמונ "םלועה,  ןיוע (*
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 ינש לש םהיתואצותו.  םתיצמתב קימעמ :התאשכ | הנהו
 םה .םלועה לכב םידוהיהש :הלאה םיללכה
 אלא ,יתד לדבה םירחאמ םילדבנ םנמא םירוהיהש ןז"לז םיברעו

 --,תודמהו הרבחה תה ,תומילשהו םייחה-תד איה םהלש וז תדש

 -- אלה +הלאמ תאצויה תביוחמה תונויגהה .האצותה איה המ
 ,טילחמ הימרכ  היהש הממ רתוי אל והז .םע םה םורוהיהש
 -- הימרכד אבילא .טילחמ היה אוהש הממ תוחפ םא יכ

 תא - ללוכ ונניא "םע, םשה  >.ןוילעה םעה תניחב םה םירוהיה

 רומעל םידוהיה םיכירצ הימרכ לש ויתועד יפל  ,םנורתי ירדג לכ <

 תוללובתהמ ענמהלו רמשהל םיכירצ * ,ימצעהו  ררפנה םמויקב
 םע' , רמתיא .אללכמ אלא ,רמתיא שוריפב אל הז רבד .תיעזנ |

 תא תוכזל רשכיהש רע ,ךכ לכ ומצע תא חצהצלו ןרעל הכזש =
 ,תולועמ רתויה תויתמאב תיעבטה ותנכהו ונורשכ י"ע .םלועה

 ' םירחאמ | םידרפנ

 * תירקיעהו הנישארה ותבוחש ,רמול ךירצ ןיא ,תונדועמ רתויה

 לע הימרכ רמע ולא ,ורהטמ תבשי : לבל ריהז
 יכ ,םדיקפת לכ תא ואלמ רבכ  םידוהיהש

 ןיעמ | ,"ואצו םכתאובנ .ולכ, :םהל רמאל היה רשפא התע
 הימרכ לבא .םירצונה ימכחמ םיכר םהילע םירווגש הרזגה
 םידיתע ושעש הממ רתוי םידוהיהש ,רברה תא שינדמו םיעטמ
 תוידוהיה תועדהש ינפמ ,ןקתל םידיתע .ונקתש הממ רתויו תושעל
 תוטלושה ןהל תודגנתמה תועדה תא חצנל וקיפסה אל דוע

 תויהל :איה
 ,הפקשהה .תדוקנ

 םויק םייקתהלו רמתשהל קר אל םידוהיה םיכירצ---ןכבו ,םלועב
 תא אצומ הימרכ ,םחלהלו לועפל םג ךא ,"השעת לאו בש, לש

 ,הזב וב םידמוע םירוהיהש ,ערה רמעמה לש .תישארה הבסה
 -- הז .יפל | ,תוידוהיה תועדה וחצנ אל רוע תומוקמ .הברהבש
 תמחלנה תידוהיה הרותה אוה אוה ומויקל םחלנה ידוהיה םעה

 םעה םג חצנו .זא ,תידוהיה .הרותה חצנת םא  ,הנוחצנ ליבשב

 -- תורואנה תוצראהמ הברהב תידוהיה הרותה החצנ  .,ידוהיה

 -רכה תוצראב החצנ אל ;םהל םולשו םידוהיה םג  וחצנ
 איצומ הז ןפואב .ערב םיאורו םידוהיה םג םילבוס --- תוירב
 םלועה לא הפינכמו = ,ירמוחה םלועהמ הלאשה תא  הימרכ
 ---תררחושמ אתיירוא ,אתולנב לארשי---אתולגב אתיירוא .,ינחורה
 םירוהי לש ןינע הנניא אתיירואהש ליאוהו ,  ררחושמ לארשי
 הזמ תאצוי .ךכיפל ,םידוהיה לכ לש ןינע אלא ,תחא ץראב
 םידוהיה םיבייח תורואנה תוצראב רוחיבש ,תחרכומה הדלותה
 ירבדב . אצומ התא ןיא םלועל | ,אתיירואה | ןוחצנ | תא * ברקל *

 תא אלא
 רבדמ :וננוא

 ,ילכלכה .דצה תא וא ,יטילופה דצה תא הימרכ
 תופיררה ד'ע רבדמ אוהשכ ,תינחורה הזיטניסה
 חפונב ,ןהילע רברל םיליגר ויה םירחאש חפונה .ותואב ןהילע

 ןטישפמ | אוה  .תוימוקמ |" וא  תוינמו  תובסב  ןתוא  הלותה
 ןהישרש תא אצומו. םיטרפה .תוערואמהמ ןרקוע = ,ןתוימשגמ
 דגנכ תוידוהיה תוערה לש .ןחכ תועירגב רמולכ  ,הניכבשה-תולגב
 לכ = ,תוישונאב הטילש ןיידע ןהל שיש ללכב תוערה  תוחורה
 .ימלועה קרצל דחא ןוגמיה ,תחא הזואיתופא םה .הימרכ ירד
 קר .אוה -- תואחמ החומ םג  ונניא אוה ;ןנ וק מ וגניא אוה
 קר הארמ איהו ,לארשי ' תרותבש רואמה ןמ שגרתמו. לעפתמ

 םש ,לבת :יבשויל ריאמ הזה רואמה ןיא םשש םוקמ לכב יב <
 ולאכ הרואכל םיארנ הלא וירברש י"פעאו , עשרהו קשועה םוקמ
 תובאלמ, :ד"ע ופיטהש םיפיטמה םתוא לש םהירברל םימוד וה <

 יפיטמ, ..ללכו = ללכ 'םהילא םימוד םה ןיא תמאב'  ,"לארשו
 ,הרבועכ םהל הארנש רבדה לע רימת םיזמור ויה "תוכאלמה =

 ךשמהה תא השדחה תרב הל האצמ רבכ תילארשיה .הרותהש
 .הזה ךשמהה תא הכרצ לכ האצמ אל רועש אלא ,םולשתה תאו
 ; םוש 'אצומ :ונניא ,השרחה תרה םע :חכותה אלש י"פעא ,הימרכו

 | חימ אוה .ךפהל ;לארשי תרות ןיבו .הניב ליבקמ וק
 / שו ךועו  .ללכ המגוד ול ןיאש רבדכ המצעל לארשי
 תהיה ר'ע קר  רבדל ויה םיגהונ "תוכאלמה יפיטמ,
 האוצוהל \ ,תימוקמ .הרוצ הל תתל םילדתשמ יהו
 הוה שגרומ .םהלש תומא 'ד ךותב המצמצלו התוימלועמו
 מ לודג קלחשו הנירמה תפשב לכיהב םיפיטמ .םהש
 וזה תא עומשל םה םג ואב ילוא רשא םירצונה יפלכ ןווכמ
 לוו ,חלכגומ תוימוקמ םוש ןיא הימרכ ירברב הז תמעל
 8 הימרכ היה אל ףופ ףוסש ינפמ ,ץוח יפלכ הזימר
 ינו נהלנ היה אוה .טעמה ןמ טעמ אלא םיקוספב שמשמ
 עהיח אלו שרדמ לעב היה אל אוה לבא ,קניליכ גילפמו
 / ןקחמ ינימב םתוא לבתמ היה אלו תוארקמה תא
 | .תונשררה

 ולאה יב = ישארה , לרבהה לע  דומעל = ךנוצר
 ות לע רומע ,כ"חא סנאילאה ןיבו ,המויקו התיוה תלחתב

 כ
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 ןע םידוהי אצומ התא םירחואמה = םינקסעה  ןיב  ,"תורדרתסה
 4 |מ לעפתמ היה .רודיזיא ברה  .תויוגה רע םיבהלתמ
 ,יונ טעמכ היה .ךפהל ,הימרכ (הביבחה תפרצ) וס
 החאוה ,ינוצר ,יוג טעמכ היה אוה , תודהיה ןמ לעפתמ
 אוטחיהו ,הלש הקיטילופו התוברתו הנושלו תיתפרצה המואה ךותב
 וה וייחב ,םיינירמה וישעמב תומשגתה וב התיהש תויתפרצל
 פוהילע הנעתמ היהש ,ותודהי תא רכז "פנאילא,ה לא אבשכ לבא
 :,תאוה תורהיהש רכזו ,ס"היבב קונית  דוע  ותויהב הליבשב
 תישונאה - .תומלשה  תיצמת אי ה = ,התוא עדי 'אוהש
 (ה לא והואיבה תאזה תימינפה ותרכהו הז ונורכזו ,.ירסומה
 לא וא ,הרבח לא אבש ימכ אל .הילא אב ךכיפל , "סנאי
 של ,ללפתתל אבש ימכ אלא ,רסומ לא וא ,םוירטסינומ
 ,''תרובע, ךרד היה הז = ,"יזיגיליר טקא, ול היה הז ,חיש
 !נש יויניליר ךרצ .הימרכב היה יארוב ,וב רפחה תא םילשה
 "ומ ךרדכ הרותה רומלב | ,תווצמ תריטשב וקופס אצמ אלש
 'זטענ הנודנש וז .תונודזהב  וקופפ אצמ ןכ לעו ,תרוסמ לעב
 ; .לארשי-ללכ 'םע

 ₪ ,הלודנה תאו תורישעה תא אצומ התאש םוקמבו
 'ושונ לש יתובהלתה .השלוחה תאו תוינעה תא םנ  אצומ התא
 ₪ טעמכ תוישממה תולועפה לבא = , תוישממ תולועפל הכמסנ
 זוהתה הפיאשה .הפיאשה תוממור לא ןוכנ סחי םושב ודמע
 המ ינ .תושעל היה רשפאש םישעמה ליבשב ידמ רתוי
 םנוצ ונא .וז/ הלאש + הימרכ :לש ותרות פיע תושע ל ךירצ
 אה רוטקיו לש .תישונאה .ותרות לא םחיב ,לשמל ,כ"נ לואשל
 וה ,חפרצל הבוחמ = ישונא טסאיוותנא כ': היה אגוה .רוטקיו
 .וחואה -ריעכ ויראפ תא - ,םלועה-רואכ  תפרצ תא האור היה
 ל ניו בר ,סמחה ילעב .לכב רעוג היה .אוה ;תוישונאה זכרמ
 שה קרצה לע הנגהב תפרצ לש הרועי תא היה .האור .קושע
 ,יווומ תוחרופ תויתוא .הלאה םירברה לכ וראשנ לעופב לבא

 .השץמגו הייחב םשגל תמאב תפרצ התצר | ולא ,לעופב יכ ןעי
 הקטע לכ תא  לטבל התיה .הכירצ זא ,תוישונאה תופיאשה תא
 ה עמ ,'וכו הוצמ תומחלמ קר םחלהל ,הלש אקיטילופה לש
 טלה  ,םירובג לש - היסנכ .תושעהל .תורהיה התיה  הכירצ
 מ לש \ המרגורפ - רפח היה .הימרכו ,ימלועה .קדצה יאיבנ
 חו גולה .גלרל ןכ לע היה םונאו ,תאזה .תילכתה תגשהל
 ₪ תחל--ההכה .תימויה  תואיצמה = לא .הזה .לאידיאה  ןמ

0 



 , . םידוהיה טפשמ תא
 תסנכנו ,לודגה .לאיריאה קסופ רבכ .,הלאה םימוחתמ

 םידוהיל .תיאפוריא הלכשה ןתמ  ,הירדגו] היאנת םע ת
 רבדל ןיא לבא | ,ליעומ רבד יארוב .אוה ירה  ךשחה תועו

 , תודהיה ןורתי לש לאידיאה םע י מ יג פ ר ש ק הוה ל
 םידוהיה תא דהיל הבוח הזה ןורחאה * לאיריאה .ליבשב
 םידוהיהש דעש ינפמ  ,םיבהלנ םידוהי ויהיש ידכ הרואה

 םישענ הרואה תוצראב םידוהיה ,םיאפוריא םישענ  ךשחה חו
 ,תודהיה תלעמ לש הקמוע לכ תא ךוע םישינרמ םנואו

 תמאב םמצע תא שיגרהל םילוכי םניא וז השגרה ןורסח
 םיאנת שי בוש | תולדתשהה | עוצקמבו' ."לארשי = לכ = 'םיןנ
 ןהינינעב ברעתהל תושרמ ןניא ,לשמל ,תולשממה 'םא :,םוו

 .תידוהיה השגרהה לש חכה תגרדמב יולת .אוה בוש הזה
 י"ע תרחואמ הקזח = הנלפמ ,םייעושי לש הגלפמ ,לשמל
 םיבהלנ םיאנק םה הישנא לכש הגלפמ * ,םיקזח םיותד ם

 רתומ אוה  רבד הזיא | םילאוש םניאש ,םתרטמל םיאנקמ
 םוקמב .םהלש רתיהו .רופיא  יללכ םהל שיש ינפמ ,ךוסא \\

 ,הענצב םישוע --- הענצב ,יולגב םישוע .,יולגב תושעל רשפו
 ,וא .םהלש םלועה -תפקש הו ןיכר ע םהל שש ו

 לש רשק --- ילרבילה רצל --- םישפחה םירדוגה  תרבח ,
 ;תורבחתהל ימינפ חכ םע ,םלועה לכב םירבחתמו םיפתתשמ

 םהל תרחוימה הפקשה י"'ע םירחואמה .םיטסילאיצוסה ,לשמל \
 ימינפ דום י םידוהיל היה ולא .הלכלכה ינינעב םיפתושמ םינו
 חכה לבא ,תובכעמ תוינוציחה תובסה ויה אל :ילוא וא הו

 ,"סנאילא ,ה-- תא -דפול -קר -קופסה -םידיחי .רפסמ .לש-.הוה <
 ךכופל ., תכלוהו הפיסומ תובהלתהב התוא לכלכל קופסה ל

 ,תורדתסה,..ל ה ג ל פמ לש אמר ארוטמ תיחרכהה הליפנה תא וואו
 םילוכי הימרכ תא ,הגלפמ התיה "םנאילא, לש .התלחת

 הטיש לעבו הפקשה לעב שיא םיניבמ ונאש ומכ ןיבהל וג
 תודחא -- איה הטישה ןתודהיה ןורתי -- איה הפקשהה הווי
 ולא ,תופתתשהה תבוח ,תוברעה תבוח ,םלועה לכב םידוהיה
 עיגהל היה ךירצ יזא ,םישעמל ויתועד 'תא .ךמוס הימרכ הח
 תא תושע ןעמל ייכ ןעי  ,תידוהיה הרוטלוקה לאו * תוומואלה לא
 ידוהיהש ,תיגולוחיספ :תורשפא רשפא ןעמל  ,םירובגל םידוהיה למ
 ירוהיהשו * ,ינימורה  ירוהיל חאכ תומילשב ע"א. שיגרי .יתפרעה <

 ם דא כ ,וימי לכ ךא :א"פ אל | ,לדתשי יקלמיאה וא ילגנאה
 ךירצ -- היסורב \ ויחא .תבוטל ,ומצע ליבשב לרחש

 השגרהה אהת ןעמלו ,ראמ הקזח  היהת  תידוהיה השגרההש "
 תא שדחלו םידוהיה תא זכרל ךירצ הכרצ לכ הקוחי תידוקה
 ןושלמ הזה םוגרתה לא, לבא ,םשפנ תא םתרכהו םהיתועד ח
 ותשגרהש ינפמ ,הומילשב הימרכ עיגה אל השעמה ןושלל השגרה
 הז "רתי, ..ירמ .רתי תינחורו .תטשפומו הבגשנ  התיה .תידוה+

 ,"ימר/ לוטננ, <

 לא החיתפו אובמ הימרב לש יסנאילא,ה חתיה תאו .לכבו /
 הלודג האחמ התיה הימרכ לש "סנאילא,ה | , תימואלה הדובעה |
 םירוהיה  רורפ איה \ תוללובתההש = ינפמ = .,תוללובתהה | דג <

 ןמ  תטלומו תפטוק התיה זגכשאב תוללובתהה ,ינחורה .םרווש <
 בל המש התיה אל תוללובתהה .דחא הומו דחא הזמ תווהח <
 התיה ילוא , םיצחלנו םיקעומ םה םשש תומוקמב םירוהיה %
 המירה אלי םרה ,תופידרה ינפמ התיכשמ ירדחב תתעבנו המהונ
 ,רובחה תא קתנל קר  תופחנו הצא  התיהש ינפמ | ,הלוק ₪% |

 רישיהלו ריבגהל  ,הל ביבסמ  רשא לכ לא .רמצהלו ח

 : וש פא ם קל הא
 יי וו

 בל | לע .הלע אל | ,םימילשהו םיררושה | םינינעה לא לכה
 ץרא רכז ףא ,ךפהל :נ לארשי ץראל ןיע .תאשל םיללובתמה
 תישאר טעמכ--"םנאילא,הו .היניעב ץוקכ היה םירודיסב לארשי
 ר"ע .םולח .תוללובתהה המלח אל , לארשי ץראב החיה הילעפמ
 הסינכה ."סנאילא,הו  ,חרומה :ירוהילו הל המ יכ ,חרזמה ידוהי
 לא יעבט .שגר התוא ךשמ ולאכ ,חרזמכ הבורו השאר תא
 הלא,ה .ירבעה ריתעה היהי םשו רבעה היה םש רשא ,םוקמה
 םגתפה םע לארשי לכ םירבח תרבח איה המכ-לכ ,"סנאי
 לע תוקובחה .םידיהדתופכ למס םעו "ז"לז םיברע לארשי לב,
 דסומ ,יחכנה הנויבצ לא בל םיש ילב | ,איה ,ץראה רודכ ינפ
 .תימואל הנ כה לש

-- 

 ,ושא

 ,הָלָּיְלַה םּוהתָּב ל5 םַלָאְנְו בַש הָנְָ
 וה

 !הָלָיְקַה לא קֶטְצְל יִשְפִנ הָחְלִּכ המ
 (ישפנתקפצ לע יל הָנַַ המ. ךא

 + יִנָאְדְג םד אפיִא םֶלֶאְא

 ,ןהכ .בקעי

 הא ישפנלו יל .םמוד חְֶהֶא קב
 .הָכָּכ תוגהל .ופרד ופוגיהלילה

 (- -  חָנִָמ גינְהּב שיא שינרנ ילואו
 ,הָרְצְל חַא טָבמ ןיעמ ,טָבמ

 .איְִי הָמָחְנ לש תחא ןֶרְ יינְטל
 - רש א :םֶמּוד הָּגִהֶא הגָהְו

 יד רָבְכ הָיָה = םיִאָלְַרודּכ ה
 .הָאְלַה ּקְְַָו יב יתקחש

 !והוגישה ,ויִרָחֶא וצור ,םיִדְלה

 ,ויִרָחַא ץּורָא שי םָו ,ול יש ןיא - ינָ
 7 וילאמ םג לפי יול ם =
 ,יִקֶשָח רחא רודכל.- יִנַ
 טל וז ולַּכ רּודכל | ,

 = ומ טחלו וז םֶלועְה לָבְלּ

 ,ץפחא עשפשלו וב שפתל ,ץפֶחֶא וב
 6 - .ירשא אוה אוהו

 ! יִרודַּכ ,אוח אונ ףא .אּוה הפ ,וה
 ורעב וב ,יתועְבְצִמ ּווכנ רבב

 והה:רקימ .יפעפע 'ובָרצִנ רב
 .הפרשל יהֶא יִּכ ,עדוי .ינאו

 ,ּנמ יִבָבְל 'ףשמ לכוא לב !אל א

 ל לי ו 5 0% ל 7 2% 2



 !13 ץפָחֶא יּכ
 ,ומט ףּועְלו ולֶטְלַמְל ,וב עַשְפְשְל

 ,םיִקָחְשהתציפק יִדְכ ךותְּב וב יִּתְשַפִּ וארו 0

 -- רעו נאו ירָשְבְּב שא חַלָש ג !ואר
 .רפאל יהֶא יכ ,עדוי ינו = =

 רַעַפַה אבְכ
 ,םיִמָ הָעְבְש יל יִרפֶא תיראש רפו 0
 תומָדא לע שיא יח יִכ םָג עד אלו %

 ... שיִאָה תַמּ 0-0

 - = (+דבָא דבא ירשָאב .הָההַמלְ

 ;יַמָע שימי םֶלּעָה לָּכ  הָשיִרְחַא
 ...וחש םיבכוכהו ילָע חש הָליִלַה

 !סָה
 ...ּנְלְלמִא הּכ ,ּונְרשֶא הכ ּונָלָב

 .(ה"סרת טבש)

0 

 .הָנַּפ שאר 0
 (ףוס)

 48,000 לש תטש תפפות (רהה םע רחי) הנפ שאר תמרא
 תוחפשמ םהמ ,שפנ 518 הבשומבש םיבשותה רפסמ .םנוד
 ,(תושפנ 995) תוחפשמ 49 "םירז,ו (תושפנ 988) 41 םורכא

 5 ,םירלדנפ %  ,םירגנ 8  ,טיח ,םידיקפ 9 םיאצמנ םירזה ןיב | |
 תסנכה , תיב שמש ,בר ,םירמה 5  ,ןבלח ,םיחפנ 8 ,םיחחפ'
 תונגו םישבכ ,םיזע שי הכאלמה ילעב בורל .םידחא םינרנתו
 .הנומש הבשומב שי . תויונח קרו <>

 הבשומהל הל שי ,ברועמ קשמ אוה הנפ שארב קשמה :
 העשתו םישלשל וקלחנ ' םימרכה ..תועיטנ תמדאו םיערז .תמדא '
 הנאלאמ ןיממ םה םיבנעה ,םנוד 55 ןב אוה .קלח לכ :,םיקלח |
 םנו ,םיקומצ הנפ שארב תושעל ובשח הלחתמ .ךאמ חבושמ
 הנפ שארש וחכונ כ"חא לבא .דרפפמ םיחמומ הז םשל ואיבה |

 םיקומצה קסע תא ובוע ןכ לעו ,אפוריא םע תורחתהל לכות אל
 לע ,הרופמ :ותריכמו ',בוט .אוה ןייה .הגאָלאמ ןיי תושעל ולחהו

 ,לארשי ץראב םימרוכה לש יללכה טקירניסל ,דחוימ הזוחי יפ = =
 הלכמה הריסקוליפה תלחמ הנפ שארב הצרפ ןורחאה ןמוב לבא \
 דועו .תתחופו  תכלוה  םימרכה | תסנכה  ,םינפנה תא

 םימרוכ תאוה הנשב ואצמנ . ירמגל ודחכי הנפ שאר ימרכו טעמ
 רשא םוקמה תא םיסכמ תישו רימשו ,םהיקלח תא ודבע אלש |

 ,םיענה והיר תא רדמסה ןתנ םש
 אוה הנפ שארבש םידקשה רעי .,םה בוט קסע םידקשה |
 םירשעל וקלחנש םנוד 600 וב שי ,לארשי ץרא תובשומבש לורגה
 םינכה הו  ןטק קלחש םירקמ ויה ,קלח לכל םנוד ₪6 ,םיקלח
 ןובשח תא יל הארה רחא רכא .הנשב 'רפ 1009 היקנ הסנכה

 ינפל  ,תואצוההל :הוש הסנכהה התיה םינש עברא ינפל ,וידקש >>

 ' םנסה ןמ ,הנשב 'רפ 11,540 תולוע ,רפסה תיב 'צוהמ ץוח -

 יתש ינפל ,'רפ 400 תב היקנ הסנכה ול הראשנ םינש שלש

 הפ 500. -- הרבעש הנשב ,קנרפ 800 --- םינש
 .העפנ םהל ןיאש הלא  ,העירז תמדא שי רכאו רבא לכל

 ' נא לש םלש קלה  .העירז תמדא םנור 0 םהל שי ללכ
 ,העב היקנ הסנכה קנרפ 1900 עצוממ ןובשחב טינכמ העירז
 "לע קה םיחישמ םה ;םתמרא חא םמצעב םידבוע םירכאה ןיא
 " ונע .תרח שי םהמ רחא לכלו ,קשמה תא םילהנמו הדובעה
 "ןנומ ,הנשב םינמוזמ 'רפ 80 האובתה ןמ שמוח רבלמ ,לבקמה
 תזמלמב .םיערא םילעופ םג םירכאה בורל שי עובקה תרחה
 " .םלעופה תדובע תא םיריעצה םידבוע םיריעצ םישנא ןהב שיש

 " ןע הל שי הבשומה ,תומהכה לודג םג איבמ רכינ חויר
 "החרפ ,4? םיפוס :םהמ ;1065 הלוע םישארה רפסמ ,בושח
 .םֶע ,184 םילנע ,189 תורפ ,108 םירוש ,?8 םירומח 0
 " הומהנ לודגב םיקסוע םניא םירכאה םלואו ,485 םישבכ ,1
 " ןואקכה םג הרסח םירכאלו, ,תומהבב לופטח אוה השק . יוארכ
 ' הממ הצרפ םינש שמח ינפל .תומהבה לש תואירבה תרימשב
 "ו הערמ םוקמ .ותמ םהיתומהב לכש םירכא ויהו ,תומהבב
 "ו ,ןענכ רה לע -- םידי בחרו  לודג הנפ שאר ינבל םהל
 . בר עפשב הבשומב םיאצמנ םימ .תוניעמ

  הננשח יפל ,תולדגו תוכלוה הבשומה לש תוסנכהה
 ועונ 1906--ל תנשב הבשומה . הסינכה א'קי לש ןורחאה
 114905 ומורב 1907--8 תנשכו ,85,294 וטינו 'רפ %

 < תיקח הפנכהה התיה הרבעש הנשב .'רפ 68,080 וטינו 'רפ
 ,קנרפ 148% הנפ שארב רכא לכ לש --- עצוממ ןובשחב

 "= ;הרימש : ןהב וללכנ .תונטק ןניא הבשומב רובצה תואצוה
 . רוצה תואצוה לכ ,(טחוש ,תסנכ תיב) תדה יכרצו האופר

0 
 "פל ,הבשומה - תנתונ  ראשהי ,  רפ 5506- תודיקפה- תגתונ הזה
 1477ל רכאו רכא לכל רובצה תאצוה תולוע עצוממה ןובשחה
 רפ 18% רכאהו הנשב 'רפ 184 תודיקפה תנתונ הזמ ,'רפ
 < ,הה ןובשחב תוסנכנ . ןניא .רפסה תיב  תואצוה) .הנשב
 / .(חומאכ

 < םומשו םיברע םירמוש ןיב  הקלחנ הבשומה * תרימש
 - .פומשה .םיררה םידוהיל הרסמנ םידקשה רעי .תרימש , םידוהי
 ..10ו6 (הרימשב ךרצ שיש .תעב) .םישרח 5 דעב םילבקמ םידוהיה
 - --הפוסבו .םירמוש .העברא שי הרימשה תפוקת תישארב ,'רפ

 . .טטירוטבא םמצעל שוכרל םירמוש רותב םיעדוי םירההה .השמח
 .,,םישפחה םיאורבה ייחל המודה םהייח ןפואב םיברעה .ברקב
 םמצְעְל שוכרל .וחילצה םיבכור. רותב  םתוניטצהו םבל  ץמאב
 ,םיבנגה לע המיא המאב םה םיליטמו םירכאה דצמ ןומא

 רמשמ ,םינחמל .םג אוה אפור הנפ שארב בשויש אפורה
 .תואירבה .בצמ .תחקרמ תיב םג שי הבשומב .הלעמה רופיו ןרריה
 . בוט הבשומב

 טארב , ןוילעה לילגה .לש = תוריקפה זכרמ אוה הנפ שאר
 תונרעתה .לכמ תקחרתמ תודיקפה .יקפירבלק 'ה רמוע .תודיקפה

 םיונאה ןיבו הניב ןיא ןכ .לעו ,הבשומה לש םיימינפה םינינעב

4 

 = ףסננה תיב שי הבשומב .ןותחתה לילגב םיוצמה םיכוכחה םתוא

 , .יםילחוימ םינינמל הבהאה הלטב אל הו לכ םע לבא ,הפיו.לודג
 ום'ורפסל םג .דחוימ ןינמ שי .ןיזנכשאה ברה תיבב דחוימ ןונמ שי
 לרוחב 'רפ ₪0 לכקמ ברה .םה  םידרפס "םירז,ה ןמ לודג .קלח

 ו ךירצה .רתוה תאו בקיה לע ותחנשה דעב  תודיקפה תאמ
 - יתפצב הקולחה תאמו ותדע ינב האמ לבקמ אוה .ותפנרפל

 ה ןיו צ מ ה גונרפה ידיב אצמנ הנפ שארב רפסה תיב
 רפפ תיב .רותב בומ םש ול שכר .ורפס תיב  .ץימוקלו החמש
 .תוונע תא רבוע .ץימוקלו יה. ,לארשי .ץראב בוט .רתויה ירפכ



 רפסה תיב תא לגסל לדתשמ אוה ,ןורשכבו .תוריטמב
 הבהאה תא  וידימלת ברקב קוחל לרתשמ >אוה = ,רפנ

 לע דבענה תוקרי ןג אצמנ רפסה תיב רי לע ,המראה זו

 םיחקול .םהו תוקריה תא םירכומ םמצעב םידליה , ודומה

 רשא ןטקה וקלחמ חיורמ דימלת לכ , תופנכהה תא םג טו

 םיסחיתמ = םידליה 4 ,הנשב בור 5 ךרע) קילשוב הושעמ

 גנוע .ןגב \הרובעה ., םהיתוגורעבש חמצו חמצ .לכל .הפוהנ |
 ןגב םיצע .עוטנל ץימוקלו 'ה ליחתמ ושכע .םירלול א

 .תועיטנב םג לפטל ורמלי .םידליהש ירכב ,רפסה

 תיתפרצ :תורז תופש יתש םיהמול הנפ שארב רפסה תינב
 תיבב תטלושה תיתפרצה הפשה התיה םינש רשע ונפל  ,תונוע

 היה ךירצ םלואו ,המוקמ תא תירבעה הפשה השרי תעכו רט
 הבשומבךרצ לכ הב ןיאש ,תיתפרצה הפשה רומל תא ירמגל לטנו

 .םירחאה םירקעה םידומלוו
 רפסמ .הנשב קנרפ 8000  תולוע רפסה תיב תואצוה >>
 ,66 -- םידליה ןגבו 440  רפסה תיבב תורימלתהו  םידימלחה

 ,תורפס ,הירבע םידמולש ,םידימלה 85 םירקבמ הלאה םיוועטה
 75 . עבטו ןומש

 הזכ ןוגה רפס תיב הל שי הנפ שארש ,הזה רברה תורמל
 םיחלוש םניאש םירוה תאו לכב הב םיאצמנ ,םינונה יו
 תברק .רמלמל םתוא םירסומ םא יכ ,רפסה תיבל םהידל

 יכרצב םידומ םניאש .םיקודא שיו  ,הבשומה לע  העופשמ
 רומל דעב םלשל ,ןבומכ  ,םיכירצ םהו ,םישדחה .ךונחהו'רו
 , םירשע דע "הלוע  דמלמה .ירימלת רפסמ .;םפסכ .בטימב םתו

 שאר איה הקוחר .הבשומב םיחתופמ םניא רובצה יח
 ,הינמור ידוהוו  ,םהיתולאשו לארשי .ץראב םייחה יזכרטמ הע

 רובצה | ינינע ירחא ללכב םיטוהל  םניא ,הבשומב :בורה םזו
 העיפשמהו הנפ שאר לש ןילופרטמה ,תפצב םגו ,היסור .יזוהי
 םידסומ םג ןיא הנפ שארב ,העונתו .םייח לכ ןוא ביג  ,הע
 ןיא הנפ שארב .הנממ תונטקה תובשומ הברהב שוש הלוט

 תנתונ א"קי תודיקפ .הולמ תפק םנ הב ןיא ,תופתושמ חוות
 .קנרפ םיפלא תרשע לש םוכס שרקומ הזלו ,הבשומל תואוה
 ' תפצב םג ףסכ םיול םירכאהו ,קיפסמ וניא הזה .םובסה טל

 ,קנרפ 85,000 רע תפצב ול םיולמש הבשומה רעו .אוה בועת
 ,האמל .רשע .םינש םירכאה םימלשמ תינ

 שאר .הילא ךומסה יברעה רפכה תברק םג העיפשמ הבשומה לע
 רפכ יתבל ךכ לכ  םיכומפ היתבש הדיחיה הבשומה איה ז

 ןיב סחיה | ,דימת םישגפנ םיברע הבשומה תובוחרב ,ונע
 ,הרקמ היה : םינש וזיא ינפל ,אוה .בוט םיברעה ןיבו םירוקח |
 יבשוי וניגה .זאו ,הבשומה לע לפנתהל ּוצפח רז רפכמ םינרעש =
 יתודידיה סחיה תא עירפהל אלש ידכ ,םידוהיה לע ינוע'ג רפנח <
 הבשומב תויוצמה תונטקה תובנגה לע רתול  םידוהיה םיכורצ הוז |
 רכש תודיקפה הלעמ םולשה יכרד ינפמ ,ןהב םובייח םיברעש =
 בורק רחא רפכב םיכש ינשלו ינוע'גב םיבש ינשל וסת \
 םיקנרפ הרשע דחא לכ םילבקמ ינוע'גב רשא םיכשה ,הבשמו |
 קנרפ 6 ינשהו קנרפ 10  דחא לבקמ ינשה ,רפכבו ,שדחנ
 , ישרח םולשת |

 ינפמ ,הילא םירושקה .םיברעה לע םג העיפשמ .הבשומה
 םיריהז תויהל םילגרתמ םיברעה , םתסנרפל רוקמ םיאצומ םה הל
 תיב .םג שי ינוע'גב  .םשובל לע :רתוי  דופקהלו .תויקנב רח"
 רפפה תיבב ,ראמ ןטק .אוה הוה רפכהש יפ לע ףא ,יברע 0

0% , - 

 7 36 םלועה = א

 ינש  דומל .רכש םימלשמ .םידימלת תצק ,םידימלת 15 םידמול
 קנרפ 80 םרוקה לכ רעב םימלשמ םתצקו שדוחב םיקילשיב
 תיברעה הביתכהו האירקה דומל --אוה סרוקה .םיטח תורמ יתשו
 ,ןארוקה ןמ הפ לעב םיעורי .םיקרפו

 ,.רהה הלעמב | היונב איה .הפי הבשומ איה הנפ שאר
 םיעוטנ תובוחרה :ידצב ,הלועו ךלוה ,הלועו ךלוה ישארה בוחרה
 לע גלשה ילג | ,לודג רככ .הלגתמ הבשומה שארב  ,תות יצע
 , םיארנ הבשומה לוממ .קוחר ,שמשה רהזב םיצצונ ןומרחה שאר
 | םילותכה .תרנכ םי ימימ םיריהומ . ןדריל רבעמ רשא םירהה
 קורי םיב רככה לכ עבוט הבשומה ילנרל .םורימ ימ --- ןופצמו
 תא שילחמו רירק חור ןאכ ב'לונ בורה לע ,םיצעו .תורש לש

 , םיסכמו םיקנע םיללצ ןענכ רהמ םיררוי ברע תונפל .,ץיקב םחה
 " " םידרויה םיללצה .םיענ ךור שורפ לכה לע .תחתמ רככה תא
 | םיעלבנ הו םימשה ןמ םידרויה םידרוה ירהזב םישגופ רהה ןמ
 ! .היפו לע .הבשומה יבשוי .םיגנעתמ החונמה תועשב .ולאב ולא
 ,שרח ץרמו םישדח .תוחכ םיאלמתמו הרדהו

 ו

 .ןקשריה ,צ

 ,ןרצול
 וו

 / .םונטק | םידלי- + דציכ .: התא המת |, ינא עדי, < --
 'חתפ =- ,.. עז אלו םק אל -- אוהו ,םדא-ןב לע  םיקפרתמ
 -- :9לא ברק אוהו ,המ רבדב רכזנ וליאכ | ,ינומלאה בוש
 , םידלי = ינפל האור ינאש העשב יכ , התא | ערויה ךא
 ,םונמ ןיא- -יתומצעב רבוע :דערו ,ינא יתודלי ימי יבל .לע םילוע
 ךאטבמ ךותמ -- !ילש תורליה ...המלכהו דחפה ינפמ רותסמ יא
 ",,?ץאנליווב םינמזה ןמ ןמזב תייה ילואו ,התא ישטילש ,רכינ
 חרואכ המש הטונ שמשהש ,םירצה תובוחרה תא התא ערויה
 -ירעש םיפקומה ,תוממושה םהיתויונחו םיברחה םהיתבש ,רקי
 \ ,םימייקתמו םידמוע םהו ,שפרבו ץובב םיעקוש  ,םיקיתע וטיג
 "-תע לכב / םישיגרמ ויהי םידוהיה .םהיבשויש ירכ קר | ,הארנכ
 לא תננובתהה ..? רגנמ םהל  םיאולת םהייח יכ ,העש לכבו
 . םילגלנתמה ,םישרחהו םימלאה ,םיחספהו םירועה ,םינצבקה תדע
 'םולה .םיאבה םירוכשה םילרעה תאו + תסנכההתיב רצחב םש
 םילבופ הלא ןיא .4ךכ אל ,הזחמה ארונ + תיאר םיחרואכ
 ,םיעדוי = םניאש  ,ןוענש-יכומ וא םנ וע ב םי קמ נ" םא יכ
 םיטטחמ ,וז הממוש הנפב םיעות םהו ,ןאכל ואבו ולגלגתנ רציכ
 : ,וחער ינפב שיא טבה ילבמ ,ךשחמב םהישעמ םישוע .,הפשאב
 == םיצמאתמ םה ןכלו ,םינומטמ ןאכ םה םישקבמ ולאכ םינפ םידימעמו
 "ינוע הברה = ,ייח ימיב יתדדנ הברה .,,שָיאְל רבדה עדוי לבל
 :: םידוהיה תובוחרבש ולאכ םותיו תולד ךא ,םלועב ינוע ואר ץחלו
 = ,הפ םייח דציכ ,עדוי שיא .ןיא ...םוקמ םושב יתיאר אל .אנליווב
 םלואו ..תומה ןאכ הלוע למע המכב ,עדוי ןיא -- ןוכנ רתוי וא
 תבב .ותושעל רבדה השק .,תאז לכ תא ךל רפסא םויה אל
 ..,תחא

 ::התוח ילואש ,תוברוחה תחאְב .יתלדנ א תובוחרה .םתואב,
 דיא 4 ינפב אנ טבה ,יתודלי ימי  ילע ורבע ,ןלוכבש הארונה
 .יכנא עדו ,דחפת לא = .רתויב האנ יפוצרפ יכ ,ךמול רשפא
 < ;םילספסה רתא לע. ןגב בשוי .ינא רשא שי ..,.הזה בדה .תא

 ו:



 י/

9% 

 ךופהי ילע .ןיע .ףיעי :ךאו :.ומצעל םוקמ הנפיו .שיא .ברקי הנהו
 המיענו .הפי יתרוצ תאז לכבו ...רחא םוקמ ול שקבל ךליו וינפ
 לד =- יתמוקמ - םינש .יפ -- המוקה םר :יבא תרוצמ םיתעבש
 שובל ,םפשו ןקז תמיתח ילב ,םייעובעבאו םירמונמ םינפ ,רשב
 ןומה  םיאלמה תומוקמה לכבו ,לבח רוגח  ,ךלכולמ  ,םיערק =

 ,ותוא םישרגמ ויה םוקמו םוקמ לכבו ,ותוא , םישנופ ויה שערו
 לכ תאו ...וילע םילגלגמ -- בוט רתויה ןפואבו ,וב 'םיטעוב
 .הלי יתויהב יתעדי הלא

 ידיב זחא ,עשת וא  הנומש ןבכ זא יכנאו ,תחא םעפ,
 טבוח ,יבא ,אוהו  םיכלוה ונא ,  לייטל הנגה וירחא ינכשמו
 רפוב .ילעו ,םירבשנ םיפנעה ,םיצעה ינפ לע בעה "והטמב
 תוטוחש םינויכ  םילפונו םירשונ =- זא היה \ ביבא --- םינבנבל
 ,אוהה הזחמב תוארל יל היה השק ,החלה המדאה ינפ לע
 ליגר ., יתקתש םלואו -- +םיצעה ול  ושע, הער המ :םלה .יבל
 .והטמב וב עגנ אלש .רבד םלועמ חינה אל אבא : ךכב יתייה

 הליחתה ,הפ הבשיש ,רוחש ףיעצ הפוטע ,תחא השא ,יתננובתה | <

 המוקה-םר לרע הלגנ םאתפו ,הנוכתנ ימל יתעהי אל .,תרעוג
 : יבא ףרעב זחאו

 היה הז -- (ילגנאה ןודאהע !ןינאשטילגנא ינאפ = ,ָא --
 יוג .ליחתה להקה תתסה ךותמו ,קוחצב חתפ --- אבאל .וונכ
 ינפב יתטבה | .,.ןגה. ןמ ותוא .ףהודו אבא תא הכמ הז לדוגמ
 דחפמו = . תוחעור .ויתפשו המיהאמ םד תעוצר הגהו םירוחה יבא
 לע אל םלואו : ,,.יכבב .יתצרפו :תונליאה ןיב יתאבחגו .יתחרב
 =- םיעוצפה וינפ תא יתיארש לע אל ,יתיכב אבא .תא :וכהש
 ןואש לע .,ררוב יכ נ א ש לע  ,ינא ילרוג לע יתיכב הכב  ,אל

 םע .הז . םיבירמו .םוצנ .םוהלי .האור .ינא .םימעפ  המכ +. ל-ןגמ
 אוהו.,ילש אבאל .רפסא הנה ,ןתמה, :ורבח לע םֶיַאמ רחאהו הז

 הרזעל הנפא יכנא םגה :רהרהמ ינאו -- ךיתומצע לכ .רבשי "
 עושוהל אופא לכוי המו ,םיכמ ופו ג ו תו א ןה +ילש אבא לא
 יתולחה ,יבאב יבל קבד האלהו ערואמה םוימ םלואו +י תו א
 ,"הרות .רומלתה, לש : יברה .., , ילש אבאל ,רתוי וילא ןנובתהל

 ,הקלמ היה לק ןוע לכ לעו ,השק םדא היה ,יתדמל םשש
 ,תובוחרב טטושל ידומלת תא םוי םצעב בזוע יתייה תאז לכבו .

 --"בא תוכה, ...יתוא הכמ שיא ןיא םא תוארל ,אבא תא שקבל
 ,.?הזכ לוע עמש ימ ,תאזכ האר ימ

 תסנפה-תיב רצחש םימיה םתואב ,ישימחו ינש לכב טעמב,
 תינצבק די לע םש אבא תא שגופ יחייה ,רודיטשופ םיינע האלמ =

 ,םירבדה :רהי ךותבו ,ויתוחיש תא עומשל :ןזא יתיטנ ':האמומ
 ותורישע לע  רפסמ ותוא יתעמש .,הפדלובג .תצק :םילבותמה ,

 ,ןכתיה : יבל ןימאה אל ...רעיב "ותרשמ,ב .דמוע ותויהב םינפל \
 + םלועבש תובאה לככ אוה םג םינמזה ןמ ןמזב היה ילש אבא וב
 ,וינבל אובמ היה תונתמ םג ילואו ,הברה רכתשה ,לטב ךלה אל
 רשא תעב ,איהה ה'ושואמה .הפוקתב יתדלונ אל הז .עודמ םלואו
 ותוא ושע אל םיצוג םירוהיו אבא תא וכה אל םילדוגמ ?םיונ,
 +. םלקלו געלל

 : דימת אב היה הלילב קרו ,תיבב וינפ וארנ אל םויב,
 אטח ולאכ דרומ ושאר ,רונתה דיל םמוד ול 'בשי ףרחבו .ץיקב

 יתאבה ,וילא .יתשגנ ,תיבב היה אל שיא ,תחא םעפ = ..,אטח
 יגילבהבו -- הנהמ ול .תתל יתצפח --- ץוחב יתאצמש רלגא ול
 :יתרמא ,יתוא וקנחש תועמרה לע
 תויהל .בושנ רוע +ךכ לכ בוצע ,התא המל ,אבא, -- = ="

 ,רעיב ."הבוט הרשמ, בוש אצמת ,ךל רוזעי םיהלא - ,םירישע

 .,? ךכ -אל ,תובאה .לככ בא .היהח
 רלואה ותא  קרז ,תוהְכהו תומקה ויניע ילע שטל אוה ךא,
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 , יכב ילוק יתתנ ,,!חפט לע חפמ.-- רצו ןטק יניעב  הארנ

 מ הארי יבל .אלמנ אוהה םויה ןמ ..,והטמב יתוא םינהו
 וינוא -- הפנרפל הלטנ ןיאמ , תיבה תא הסנרפ ימא,

 מא התה הנש לכב טעמכ :ונתיברינב ויה  םיבר : םויה רע
 ,הפרגמו .תפרחמ ,הכמ התיה ונלוכ תאו ,תב וא ןב תדלוי

 טנלכ חא טיעלהל חקא ןיאמ ,םירורא םינתבער, -=
 .הזכ אשמ תחת ערכי רומח םג ןה

 ,יתוא .האנש םינבה לכמ רתוי םלואו,
 .הבח לש רובד היפמ

 .ןחא םעפ ךא .תיכב םלועמ אבא היה אל הדועסה תעשב,
 לו שנ  ,תצק וקימסה וינפ .תיברע תרועס תעשב אב ,ינרוכו
 ןןחזמ ליחתה ןכ ירחאו ,הצע רבואכ הלק העש רמע ,ימא
 םפפ טעמ ול ונתי יכ  ,תועמד ואלמנ ויניעו  ,ןטק  דליכ
 ,זאלמה הרעקה תא הלטנ .רבד התנע אל ימא ,םילשובמ
 :האלצמ םויה דע ,חנאתמ ץראל לפנ אבא .,,וינפ לע התוא הכפש
 ישא ,גולמ .בלכ .הלליל רתוי התיה המוד ,וז החנא ינזאב
 תנזסב ןפנפנב ,תויחאהו ,רעצו באכ ךותמ חנאנה םרא-ןב תחנאל
 "וא ומצע בנניו םוקי :ורענ ,והוכשמ ,והופיקה ,ןהידיב רשא
 , , . ..ץחרמה

 ןו ,םנמנמ ליחהה -- םתא ירשבו ימצע אלה ,ינב, --
 , :ץורפ קוחצ ךותמ ובישה יתויחא

 'אלה נב ךל שיש קלחה אוה טעמה %אוה קפס םולכ --
 ! = ..רובכ םג רשוע םג ונל .ךדימו ,ונרואמ וניבא אוה התא

 גאל ביבפמ תודקור וליחתה ,ןהידיב תוליגעמ ןחקלבו
 \ , בוחר-יריש תורשו

 אנא מא ינפב הנושארה םעפב יתלכתסנ ברע יתואב,
 ,הצה ןמ תדמוע 'אמאו ,תוזופמ .תויחאה ,חנוגו ץראה לע .בכוש
 .הנעב ,דער בעהו .ץוגה הפוג .רברל תוכייש םוש הל .ןיא ולאכ
 - הנשמ ךויחו ונלוכ לא קוחרמ הננובתה .תורדוחה ,תורוחשה ,תולודגה
 ',הה המוד .שלושמה .הרטנסו םינמשהו םילוגעה הָינפ לע הרש
 : שיא ןיא, יכ ,הורח  ךותמו | ,לודג- דוס תעדוי הדבל | איה יב
 . ...הררח איה תאז לכבו . תכיחמ איה ,ותוא הלני .רשא

 הצעב איה ילוא ,עדוי ימ :הילא יבל אלמנ המוצע האנש,
 ןנלו ,אבא תא תונעל ןגב רשא לדוגמה לרעה ותוא םע תחא
 יננאו ,םש ותוא וכת ם תא :רמאל ,התע תכיחמ איה
 :.,,ה פ ותוא ביערא

 :לוושו תב אל = .,,אוה וניבא אלה ,אמא ,ךל זובה, --
 | ,.הצוחה םונאו ,יחכ לכב יתקעצ -- ךברקב ירטט בל ,תא

 .- דקו ךשח ליל היה .,,התיבה רוע בוש ילבל יתרמג,
 - ,וקנאתה םילותח ,םיבלכ וללי תוברוחה ןיבמו- -לולא ימי םימיה
 , ה ...הלק העיספ עוספל יתארי ,הרשע שלש ןב רענ ,יכנאו

 ' הקשת אמא +םויה אב תומה-ךאלמ ילוא  ,םיכוב םיבלכז
 . לשב ..,האלה יתכלהו .יבל תא יתקזח םלואו ...תומה.םס אבא תא
 .דחא רבד רועו ,תוירזכאה תא םוי .םוי .יניעב תוארל לבסה חכ
 \ == ...םעפה גלדנ .תאז לע יכ םפא -= .,.יתיאר

 . "תב ,םש הררש הממד . תפנכה-תיב רצח דע יתעגה,
 . קעכ הטרנ  ביבפמ .רככה לכו , רנסמ לע םירוגפ ויה .שֶרדמה
 העמר ףא ליזי אל שיאו ,ורבק תא םש אצמו רכנב העתש ,תמ
 ל םורמב םש םיהלא בשוי .הז המל :ייתרהרה .,,ותומ לע .תחא
 . םמאה ..קתושו --- ומלועב השענה לכ תא האורו 4 ודובכ"אסכ
 . 'תומשמ, לא .ותוא בישי קר ול + אבא לע ןגהל ונממ רצבי
 יא יכ ,דלי- יניע ,ינ יע וא ר  הנושאהה םע?בו .,רעיב
 .לודגה םלועהו .,רבד עובתל יממ ץא ,םימשב םיהְלא

 מע אל .ימימ

 / וא אבא ירופי לע םא : יתיכב המ/ לע .עדוי יניא םויה דעו



 העש התואב יל וארנש ,םימשה תפכ החת ץוחב ח
 תומשנ ןיאמ ,הריש םירמוא םוכאלמ .ןיאמ  .םוהלא אמ

 ,םידומעה לכ יכ  ,יל המדנ .םלועה רעב | תוללפתמה
 ...והבו והתל ךפהי לבהו טעמ רועו ,ולפי ,םלועה דמוע םֶ
 יתמררנ ולאה ת ו ל ו ד ג ה תובשחמה ךותמו ,יתייה רו

 +: הבוקרה אתו
 יל המרנ תסנכה-תיב רצחו ,רחשה הלע םרטב יתוציקה
 ...תומולחו םידודנ ליל ירחא ישפנ יתועדי אל ,םיררוש תרעמנפ

 ןטק שמש ,רחא רוחב .ינוריעה יכ -- יתוציקה ימצעמ א
 לע הארנ ,ילא וטיבהבו ,ולגרב יב טעב ,םיטיוחה"שר

/ 

 + תרועה תינצבקה םע ורובד תעשב ינא +
 כ םולה אבה איה יב - רומאו / 1

 ךייחמו .הזכ וכ למ ירחא ףדר וכויח , מנ רצח ו
 ?אבא םע רחא לונלגמ אוהש רשפא ו
 לע. ךורדל םג יל הנתנ אל ימא ךא | ,ונתוב לא יתבש
 ו ןתפמ

 ,אוה םולכ אל .,,התא .רתוימ ונל ...אבא .לא .ךל .ךלש =
 בנשאה רעבו ,ילא הרמא ..!ךל בר ,התא > לדונמ

 . םינמוזמב 'תוטורפ רשעו ,לוכיבכ ,,םחה | יליעמ תא .יל הקו
 יתטטוש תוליל ינשו םימי ינש אבא תא שקבל יתכלה,

 =="( "ולגנאה, -תא .םתשגפ ילוא-.-.,םתיאר .ילוא, --
 םירוהרה . .,םלענ ולאכ ,ותוא האר אל שיא 'םלו

 הפיקתה המת ..זתושעל המ ,.,תויחאה ...אמא : יבלב .ולע םינש
 ...והמ התעו -- יל התיה תור לי ה תפוקתש ,המותיה  ,הלפו

 ךותב יתלדג .יעבטמ יכנא  ןתואנ הלא לכ לע ףסוג
 התסכ המלכו ,רדהו דוהל םיעוגענ יתאשנ יבלבו ,וזמ ה
 -- +הלאה תושגרה יל ואב ןיאמ --- םיערק שובל יתויהב
 תכלל ימצע תא חצנל יתלכי .אל ,יתוא ;שרג ימא רשא יי
 ..,ונניא אבאו ,.,הינפל ס פר חז

 תא םש אצמא ילוא --- לורבהדתלסמ לא ימעפ יתמש !א,
 .יבל תא וח;ל שערהו ןואשה ךא .ויתאצמ אל םלואו אנ
 םלוע--הז תא הז םיקשנמ ,םיקבחמ ,םיצר ,םיצא םרא יננ ןמ
 אבל יתולחה ,יתיבב רשאמ הנוש אוהו /,יניעל .הלגנ שו

 ישפנ הצק | ,יתבזע הרות-דומלתה תא ,תובורק םיתעל-
 ,לודגב  ימצע תא האור יתלחתה תאז דבלמ . ירבחבו
 -היבב יל .יתלת הנילדםוקמ ,םינשב ,אב םדא לש תוגאד ל

 ,םינצבק לש הרובח םע רחי , םיעבוכדישוע לש ש
 ויה ברעמל-החנמ-ןיב : ,ידעב עירפה אל שיאו ,םש נפכותנ
 םינימזמו הברחה םתפ תא םהב םילבוט | ,ןימח םינוק םינצנק
 ,םיעונצ ,םיחונ ,הלא ויה םיבוט םישנא 0 יתוא ₪
 ,היובחה ותנפב שיא שיא ברעב םיבשוי ויה .תופוצר חש

 םיפיעו ,תונטקה םהיתועמ שומשמ ךותמ םינומ ויה .הנש
 ,..םילספסה יבג לע .םימדרנ ויה 2

 ,טעמב אמוס ,ןקז ירוהי .. יתעעורתה הרובחה ןמ רחאה לא,
 לירבהש = ,ךורא ליעמ דימת שובל אוהו | ,וילגרמ תחאב
 םיחתפה לע טעמכ ריוחמ היה אל אוה ..וירבח ראשמ הציחמכ '

 היהש ,דחא 'רמז ומצעל רמזו הלילו םמוי ול בשי קוו
 ויתיאר אל םלועמ ,םיאניחה םינועדיה לש תוירולומה

 ,שיאה ותוא היה ןקתש ,ללכב ,,. םילהתב ארוק וא ללפתמ
 הצור ,רוחב : אזגור ךותמכ לאושו וילא יתיא ארוק היהש שיו
 םיקרפלש ,דחוימה .ולש רמזה לא בוש רזוחו ..,+ עוצבל התא
 .תא יתבהא בהא םלואו ,.. ,ספינ שיא תוחנאכ ,תובצע ליממ היה
 ,םימבו שאב אבל ןוכנ יתייה .ונעמל , שיאה

 םיבוחטה םילתכה ,ךשח היה שרדמה תיבב ,םימשג םוי היה
 ודומלת לא יתבשקהו "ינש רדחב, יתבכש יכנאו ,ועיזה םישבעהו
 ...ץתושעל יל המ :יתוא ףקת רוהרהו ,יקררד-ירקימה לש
 ןיעמ םירוהרה | דועו ...+ "שידק, רמאל | ילעו .יתמתיתנ ילוא
 : ןקזה לוק עמוש ינא םאתפ . יבלב ולע הלא

 .עגרל הנה שג ,השקבב ,רוחב,
 ,יתשגנ,
 ? רוחב ,התא ןיאמ, --
 .ריעה ןב ,הזה םוקמה ןב, --
 ' םימעפ עבש קריו םוק +ןקז לוקב עומשל התא הצור, --

 'םיבומ המ ,ףרחה עיניו טעמ דוע .,.!יידמע ךלו ךרכה ינפב
 ,םש םוחו רוא ,שרֶדמה-תיבב התא בשוי ,תונטקה תוריעב םייחה
 ,אוה םש ינעו רישע ,םלועה תויוהב הז םע הז םירפסמ םידוהי
 שמשהו ,תרבגתמ הנצה .ול נעול .התאו -- ץוחב ללימ חורה
 םיקיפסמ ,םדאה ינב םש םה כל יבומ ,רונתב םיצע .דוע .ףיפומ
 : תיבה לעב ןיבו ןצבקה ןיפ'לדבה .טעמכ ןיא םש .ךיכרצ לכ ךל
 ינא רבוע תבשבו .יכנא ןגנ ערוי ...שררמה תיבב םיבשוי לכה
 עמוש הנה . הלעתמ  יתמשנו . ,ינא .רובצ חילש . הביתה ינפל
 הרע ..קזחו ךלוה אוהו ילוק םירמ ינאו -- הכוב * ידוהי = יכנא
 "הע  :רוחב ,ךבל לא .אנ םיש ,תועמד הדירומ םידוהי לש
 םעפה דועו ,תועמרה וחמנ--הלפתה הרמגנ ,,,הכוב המלש
 ,תבשו . לוח = ,לוחו תבש -:םימיה ..םיפלוח . ךכו .,ןוששו .החמש
 ' רציכ  ,ךינועב .הארתו ידמע ךל .. .ודחי םיבשוי םיחא םידוהיו
 "  הרוצ שבול ינא | םשו ,ינא ןקהש ןאכ ,.,םלועב םרא ינב םייח
 תא .תוארל יל השק :הפ יינא םונע ,םש ינריכת אל ,תרחא
 הפוטח הלפת ללפתמ ,וידי ףשפשמ  ,םנכנ םדא ,ךרכב םייחה
 : ,,,הלפתל אלא תושרדמ יתב וארכנ אל ולאכ ,ותיבל ץרו

 ויפמ אציש רובדו רובד לכ .שחלב וירבד תא רבד אוה,
 'תיבבש תילולפאה ךותמ ינפל הלע רוא וז העשבו ,יתוא בבל
 םשש ,םוקמה לא וירחא תכלל ילא ארוק שיאה הנה ,שרדמה
 , ,ןהינב תא תושרגמ ןגיא תומאהו ,ןהיבא תא תונעמ תונבה ןיא
 * הדות .תרכה בורמו --- תוירזכא םהב ןיאש םייח םייח םדא ינבו
 < ,המוקעה ולגר תא יתקבח ירמע תושעל רמוא אוהש רסחה לע
 :וילא יתננחתה תועמדבו ,ךלכולמה וקיחב ישאר יתתנ

 ,אבס- ,ךמע ינחק,--
 יל ןיא ..רדב .ינבועת אנ לא  ,הולשבו םולשב םדא ינב םייח
 ! באל התא יל היו -- לכמ יכנא בוזע  ,םאו בא

 בוטו םחו ,רז םדא ףוגב זא יתקבד ייחב :הנושארה םעפב
 ול יתרפס .יבל לכ תא וינפל יתכפש זאו .וז העשב יל היה
 "רבה יל היה השק .םיטעמה ייח ימָיב .יתוא תורוקה לכ תא
 ,..יבל תושנר תא עיבהל יפב םילמ יד ויה אל :הזה
 הצחמל תויומפה ויניעמו  ,ורוח וינפ ,ושארב ענענ ,ירברל ןיזאה
 1 : ...תועמר וררי

 <> .ךובזעי אל ,ךבוע םי הל א םא ,ינב ,נארת אנ לא, --
 ,היהת ימע ...םידוהיה ךיחא 5, ךלת-:ךלא .רשאב  ,ינב

 , וינפפ יתוא חלש ולאכ ,ןקזה רמג -- ךבל בטייו ךל .התעו
 ' רכשל :.לזרבה תלפמ :לא ונינש ונכלה .רפסמ םימי רובעכ

 ,לספסה תחת יתבכש יכנאו ,תוברנ ופסא אבטה ליבשב העיסנ
 .םידוהי  ופיקה  ,רטקודנוקה  ידיב שפתא אלש ידכו :.,עסנו --

 > קוו
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 = םשש ,ולאה תונטקה  םירעה 'לא



 רע ילע וליפאהו  תורורצו םילס -- ןבומכ ,בל בוטמ -- יתוא
 ונא ןה .ידמע אבפה :םקוש היה יבל םלואו ,הקינח ירכ

 .םה םיחריא יםינכמ םדא ינב םש רשא ,םוקמה לא םיכלוה 5
 -- + ,הביתה ינפל רובעי רשאכ ,אבסהל "ררושמ, היהא יכנא %

 .קסנימ ריעב ונדמע .אבסה הלח ךרדב :םרג אל ילומ ךא,
 -- "שרקה,ה תיבב ותטמב בכש תוליל השלשו םימי השלש
 ,.!"הנורחאה יתוקתל ץקה אב ...תמיו

 עגרבו ,רימז תננר העמשנ ,ו.מוקממ ונינש ונצפק םאתפ
 ררח חריה .םח ריואה השענ ץיחב .המיא תצק הליטה ןושאר
 אל ומכ יבלו ,וניללצ תא יתיאו ,ביבסמ יתטבה .םיבעל רעבמ
 עקש ינומלאה ,וז .תיטסטנפ הביבס ךותב ונא םירמוע יכ .,ןימאה
 ,יל המדנו =- רימזה תננר לא יתנזאה .,םלאיו -- םירוהרהב
 תיבמ םולה אב ןקוה ןצבקה םא | יכ ,רופצ לוק הז ןיא יב
 םימימ ורכמ םע םירברב התע אב .אוהו ,קסנימב רשא תורבקה
 רחתי תא עומשל חור רצקב ןאכ ןיתממ אוה ידמע דחיו |. ורבע
 ידוהיה .בוחרה | רילי .,רענה תא ותומ םוימ ורק רשא תורוקה
 ,: .הנלווב

 / (אבו רוע)

 , רלפנרב  ןועמש ריד

 , בֶרָעַמְּב תיִעְרַמה תורפפה
 ,ט
 (ףוס)

 ביתכ ןפוא לע רומ 'גרו'ג ינקירמאה רקוחה לש ורמאמ
 ,דאמ בושח .אוה שרקה .יבתכ  תפוקתב .תילארשיה  .הירוטסהה = <>

 רשא 'גרירבמק לש הטיסרבינואב ..רוסיפורפ ..אוה * רָומ = 'גרו'ג
 ףי לחה ל ,גזונמ ועבק תונורחאה .םינשב כ .,אווו עודי .הקירמאב =

 היה.רומ 'גר'ג ,ןילרבל הקירמאמו. הקירמאל .ןילרבמ = םירוסופורפ
 שרד רשא ,שורר .אוה ורמאמ ,אתשהר "ןיפילחה, לש :רוסופורפ
 / :תודהיה תמכחל שררמה תיבב םג

 תוערואמה תמישר הירוטסהה ןינע ןיא.יב  ,איה וירבד תלחת
 תא םושרל םעל רשפא .הקינורכ יהוז -- ,רדפה לע .םושעמהו
 היריטסהה לבא , םינוש םינפואב :ןורחא .רודל ןורכז . ויתוערואמ
 רופי לעו תיתורפפ הרוצב .תוערואמה רודס יהוז
 ,תוערואמהו םישעמה ]ור כז הניא הירוטסהה..תי רסומ הפקשה
 תולעופה תושפנה תנבה ונל איצמת איה .םגשומו םר ויצ אלא
 ולא םבולשו םימריגהו הובסה רשק תא ,םיירוטסהה תוערואמב
 .היפרנוירוטסהה ןורשכב דאמ רע לארשי םע אוה .ןייוצמו .ולאב

 ול .ןיא .,היפוסולפהו טויפה .םע | ,והה .םע  ,לשמל .,הנה
 ,יתמאה הנבומב תירוטסה .תורפס ול ןיא : רמולכ :ן הירוטסה
 םלועב וימי לכ עוקש :היה יב .,הזה  אלפנה םעה .לע- םירמוא
 קוסעי .ךיאו ,םיקמו  ןמו .ימוחה\ וב ןיאש  םלועב . ,הבשחמה
 --רכחמה רמוא -- לבא + תואיצמה לע .הדסונש היפרגויריטסהב
 םימע | םיעדוי .ונא .  הלודג .אכריפ : הל שי :וז ארבס  לבקנ םא.

 ועיקשה אלש ,םיישומש ה םייחב תולודג ושע רשא םינומרק |
 ,םירצמ ימע -- ללכ הבשחמה קמועב | רקיע לכ םמצע תא
 ,הלעמב םיגישאר םיירוטפה .םימע :ויה ולא .סרפ ,רושא ,לבב

 ןח הנש תואמ המכ ךשמבו . תומוצעו תולודג תוכלממ .וחסי רשא /
 תוכלממה . לש .הירוטסה אלא | תישונאה .הירוטסהה . התיה אל 6

 ףכיתו ,יתורפסה םנורשכב םג םינייוצמ ויה הלאה .םימעה , הלאה ;

 ו ;א ןוופפ םהל התיה הירוטסהה תמב לע םבציתד תעשמ
 יהורפסה ןכומב -- "הירוטסה, לבא | .תועוצקמה תברו

 ש םינפואב ומשרנש תוערואמה ןורכ ז  ,דאמ  תובושח
 ןעצע הירוטס ה לבא .ונל הלגתנ בר ירוטסה רמוחו
 יוןאושנ הנה .תאז התשע הרקמה רי  יכ ,ןימאנ לאו ,ונאצמ
 נו ,ישכה פומוריבו ירצמה ותינמ ירפסמ םיעטק
 טחש .ינפמ  ,םינוקירוטסה אל לבא ויה תוקינורב יבתוב
 הירוטסה וריאשה אל םייקיניפה םנ  .ירוטפהה ןורשכה
 ו םירפופ .ונל וריאשה .םתורוא לע ונל עדונש טעמהו .םה
 האלו ,תיקינורכ ךותמ םה םיבואש יכ ,םירבדה םיארנו
 ף ךוחמ ,הירוטסה ביתכל ועדי אל םיא מורה םגש אלא
 לא ,םימיה ירבר ןכ ירחא םהל ורצי םיניש םיבתכו
 חשפב םעבטמ וננוח םיירוטלוק םימע ינש קר , הירוטסה וז
 רחואמ ןמוב םק וירחאו ל ארש י םע : היפרגוירוטסה

 וה םימעה ינש לש םעבטב חנומ היה הז ןורשכ .ןוי םע
 םתיוחא וריאשה  היפרגוירוטסהל םילגוסמ | ויהש ינפמו
 . הירוטסה

 עשה ינש עבטב לכתסהל ,רבכחמה רמוא ,ונא םיליגר
 מא ,ינשהל רחאה םיכפה ויה ולאכ םתיארלו ,הלאה
 נא.ללכב ,םהינשל ףתושמ ןורשכ ונא םיאצומ אלה הזה
 ב ועיגה ,ובש יתונמאה רצמ | ,תורפסה ןורשכב יכ
 הוחיב ,יתורפסה ןורשכה  ,םינויה לש םוצעה .םנורשכל
 ומה יוהלודג ימיב ירבעה םעב ררועתנ  ,הירוטסהה .תביתכל
 --דוד ךלמה ימיב--םעה ידיב .הלע רשאכ  ,תימואלהו
 טנ רחאתהלו םירז םימע לש דובעשה לוע וראוצ לעמ
 ןטלודנ םישנא ורמע ימואלה .רורחשה .תעונת שארב ., םיימואלה
 ₪ לאש :םייממע םירוב ג תויהל םעבטב םילגופמ
 פגנ בלה ץימא ,באוי  רוחיכו  ,וירובג תבסמ םע דוד ; ונב
 יושונ ויה ,האלפנה םתוישיאב םינייוצמ ,הלאה םילודגה םישנאה
 תלאגשיה המואה לש ירומפהה ןורשכה .תימואל הירומסה לש ןינע
 זוענוירוטסהל ןינעדאשונ  ,ירוטסה = רמיח הלאה םישנאב .אצמ

 גש ,םעב תינמאה הריציה ןורשכ חתפתה רבכש ןויכמו .המלש
 אלא ,איהה הפוקתה לש הירומסהב וקופס יד .אצמ אל
 ואה הרצי ףופבו ..םימודק םימימ  המואה  תוערואמ לכ תא
 טפאה היפיב תנייוצמ ,המלש תימואל הירוטסה תילארשיה
 תועווומ רפסמ (לאומשו םיטפוש ,עשוהי) ןושארה ירוטסהה רפסה
 א ,המלש ךלמה תפיקת רע םלועה תאירב תישארמ םעה
 ולאושיה הירומסהה  תריצי תא ןורשכ ילעב םירפוס וכישמה

 אה ,םהירחא תואבהל :אמגודו תפומ התיה הנושארה הריציה

 הזצנ רבכ עבקנ -תילארשיה היפרגוירוטסהה .לש  דחוימה
 0 ,הנושארה תירוטסהה

 %וקב תלאש תא תאז ותרוקסב קיחרמ | רבחמה
 ו רגמ אוה ,םיטרפב תסנכנ איהש ינפמ ,םירפסה
 .-. .ללכה לע

 306 םיאצומ ונא תומודקה .תויתורפסה תוריציב  ,ףכית

 ,5 ,ראמ הפי הלועש ןונס ,הכרצ יר תדבועמ
 תלתנ טושפ  אוה שרקח יבתכב רשא םיירוטסהה  םירפסה
 ל" יתורפסה .ןורשכה .ירדענ םישנא ידיב ..תוטשפה
 / ה הירוטפהה יבתוכ לבא ,ותוטשפ .ינפמ ם מ ע ש ל

 , וב" םנורשכ חכ היה לודג רוחיב .םיניוצמ .ןורשכ .ילעב
 ה וגס אוה ירבעה רפוסה לש טושפה ונונגסו  ,תוערואמה

 ווירופפ ם יא רו ק ונא ןיא . תוערואמה לש בבלמו.
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 תא קר :אלו  .ונינפב םיוהתמו םישענ = .תוערואמה
 תא ונל ןתונ רפוסה אלא ,שוחב םיאור ונא תו

 םירבד וירובג יפ ב םש אוהש ינפמ  ,רפוסה = יריב הלוע

 ומכ .םישענ םינינעה = ..םייעבט ןכ .םג  םה .םהישעמו
 םניאש  ,םיתיעבמהו  םינוגמה םינינעה  םתיאו : ,םהילאמ שש

 ,םישעמה .ךותב ם יע ל ב \ ולאכ * ,םיפיה .וירווצל םו
 ,ףיוזמ םותפ לכמ קחרתמ איה ,דוגרפה ירוחאמ .םה םודמוע

 וב ררועלו ובל תא םמהלו .ארוקה תא | ליהבהל טקבמ ו
 טילבמ | ונניאש ינפמ אקורו  .ורופס  ןינע .יאשונל .םימח
 תא רייצמ אוה אלא ,םיעורי תושגר ונבלב רועהל ותו

 רברה הלוע ךכ ליבשב אקוד --- ,םייעבט םיעבצב םְ
 לש םשפנ ידוגדנו םהיתישגרב ונחוא ףתשל אלפנ פא
 תורפס .םושב אמנוד .רבחמה  רמיא = ,אצומ נא :ןוא

 ערותהב וניניע :דגנ .ירבעה ךפוסה .גיצמש .ןוזמה ותואל .ם)
 .ונב םולשבא .תומ לע דוד לבאתהב וא :,ווחא לא

 ונינפל ירבעה ירוטפהה רפוסה .ריבעמ םינוש םירויצ .המכ
 שחנה תונוורזה רופס .ונבל תא םיחקול > ,םיפיו םימלש ם
 םהרבא רבע רועילא השעמ ,אוטחל םתיסהל ותשאו |
 ,ןושמש תורובג ,ושעו בקעי ןינע ,ונורא ןבל השא תחקל
 תבהא *> ,תודבואה ' תינותאה תא שקבל "ןלוהה  לואש ה
 תדירמ . ,עבש  תבו דוד ערואמ  ,תילגו .רוד :חמחלמ \ ,|חנו

 'וכו  לודגה -ויחא הינודא .םוקמב המלש :תכלמה  ,הפוטו
 םירפופה קר .ןמא ידי ישעמ ,םיבבלמ םירויצ םה הלא"
 םירבעה םירפוסל תומדהל םילוכי םי ח בוש מ ר חויה
 הלעי םודיר יה  ןורכז  .רייצלו רפסל םנורשכב םוז

 רכחמ יכ .רמאנ םא ,טעומ חבש הז ןיאו ,הז ונרמאב
 תחא .הגררמב רמוע--ומשב ונל ןירונ  ונניאש- -ירוטסהה

 ןונגסבו הפשב :וזכ  הבורמ  הטילש---הלאכ םימוצע .תונורשנ
 םא כ הז ןיא ,םע .ברקכ ורלוי הליל ןיב אל--הזכ " לודג .רוצ מ
 הפשה תא וללכשו ודבע רשא  ,םייתורפס . תונורשכ םהל ומזקמ
 היה יכ ,הזב יד אל ,וזכ הלודג תומלש יריל הואיבהו תורנק
 עבט רובה עבטכ אל ירהש ,ללכושמו יח ירבעה .רונזה
 םא ,יחה רובדל דחוימ ןונגפ  תתל םדא אנ הסני ,ןוננפה
 ןיא . הבורמו ךורא שומש ךירצמ הז .ודיב ףכיח רבדה חש

 דסוימ רובח ונניא ,שרקה יבחכב ירוטסהה רפסה יכ ,קפפ
 ומדק יכ .אלא---םימודק .םימי. תרסמ לעו תוירוטסה"  תומישר ל
 .הז עוצקמב :םייתורפס תונויסנ \

 ןיא ש ,הזב תנייטצמ המורקה תירבעה  היפרגוירטסחה
 רפס בתופ יכ ,אוה ךורב אלה .םינפ אשמ היפ
 האלפנה יתוישיא ובל תא האילפה רוחיבו ,רוד .ירחא הטנ לאמ

 אל .ירוטפהה ורויצב ןיא הז לכ םעו .הזה :לודגה ךלמה
 תמלעהו וילע .ביבחה ורובג תבשב הגלפה אלו דה יביוא לפח
 הענפהו  הרתי .הצרעה ירוטפהה :ורופסב :ןיא = ,:ויתוערנממ =

 וירופסב .בלשלמ" איה :קוחר םגו = ,ונויזח ירובג / ינפל המ
 ערי .םינומדקה .םירפופה בור וב: םולשכנש :רבד > ,רסומ:תחמו

 קחרתמ לבא :,תוכלמל היה .בורקו \ דוד תיב- יכרד תא רפסח

 אלא וניא אוה ללכב = .תוכלמה :תיבל .הפונח = קכאמ :וליפא
 יעדי יכ ,םיארוקהל אוה טפשמה ,טפוש אל לבא 8

 השענה תא .רייצל .רפוסה ערי .המכו . ערל בוט .ןיב
 תודחאתמ- .תוגיש תוואת : הידגרטל ךרעה בר רמח הז .

 2 מ

 םיחרַפה הא .
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 |. תש 0 00% םלועה < ב

 ,ותיב לע חאוש .איבהל | וינבב
 .םולכ עמוש ונניאו האור ונניא

 יכ ,ובלבש הנומאה לע ירופס תא דפי הז ירוטסיה רפוס
 תטלוש םיהלאה רי יכ ,תוהלא החגש הב השענ לכה
 הול הז םירבוחמו םירושק .תוערואמה :.םיירוטסיהה תוערואמב
 העשהשכ- לבא .תויעבטה םהיתודלות\ תובסה חרכה ירי לע
 ,ומלוע תא נהנמו ויאורב לע חיגשמה םיהלאה הלגנ ךכל הכירצ
 הנומא אלא ,עבטה רדנמ םיאצויה םיסנב תישפמ הנימא וז ןיא
 היפרגוירוטסיהה ..םדאה ישעמ תא רדפמו לכב לשומה ירסומ חכב
 < אל םירחואמ .םימיב קרו ,םיפנב תמעממ המודקה .תילארשיה
 ,.תפומהו סנה לידגהל ,םהילע ופיסוהו םהב קופס ואצמ

 תוחתפתה ןפוא לע תקייודמו הרצק הפקשהב םייפמ רבחמה
 ףופה אב זאש ,םוכויטנא םומלופ רע .לארשיב היפרגוירוטסוהה
 .ירבעה םעב יפרגוירוטפיהה ןורשכל

 --רבחמה ונל ןתנ הבורמ תונרמל לש "תיעדמ, הריקח אל
 איהו ,םייתמא תונויער תעפי עיקשה הבש ,תבבלמ הפקשה אלא
 .תומוקמ-יארמב תורישעה תויעדמ תוריקח המכמ רתוי ונל הבושח
 םידמוע םייונה ימכתש רועב יכ ,הז לע ריעהל רוע יתייה ץפח
 תובישחהה לע ,האילביב ה רדה לע הקומע הנבהב תעב
 -- םלועבש תורפס םושב התמגוד ןיא רשא ,הבש תיטתסאה
 :'תרקב םג הניא תמאבש ,ת רק ב ב םיקסוע לארשי ימכח הנה
 יפויה תשגרה םעט רבכ ונממ* לטינ ולאב ,ינולוליפ טוטח אלא
 ורכוח :יטויפה ויפיב .ירבעה .ןונגפה רבד לע םג .שדקה .יבתכבש
 הרבג :ללכבו = ,ע'הוא ימכח ירי לע םובושח םירפס המכ ונימיב
 --ונאו ,יטתסאה דצמ האילביבה תשגרה הנורחאה תעב ם ה ב
 הירוטסיהבש  יתונמאהו יתורפסה .ןורשכה רבד לע , רגנמ םידמוע

 וינבל .תרועה ותבהאב ךלמהו

 "* "חלשה ,) ."תומושריי .ישרור, = ירמאמב .רבדל =ינא .יתיסנ .תילביבה
 ,שרקה יבתכב :םיירוטסיהה םירפסה) "תונורכז .ירפס,ו (ינש ךרכ
 רקוחה .דצמ המכסה :יתאצמ םירבדה בורב .(ירישע ךרכ חלשה
 אלא .ןניא :הלא -לכ : יכ- ;אוה רורב לבא ,יתוערל ינקירמאה
 ךירצו ,שרקה יבתכב ָךּכ לכ םיבורמ .תונמאהו יפויה . ת וע צ ה
 .."הרקעה, .רופס .ררהנ המ ,לשמל , רוחיב טרפו טרפ לכ לע דומעל
 יפויה ןמ המכ ,בל  תוחקולה תועבטה ותאצרהבו ותומישפב
 .לאומש תשיגפ .רופסב ,ותבו חתפי רופסב ,תור רופסב יעבטה
 םסוחיו ותשא לבזיאו באהא רופסב ,הנושארה םעפב .לוָאשו
 תועצה אלא ונל ןיא .הוה רבדה לכב ,'וכו יבשתה והילאל
 : :םלש רבד אל לבא -- תונויסנו

/ 

-6 
 ..ץיבוניבר .ח

 :הָניִכְשַה תּוקְלַתְסְה
 ,(עטק) :

 5 ,םיררושמבש םילועמה .ןמ היה אוה
 ןתנ .זאמו ,םימי לוע ונדועב וילע הרוש הליחתה הניכשה

 .וחמשנ יסוכרפ  לכב ,המימתה ושפנ טח לכב םיהלאה רבדל ובל

 ,ובותב הבשי הסלענ הָיְרנְקְו ,ותרובע רדחב רמע הפי בולכ

 ;תובצעו = תּוצילע  ךותמ .הרש ;הלילו םמוי הרש הירנקה .יהתו

 .שפוחל .הוקתו .תורידב ךותמ הרש ;תחנו םיעוגעג ךיתמ הרש
 + :םועבונ ויח תלדב ימימו .,ונולח רגנ רשא הנגב 'הלגנ ןיעמ

 " םיביהזמ | ; הלילו .םמוי = םיכפמ ןיעמה  ימימ = ויהיו = , וכותמ

 .םיקשמ ;רוחה חריה לש ורואל םיפיסכמו םיזפומה שמשה ינרקל
 ,חרקה תא .םיסממו  ,ץיקב  ויחוביבס  םיחמוצה
5 



 וימימו ;ןיעמה ךות לא ןבא הקרזנ אל םלועמו ,'ףרחב ולובגבש
 , וללר אל

 לדח אל םיהלא לוקו ,איה םג הקספ אל ררושמה תרישו
 ..,ונודנ ךותמ רברל

 חורה תוממורתה האלמ ,הריש---בורכה תריש ותריש יהחו
 'ה .דוככ הארמל תוצילע האלמ הריש ;חלענהו בגשנה הארמל
 ...רררהו

 שפנ תיבפתשה האלמ  הריש - - רימזה .תריש .ותריש יהתו
 לע םימלוע תווח האלמ הריש ;הבהאה | ירוסיו הכהאה לע
 ךור ,החטבו םת האלמ הריש ;תוריחל הפיאשהו | תוריחה
 . הינומרהו

 ;םירימט םיזר האלמ הריש---לחנה  תריש ותריש  יהתו
 םהל ןיאש םייואמ האלמ הריש ;הפיאשו הימה האלמ הריש
 + ףוס

 תואיל תריש---םינגב םיצעה תריש ותריש יהתו = =
 ,האריו .דובכ יעוזעוו שדק שחל ,הלפתו םינונחת תריש

 . םוקמ לכבו---וילע הרוש הניכשה התיה דימתו
 שיגרה אוה ;וילע הרוש הניכשה יכ ,עדי אל  אוה .םלואו

 ,.,ול הצוחמ קר ,ול הצוחמ קר התואיצמו התושי תא =

 ; ןואמצו

* * 

* 

 , ,,קסורמו דּורצ השענ הלוקו  ,הירנקה לע הרבע .הלחמ
 ריקהל וליחתיו ושפרנ וימימו .,ןיעמה .ךות לא הקרזנ בא

 ...םָא םָא
 ,םאתפ עתפל ררושמה לעמ הקלתסה הניכשהו
 ,ונממ .הגיכשה הקלתסנש ררושמה שיגרה אל .יכ םפא

 ,ול הצוחמ קר ,ול הצוחמ קר הנורסח תא שינרה אוה <
 ,הָנָשקבל אצו =
 .תחרופה- ותנגב התוא שקב =

 ןםינצנה | ולועבג  תולכוא םיעלות | יתלב -- אצמ | אלו
 םיחרפ -- ביבסמו ,הנגה ילועשמב  תורתנמ תובוהצ םיעדרפצ
 .;,םילבונ  ,םילבונ

 . רעיב הירחא רזח
 ,םינדרט םישותי  ,םילחוז םישחנ יתלב--אצמ אלו

 ....םהילע םיולת םירופא םימשו ,םישנא ירלשכ םיפושח =
 +רהנה לא הירחא ךלה >>

 שפרב וימימו ףצק הלעמ ,רעוס .אוה הנהו רהנה תא אריו

 םיצע

 + +, ורמחי
 הניכשה ןיא ,הפי אל לבא רעופ קר ,רהנה היה רעוס

 ...רהנב םג ,רהנב םג
 ,הקלתסנ -- ,הניכשה הקלתסנ
 שואי תריש : הניבשה .תוקלתפה לע הנורחאה ותריש יהתו <

 טלפ .ןורחאה ושפנ טוכרפ-- ותריש יהתו ...םימלא שפנ ירוסיו
 .,,םרקמ וברקב גופס היהש הממ ןורחאה ףטנה תא ררושמה

% * 
* 

 .לודגה רעצה ימי ררושמל ואבו <
 ,ותריש תומ ירתא :תויחל לוכי אוה ןיא =
 ,הצוב אוה ןיא תימלו  .,,ויהלא

 ;תומח קיחב םייחה ןמ טלפמ ול שקבמ אוה ןיאו
 תוקלתסה .רעצ \ תא -- שיגרהל ידכ תויחל חרכומ .אוה

 ,בלה .תוינקיר רעצ תא ,הניכשה
 +. וקמע לכל שינרהל בוש ,לפי .וניא רעצה תא סג םלואו < =

 תומ ירחא

 ומה לע רעל רוחב קר = וזאב בושח | רתויה ילוא  אוהש  ןרפופ  תאמ יל <

 ,ןיעמה .ךות .לא תינש הקרונ ןבא
 ., ,ורכסנ

 ] חצנל המלאנ הירנקהו

== 
 .תֶבְרַעמַה לא םיִבְתְכִמ

 ה .ויטימ םגו
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 ורב במ ךרוע

 והלא ונירברל םוקמ בושחה ךנותעב תתל אנ הלואוה

 ,ןנתרוגא לש תימואלה התדוכע גוח תא ביחרהל ונחנא םיצוו
 תמ ונגה ךכופלו .היקרוטב רשא יקינולסב תולמעתתל "םיככמה תדוגא,
 ה וכ ,לארשי תוצופת לכב רשא תולמעתהל תודוגאה לכ תא שקבל
 ומ תחלצהו ןתורדתסה ינפא ר"ע תועידי ונל הנקיפסתו םיבוחכב ונתא
 הלא ונירבד .םיכורע ןהילא רשא ,הודבכנה תודוגאה יכ | ,םיוקמ נא
 וא תוחתפתהל ךכ ידי לע הנרוועתו ונתשקב תא םדקחב תושעלמ הנענמת
 ,וקיגולסב

 : גוז הפירדא פ'ע ונילא תונפל ולכוי תודוגאה ידעו

 < וז פטתהץ0 ₪ 2010808 וסוגי 801110. 881016. "וטף

 וו
 ןדבכנ ךרוע

 םינוגר'זה ,םירכעה םינותעב ופיפרהש  ,בתכמה לע הבושת רותב
 יקצוסיו ש"עש .הרותה-דומלת ירומ .תשמח םיללכה םייסורה
 ,ת"תב .התע תויונפה תורשמה תא םהילע לבקלמ םישדח םירומ .אינהל
 :עירוהל ץוחנל םיאצומ

 ..חונושו שלש וגל  ןיה  ת"תה ירומו חקפמה רעוה ירבח לכ רמעמב
 ,םוומה לש תונעמה לכ תא בל םישב ונעמשש ירחאו .תוכר תועש ןכראש
 ,'חמה דגנ ולבחש תונגרנ 'ירפ קר אוה ןינעה לכש ונחכונ ,להנמה לש םגו
 |. תווטפחהה י"ע ,סהירבחמ םירחא רוע םתומימתב וכשמנ .סהירחאו ,םידחא םירומ
 להמה תא ותומשממ ריסנ יכ ,ךכ יריל איבהל םירומה ורומא * תיביטקלוקה
 . שוחה רשא לע הדות ול םיביוחמ ונאש ,ןמסיורג רמ ותרובעל רוסמהו ץורחה
 . לש טתורטפתה תא לכקל ןנטלחה כ"עו .ההובג הגררמל  הרותחירופלה תא
 ..ופומ תלעותל קר ןוהנ יהי םבלש ,םירחא םירומ םמוקמב תונמלו םהה םירומה
 \ .ונריעב רשא רככנה ךונחה

 + רובכ ישגהב

 הרותה-רומלת לש חקפמה דעוה
 . יקצוסיוו ש"עש .יקוטסוליבה

 ,הנליוב "םלועה, ךרוע רובכל
 .תווחא םילמ וספרנ "םונותעב , םאר 'ה לש ורמאמב טיי 'םלועה,  ןוילגב

 ינפל שרפל יתבוחל אצומ ינאו .,ןמזל ןמזמ םילשוריב ל"ויה "םירוהיל,ה תונגב
 / ולא םירבד םוארוקה

 ,טשול) ירומוה ולוכ אוה ידי לע ךרענהו אצויה "םירוהיל, ןותעה (א

 שא םיכחוגמה תונויזחה לע ררועל איה ותדועתו | ,(תורוטקירק םג וב תואב

 :ללבב . ינויצה םלועבו טרפב י"אב ןנויחב
 . רשא םיתורפסה .תוחכה יב וט לכ .טעמכ םיפתתשמ "םידוהול,ב (ב

 . זנש ירבד ואב ,ואצו רבכש "םירוהול,ה תונוילג לעו ,ןבומכ ,םמש םולעב י"אב

 אמ גתכב וא הפב הלהת ירבד יתלפקו ,'ריעצה .לעופה ,ב ,"טיוסזר, ןותעהב

 לה ש יכחרמ .,בורוט .נ .ר"ד ,ןימינב 'ר= ,וח ,י רנרכ ,,ש ןווצ-ןכ * :םירפוסה

 .רועו דועו ץיבונועמש רוד .,ןהכה
 רולו ור ק ע ב .איה "םידוהיל,ח יכ  .,רוכזמ ןניא םאר 'ה רקבמה (ג

 .מוחעב גוהג יכ  ,ל"וחב םיארוקל שרפמ\ וניא רקכמה .ירי טס ןותע ק
 ,המונ ךניפלו " ןו תכרי , ךחוגמה .םשב ןוטילופל ארקל הרוהי"ןב רמ 0
 .הופמנ ווח הריטסה םלוא = ,ראמ הסג "םידוהיל,ה ןמ "איבמ אוהש הטטיצה יב



 שמתשהל ולרחש טעמכ זאמ יכ ,ותרממ לא 'םנמא עלק ג

 ינא .יכ ,םירבעה םיארוקה להקל  יולג עידוהל יתכוחל נא אצומ (\

 התיאש ןויכמ ,רתויב תינצקועה הריטפה התואל םיקמ ותחנש לע

 ,ןבומכ ,ונא .ןי"אב .תוגותעה דגנ ןעוט רקבמהש ,תונעטה רתו לגב ( =

 םחלהל ונילעש ,המחלמל אוה סג שדקומ ובורב "םודוהילה ,ותא טו

 ,תנגרוזמה תירבעהו לערה .תאלמ תונותעה
 ,"תורחה,  ןונותעה ןמ קיתעמ םאר 'הש ,םירחאה אמהוזה ירבד לע
 ינא---'כו םירפופל י"אב רו -כ ןיגהונ ןיאש ,םהיפ לע טפושו בל

 ,תורחהב וספדנש םירברה םתוא לעב אוה ימ עדונשכל דימיוכ ועו
 םיאלפ רוע ונררי אלש ןמיס ."םעה תיכ,ב תפסאמ הפרחב אוהה

 ונתונותעב ויהש םיסומלופה תא הפי םירבוז ,י"א ירפוס  ןונא ללננ

 ...םימחנתמו הלא ונא .םירכוז -- היוו
 .םלשורי ,ןמליפ .ל .ק ,דובכב

 וז. /
 ! םיאבה ירבד תא םיפרהל ,רבכנ ךרוע ,אנא
 רצו ,ש רמ ארקש האצרה ד"ע יתארק ."טנייה,ה לש 148  ןוולגנ
 .יתודוא הצרמה םש עידוהש המו השרווב "רבע תפש יגנומ,

 יל ינא אצומ לבא ,רצו .ש רמ סע חכותהל ןפוא םושב ץפח וניא <
 םוסחימו תולילע ילע םילילעטש העשב , להקה יגפל יתוער .חא רונ
 תוירחאה תא תאשל לוכי ינא ןיאשו ,ללכ יל ןיא רשא ,חו
 + ןדעג |

 .םירק ש ינפמ ימצע לע ןגהל ינא חונו
 םינטיפהמו תירבעה הוזיאזפה לכמ "הפשא יתושע,ש רבדה רק
 יתרקבש :קר ,יתרבד אל םמצעל םהשכ ןוסלנצקו רואינש דע ןלופא
 ₪ . < םעטיירסוחמל יל וארנ רשא ,םיעווו

 יל הרקיהו הביבחר ,תירבעה הפשהמ "הפשא יתי שע,ש , רכדה לק
 .םינוגמה ראשלו רצז רמל רשאמ תוחפ אל ילזא , ידוהו שוא

 , תירבעה ומכ  תירוטלוק:יא תורפסב קר,ש ,יחחכוה יב ,רבדה
 ,"סעה רחא ומכ ,'קיר :חומ, ירבד .סיפדהל וע : ישא

 שר 0

 רובכב

 ,גרבמונ 7 ה

 .הָיקְוטִמ םיִבָתְבַמ
 ו

 .(ףוס)
 התורפסו תירבעה הפשל פחיבש ,וז הביכס יכ ,ךכ ירול רבדה אב רצו

 היחתה יחרפ םיאור וליחתה ,הממש רבדמ איה ללכב | תודהיה חע

 ,ונכתכמ תישארב ונונמש ,"תוחמשמה תודבועח,, לכ לא ןנוכתנ הכה =
 ףינס = דופי ר"ע תולוק ילוקב םינותעב וזירכה םיחרי השלש םונש נע

 וטלחנ ,תונקת ועפקנ רעו רחבנ = ,הרוגא הרסונ .יוקזחב "הירכעה, תווח
 ,תחא הטלחה לעופה לא איצוהל  וקופסה םרטב .ךא  .גוהנכ לכה-- תש

 .היה .אלכ היהו "ףינלה
 ?תירחא .האבש הרירילו וז תימואתפ הילעל המרגש הבסה איה המ
 "מכח, ועמש -'ףינס רוסו ר'עו *הירבעה, | ר'ע יקזחב םלח אל שיא
 אאל:רקכבו = .םהוגועב ןח רברה אצמוו = ,"שרקה-ןושל, ,תורבע םירנרמש
 תוכו ברעהורועש רפול תוטבהו .הדוגא רפול .עיצהו רחא .רועצ אב 77%
 -אלקש ילב ול ומיכפה ,ירוהי ןינע הזב וארש .,יוקזח ימכח .,המורכו ארקמל

 ןינמ ףא .ןוא .יוקזחב :למכהל חרכהב התיה הדיתע םלואו ,הרוגאה הרסונ
 םירזופמו ,תורבע יערוי ,יצחו ןונמכ םיררפסה ברקב ןאצמי ילזא הלוכ הריכנ

 הלאה ,םי ל ב ע ה 20-15 .ןיב ,םהיתוערב םה םיררופמש םשכ

-/ 

 3 םלועה - ל -

 ,רחא םכח ,רחא רחוס ,ץוח ינונעל ןוירטסינימב ןוולע ריקפ ,רחא רוטניס אצמנ
 םיפסאתמ ויה ,הזמ הז .םיקוחרה ,הלאה םישנאהו ,'וכו דחא  תסנכדתיב שמש

 = -!יפור רועצ .הזיא לש ותואישנ תחת עובשב םעפ

 *"םיבכמ,ה תא 'חכשל = םיברמ "תומחנהו תועושיה, ירשבמ
 ,סנ לע םהלש "םולש ה

 ,רתויב ונחורלו :ונל ושכע םיבורקה םה "םיככמה,  ,םנמא

 תא םמורלו

 רוזעל וגילעו
 ונא .ןוא "םיככמ,ה לש "םולש ,ב ונשפנ תא תולשהל לבא ,רשפאה לכב םהל '

 ,ימשר .ןפואב תוימואללו  תונויצל דגנתהל הנושארה התיה וז הדוגא ,םיכירצ
 הדוגאב התע .תורשהל :חילצה (חירגלובמ ינויצ) .הירכחמ  רחא | יריב קרו

 ינויצה ןתואש ,אַוה יד לבא ,"1101]!,:ה תא שרי  !"םולש,הו ,תרחא חור וז

 ןכנחתנ "םיבכמ,ה בורש ונפמ יכ = ,היפ לע ךפהת הרעקהו אטשוק תא בוועי
 םה םיררגנו = ,הקומע תידוהי הרכה לכ  םהל  ןוא "סנאילא,ה לש  רפסההיתבב
 ברעה:ירועש םג  ואלמי .אל הזה ןורפחה תאו  .הרכההו הערה ילעב ירחא
 ןהבורמ תלעות ואיבי יאדו הלא ברע:ירועש ;דפיל תרמוא וז הדונאש ,תירכעב
 =לכוא תמח תא םהילע ולעה וליבשבש) !"םולש,ה דבלמ ועדי "םימכמ,ה םאו

 תורשע דוע >(ונועיבשב ךורא רמאמ וז .תלמל שידקהש ,וקסורפ רמ םינויצה
 תירבעהל הפי "היצרטסנומיר, ןועמ יהי הזה רברהש יאר תורחא תוירכע םילמ
 תיחתב  לורג רקיע הז רבד תושעל ,רשפא יא ,הלא לכ תורמל לבא ,אטשוקב
 ,היקרוטב תירבעה ןושלח

 ןועובשה לבא" ,אטשוקב = ירבעה ןועובשח דופיל ול שי הרתי תובישח

 תירבע ערווש הז ולופא ,ידרפפה ירוהיהש םושמ ,הברה טשפתנ אל ןוידע הזה
 י .ןוהעב יוצמה ןונגסה ותואל קקזנ ונוא ןיידע ,תצקמב

 חותבמ דחאמ "תירבעב תירכע, הטושה תעיבק לש ךרעה תודא לע
 לע ריעהל אלא יל ראשנ אל .הלעמל יתרבד הריבה-ריעב סנאילאה לש רפסה

 :דומלתה .תיב להנמל הנמתנ ןיטשפא קחצי רמ יכ  ,תמאב תחמשמה הדבועה
 ףונחההידפוממ ףחא .אוה יקינולפב לוהגה .תרוחירומלתה ,יקינולפב לודגה הרות
 לש .ותויחמומו---םידימלת ףלאמ  רתוי = םידמול .וב---היקרוטבש םולוהג רתויה
 ,ונחטבומ .תוצלמהל הקוקז ניא ,שרחמו רצוי ירכע גוגרפ רותב ,ןיטשפא רמ
 :תירוהיה הדעה תעהב אלא. יולת -וניאש- ,וקינולסכש -לודגה .הרותירומלתה יכ
 םיבוטה םינוקתה תא תושעל  ןתרובעב רוטג שפוח ןיטשפא רמל הנתנ איהו
 ורבע רפפה תיב  תויהל דיתע הו הרות:דומלת יכ --- ,ויניעב  םיוצרהו
 ,חרזמה ירע ליבשב תפ ו מ ל

 הפ ושענש תונויסנה  לכמ בושח רתויה אוה הזה רבדה הנה, ןפוא לכב
 יקינולס ידוהי לש םחבשלו .חרזמב תירבעה .תוברתה תצפהל תונורחאה םינשב
 "'דוחיב . ץוחמ העפשה לכ ילבו כוטה םנוצרב השענ הזה דעצהש ,רמאל ילע

 .ךונחה .ךררו ,ריאמ בקעי 'ר ישאב  םכחה הזה בוטה רבדה דעב דוככל יואר
 א לא .התוברתו תירבעה תצפה ל רתויב הנוכנה ךרדה םנמא יהוז

 איה ירה ,איחש הרוצ לכב ,תירובצ הדומעב תופתתשהה ןה  ,ונמצע תא המרנ

 7  םידוהיה םגו הלשממה םג ,ץוחה ןמ םולה ואביש םושנאהל תוענמנה ןמ טעמב
 םיימוקמה תוחכה תא  ררועל | .ןומא-יאבו דשחב "םירז,ל םיפחיתמ םיימוקמה
 םידגנתמ .ןיעב .ןאכ םנשיש םיטעמה "תוחכה, :דאמ אוה השק ןכ םג הדובעל
 * .ונידוב חלצי אל ןכ םג .דבלכ םימואנו םינותע י'ע .,ןוא ,ןיא םירחא תוחכו ,ונל

 םוחכשנו םיעמשנ---םימואנהו ןטעמ ךא םיארקנ םינותעה הברה הפ תושעל
 רפס-יתב---הרצק ה איהש הכוראה ךרדה קר אופיא ראשנ  ,גוהנכ ןדימ
 אל | אבה רודהש ונא םיצור םא  ,ותושעל ונילעש רכדה זהו  .םינוגה םוירבע
 " שגר לכמ  ,לאיריא לכמ דוע קיר היהי אל אבה רודה בלש ,רבדמב דוע העתו

 יםירחא י"ע = תישענ ונתכאלמש העש לכב ונא םיחמש ,תירוהי הרכהו ידוחו
 ם ג םידמלמ םהכש  ,רפס:יתב רסימו  ךלוהה = ,"ןיירעפספליה,ל ףכ ונא םיאחומ

 יונתירחאב שאונ  ןפ-- םירחאב זנחטבמ לכ תא םישנ אנ לא לכא .תירכע
 :ספלוה,ה םג לבא ,"סנאולאה ,מ חורב ירוהי רתוי םנמא אוה "ןיירעפספליה ,ה
 הפ |אכ המיקה "הרזעה:תרכח,ש םינש עברא הז ."םירחאה, רצמ רמוע ןוירעפ
 ,"סנאולא ,ל רפסההותב ירימלתמ רתוי .תירכע םיערוי םניא וירימלתו ,רפס:תיב

 -=- -- התעו .ונילא הבוהק הימי תישארב התיה "פנאילא,ה םגש ,חכשנ אנ לא

 תומלא השעמ רע תורעצמ תועירי םינורחאה םימיב ןספדנ אטשוק ינותעב
 וזכ .תופחיתהל םיליגר ונא ןיא ,ריעה ירוהיל הרטשמה םעטמ ילופונאירדאב השענש
 תא ררועמ הזכש הרקמ לכ ןכלו , היקרומב הרטשמה רצמ םידוהיה לא

 = חרועמ (לזרפה:תלפמב) תועש הנומש קחרמב תדמועה ,ילפונאירראב , תיבבלה
 "= + םורזהו ףלא  םורש יעמ = רתוו םיבשוי  ,הירגלוב - לוכגמ תועש עבראו הרובה =

6% 

/ 



 םלועמו זאמ , היקווטבש .תובושחה :תוירוהיה תורעה תחא הנה תאזה .הדעהו
 . םירצונהו םימלשומה םהינכש תא תודידיבו םולשב תאזה ריעה ידוהי ויח
 תשמהב ,םירוהי להקש הריכה-ריעב םירחא םינותע םיעירומ 'הנהו , םאתפז
 , םימרדרנול ארק זלה ;  והוכיו ההטשמה שאר לע ולפנתה ,שיא םיפלא
 םינותעה .הרטשמה םעטמ ועידוה ךכ , ועצפנ םידחא םידוהיו הרגת הצרפ
 דגנ םידוהיה דצמ תוממוקתה לש הרוצ .רגדל ונתנ םידחאה םיימשיטנאה

 ףקומה .ורוהי.תיב .דמוע  ריעה:ןג ינפל : םירפסמ .םידוהיה םינותעהו . .הלשממה
 ,ןגה.רכוח .רכשו הפק תוחשלו חחושל םיאב םידוהי הז תיבלו ,ןטק ןג אוה םג
 רוכשל . הצרו ידוהיה דצמ וזכ תורחתה לובפל לוכי אל ,הרטשמה שאר לש :ורוד
 תיכהש | ינפמ -, רוכשהל הצר אל ידוהיהש אלא  ,הזה תיבה תא ןנממ

 ,היריעה לש | לכירראה פע = םייבדב אב .ןגה| רכוח | ,ותסנרפ רוקמ .אוה הזה
 ו תנבס .ינפמ, "תיבה תא. פורהל .טלחוה .שודקה  "שישקב ה - תרזעבז

 לוכי .היה םיחמזמ יהבד יפלו: , תודחא  םינש ונפל קר הנבנ תיבה :.יכ םא
 םג לבא . ןודה:תיב .ינפל רבדה תא איבה .ירוהיה .  הברה םינש דוע .םייקתהל

 רטוש .תיולב םיפרהמ ואב .דימ ןירה .קפפג ךאו .,רכוחה רצ לע רמע ןירה"תיב 2
 ורבע םרמ -דועו  ;ןיידע .והובזע אל ויבשוו יכ םא ,תיבה תא םורהל .ולחהו
 ישברםכתהל רבדה תא :ועידוה אל רועו = ,ןידהיקספ .אצוהש תעמ תועש 4
 תורמרמתהו סעכ רהוע הז .הומלא .השעמ ..קוחה שרזרש יפכ ,  לופונאירדאב
 תרובע  דעב  עירפהל ריעה ןג לוט ופסאתה שיא םיפלאכו ,ירוהיה עבורב
 תא הארש ןויכו = ,ריעה ןגב העש התואב היה הרטשמה שאר | ..תוכה יפרוה
 תוכהל לחה) ,אבצה ריקפ ,וידירימ דחא תיולב ןגהמ אצי םיפפאתמה םינומהה
 לורגה הז .רכר .,זברחב וירחא הכמ ודידיו . לאמש .לעו ןימי לע וריבש לקמב
 ינשש רע ,םיפא תחא .הכמ ורבחלו הרטשמה שאיול ובישיו םידוהיה פעכ תא רוע
 םוקמ לא םינבא  .וכילשיו -ןגְה תא .ורטע םירוהיהו = ,ןגב רגסהל וחרכוה הלא

 תאו .םירוהיה - תא - םידיקפה . לפדגו ופרח םשמ ,הרטשמה שאר לש ואובחמ = -
 +.ןומהב תורול .ולחהו  םיבכור םהשכ ואב וללה ..םימרדנזל ונפל תיו= ,םתנומא ==
 םכחל רבהה עדונ .הכ ןיב .השק---םהמ דחאו ועצפנ םורחא םירוהי | םירו עצ יי

 ותשקב ,רזפתהל ןומהה תא שק ביו .השעמה םוקמל אבש . ,יליפונאירדאב ישב
 + םידוהיה ידבכנמ .םישנא רופאל לחהו ואובחממ הרטשמה שאר .תוגה זא ,האלמנ

 ,םיריפאה תא רותהל השקכב ילוה לא הנפ ישב:םכתה .שיא םיעבראכ !רסאנ <
 , "הריקחה תא רומגל .ךירצ .הרטשמה  שארש .ינפמ, ,התחדנ  תאזח השקבהו

 םועודומ ושכע = . ההטשמה שאר לע .ןידה-תיב יגפל וננואתה םודוהיה םיקוזנה
 רקב ילופונאירראה ישאב םכחה + ושפתל .ואצוה םירסאנה כור יכ ,םינזתעה | <

 תטחותמ אוה ןיאש ,הלשממה . םשב ול .חיטבה אוהו ילו וה תא םעפה רוע :
 ררבתו . לכהש .הוקמ אוה .יכו ,יגירמ .ע ר/וא מ לאכ הזה ביצעמה ערואמל - =

 . הלחתבכ :רורשל- בושי = םולשהו יוארב

 םיבכמה .תרוגאל .תרשע:שמהה  תותנשה הפסאה .התיה .רבעה עוכשב = <>
 הנה , םינש ויט הז תמוקה , "םיבכמ,ה  תדוגאש ליעל = יתרמא רככ ,אטשוקב
 -רועבו = . תורוהיה . תוימואלה לג א .ןואגב תאשונה . תירוהי - הדוגא התע
 רתוש תעב ,התודהו- לע הזירכמש : הריחיה .תידַגהיה הדוגאה .הנה  הריבה *

 :ןיצנרטנוא, וא םיתפרצ תומש תחת  םירחתפמ .םידוהיה לש תורוגאהו םיבולקה =
 + ,םיילנ

 תדוגא .היורק .הדוגאהש םויה ןמל .הינשה, איהש  ,וז .תיתנש הפסאב
 :תינמרגה הפשה םוקמב .תיתפרצה הפשב ח"ודה הנושארה םעפב ָארקנ , "םיבכמה,

 הנבומה תחא הפש וגל ןיא ,ןנרעצל,  :רמואו הזה יונשה תא- ראבמ  הצרמהו

 ונא ,תירכ עה| הפש ב  ,ןנא-ונתפשב .שמתשהל תתתו ,ונירבה לבל
 ינא עיבמו .ונורבח בורל תוחפל הנבימה , תיתפרצ םעפה רברל םיח רכ ומ
 דחאמה וקה הנהש ,ונא ונתפשב ונינוב רבדל לכונ האבה הנשב יכ ,יתוקת תא
 =-"ובכמ,ה | תובוחמ תחא . םנמא :יהוז .יכ .םימכשאהז  םידרפסה ןוב ידיחוה
 , רמאל .לכונ תימואלה ונגושלל ונבושכו , םיזנכשאה תאו םידרפסה תא .דחאל
 . +, 'השעג הממורה ונתרטמ תגשהלו ונתודחאתהל ןושארה דעצהש

 ךוסכפ ילגרל 1895 תנשב הדסוג "תולמעתהל תי לא רשי ה הרוגאה,

 י"פעאו , תולמעתהל תינמרגה הדוגאה ירבחבש םידוהיה:יאו םירוהיה ןיב .לפנש
 הדוגאה, ז"כב הטילתה | ,תונמרגה הדוגאה ןמ ושרוגש טעמכ  םורוחיהש

 וצר אל .םידוהו:יאש אלא ,םירוהי:יא םג. םירבחל לבקל הרסונש :"תילארשיה =
 הנטק.הרוגא וז התוה תוגושארה .םינשה רשעב . . תידוהי הרוגאל  םנכהל

 תודוגאההוקוח ו"פע .  "םירכחל הבוח התיה .םינמָרנה תפשו, - ,תינמרג:תילארשו +

 הלאה םיאנתבו ,הקהצו .דפח השועה הדוגא אלא תויהל הלכי אל .זא וררשש

- 

, 

 ן דול םג םופיגס הדוגאה הרסו 1905 .תנשב ,הטעומ התעפשה התיה
 יש ךוומ רשפאו ,חוחפו ךולה ךלה םילודגה ןיבש םילמעתמה רפסמ ךא
 ה הווגאל, הגתונ זא ,הכפהמה םואתפ האב אלול ,ירמגל הלטב החיה
 וו ,תמלועה תולמעתהל תירוהיה תורדתפהה םע רש,'ב אבל תורשפאה
 הוה, .גלקב הכפהמ  התוה היקרוטב .הלודגה הכפהמה ירחא םיחרי \ ונש
 ונמוגה הוסמה רסוהו תולל ובתהה חורל ץקה אב םג ,"תילארשיה
 -וז .ןינמרגה ןושלה איה = תימשרה .הנושלש ,"תולמעתהל תילארשי
 ןושלה איה .תימשרה הגוש .ש ,  "יבכמ, .תורוהו תולמעתהל הרוגאל,
 וה "םַהְל שו לבא ,תירכע םיערוי הדוגאה ירבח ןיא ,רומאכ ,םנמא)
 : הלוע הירכח רפסמ , ימיבבמה, תרוגא תא האלמ השרח חור . (וז הפש
 | תוגרגש תווקל שיו: ,םיפונס  תדסימ איה .םיעבורה לכבו .,תואמ שלשל
 תאה הדוגאה התיה .תוגורחאה םינשה .ינשב ,הכושח תורדתסהל היהת
 ש הרוש *םיב כמה, .וכרע רבעה ףרוחב . הריבה-הועב תוהבעה תוברחה
 .קרפס םיכרוע *םוככמה ,ש תוימואלה תוגיגחה םג : תודהיהו םירוהיה ד"ע
 הא עדוו ידוהי = וגיאה להקה םג .ידוהיה להקה בל תא םהילא םיכשומ
 ןוננע הנשב  וכרעגש  תופיה .תןגיגחה  וחיכוהש ומכ ,תאזה הרוגאה לש
 0 + אבצ-ירש לש םתרזעב
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 !ןכ תולמעתהל לורג גח םירגלובה "םיבכמ ,ה םיכרוע אבה שדוחב ---
 "  ;הזה גהה לא םוריצ 20 ןחלשי אטשוקמ "םיבכמ,ה . (הירגלוב)

 וא) טפח החפ"הרמח רוטניפה םוקמבש םירמוא הלשממה .תורופסב =<
 וח הנמי .(תונויצה לע םיצילממ ויהש םירטסינימה ןמ רחאו םפרופמ םירוהי
 וטל אצמל הלשממה לכות אל ונמיה הפי םוקמיאלממ ,  וכלומ ירנפא רוד
 / ,החפ

 ננו ידנפא 'יגרפו ידנפא חילצמ םודוהיה םיריצה ינש --
 ומלרפה םולשה תרוגא לש חכ:יאב רותב םולש ה סרגנוקל לסירבל המ-ןמז

 ..ינומרח ,א

6 

 .תּונויצב

 :הו רזוח ונלבק יזכרמה .רעוה . תאמ

 טמא רמג .יזכרמה לק .סרגנוקב 8 ,המחלמה תא

 .זו ה שידקהו  ,תורדתסהה 2 םימינפה םינינעב קר קוסעל
 .הנתנחה תולאשל עגונה לכב ונלש תושיררה רוריבל ןושארה רזוחה

 .התנהה ןוקת רברב המחלמה תא ונחנא םיחינמ יכ ,ונערוה זא

 הוטמנש הערומה יפלש ,ירישעה םרגנוקל הנכהה תעש עיגתש רע
 . שנ ארקהל היה  ריתע גרובמהב יעישתה םרגנוקה תמב לעמ
 ₪ - היה רשפאהיאש .,הלגתנ השעמב םלואו ,בורק

 ותא וחירכהש ,תוערואמ ואב ..ריתעל היפצ לש בצמב הבורמ

 הועהש ,דאמ תובושחה תולאשה  .היולג .המחלמל - תאצל

 ,בצמה .תא רתוי רוע וכבס ,אטשוקב הרובעה ילגרל
 שב רומנ .יולג הלגנש ,היסור ינויצ לש םגוצרל .המאתהב

 עיתשיהר תא .ףקות לבב ונעבה ,גרובמהב  תישימחה היסנכה
 ,\טשוקב הרובעהל עגונב תוידופיה .וניתופקשה תאו - תוילפיצנירפה
 . תונישיב םג .םיתשו תחא אל .ונחעד תא ונילג רבכ חתוריא לעש

 השאול ויה .הזמ ץוחו .,וללה תולאשה לע  דוחיב ונד .תוליגרה
 < יונו לש .תופסא יתשו = יזכרמה דעו ירבח לכ לש .תיללכ תחא

 = תופפאבו ,הנירמבש לודגה < לעופה  ירבח םע  דחי .זכרמה

 גומה גה  םהיפ לעש  ,םיסכתהו הריבעה ינפוא .וברענו ועבקנ

 : .ושכע רע



 היציזופואה ישאר םע  ףוכת ןתמו אשמב סנננ
 ירחא ,תיברעמה הירטסוא ינויצ לש זכרמה םע דוח בי
 קרפה לע ודמעש תולאשה לכב הטילחה הנורחאה םתרוע\

 היתופקשה ןיב ןיאש ךכ י'ע התלגו ,וניתוטלחהל  תומוד
 , םולכ אלו .ונא וניתופקשה
 רבעמ וננוצ ר תור מ ל המחלמה האצי ןמוה ךשמהב
 .ירמגל היוצר יתלב הרוצ הלבקו םינויצה םימרמה
 םיילפיצנירפה םירקיעה לע ליפאהש ,ישיא יפוא ולבק םינ

 םירבד הברהש ,רבדה הול םרג רוחיב ,םיהמאה םומעַשק
 אל  ,םידוננה .םייולת היה  םהבשו  ,תינויצה הרובעל שי
 וזכ היוצר יתלב הרוצב .המחלמה תכשמהב | ,םסרפתהל |

 הלולע רשאב ,התורחאלו  ונתוררתסה םויקל הנכס .הכורב

 ולא םירבחה תוקחרתהו  ןומא-יא לדגל  תאזה המחלמה =
 הדובכ תאו הכרע .תא ליפשהלו םינפבמ תורדתסהה ךוחב
 קיספהל תוציחנה רומג רורב הררבוה .ץוחבט תורדחמהה \
 בצמל ץק םישי אוהש םרגנוקל תוכחל ילבמ ,ףכית המחלמה 0

 ץק .תא  ברקלו .ןיכהל ךרוצה ררבוה < הז "םע .דחונו .,יח
 ,אבה סרגנוקב :תושרח תוריחב י"ע אלא ריוצי אלש ,םוירוזיבז

 ג"הפהיה ירבח לש הנורחאה הפסאהל רוסי השמש וז -.הפקשה
 , ברעמב | היציוופואה לש התעד םג התיה ךכ ,מ'הוה

 טלחוה | תיתנשה הריעוה ףסאתהל | התיה תדמועש
 ןיכהל םנו המחלמה תקספהל הדי לע  עיגהל ידכ הב ש

 לכ ושרפתנו .וררבתנ :ןהה תופסאב = ,םוירוזיבורפהל = ץקה
 ,תיתנשה  הריעוה  ינפל ותוא .עיצהל ליבשב ונלש תושא
 ו התעד תא הוחתו 7 5 יב ,שו

 ,וניתושירה
 , חלב היצ

 תואצות תא חור"תחנ ךותמ | ונירבחל םירסימ ונא :יההו <
 ב"כ--ף"כב .ןילרבב  התיהש ,תיתנשה הדיעוה לש " התוונ)

 םשב תיתנשה הדיעוב ןכ .ירחא ועצוהש

 םתואו תוערה ןתואש | ,הומ * דוחיב ונחנא .ןוצר םיעבשו 0
 המלש הנש ךשמב ףקות לכב ונמחלנ ןהילעש "תורדתפהה יוקע
 ,תינןיצה תורדתסהה ירבח לש * םהיתובל לא ףוס ףוס וסנ)
 הריעוב ,הפ  ,שארב  םידמועה לש  םתרכהב ועבקנ פינ)
 לודג :תוער :בור י"ע .ינשה תא רחאה רצה :עירכה אל ,תיתנטה
 ןהמו אשמ הפ היה .הרקמב אלא יולת וניא םימעפלש ,ןטק וא
 תיתנשה  הדיעוה ירבח לכ = ועינה וכותמש  ,ילפיצנירפו זו
 םתוא ונשרד ונחנאש ,םהה  תינויצה הדובעה ירקעב .תודוהל
 + ונינינע בצמל .םימיאתמ .םתויה
 ירחא  ;רומג  שפוחבו יולגב | ולהנתהש | םיחוכוה ירחא <
 תונורפחה לכ ,ושענש תואיגשה לכ : תיתמאה םתרוצב רלגתנ

 ירבח לכלש ירחא ;םידדצה ינשמ תרוקבהו םייללכה :םיכוסנסה =
 תובסה םג אלא ,תואצותה קר אל םירורבו םייולג ושענ .הריעח
 ,הזכ .ירשפא-וא 'בצמל תוררתסהה תא ואיבה תרכהבש םימעטהו <

 ופתתשה הבש ,תיתנשה הריעוה דחא הפ הריכה הז לכ ירחא
 הלבקו וניתושירד ימעט תא ,ונהגלפמבש םיגיהנמה תוחכה גו |
 ,רניתועצה לש םיידוסיה םיפיעסה תא |

 : תוקלחמ יתשל תוקלחנ תיתנשה .הריעוה לש .היתוטלחה |
 סרגנוקה י"ע אלא לוע .פא תאצל :תולוכי ןניאש תוטלחה
 ,אבה סרגנוקל רע הדובעה רורסב תוינמז תוטלחה ₪ ו

 : ןה הלאו ,רתויב ןה תודבכנ הנושארה הקלחממ תומלחהה

 םייסנניפה םידפומה \

 \ ילגרל ורדחתנש םיישיאה םיסחיה לכו הדובעה תגחנהב ואצמנ

 תא אבה ,םרננוקה ינפל עיצהל הטילחמ :תיתנשה הריעוה
 .הלאה תועצהה

 . רתוי  לודג ידוהי-זכרמל .תיוכרמה הכשלה תא ריבעהל (א
 ח"פהבל ובשי תיזכרמה הכשלהל רעונה םוקמב יכ (ב

 . םצמוצמה פ"העו ירבחמ השלש
 רבח .תוכז ןתנה ביילוקה לש חקפמה רעוה אישנל יב (ג

 . היטרפ לכל םצמוצמה פ"העו
 .םירבח העבש דע השמחמ ויהי םצמוצמה פ'העול יכ (ד

 ול רשפא יכ  ,התעד תא תיתנשה הריעוה העיבה הז םע דחיו
 . = ויהי םא יאנתב קר הירופ הדובע רובעל םצמוצמה פ'העול
 / .העונתבש םינושה םימרוה לכ לש חכהיאב וירבח

 םצמוצמה פ"העוה י"ע רחבי םצמוצמה פ'העו אישנ יכ (ה
 ,וירבח ברקמ ומצע

 תוטלחהה ימעט תא הרצקב הפ ררבל ץוחנל ונא םיאצומ
 סרגנוקהל תועצה .רותב ןתוא הלבק תיתנשה הדיעוהש | ,וללה
 0 0 לא ןתוא .איצוהלו ןלבקל : לוכי םרגנוקה קרש םושמ ,ירישעה
 < > רודחת תוטלחהה לש םימעטה תרכהש ץוחנ הז ליבשבו , לעופה
 0 אבה םרגנוקהל ורחביש םיריצהש ידכ ,הלכ תורדתפהה -ךיתל
 י"פע הנהנהה רורפב תושעהל םיבירצה םייונשה תוציחנב וריכי
 + תיתנשה .הדיעוה לש .תורומאה תוטלחהה

 "|; םיצנירפה אוה תורכזנה .תיטלחהב חנוהש ישארה רוסיה (1
 775 = התווהו ונלש .העונתה תובחרתה ,העונתה  תגהנהב ילאיגילוקה
 . 5  יקלח לכל םירדוחה םינוש םיפנעל התופעתסה ,תימואל העונתל
 תוהמ ,םעה לש םינושה םייחה תועוצקמ לכלו םינושה םעה
 תא ףילחהל ;.ובורק םימעפל הביוחמה ,ונלש תיטילופה .הדובעה
 יובר ,יטילופה םלועב ףייונשהו םיפולחה יפל היעצמאו היפיסכת

 " "   ףסומכ קר םהמ רחא לכ תרובעש | ונלש
 = = תושגנתהלו םירסומה ןיב םידוגנל  םורגל הלוכי .ומצעל םייקו לרבנ
 :  היההש שרוד רחיב הז לכ -- הדובעה ךררב םהלש םיפריטניאה
 : תאו םיכרדה תא תעבוקה ,תילאינילוק .הנהנה אקוד .ונתורדתפהל
 . .תונושה תועדה לקשו ןתמו .אשמ ירחא םישעמה

 < .תלוכיה הל שישו רחא םוקמב תרבועה תילאיגילוק .הגהנה
 הנמאנ הבורע רחא רצמ ונל תנתונה ,ןינעו ןינע לכ לע ןודל
 5 אל  םיחיחיה בלב יכ--ינשה רצמו 'םירהמנ םידעצ ושעי אל יכ
 "= תופרהל הלולעה ,הלודנה תוירחאה יינפמ האריה ידמ רתוי רבגה
 תשגלמ .םדעב עירפהלו םירבועה ידי תא | תובורק םימעפל
 ,רימח טעמב | ןה תוכובסו  הושקש | ,ךרעה תובר | תודובעל
 תעש לכב שמתשהל תלוכיה תא דימת אצמת תילאיגילוק הגהנה
 ,דעומה תא רחאל ילבלו: ונתעונת תלעותל רשוכה

 לכ חכ-יאב ופתתשי הגהנההבש ,אוה ינשה דופיה (₪
 לע הבציתה תיתנשה הדיעוה .העונתה לש םיישארה םימרוה
 סרגנוקב \ ומלגתנש " ,םיישארה םימרזה ינשש ,הפקשהה דוסי
 פ"העוב חכ"יאב םהל ויהיש םיבירצ טועמו בור תרוצב יעישתה
 " תוחוצ לכ ופקתשיו וזכרתי העונתה תגהנהבש ידכ ,םצמוצמה
 ' | העונתה תמשנ אוהש תומרקתהה .חכ דחא רצמ ,הימרוו העונתה
 00 ןיגטה חכה .איהש ,םירסומה לש החרכומה תוימשרה ינש דצמו
 / םילשהל  םיכירצ  םהינש -- ,תומייקה  תורוצה לעו םייקה לע
 תוחכה דוחא ידי לע קרו ,הז לע הז עיפשהלו הז תא הו
 < .ונתעונת ואצמי הגהנהה ךותב םייקה לע הנגהה לשו תומדקתהה לש
 הגהנהש ,ונל הארה רבכ ןויסנה  ,הנוכנה םכרד תא הדסומו
 ךותמ םירבח .הב ןיאשו .דחא רצ יפלכ ידמ | רתוי .הטונ איהש
 ,ונתעונה לש םיינומהה תוחכה דוחיב םיזכורמ םשש ,תוצראה הלא
 ! ,הבורמ תלעוח הב ןיא

 ה י'ע אלו פ"העו ירבח יי'ע  אישנה תריחב ₪



= 

+ 

0 

 ש

 אישנ תריחב לש הז .ןפוא .תא .תבשוח | תיתנשה הריעוה
 אישנה תא הרימעמ סרגנוקה י"ע הריחכה רשאב ,רתויב .ןוכנל
 זא האור אישנה . פ"העוה ירבח רתי בצממ לדבנו .דחוימ בצמב
 ינפל אלא פ"העוה תרובח ינפל אל וישעמ רעב יארחא .ומצע תא
 תועדב יולתו לבגומ ומצע תא .האור אוה ןיא אליממו ,סרגנוקה
 לש | רוסיה לטבתמ | הזכ ןפואב ,םהיתוטלחהו  פ'העוה :ירבח
 דחוימה ךרעה .ותוא .םעמוצמה פ'העו רורסב תילאיגילוק הגהנה
 אישנל ןתונ םרגנוקה .י"ע :רחבנ אישנהשכ :תואישנה .תלבקמש
 ונלוכלו .,השארב רדמועו העונתה .גיהנמ לש יפוא תורדתפהה
 הריבכ .תימואל .העונת לש הגהנהבש ,רבדה | רורב אלה
 םידמעמ ינב םישנא ,תונוש תוצראב :םינוש םע-יקלח הפיקמה
 םימרזה לכ ףקתשהל םיכירצ ,תונוש הרוטלוק .תוגרהמ לשו םינוש
 תגהנה איה .הגהנההשכ קר רשפא הזו ,העונתה ךותבש םינוונהו
 :דיחי תגהנה אלו םירבח

 לכה . לודג ידוהי זכרמ ךוהב תיזכרמה הכשלה תעיבק 4
 רשפא ור ילע קר רשאב ,הז ןוקה לש ותוציחנב התע .םידומ
 -יאב .הגהנהה לא רוחבל הטלחהה תא לעופה לא איצוהל היהי

 תיתנשה הדיעוזו תטלחהבש -,הז רבד .,םינושה םימרוה .לש כ =
 הטלחהה .יכ  ,ריעמ .,שרחה פ"העוה .בשומל .םוקמה .עבקנ אל
 םימעט ינפמ האב אל ןלקמ תיזכרמה הכשלה תא | קותעהל
 בשומש ,תירקע הרכה ךותמ אלא . ,םיירקמו םיינמז םיישעמ
 םג וכותב םיכפמש ,לודג .ירוטלוק -זכרמב תויהל .ךירצ .הגהנה
 שרדמ יתב | ,םיימואל םידפומ וב .שיש ,םיירובצ : םיייווהי :םויח
 ללכבו עדמלו תורפסל | תורבח | ,תוקיתוילביב = ,םיירבע .םיהובג
 אלו .ןודנול וא  ןילרב רע  ורבד  .הכחה תירוהי  הריפסוממא -

 .הטלחה םוש רוע הטלחוה
 קנכה לש  חקפמה רעוה אישנ לש  הרחוימה .תוכוה (5

 תוציחנה : ךותמ .תעבונ  םצמוצמה פ"העוה ירבח ןיב הנמנ -תויהל
 רקרידה יבג לע רמועה אוהש ,חקפמה דעוה לש וחכ תא קוחל
 םינורחאה הלא .ונל רשא םייסנניפה םירסומה לש  םימוירומ
 םמצעל םידחוימו  םילרכנ .םידסומכ . ,ילמרופה = ךצמ = ,םימייק
 ועבקנש ,םהלש תונקתה יפל ללכו ללב םרגניקהב םויולת םניאו
 ורשאתנו = ורצונ | ןכותב רשא  ,תונידמה יקוח .רופי לע .חרכהב

 שי ונלש םייסנניפה םירסומלש ,םרוג הז רבד .,וללה םידסומה =
 ןגרואה .םמצע י"ע םמצעל  םילובג .תעיבקלו .תולרבתהל היטנ
 הגלפמה םע :ונלש םייסנניפה | תודסומה .תא .רשקמה ידיחיה
 לודגה פ"העו ירבח םה  וירבחש ,חקפמה דעוה אוה תורדתסההו

 רחיו בוקה לש םירסימה-תוינמ תא סרגנוקה .תאמ םילבקמה <

 ודיקפת .קנבה לע םיחקפמ | תויהל .חכההיופי תא םג הז םע
 הדובעה ךלהמב םישגהל אפיא אוה חקפמה רעוה לש ירקעה
 ,הגהנההו םרגנוקה לש | תושירדה תא םויסנניפה  םידפומה .לש
 לרבנ = תויהל ךירצ = וניא .חקפמה דעוה שארש = ,וילאמ .ןבומו
 .תורדתסהה לש תיללכה הגהנההל .ץוחמ דמועו

 ולבקתנש .תיתנשה הריעיה לש .תוטלחהה | ןה הלא הנה
 תינכת העבקנ הלאה תוטלחהב .אבה םרגנוקהל תועצה רותב
 המיאתמה = תינכת :-- .,העונתה | תגהנה רודס | לש : המלש
 הדיעוה הריכה ושכעש ,יעישתה םרגנוקה לע היציזופואה תופיאשל
 הז עוצקמב הצרמנה ונתדובע רכש .ןהקרצ .תא הלוכ  תיתנשה
 ונשרדש םינוקתה לש  ידוסיה פיצנירפה תקרצ הכבש ארבועה איה
 ,ונדגנ היהש -בורה תובלל םג וז הרכה םינכהל  ונידיב - הלע
 תוטלחהה שמח ולבקתנ ידוסיה  פיצנירפה ןוכנל רכוהש :ןויכמו-
 . תיעבטהו תינויגהה .ותאצותכ :תורכזנה

 תועגונה תיתנשה הדיעוה .תוטלחה לש הינשֶה הקלחמה |
 ,אבה סרגנוקל רע ינמז ךרע אלא הל ןיא הרוכעה 'רודסל

 3% םלועה <

 : :ןה ולאו
 ףחואי אל ארקהל  ךירצ ירישעה סרגנוקה (6

 ה ,1911 תנש

 ,מעוה ךירצ .העונתה לש תויללכ תובושח תולאשב (ל
 ווחכש ,םירבח השלש תב הצעומ םע ץעוהל םצמוצמה
 שנ אל וז הצעומל ורחבנש ,וללהש ינפמ) תיתנשה הדיעוה
 ננסה לגקחתש ירחאל קר םהיתומש ומסרפתי ,,תיתנשה הדיעוב
 / .(הצעומה לא םנכהל

 ?וחפה לכל הבישיל ףסאתהל ךירצ לודגה פיהעוה 8
 ו ולאה תוטלחהה שלש לש ירוסיה ןויערד | . םיחרי העבראל
 עחעוה ותיא םירוזיבורפ רותב ומוקמ לע ריאשה סרגנוקה + ה

 'ופ רעו ררפל היה רשפא:יאש ינפמ | ,םרוק היהש םצמוצמה
 ווח לעופ דעו רחבל .םרגנוקה לש ןוגה בורב ךמתנה שרח
 העה םלואו .ףכית ארקנ היה ולא שדח סרגנוק לוכי היה
 :טימטו םייתורדתפה םיבושח םימעמ | י"פעש הריכה תיתנשה
 ןוחנ יכו ,יז הנש ךשמב דועשרח םרגנוקל .ארקל .רשפא-יא
 ןחעהש ןויכמו ,אבה ץיקל רע ירישעה םרגנוקה תא תוחרל
 !וו םעמוצמה פ"העוה יריב אבהל .םג ריאשהל החרכוה  תיתנשה
 ףשל ץוחנל .האצמ  ,יעישתה םרגניקה .תאמ לבקש וחכדיופי
 ן תונחל ילבמ םגו ,תיטילופ הצעומ יחכונה םצמוצמה פ"העול
 לש וויקפת תא תורורב תוטלחה י"ע אבה סרגגוקה .ע:קי רשא
 אוניה תא ףכיה ,לודגה פיהעוהל ,ול תתל לודגה .פיהעוה
 . ,הילע חקפלו םצמוצמה פ"העוה תדובעל .ךרד .תוותהל

 = .האבה הטלחהל ןכ םג הל .שי הדחוימ .תובישח
 עעהל םצמוצמה פ'העוה יהי .תא תאלממ הדיעוה (9

 וע עצומ תויהל דיתעש ,תורדתסהה לש שרחה תונקתה רפסל
 חנה .פיהעוה עיגי םהיפ לעש הלאכ םיפיעס . ,אבה .םרגנוקה
 " תוהותפהה לש םינינעה תלהנהב תיביסניטניא רתוי תופתתשה ייל
 .(לחת פ'העוהש ,ףיעס םינכהל תיתנשה הריעוה העיצמ דוחיבו
 שאה בשווי וירבח ךותמ. ומצעל .רחוב ,םצמוצמה  פ"העוה .ומכ
 ,תשוה ההוא שיש ומכ ,תושרה ול שי לודגה פ"העוה שארל
 .הפפאל לודגה פ'העוה תא ארקל ,םצמוצמה פ"העוה שארל
 ,םומוצמה פ'העוב רבח תוכז לודגה פ"העוה שארל .היהת הז דבלמ

 .ווחנישיבשש העשב קר לודגה פ"העוה לכוי תוטלחה טילחהל
 4 ,שיא רשע השמח פ"הכל ופתתשי

 :הלאה םינוקתה םעט הוו
 , לנ לודנה פיהעול ירמגל טעמכ ודבא .תונורחאה  םינשב

 .תוווהטהה הונקת י"פע יב ףא  ,תורדתסהה ךותב ותעפשהו וכרע

 ןגש ןמזכ הגלפמה לש ןוילעה חקפמה-דפומה אוה לודגה פ'העוה

 הנשל לורגה פ'העוה ןמזוה אל רחא רצמ * .םרננוקל  סרגנוק
 לע חקפל וריב היה אל  ינש רצמ | דאמ תוקוחר םימעפל אלא

 -\לא הענק אל ולש היצניטיפמוקהש ינפמ | ,הגהנהה  תרובע
 | ,ולש חכה יופי ימרפ ושרפתנ אלו הללכב

 . וע תא םירהלו בושל | תותנשה הריעוה .הטילחה ךכיפל

 - מעל שאר בשוו ול היהיש ,הו .י"ע ותעפשה .תא קזחלו ג"הפהעוה

 :א'קל תוכוהו םצמוצמה פ"העוב רבח תוכז) ..תורכזנה .תויכזה םע

 ,.הח ןוקתה תא ועיצהש הלא תעד יפל . (תובושיל ג'פהעוה תא
 . תלפנה ךותב םג .גיהפהעוהל הפל .תויהל גייהפהעוה שאר .דיתע
 -ח אלמי ניהפהעוהש ,הז לע תקפל ריתעה אוהו הל .הצוחמ םגו

 | '.השעמב הנמשגתת  תוטלחההשו יוארכ ודיקפת
 . * .וז הטלחהל םג הל .שי .ילאיפיצנירפ ךרע
 + רחינ וכ ,ףקות .לכב הטילחמ | תיתנשה הריעוה (0

 4 תויטילופה תורממה ר"ע יעישתה סלגנוקהב םסרפתנש רבדה

 ועה לכל יבו ,ונלש המרגורפה לש וריחיה הנכת אוה אוה תוגויצה

 זז



 לא .תומיאתמ ןניאש המכ רע ,הנייהתש רצ ה

 .ךרע .םוש תנתונ הגלפמה .ןיא  ,תרכונה היצוא
 ךירצ | ,וילע הרוח תיתנשה הריעוהש ,הז םירבד רזה

 תושועה  ,םינויצדיא לש ןיבו .םינויצ לש יב :,תונעשל
 .םוריחי .םינווצ .לש תועדו תופקשה | רעב .תיארחא הש

 , תוררתסהה ךותב ימשר םוקמ וללה םידיחוה .ומפתו ו
 . סרגנוקה תוטלחהל .תוונואא

 אוהו ,וז תיתנש \ הדיעו ךותמ אצי לודג - שדח ןוקת 14
 -תנשל םצמוצמה פ'העוה לש ט'גדובה .לבקתנו עבקנ ושבע |

 תוסנכהה ועבקנש .הנושארה .םעפה .יהוז .. הרשע .עבראה סו

 עבקנ לבקתנש .ט'גרובהב .ונלש תיזכרמה הכשלה לש וא

 . הסירפה .יכרצל .שוררה םונח
 לכ תא קיפסהל םיד םגוא  םילקשה יפסכש :,ררבתנ םלואו

 תיתנשה 'הדיעוהש ןויכמו .  לדגו הלעש  ט'גרובה \. יפל ו
 ,ןהב 'תוכורכה \ תואצוהה תא | העבקו = תורובעה "תא

 קופסל הסנכה לש תורוקמה תא םג עובקל הביוחמ התה \|

 ליטהל ,העיצמה הערה הלבקתנ ךורא ןתמו אשמ ירחא שנו
 ,ללכב תמייקה-ןרקה | םגו ,םייסנניפה = וניתודסומ לב לע
 רורבש ינפמ ,היקנה םתסנכה לש םיזוחא הרשע '

 רברה תא רופמל טלחוה הדיעוה תליענל ךומס היה ו
 .הנושארה ותבישיב וילע ןודוש לודגה פיה

 הריעוה לש תויטילופהו תויתוררתסהה תואצותה |ה הל
 רצמו .ללכב ' היציזופואה .רצמ הל המדקש הרובעה לטו חו
 ,טרפב ט

 תיתגשה הריעוב | ולגתנ הז  רבלמ "םלואו
 הרובעה  רברב תוצרמנה ו

 ,הלא וניתושירדב לכה וגו

| 

 תואצות םנ
 ,לארשי  ץראב .  תישעמה
 םימיה - רע / רשא  רועב

 י"אב . תיביסניטניא .רתוי הדובע. תוציחנ : דייע ןיפור רו
 חנוה רבכו ,םכסה תעבה ךותמו ןוצרב תיתנשה הריעוב הלא

 י"ע בושיה תרשכהל הרבחה לש הבושח הרובע תלחתהל וו
 תיינק . ךרוצל תמייקה ןרקה ימוכסמ ןוגה .טידרק הל ןח
 םייטרפ  םישנאל .םיקלח | םיקלח :הריכמל | ןתנכהו "חו
 .תוו

 הותי אוה יכ ,העונתה תא לעיפב להנל תלוכיה התע הו
 -נוקח . ונתנלפמ לש תויבושיהו .תויטילופה . היתודובע תא הז

 הדיעוב ולבקתנש ,תוטלחהה רוסי לע .הגהנההב רחבי אנה
 הגלפמה לש .םיישארה םירבועה םתוא תאמ ,רחא הפ תי

 הגלפמבש םיריחיה | םינקפעהו | תוריגאה = ,הריעוב = ופתתש
 תורדתסהַה תא ,קזחל םחכ לכ תא שידקהל הֶחְעַמ םיכירצו סל

 ,םהילקש תא םילקושה  םינויצה | .רפסמ תא .תוברהל ,םי
 תא .,ונלש םייסנניפה םידסומה תבוטל  הדובעה תא קח
 לכב העונתה ןויער תא ץיפהלו. ,םעה ךותב  תירוטלוקה הרונ
 7- .םעה לש תובחרה תורשה : ברקב :וקמעו ל

 (1911 ינוי 'ל דע 1910 ילוי 'אמ) .םצמוצמה פייהוה לש טווש
 : תיתנשה הדיעוה העבקש

 :האצוה

 (טראססער - אניטסעלאפ) תילארשיצראה הקלחמ
 יקרמ 0 .ןילרבב |

 6 םלועה

 ,- 0 .ופיב (טמא-אניטסעלאפ) ילארשיצראה דרשמה
 0 .הלומעתו תועיסנ תואצוה
 ןיוחמ םצמוצמה פ"העוה לש וחכ יאב תואצוה

 0 :ובשומ .םוקמל
 0 ,תורבוח
 % 0 ."טלעוו יד,
 , / * 000 :תונותעה תבשל
 0 .תוריבש
 / 000 .'ובו ןופילימ ,רואמ ,הקסה  ,הריד
 2 , 2000 . תומרגלטו הטסופ 'צוה
 2% , 2000 + תיבר
 1 000 ,סרגנוקל תונכהו פ"העוה תובישי
 : ,- 0 .לצרה .ישרויל הבטה
 0 .תונותע
 ? ; 8200 -- י"אב ירבעה םוקינבטהל : תובימתו תובצק

 ? --הדוהייןב לש ונולמ  'צוהל ; 3.590--לאלצבל
 2 |00 3980--תונוש- (4800- -"םלועה, ; 0

= 
 ,קרמ 170,800 ה"סב

 : :הפנכה
 \ , / :תוכטה
 0 יקרמ "0 .חקפמה רעוה 'צוה 'ףל ב"לוקה תאמ
 , 19,000 > , .ילארשיצראה ררשמה תאצוה 'חל תימואלה ןרקה
 . לש וחב יאב 'צוה 'חל 'מוק גניקנב אניטנבל-ולגנא

 0 1.000 ,ץוחב פ"העוה
 ד .ירבעה םוקינכטל הכימתה 'חל תימואלה ןרקה"
 0 ."לאלצב,ל הבימתה 'חל תימואלה ןרקה
 לש ונולמל הכימתה 'חל תובותה יכרצל הפוקה

 , 1000 +הדוהי ןב
 הי , 189,980  :תונותעה תפוקו הולפמ סמ ,לקשה י'ע תוסנכה

₪[ | 0 

 .קרמ 170,800  ה"פב

 יכ = ,עירומ \ ירבעה : קנב;לאינולוקה לש ןוירוטקרירה --
 < 8  םלשל טלחוה ל"וח ינב :ןינמל ינוי ח"כב התיהש .תיללכה הפסאב
 םגפ השש תיש ש ה הנפוקה רעב 1909 תנש לש דנריביד
 .תחא 'טש 'טיל הב הינמ לכל 'פוק ש לשר םיי רש ע םהש
 לק רמ ידי לע םג הוה דנדיבידה תא תובגל רשפא איסורב
 ,אנליוו  ,גרברלונ

 תוינמ לא תופרוצמה תונפוקה הנילכה תיששה הנפוקה םע
 : ילעבל תנתונ איהש ,קנבה תגהנה העידומ ךכיפלו .קנב-לאינולוקה
 /. ףוג תא איצמהל ץוחנ הז ךרוצל ,םישדח תינפוק יפד .תוינמה
 | ,תונפוקה לש ןולטה תא ןהמ רירפהל ילבלו תוינמה
 י'ע אקוד םידרפומ תויהל םיכורצ וללה םינולטה
 תא  חלשל :םילוכי הוסורבש  תוינמ .ילעב .ומצע  קנבה
 ידכו ,(8. 66097 3אה538) אנליווב בקעי-ןב רמל םהיתוינמ
 ופתתשי תחא ריעב םירדה :תוינמ ילעבש ,יואר .תואצוהב טעמל
 המישר ופרצי .הליבחה לאו ,תחא הליבחב םהיתוינמ תא חולשל
 תרזחה : תואצוהל = .ןהירמונו = תוחלשנה | תוינמה לש * תטרופמ
 םא לבא הינמ לכ דעב 'תוקיפוק ע ב ש \ חולשל ץוחנ תוינמה
 ,(פוק 14 פ"הכל -- תחא הינמ קר תחלשנ

 ו 2

 אישנה תאמ לבק  וכרמה יכ | ,םיעידומ ונא  החמשב
 יתלחממ | יתמק, :רמאל | ,וז .המרגלט גרבסגינקמ  ןוספלוו רמ
 ,"לממל עסונ יננהו

 ו

 :ותומ .םוי אוה זומת ז'כ יכ ,ונירבח לכל םיריכומ ונא -
 ונירבח לכ :יכ ,םיחוטב וגא ..לצרה רודואית- ר"רה ונגיהנמ לש
 ,ודובכל .יוארכ .חונמה :ונגיהנמל תורכזא .םוקמ לכב ךורעל וערי
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 .לֶאְרשידְקְר
 :םימודגרוממ  ינש ול  ושגוה ופוב םוחנ םייח 'ר  ללוכה בר תויהב

 .צ"וח דעו חכ יאב תאמ | ינשהו ,ופיב םינמותועה םידוהיה דעו תאמ דחאה

 + םנושלכו םבתככ וללה םימודנרוממה ינש תא הזב םיטיפדמ ונגה

1 
 !ונברו זנרומ

 ! םילמה * , םינמותועה ץראב תורחה  הזרכוהשכ ונתחמש היה .הלודג |
 וקחש - תוריהזמ .תווקתו  ,םימש:תניגנמכ ונינואב ולצלצ הוחאו ןויוש ,הורח /

 םלשל קר אל :םיחרזא ;הנידמהייחרזא לככ ונא םג היהנו טעמ רוע יכ ,,וגינפל
 לע ונתלשממ לש התנגהמו שפוחה רואמ תונהיל םג אלא / ,תוינוגראו םיסמ /

 םיוש :היהג ונלוכ  ,ידוהיו ירצונ ,ימלשומ ןיב לדבהה רופוו טעמ רוע :זהיניתנ
 ןגתל .אכצל  ונינב תא חלשנ  ןץראה תבוטל דחא םכש דובענו קוחה ינפל :
 לכב תומוקמה הגהנהב םג ףתתשנ לבא ,הלשממהו הגידמה רובכ לע םשפנב 5

 ,תירובצה הדובעה תגרדמב םמורחהל לכונ  וניתונורשכ יפל  ,הנידמה יבחה
 ,םיחרזאה רתו לככ הנורמהו הלשממה תורשמב םג קלח תחקל ונל יהת .תוכזו

 לוגדל ירבעה= םואלל םג תוכזה היהת הלודגה ונצראב םימואלה רתי לככו %

 ,פ:לע ןינב תא ךנחל ,ולש םיונחורה םונינקה תא תוברהל ,ותדלומו ומע םשב
 תורחא תוצרא ינב ןיחא לא פחיתהל  ,ותורפסו ותפש תא ריקוהל ,ותוברתו .וחור
 ,וניוק ,הז לכ ,ונצראב םירחא םימע לצא ךכי לכ היצמה םיחא תבהא התואב

 רשאכ רתוי רוע הקוחתה ןנתוקתו  ,ןנצראב " תורחה תורכה םע דחי ונל אבי *
 הכב ,וגל תויהל ,םעה שארב רומעל וננודא התא תרחבנ יכ ,עומשל ונוכז

 וגיתויכז .לע .ןגהל  ריבכה  ךצרמבו הלשממה ינפל הפל לורגה ךנורשכ
 ---יוניתושיררז

 אל תישפחה ונאראב ונמע בצמבו םינש יתש טעמכ ורבע ךבכ הגהו ,
 ראשמ וניתוובזב םילדבנ .וגדוע .הבוטל יוגש .םוש .טעמכ ,ונרעצל ,ןיודע השענ
 ,םינוש םיפמ רותב "םיחקול ונזג תאו ונבלח תא, ןהלודגה ונתכלממבש .םימעה

 דעב תתל םוגוכנ ונגה  ונדאמו  ננחכ לכ תא ,אבצל םוחלוש ננה ונינב תא

 לכמ .תוחפ:אל :םינתונ נגה תת +: הוצוקב--לגצראב החפמהו תשרחה .תוחתפתה
 .ןיידע ונלכק אל \אהתש :תאנה וזיא .ל ב ק ל: םלוא ,ונצְראב םומעה רתי .

 הלעמה:ירשמ שיא .ןיא.תויחהזאהל םג ,םא יכ ,תוימואלה  ונחווכזל קר .אל

 .לפשה ונבצמל  גאוד ןיאו ,בל םש =

 ונב וניחאל .ךיקפ לכ ..םחיתמש  ,ערה םחיה ,תא תוארל באוכ ונבל
 רפע תא ןגוחל ןא ונתלשממ לצב תוסחל תולגה תוצראמ הנה םיאבה ונמע

 וליפא ,רחא םע ןב לכש  ,ונתוארב = ונינפ תא הסכמ חצנ:תמלכ ,םתובא ץרא |
 םינותג וגמע ינבו ,ובל ץפהכ תאז,  וניתובא ץראל אב ,תורחא תזצרא יגיתנמ = .

 הערל הוב םלירכהל םהל תנתנה המודאה אקתפה ,,ןולקה רינ יר:לע הצמשל =
 רעוכמה השעמה דגנ ףקות לכב תכצנ וננודא התאש המ תורמלו ,םימעח לכט >>

 ,סג .רתויה | ןפואב וניחא  רופכב לזלזל םוקמה:ידיקפ תאז .לכב םופופןמ ,הזה
 תא םיאורש * ,םינמותועה | םידוהיה | דובכב ארונ רזוויה ןפואב הזב 'עוגפלו
 עלבב תוארל ונילע םנמאה .שמשה יניעל םוללוהמ | םיומואלה םהיתושגר

 הז רבדל רשאו ,טפשמה:אסכל קהצה בשוש ץראב םנמאה ?שירחהלו---ןגשרק |
 תוארלו םירחאמ םילדבנ  תויהל \ ונילע :,םירחא רשאמ .תוחפ:אל = ןניחא ורזע

 ?קדצ טפשמ שרד'ילבלו ,ונולא .םיאבה ,ונמע 'ינב .תפרחב

 והנודמב . לועמו רז לכ לגרב תוסמרג תוחרזאה וניתויוכז .םג .ירהה םלוא :
 ונתוא םש . ,םישדח העברא יגפל .אציש  ,םינפה רש '"רמאמ,ו ! בשה + רמוא .ןיאז
 ,ונצראב הלחג- תווחא ונל שוכרל וגילע .רפאו תישפחה ונצראב תויזכז:יללושמל \
 םאה %םלועב הזה ערה רבדכ עמשנה | .המורכו השפחייתבו רפסהיתב תונבל
 םיושה "םישפח םינמותוע, םשב ונמצעל ארקל הקרצ ונל שי הלא לכ ירחא
 םונגרנ יהבדל ןומא  תנתונ ונתלשממ רשא ,תעב | ,םימעה רתיל  םתיתויוכזב
 טפשמ ,וגטפשמ תא תלזוגו , אוש תובד ונילע םיאיצומה ,םלועמ ּניאנוש ברקמ

 ו ? הנידמה יכרצ לועב-יאשונ םונמאנ .םוחרזא

 ,ןגונכש םיחרזאה יגועב ונדובב תא הליפשמ ונולא הלשממה תוסחיתה
 שרוד ןיאו םמד .רתוהש םישנא לעכ ונילע טיכהל םמצעל םושרמ םהש רע |

 ןנב םילשומ םירחא קרש , רימת  םיאור םח םא ? תאז ושעי אל ךיאו .םמפשמ
 , ופיב , לשמל ,ומב רובצהו רועה תגהנה ינונעב ללכ םיפתתשמ | ןנחנא ןיאז < :

 של'גמב  ,ריעההתצעומבו , התוחתפתהל טעמ אל םיליעומז הב .םודג ונאש
 "נאש העשבו - . ןנמע .ינבמ- דחא רבח .ףא .ןיא =- המכחמבו הידלבב | , הרדא 0

 לש תושעל ידכ .השורקה  רועב  תלמעש | ברה .למעה ,רחאל .ןנערהו \ \ גתבשמל םיקחוש .ןא *בושו ךל,ב נתוא םיחוד , הלא וניתויכז םועבוהז םזאב

 וה סוקמבו . .הלוכ ץראל תראפתל אוחש ,ריעב , ונינב שרח רורפ
 /0- הנודמל איהש לכ .הסנכה ףא ,איבה .אלו בשוו ילכמ. רברמ:תולוח
 .ןוקנה .לכ .,םיקנרפ לש םיפלא תורשע הלשממל וסונכוש תורשעל .םותב התע
 .46 ןנפפייתבלו : ונלו --- ץיראב הלכשהו .ךונחה-יתב ליבשב םושדקמ . הלאה
 "שמ הבוטה ןמ םינהנ ונניאד לועב ונא םואשוג .הז לכמ הטורפ ףא ןתנת
 ,תומוה ןתוא טפמ לכ םינהג םנוא ונירפס:יתב םגש אלא ,דבלב וז אלו , ללכו
 4 , הנידמה:פממ םירוטפ תויהל---םלועב רפס:יתב לכל שיש

 / 0 ןוהמיש . ןנצראב םואצמנה ונמע ינבל םוצעימ זנתבוט-ישרוד לכ
 פ ןעוחא ועמשש םרט םג םלוא- , היחרזא  תוובזמ תונהלו  הינמותוע יניתנל
 עלק פהש ,הלודגה הגירמה ירכחל תויהל םיגוכנ ויה ,הלאה תוצעה לכ תא
 פא תא דאמ םישקמ םיקמה .ידיקפש ,אקע ארש אלא . התובלמ םולשב .רימת
 / ,וומותועל :חויהל ץפחה .וגמע ינבמ שיא לכ תא םוחורש טעמכו ,םיניתנ תלבק
 | + וב םיכשחתמ םניאש טעומה ץיהאבו ריעכ :םיראשנ ונחנאו

 = ןןושפא לכ ופיב הפ ונל ןיא---זגל עיגמה תא שררל וא ןנואתהל םגו
 - הנקנתה תאמ ונטפשמ תא שוררוש ,הלשממה ינפל חכ:אב ונל:ןיאש ינפמ
 0 . תימוקמה

 תקנת חא םרח ךרובכ ינפל תולגל ונבלב זע וגבהרה רשא ירחא הנה
 "שוקה תומשמ ,ותרמשמ לע רמעי ךחלעמ יב , הקזח ונתוקת ,ונבבל .יעגנמ
 לוג לע לוחמת אלו  ,וגיתויכוו ונטפשמ תא שרדלמ לדחת אלו אבהל םג
 !,אמלעב החטבהב קר אל תויכזיילעב םיחרזא ונא םג היהנש דע , םיינגב
 / ,שממ לעופב םג םא

 ( חתע םישקבמ .ןנאש  םוטרפה תא =, וננודא " , ןיבה+ ונתשקב לכמ
 , \ 5 | םהב המרה ךתולדתשה

 ₪ ,הלשכמה  םעטמ רשואמ רחבג .דעו :היהי "אב .הלהק לכבש (א
 יא וא הזב רעו  ן תיקרוט עדוו שיא היהי וירבח ןיבו ,תודיקפה ינפל אביו
 הלשמטה ינפב ןהילע ןגהלו  ,וניתויוכז תא שרדל עדי ישב:םכח רותב החא

 / ..תמודאה אקתפה  תפרח תא ניחא לעמ .ורופיש .(ב
 : לוו ידוהו לבש, הינמותוע תוגיתנ לש הלבקה  יאנת תא ןלוקיש (ג

 רה הלשממ - םושמ .טרופספ לכ ל .ןיאש .ימ ולופא . .,ינמנתוע .ןיתג .תויהל
 1 ..םרזקמ םונש שמח ץראב תויהל ונממ ושררי

 "זתוממ םודוהית 5ש רפסריתבל  תונוישר ישוק לב ילב ונתיש (ד
 השה תא םירימלתה ועריש רשאמ .רתוי ושרדי אלו הנוילעהו הינשה , הנושאר
 .שש וינה = לכ תא ב'חא ולכקיש * ידכ = , רפסה-תיב תא םרמגב  תיקרוטה
 - לכו הלשממה סממ םירוטפי ןיהי ונלש רפס יתבשו ; רפס-תיב ורטגש םיחרזאל
 , 07 ,ל9ןהמ םולבקמ םהש םורושכמהו  םורפפה רעב כמ ינימ

 - תוצעומב םורוהי םירחכנ .בישוהל תורשפאה .םוקמ .לכב וגל ןתנתש (ה
 % , טפשמהו :רועה

 \ ןיאש ,תינמותועה .הלשממל ראבל  ךתלכו לכב וגנודא לדתשת .דוחיבו

 - לונטמו התופמ םע תויהל רשאמ תרחא הבשחמ לכ לארשי ץראב םודוהיל

 .הלשממה תבומ ןםינ מותו ע ה תל ש ממ תחת ותוברתו וחור יפ לע
 -ט ,םיללפתמ .םה .תוכלמ לש המולשבו םשפנו םבל לכב םישרור .םה ראהו

 | 4 וש םעו תותמאה  םהוחתו םתורח תא םיאור םה הלשממה  תחלצהב
 ! םלועל 'וברעתי

 ,לננודא ךתרזעל ונתיפצב םירמוע | וגא וללה  םירבדה לכב
 - ,רווטכ אוה ונרובב יכ ,תושרה ידיקפ .ינפב ץיילמלו הפל וגל היהתו ךחצעב
 |. פאכח תורורל  הכרבל היהי ךמשו  רובכב .ךנרק םורת ונמע תבוטל  ךתרובעו

 ןויצ תכרבבז בר רובכב [

 ! הינמותוע ירוהי דעו --.ופיב םידוהיה לכ םשב
 - ןמללפ ג נד לאקוחי . היאברבא .י =. ןמטמ לי ריד = .ימאש ריר

 |[ + ןולטמ' .מ

2 
 םויח :גיהרה * היקרוטב = םידוהיה : לכ .לש ישארה .ברהל

 : !םולש ,םוחנ

 ו!הלעמה םר ונבר
 קר אל השודקה ץיראל חאב יכ ,ךב ונחנא םיאור

 ₪ תוברחה תא .רקבל  קר\ אל ,הב .םיחתפתמה  םווחה תא  תוארל םג םא תא
 , 8 ןשרחח ירבעה = בושיה | תא תַנארל  םג םא יב ,ונמעל םושוחקה םורפקה

/ 

 | כ ,הרפע תא ןנוהל

% 1. . + 
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 תובשומב שפנה 'תחונמ חונל--רומג קרצבו- -ךמצעל תושרה תונושה :

 ףוגב םיאורב | םייח ,םייעבט םויח םייח לארשי נב ונוחאש קמ

 םינושארה םימיה ינש  ךשמבש .,וגא  םווקמ .הזחאו  תורחא לש

 קו אל וז תובאה ץיראב םולוכי םוירבעה וניחאש ,חחכונ רבכ תוגשומב
 ןג ןדע תא תיאר ןםיפכ עיגימ תונהיל םג םא יכ * ,הקדצ לש תוטקמ

 ,תח ילבל יושעה םתורבו .םפא תעזב הבוזעה וז ץראב 'וארב הש -

 ץראב תירבעה הבשומב | הנושארה םעפב < תויהש = ,וז תבשש נא ₪

 רתויה תושגרה תא דימת ךשפנב ררועל | ךייחב היהת .ןוחבש תבש
 ; ,םיירבע  רתויה .תושגרה .חא ,םומוע

 ץיראב .תוחרופ תוירבע תובשומ הארתו רקבת .דוע !הלענה גג

 .זעה םצרמבו םמרו םבלחב וז ץיראב וניחא ולעפ המ חכוחו האוה
 הלא וניחא ןלכמש האלתהו למעה לכ תא ךינפל רפסל ונתאמ וטל ה

 יהלא- -קחשב נדע ,הז םשדק חבומ לע .ובירקהש תונברקה לכ תאו ₪
 יפטנ תא הכותל הגפסש ץראה איה הדעו ,םירוהטה  ונצרא ימש ה

 עצמאב ללח ולפנש וניחאמ ולא םימלוע תחונמ . ואצמ הב רשאו ,סדה

 התאו  ,םירבדו רמוא ילב ךל ורסמי וז  סתודע ,הרוהטהו  השודקה לוו

 ,לכה .תא .שיגרתו :גופסה חורכעה +

 ול קירל התיה ילוא י"אב שדחה ירבעה בושיח .יצולח תרובע לכ .הנהו

 ויה וז הרזעל .ןאכש םינושארה .ץוחה ץמ . םיכמותו  םירזוע .םהל וא

 :טוה דנומדא ןורבה הבברמ לוגדה וניחא אב ןהירחא ,"ןויצ:ובבוח, תו
 בושיה ,תבוטל  .םויכ = תודבועה = ,תורחא | תורבח וקיוחה = ורחה .יוחאו

 ,י'אב +
 ךינפל רפסל  ונמצעל השרג "ןויצ יכבות, תרכח תב אכ רותב

 ,םויכ התרובע ןפואו י"אב ונתרבח תרובע וולו

 תונושארה תוירבעה .תובשומה ודסונשכ ,הנש םישלש | ינפלמ רוע <

 תודוגאל = והדתסיו = היסורבש = וניחאמ -:םיבר וררועתה = ,י"אב- המלאה .תוומ)

 םתדובעב .י"אבש תובשומה ירכאל חורכו רמוחב רוזעל ןתרטמש ,"ןויצ

 ,תורחא .תוצראב  רשא .י"א .בושי יכבוח םע איסורבש .םיכבומה ווחו
 יהלעמה דוסיו הוקת חתפ ,הרדג תובשומל דוחיב ןטול מו
 רסיל /הלשממה תאמ  ןוישר היפורבש  םיבבוחה | ולבק 1908 תנש

 "ועו .,"י"אבו -הירופב הכאלמ - ילעבו המראה ידבוע .םידוהיה .תכומתל, הי
 הרוע. תורכזגה תובשומהל דבלמ  .תרדופמו העובק  רתו* םיבבוחה .תדונע הק
 תונושארה םינשב . .המודכו ןדריה רמשמ . ,הרדח ,תובוחר  :תוכשומל הוגזה
 רבשמה תעב .הניטסק הבשומה םויקו רוסיל הליעוה י"א הרבחה תופעל
 ילב וראשנ םירבע םילעופ תואמשכ ,1900---1903 .תוגשב תובשומה גושו לש

 עקרקה לע ובשיתה ז"יעו ,םילעופל תדחוימ ןרק ונתרבח רי .לע .דסיתנ ,ה
 םילעופה תווח התרזעב ורסונ תונורחאה םינשב .םילעופ לש  תוחפשמ תווט

 ןיאש ,ר'הב הארי הזכ ףוצרה יתנשה בוצקתה יפל ."בקעי ראב ו "םוננ ןיע
 איה .תלדתשמ לבא .,טעמה  הפסבב תושרח תובשומ רפול  הלוכי רנתונז <
 הבשומ ןיאש םירבדב תומיקה תובשומהמ תודחאל התלכי  יפל .רוועל וגתונז
 תרימש .:המויקל תוגושארה םינשב המצעל :רוזעל הלוכי  םוקמ :םושב חשוז
 יתב .תקוחה . דוחיבו  תוניצירמ הרוע ;ב"ושה .תקוחה | ,הקרו .ימולשת ,הבשומה
 םע התופתתשה י"ע הרבחה :תדובעמ .םינהנ .י"א ירעב  םובשיתמה ולא ,הפסה
 הכאלמה תיבו םילוחה תיב תכימתב ,(לוז טידרק) "הולמ ה. דוסיב תורחא תווכז
 הרבחה תניטצמ רפסה יתב תבוטל התדוכעב ,םירפסה יתבו םידלוח נג ,ופונ
 תואמ עבראכ וברקב ליכמה ,תונבל .ם"היבל .ררהנ  תוב התנב הפ .ןפיב דוזיג
 םויקל הליעוה תירפומה התרועכ רקיעבו ךרעב טעמה תירמחה החרועב ,תודל
 תרווע איה ."ינומכחת, .םידרחה לש רפסה תובל םגו ,תירבעה היסנמגה .לולכשו
 :יתבל .םגו םלשוריבש "לאלצב , ס"היבל .ירבע .הרומ .תנתוג ונתוכה .החכ יל <

 הפשה הרומל םימולשתב תרווע איה הירבטו הפיח ,טוריפב "וכח לש רפסה
 + תורבעה

 ירטוח רזע .ירבעה בושול תתל לכות אל טעמה הפסכבש ,ונתרכח תערוי
 תא ונתרבח איה הריכמ לבא ,הנטמ תורישעו תולודג  תורבח ןנשי חול ןלזג |
 קוחתהלו שרתשהל ירקיע  יעצמא רותב  םירליה ךונחל שיש לודגה ךועה |
 הלולעהו הדיחיה תימואלה הפשה רותב תירבעה הפשה לש הכרע תאו ,ץואג |

 והערל .שוא ורזעישו והער תא \ שיא וניבוש ,הפ ונמע  יקלח .לכ תא דחא
 ,ץראב ללכתשהלו .בשיתהל םיינחורהו םיירמחה םייחג

 דאמ הברה .לארשי ץראב םיבשיתטל ונתרבח תרווע רתא רבדכ רועו

 ןובג גשומ  י"אב .בשיתהל | םיצפחהל היה אלש ז"וע .תומדוקה | םונשב לכ
 התע .הלפאכ םירועב םוששגמ ויה ץיראה לא ןאבשכ םנו וו ץראב השעגהט |

 .םלשוריבו .ופיב הפיחב .,אטשוקב ,הסידואב .ןיעירומ .תוכשל .ונתרכח וע ודו
 םילוכי םהבש םיאנתה ד"ע םישרודה לכל תוגוכנ = תועירו \ תוקיפסמ תונשלה
 םוקמה | יאנת תעידיבו הצעב תרזועו טרפב י"אבו  ללכב  היקרוטכ .בשותה

 הרצקב
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 ,הבאלמו הדובעמ םנרפתהל םיכורצה הלאל דוחיב ,בשיתהל ואב רבכש הלאל
 .םיטעמה היתוחב יפל ונתרבח תדובע איה תאו

 ותאצכ בוהאה -הנכ .תא .הולמה הינמחרה םאה | הלענה נבו
 וונפל ןכאלמ תא לאה :חלשי יב = , ותוא תכרבמו הבלב ול תגאוד = ,.םיקחרמל
 ,שדחה ורוגמ ןץיראב הבוט הצעב והולהניו והוברקיש ,בל יבוט םישנא תומדב

 ,וניחאמ ולא לכ תא הגארב .הולמ הפודואב  ןנתרבחל רשא יזכומה רעוה
 הנושארה .ריעה | . לודגה םיל רבעמ ינחורו ירמח טלפמ םהל שקבל םיצלאנה

 רותב ראפ .ןהכת הב . היקרות תריב ,אטשוק איה םכרד לע הלאה םידדונל
 הלשממה . יגוחב םג דאמ .הלודג .ךתעפשהו = , היקרות .ידוהי לכל ימשרה שארה
 םהיתוחכ :טומ תא שודקהל םיאבה ולאל ןמחר בא התא אנ היה ,הממווה

 הצעב .אג םלהג , םירחאלו םמצעל םיליעומו םיירופ םייחל .םיינחורהו םוירמחה
 אנ לדתשה . ךילא ונפיש ךרוצה תע 'לכב ךמסיחאלו רזטיחאל .םהל :היהַו הבוט
 , המודאה .אקתפה וז = ,רעוכמה םתכה תא םהמ רופהל
 םוקבו .ונונכש םימעה רתי יגועב . הפלקלז .הצמשל , היקרות ידוהי .לכ 'תא דחי

 םהיתורטמל הבד םהילע םיאיצומה ,תותרהו םימעה רתי ןיבמ םיביוא םהולע

 רואכ אוצוהלו םתקרצ תא חיכוהל רשוי ץיילמל .םהל התא אנ היה 4, תוערה

 םתושעב יב ,הכותו הארת  םתבש תומוקמב םתא ךתויהב .םטפשמ תא

 רותב םהינכש םימעלו םצראל םג םיליעומ םה , םתושפנל היחמ םאצמב םהיתבל

 תוסנכה תא םיברמ םה ץראה לובי תא םלידגהב .םיצורתו םירשי .םיחרזא
 . םיחלפה ירפכ הברה ורשעתהו וחתפתה תוירבעה תו בשומל ביבפמ , הלשממה

 אנג ראב + ינחורהו יומחה בצמה תא הצורחה םתדובעב םימורמ םה םירעב םגו

 אל יכ ,ץראה םע יבוט לכלו הכולמה יברל ,הממורה הלשממל הז לכ תא
 תא ונביש ,המשנה ץראה תא ובישויש  ,םהומכ םיליעומ םוחרוא ואצמו .לקנב
 םועוגעג םיאלמ הלו גה יבש לש םהיתובל  ,יללכה רשואלו םרשאל היתוברח
 אצמל םיוקמ םה הב ,השדחה---הקיתעה םתדלומל הזע הבהַאו תובאה ץראל
 םותה למסו שפוחה לגד תחת הב ,םהינעמ דו תרגתמ האלהנה םשפנל הַחָונמ

 הלוגפ םעל תויהלו הורבו  רמוחב יעבט .ןפואב חתפתהל םווקמ םה הוקתהו
 + תמדקתמהו .תדחואמה .הלודגה הינמותועב םהינכש םימעה .רתי ךותב

 ,המרגותב ישב.םכחה תרשמ .יאשונ ךינפל ויה הברה !הלעמה''םר ונבר
 אל םא ערוי ימ ,השודקה ץראה תא .רקבל ומצעל הבוח אצמ אל םהמ שיאו
 היהת יכ ,וז הדוקפ תעל ,המרגותב םידוהיה שאר : תלודגל .תילע תאוכ :תעל
 .עדוי .ימ  .וננוחו הרפע תאו תובאה ץרא ינבא תא  וצרש וניחאמ .ולאל באל
 עדיש םוחנ םייח ברה המרגות ינבר שאר תפוקת ונמע בתבב אבי אל םא
 יותושמ תגרדמ .םור. לע דומעל

 רוצ םג השעי ולש תאו .ךלש תא השע התא ,ונלש תא םישוע ונחנא
 ,םדק :ימימ ווועמ לארשי

 / תוצק לכמ וז .העשל .הכרב ל .םיחלוש רחי ונתא ..יכ  ,ונא םיחוטב
 . התובש בישל םימלוחהו .הרבשל םילחנה לכ ,םלשוריו ןויצ יבבוח לכ .הלוגה

 הנקו רע החלצ ךכרד יהת .ונבל .תוריקמ הכרבו  שארו וניחא ךל םולש
 ,:הבישו

 המדא ידבוע םידוהיה תכימתל, הרבחה םשב
 , "י"אבו הירוסב הכאלמ ילעבו

 -- ואב םותחה לע
 ,ןיסיח ,ח ר"דה

 .ןיקניוש .מ .רתעה ןויס .ט"י 'א םוי ,ופ י
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 ,הָיַסּורְּב

 ןודינ- רקסולג ."רקסולג ערואמ, ילגרל * שער ררזעתנ תיפורה תונזתעב
 רופב יקסבוחוכ .תחפשמ תחיצרב ותוא ומישאה יכ ,התימל תודחא םינש ינפל
 ןורינ רקסולג ידוהיה יכ ,רבדה ררבוהו םייתמאה םיחצורה ושפתנ ושכע ,פו'צ
 : : .ופכב סמח אל לע הילחל

 םומעפ הֶרק רבכש ומכ ,"ןיר תיב תועט, הזב התוה יכ ,ובשח התע דע
 -יטפשמ רגנ .הלומעתל  רמח : קר םינותעל השמש וז | תועטו  ,היסורב תודחא
 טילקרפה .םלוא .,ללכב: תומה
 ,לופב הנוכמ אוהש וטכ | ,"םויאה ה ר קמ ה ,  יטרפ וא .,ןופאה
 . ,םירוהיל םוטפושה פחי ,אטהיר םופל וב ןימאהל השקש  ,ארונ השעמ

 וז-- םיתצוהה  רחא/ ינפל  תצקמב םימוד ויה למאה ר ק סו ל ג .ינפ

 לכמ .םויח םראשנש  ,יקסבוחיב הדליה .,ןכוסאל המרגש  הגושארה הבסה . החיה
 ףא תצורה .אוה  אוהש "= ,רקסולג ינפב הדיעה ,וחצרנש :יקסבוחוב תב ינב

 ירחא ,אצח רואכ ותקדצ יכ חוטב היה ,םימת ירוהי ,םינב הששל בא ,רקפולג
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 םתאו ,םתוא תנתונה

 ' תבס תא ושכע םסרפ ,יקסנפסוא ,םימשאנה לש
 < הלגתנ הזגו

 ---" ו ו ו ו ה וב ה ליש ויש דר עיפה רש

 ה -- םלועה <



 ,יקסניפסוא טילקרפה לש "

 םוחתה ךותב םוקמה םהל רֶצישכ ,םוחתל ץוחמש םירעב םתסנרפ .

 !והער רשב תא שיא םילכוא םידוהיהש -

 בשח .אוה  .הביסוג ,הלוצאה לש  התזוחאב ,פי'צופמ קחרה אצמג חצרה םויבש

 םירחא םירע ינש ול .ןיהש .ירחא הרע רותכ הביסוג תא ןימזהל םג רתומל

 אל םיט פוש ה :ללמואה העט הארונ תועטו  .הזוחאה התואב ומע ויהש

 תא ;גרוו ,םה םידוהיש םושמ קר םפידעה ירבדב ונימאה

 טפשמה תיב לש םוריקפה דחאש ינפמ ;התע התלגנ  תועטה .התימל רקסולג

 םיחצורה תוגקע אצמ יכ דע ,יטרפ ןפואב שרדו רקחו רקו סולג תקרצב חוטב היה

 ,הריעהו האב ללמואה = הלתנש רחא | ,הבוסוג = ,הזזחאה  תלעב ףא .םייתמאה

 .החיבב רקסולג היה הצרה םויב יב

 טפ שמה .ףולסו .ןירה תווע לע םייביסרגורפה םינותעה םירמרמתמ ושבע

 ותעצהו = ,קוחה דגנכ אוהש רבד---םידעה | םידוהיב ןומא ונתנ אל רשא לע

 תבוטל תומורת םירי יב ,הזב ונוע תא רובצה רפכיש

 רבלמ ;תיבופרגורפה | תונותעב קו אל דה האצמ = ,רקסולג | ידוהיה תחפשמ

 םג םיפדה ,העצהה תבוטל :ב'צירור טטופידה תאמ םח זורכ סיפרהש "שטור,ה

 לש התבוטל -תומורת םירהל ה תא ררועו .רמאמ רוחשה "הניצשמוז ,ה

 .ללמואה תחפשמ
 הלעש | ..,שיאה ורבקמ םוקיה ?רובצה .ןוע לע ףסכה רפכיה םלואו

 ---!?הנירמב םוררושה םידוהיל ןומאה:יאו המטשמה | ןברקל

 הדיתע תודא לע תותגולפהו תוחישה וקפפ יביסרגורפה רוכצה ברקב

 אלו וחג אל םירוחשה םינותעה םלוא ;בשומה םוחת תא לטבל קוחה:תעצה לש

 !יפורה םעה לכ ייחל עגונה ,הזכ בושח ןינעבש ,הנעטב אב "טוווס,ה . וטקש

 לאשל אלא  ,םמצע תער לע רכדה תא רימעהל םיאשר  םיקקוחמה יתב ןיא

 םא ,ויתוררש לכב םעה יפ 'תא ולאשי ,טיצסיבלפ  ךרעי ,םעה יפ תא  הלחח

 היהי רשפא זא קרו זא ,וברקב םיבשויה םידוהיהל תויכו תתל םיבסמ אוה |

 ,הלאשה תא רותפלו .טילחהל
 הפורתב ושבע רבונ "הימגז .סור,הו

 ךוצר שי םנמא יכ ,םירטוא המודה לש תוימשרדיצחה תוריפסב ךא

 לא ועסמ ךרדב .םידוהול וו: הלאשב תויקלח תוחנה תל תוטולשה  תוריפסב

 רחאל ותעד תא  ,.בוק'צוג | ,המודה גוישנ  עובה  היפוסב * םיבאלסה  תדועו

 הכירצ הבישיה תוכז :י קל ח ןור ת פ" לבקל הבירצ הלאשה יוכ ,  םורפוסה

 אושב ,אוה .םיר פכ ב אל ךא ,היפור ימחרמב םירע ב םידוהול ןהנהל

 רשקה תא אתהמ אדחב ריתהל .  ליחתהל :ךירצ .הזב קרש ,רבוס , הטודה
 תעש :תאוה העשה : ןיאש  יפל ,רשפא=יא :י ר מ ג ל םוחתה תא לטפלו דרגה

 + האולטב םידוהיה תלאש  ןורתפל וצר
 ףומג םכסה .המודה אישנו םיירבאיטקואה שאר עיבה הז סע דחיו

 תא המורל חותפל  ,.םידוהיל  עגונב רפפה-יתבב תוררושה  תולבגההל . טעמב
 ואלמי תאוכ ושעי םא ירהש ,תורשפא לכ ןיא---םידוהיל .רפסה-יתב תותלד

 אישנה רפסו .םיסורה לכ תא םשמ ושרגיו  רפסה"יתב לכ תא םידוהיה
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 לב הל הנייהתש ,םידוהיה ליבשב תדחויט תיכלממ הפיפ
 יתש ,וירבד יפל איבת וו העצה ,היסורב תואטיסריבינואה רתיל שיש  תווכוה
 םורועצה לש .הקיומה העפשהה ינפמ םיפורה םירוענה ינב לע ןגת ,תישאר :תובוט
 ,"הטרונה, תלאשמו םידוהיה תועיבתמ הלשממה תא לוצת ,תינשו ,םיירוהיה

 ! םיארבאיטקואה שאר לש תוילרבילה העיגה .ןכיה דע הנה

 ,ליהבמה טפשמה רברב העידיה ידוהיה רובצה לע התשע ביאדמ םשור /

 ופויז יכ ,םימשאנה  ,םינש יאפור םידוהי העבשו תואמ שלש דגנכ .ררועתנש

 הבושי תוכז ךרוצל םינש-יאפור לש תופיוומ תודועתב ושמתשה וא תורועת

 . םוחתל .ץוחמש תומוקמב \
 + םידוהיה לש םילקלוקמה םהייח יִאנִת לכ תא הלג הוה טפשמה

 שקבל ,רתתסהל םיסונא--שגר ילעב ,ןוושכ ילעב  ,העד ולעב םרא ינב
 ל םוצור םהשכ ,םירחא תאו סמצע תא תומרל ,ףלפל * ,תולקלקע םיברד

 םוקמב ,

 םידוהיה לע .לחש = רופיאב .ושמתשהש , םיאפור  קסנילומסב = ואצמנ

 תובב  םיתרשמ . .ואצמנ =; תודועת לש "תונח,, וחתפו םוחתל ץוחמ ררוגתהל

 םינש ושמש ינומלאו ינולפ יכ , תורוקפה:תיב .םשב וריעהש האופרל תודוקפה

 םינש:יאפור ואצמנ .(האופרב .תעדו ןויסנ םהל שכלו םינש:אפור תיבב תודחא
 תודועתהו ,םינ שה וופה .תמכח תא םתיבב .םישנאה ודמל יכ םמ סג ודועהש

 ו 2 1%. ו ה צפע 3 2. , 6 :

 | יי יו ד ל

 הלחמל  רבבמ ול שיש הקודב

 תנמ לע ךא ,םוחתה חא וזותפל םגמא ךירצ .םידוהיה תלאש הנוכמה ,וז"

 ,וב םיאצמנה םידוהיה לכ תא וכותמ םג שדגל

 \עהה תא ונחנש םושנאה לכו ,תאזה .תוררתפהה ירתסמ ולגתנ ושבע
 . לע ובשי ,םישנאה 7 לכ ,םלכו ,ןידל ורפמנ ןהב ושמתשהש הלא לכו

 וכ דע ,םיתפומו תותואב וחיכויו הזב ושמתשי םיימשיטנאהו ., םומשאגה
 .,היצרטסונימדאה ינועב קבא ליטהלו תוירבה תעד תא תונוהל < םירוחיה
 ונע הלקלקה לכ הארתו עבטמה לש ינשה רצה םג הלגי הז טפשמ י'ע

 . םידוהיה לש הבושיה תויכז תא םיליבגמה

 וקמ המכב היצרטסינימראה תלטבמ םדוקה ןוילגב ונערוהש יפכ
 . " ךלפב םירקמה ירחא , ץיקה תונועמב בשיתהל םודוהול הנתנש ןוישרה

 יתונועממ םישרוגמ םינטייקה יכ ,הבטלופ ךלפמ םג תועידי הז עובשב ולכקתנ

 : | "  ,םורפכב ץיקה ימי ךשמב םהכ תבשל תוגו ישר ולבק רבבש ירחא

 ג תוגועמב .אפרתהל םידוהיל  ןתינש רתיהה לרוג םג וה הזכו
 'געו ירוילע בטיה קדביש ירוהי לכ ךירצ , שדחה קוחה יפ-לע ,.זקווקב רשא

 ) םינוחעה םירפסמ הנה ךא . תונועמ:ימ תמאב אוה ךירצ םא , ךכל תדחוימ

 ,קסדובולפיקב םילוחה תרוקבל הדעוה שארב , םילוחה תקידב יטרפ
 הש , םידוהי םילוח הברה םתיבל תחלוש הדעוה , דחא ריציפוא , , , הנמנ
 יג רוחובו םילוחב תללעתמ , םיאבה לע הרימהמ איהו , םיאפור לש תורועת

 < ב

 :םש ןיא יכו הרעוה ישעמ תרקבל תושר ןוא יכ  ,יקסרוגוטיפה ףינסה לש

 / + הדעוה יתלוז , םירוהיה תולחמ ינונע לע ןמאנ

 !וקוקל ץחרתהלו אפרהלו חונל תאז לכב םיעפונ םירוהיהו

 1 / הברחבו 0 הרושבה תא 7 קסנימו .בויק לכל קריסה לש
 . ףנגה לחה רבב

 4 | םיערה םיעגפה לע ופסונז | ובברע תנ \ הרילוחו תוטרשו = +

 'פעאש וארו םוחתב םייחה יאנתו | ,ץחלה  ,קחדה . ,תופיפצה ,תוינעה : םוחתה
 'תפיפוהש פוקמב אוה ירשפאחיא ןויקנה . תוינערופה ינפב סירת :תויהל םילוכי
 7 +בוטו אורבמ ןוזמב שמתשהל םידוהיל תנתונ הניא תויגעהו

 ה לכ תא  םישוע  תלוכיה .ילעב םידוהיה  יכ ,רמאל רשפא-יאו
 ה הרוג לכ הבהאב לבקל םיגהונ :םידוהיה . הערה תא םדקל ידכ םהילע
 . + םידו:קובחב  קוחרמ :דומעלו  םימשה .ןמ

 ,המורכו ל תמלא ,חפפל תרוע 9 ,תורבקז

 5 גוז ואצמו .תולוגסב םיגימאמ םירוהי ואצמנ הלודגה בויקב םג
 . תוונק לע תולוחטבו  םיפותב הפוחל  סגבהל ומוכסהש | ,םימומ .ילעב .םהינש
 = ךא ןןוווחה לא ןגוכתהל תורבקה:תיב לא .ורהנ םישנא יפלא לש ןוטהו ,םיתמה

 .הטוחל 7 סונכהל רשואמה גווה רעב = העירפהו רָברב  הברעתה הוצילופה

 1 ,תורבקה> :תיבב

 .ףמ עירפהל .היצילופה הזיעה .אל קסנימ ךלפבש הרשואמה רוזומס ךא
 - .רטעמכ תורבקה-תיבב הפוחל ופנכנ םיללמוא תוגוז ינשו = ,ףגנה דגנכ חלוגסה

 ...הלש תא איה םג השוע ..,הפגמהו ,םישנא יפלא לש

 טרי ןפ, ,םידוהיה דגנכ הלומעתב תקסופ הניא  תינלופה תונותעה

 ג תא ושבכ םירוהיה .הז | ןינעב םיספדנה םירמאמה לכ לש המסיפה יהוז

 ןוונתחל םיאשר םגיא םיגלופהו ,תוזוחאהו תשורחהו רחסמה ינוראל ויה ,הנידמה

 < טדיטחח םורוהיל .ריתהל הררועתנש העצהה םג ,םודלו הזה ןויזחה לא החונמב

 |. לוג יגותעב תורמרמתה הרוע ,יסכזה ןגה לא סנבהל םיכוראה םידגבה ילעב

 0 ."ןומס'זה חור תא שרגל םידיתעה םילצבהו םושה חור, לע םינ

 .תואמ שלש, .תנומת ,המויא הנומת תרצוג םידוהיה יאנוש לש םנוימדבו

 | זנב .שוש בר אבצ .והזו ,הביאב םינלופהל םיסחיתמה יושרווב םידוהו פלא

 ,"םתחת לושמלו םינלופה תא םדמעממ .ףוההל

 עמשנ אוה ןילופבש הוב קר אלה לדבהה .עוריה יפורה  ןומופה והז

 מ אקוה ואלו  ,לוכבכ ,םייביפירגור פ םינוכמה  םדא:ונב ופמ  סג

 ,,,"םיינמי,ו "םירוחש, - ראותב .םורתכומה

 .םונאיורד וא ךרועה

 6תהוטסק'5 4. [. 08

: 8 
 = :ינרבדלוג +" .אוצומה

 < הסחה ₪. ת- 0 תת



- 

 ן[י | שיק ,"טפאשלעועניסנאיצארג
 םעיטראפ .ןעכאוו 8 עלא ,רעהא זיב יו ₪

 טראפ םעד ךרוד ןעטנארגימע

 ןאטסעוולאנ
 ,םאסקעמ) אקירעמא:ןופצ ןופ ןעמאאטש ברעמ
 אינראפילאק  ,אנאירניא 9 ,אקסארבענ

 :ירוי רענאקירעמא יד .ואוו ,(ערערנא עלעומ ןוא פ

 םויברא ןעניפעג ןעטנארגימע יד .ןעפלעה ןעטעממ((]
 . רעטרע : עיונ .יד .ףיוא = ןענדהאניא .ךו ןא

 :בא ןעהעג םעיטראפ עטסנעהאנ ד

 ילו (91) 8 גאטשרענאד :דנאלםור ןופ--עוטראפ לש

 , /(98) 45 גאמשרענאד |: ןעערב , ,
 טפוגיוא (18) 5 גאטשרענאד = :דנאלסור ןופ ץומואפ ל

 , )96(  12 גאטשרענאד | :ןעמערב ,

 רעדעי :ןופ לבור 85 טצעי זיא ןורפ רע

 סע ואוו ,טרא יב ןוא .עיצנאטש:לארטנאק דע

 . םייברא .ךו

 ל ירעפ ךיז ןעמ ףראר | עיטראפ רעדעי ו

 טרהאפ'מ = רעדייא = ,רעהירפ .געט = 14 טוט .תוחפס

 , רנאלסור

 ןעמ = ןעק = ןעגנוגנירעב ןוא םיאנת = עלא ןעגתו

 רעד ןיא ךילט, ירש ןוא ךילנעזרעפ |ע

 :ווק ,וועיק) טטאסלנועב רער = .ןופ | "אלויבימפו

 2 םער ייב רעדא ,(5 גנינהאוו ,84 איאנ

 אטשלעדנאמ ר"י, :טפאשלעועג רער :ןופ

 + (27 איאקסווארדנאסקעלא וע
 יטדאטש  רערעי .ןיא ןע ךז עמ ןעק ךוא

 ,טפאשלעועג רעד ןופ ל יד ול לעטהעשש א
 :עג יר .ןיא ןעויוועגנא ןעגייז .םאוו = ,ןעסערהא יז

 ןערעוו .םע עבלעוו  ,"ןאטסעוולאג ןעגעוו  תועירוע עש

 .גנורעראפ רעטשרע רער ךאנ ןערעדעי .טקישענפ

 אטפערוולאב ךאב ו אדה

 ןאטפעוולאנ ךאנ עיצארנימע ==

 ור
 ןאטפעוולאכ ָךֶָאנ עיצ ארגימק ==

 הנשה ףוס דע ילוי 1 ןמ המיתחה תלבקתמ
 היסור תפשב לארשי ירליל .דיחיה ריוצמה 0 ןוחעה ל

 וו. 08 וו ו ו
 ,(עובשב 'א .םוי לכב רואל אצומ =

 תורבוח 18  הנשה .ךשמב :םימתוחהל  תוחלשנ ול .ףפוע

 ה תויוז 0 1
 ,שדוה לכל תח

 םנח םילבקמ הנש יצחלו הנשל םימותחה--,ם3ח ם

 . תוקוניתל .ירבע-יסור םוב-לש-ןולמ
 ,'ר 1 הנש עברל ,'ר < הנש יצחל ,'ר 4 הנשל : המותחח
 םירויצ ;  עסמדירופס ; םוירוטסיה םירופס .םואב "ריעצה לארשי,ב

 םיבתכמ ; תוידומלת תודגא 1 תויפרגואיב ןעהמ:ירמאמ  םירוש  םירוהיה + ְח

 עוטנל לש המ לכ ללב כ הקונורב .ןונימכה ימגתפ ו
 % ןינונקלו םמעל הבהאה תא רניתוטנפ ל

 וניחא .ןעמל, תוקוניתל תדחוימ ה םג שו *ריעצה לארשיב <
 תו תודגאה"ינינפ תואב תאוה הקלחמב =, "םינטקה ניתו

 בלמו לק ןינגסב .תובוחבו תוקוניתל תודנומ

 ספדנ  ,סיברהו םיפיה וורויצב  ןויטצמ "ריעצה לארשי, ןועובצה
 :ינותעבש םינקותסהמ  לפוב וגיא תזבו = ,םיעבצ השלשב א

 6 ו 2

 0 . 1 ו 3

 נט

 .הנליווב אצוי ומזה "קה תשסה הש

 לש .הקותיאילביב, לוהג ןוחרי תפסותב ינויצמרופניאו ינידמ ,יתורפס ימוי ןותע
 .."ןמזה דה

 :תולשמהיםע המיתחה ואנה
 :("ןמזה רה, לש הקיתואולכוכה, ילב) דבלב *ןמזה דח.  ןותעה לע

 חולשמב) :ל"וחב ; לבור 10 --(עובשב פ'ג) לוחב ; לבור 8--היפורב : הנשל
 . לבור .13--(ימוי
 :"ןמזה דה לש הקיהואילביב,ה םע דחיב "ןטזה דכ, ןותעה לע

 ל*וחב ; לבוה 12,60 --- (עובשב פ"ג) ל"וחב ; לבור 10 --- היסורב : הנשל
 . לבור .15.60--(יםוי חולשמב ))

 ; רחא .שרחלו .הנש עברל :,הנש יצחל םיריחמה הז ךרע יפלו

 "םל שה ךורע. רפס -- "ןמזה דחה, ימתוחל םרנ

 תורפסל .הכר .הידיפולקיצניאו  תיביאה ברו  תומכה בר ןוקיסקיל
 - -לופכ-רצ .₪,600- -תונוילג 450./ךרעב ליכמ .שררמהו דומלתה
 ,טוהֶאק (ררנפכלא) הדוהי ךונח יבר תאמ .דומע 0

 םורואיב םג .אוה ללוכ ,לודג םילמ רצוא ותויר

 ,םיקגע תדוב ע ,הלודג הדובע םישרדטו דומלתב ל'זח ירטאמ הבוהל
 םינש ש בחו םירשע ךשמ ."םלשה ףורע,ה לש ורודסב טוהאק ברה דבע
 םוטכחהו .לודג .םוסרפל .יתעשב הכז הָז יוואידנארג ןוקיסקיל ,תו פוצר
 המלש 'ר ,ץנ ו צ ל"טיר\ ,ר ג יי ג םהרכא 'ר ,ל י קג א ר פ הירכז 'ר םיקהבומה
 םירוםיפורפח םינשלבהו ןיקסנילומס פ"ר ,יבכרה א'אר ,ריבוב
 ודיעהו "םלשה ךורע,, רפס לש וחבשכ דאמ לנולעה לוב שמרה זורילומ
 תורפסב ןוידע אב אל הזה רפסכ יכו אתירואל רקי רצוא אוה יב ,וילע
 ] , תילארשיה

 הנושארה ותאיצי העשב ,ל"ז טוהאק בוה לש "םלשה ורע, רפס

 , "ור 45--40 ךדעב .היסורב וריחמ הלע

 וניחמ הלע ןכ לע ,שממ תואיצמה רקי אוהו ולוכ רכמנ  הנדיאהו
 וב"ור 70-60: ךסל ושכע

 וותופוסוה לכ םע "םלשה ךורע, רפסה תא הסיפדמ "ןמוה דה, תאצוה
 חבושמ .רוונ .לעו ןווצמ  רודיהב  ,ראופמו לודג .טאמרופב תוטטשה םוש ילב
 עברהמ לחתה הנש עבר  לבידחא ףרכ |, םילודג םיכרכ רשע םיגשב דאמל
 . 1018 תנש טראמ---ראוונאי, עברהב .רטוו 1910 תנש "ינוי--לירפא

 ךואל םיאצוי "םלשה ךורע, לש םינושארה .םיכרכה תשלש
 רבו :םישדחה ףוסב , 10 תנש ךשמב "ןמזה רה, י'ע

 ; רבאקידו .רבאיטניס
 ליכט  ,"ןטוה דה, תאצוה ,"םלשה ךורע, לש דדו ב ךר כ לכ

 388--הטראויק לש \לודג טאטרופב תונוילג 36 ןמ תוחפ אל
 . דוטע 576==דצ 2

 , :"ןמזה דה , יטתו וחל דדוב ךהב לכ לש חולשמה םע ריחמה

 לבור 1 50 קר ,תונידמ ראשב ;לבור 1.50 קר .היפור .תנירמב
/ 

 ם םלשה ךורע , רפס

 :פרדאה

 ד - 7 ב 1 5". םההפ.

 ומ פ- ג טנג". \11ם8 (11וו8818ם|

 0 שידוי

 . .----טאלבנעילימאפ---=
 הונ דנאלסיוא רופ טנעמענאבא סלאטראווק |. טאלבנעבאוו

 -רעטנוא .ןוא .עשיטילאפ טלאהטנע י,קראטש .ןעמייז 16 .0-

 -רע ,ןעיפארגאיב .,טכיורעביאנעבאוו עשיריטאס . םעיינ עטנאס
 ,ןעדנעגעל< ןוא = ,יעציקס = ,ןעננולהעצ
 טפאשטריווזיוה  ,תויח יד ןופ ןעבעל ם'נופ  ,ןעגנוטייצ ןעד םיוא
 רערליברעוסקעפ = ךילמרעוו  ,תוישעמ .ןוא - תודגא = ,ןיצידעמזיוה

 וו, א
 + .טפנאזמוא ןרעמונ .עבארפ

 ,וצ טאלב םאְד עדניירפ ןיא ןעססאנעגסגנינוזעג יד טעב ךיא

 .ןענרטזרעפ וצ רעסיילשרעפ עכילרהע .טפייהרעביא .ןעמיירברַעָפ
 :עפערוא

 תה וו |16 ה כ | 1 הסתה ה, 81210.
 ןויצ גרוש יד :ןיפ גאלרעפ
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 תיעיבר הנש

 .,הפצמה לע
0 

 . ואח ףוחה \וטמ תו

 העצהה לש הלרוג היהי המ :םילאושו םובעב  םואומ
 % בשומה םוחת .לוטב
 תלאשב היתויטנש  ,הלשממה .  ןאכלו  ןאכל "םינפ שו
 היהש ,וטיגה ירעש תא חתפה אל ,ןה תועודיו .תויולנ ם*
 וברה ךכ לכ .םימלש תורורו תופוקת .ךשמב םתוא ה
 םישרורו ושרד ךכ לכ ,בשומה םוחת לע איסורב 8

 לש אילמפל הל המדנ רבכש רע ,תוכלה לש 'םילהיי

 בשומ םיחת ילב איסורל דוע הל  רשפא יא .תמאבש |
 רונצ אוה םוחתהש ,םידומ לכהש אלא דוע אלו  ,םירוהול ו

 .םידיקפ יריקפו םידיקפ לע הבוט בור .עיפשמה = ,"דאמ ו
 רשפא ךיאה רקיעהו ,תוכלהה לכ םאתפ ולטבי הו ךואה 20
 +הזה העפשהה רונצ תא "ךרוצ אלל, םאחפ לט

 ,בל לכב םידוהיל רוזעל םיצורה ,היציזופואה ישאר" .םנמאו
 ,םתער תא הרתי תוימיספב םיעיבמ ,עישוהמ םדי .הרצקש ולא

 תא הלודג תוזירזב השועה ,תישילשה .המודהש = ,תווקל | /

 ,בשומה םוחת לוטב רבדב העצהה תא לבקת ,הלשמטה |
 רשפא ותעד יפל : הז ןודינב .אוה .הנמא-ינטקמ ,לשמל 34
 -- רסמת םאו ,היסימוקל וליפא העצהה רסמת םא ,קפקפל -

 ןיב .שיש  יפ-לע"ףא  ,לקהל בורה  םיכסי \ םא = ,חע7ל[א]
 עגונב תולבגהה ןמ תצקמ לטבל םיטונה םישנא םיארבווטקאל
 אהת העצההש ,הוטב יקסניבוש  טטופידהו ,הבושיה הכל
 לש הנמז תולכ רחאל דע רמולכ ,םינש יתש היפימוקב חח
 תאצל העצהה הכזת םג םא ;םיפיסומ םירחאו ..המצע ה

 . הבלממה-תצעומב רשאתת אל יאדו .,המודה ןמ ל ו
 .העצהה לש .הלרוג תודא לע .תרחא הפקשה םג שי םלוא

 השיחכמ הניא איה ..םייקה בצמב .איה .םג המצע הלוח .\ז הפ
 תזה | רבדכ הנישעת אל המורהו הלשממה .יכ ,הרבועד ה"

 אוה ער םוחתה לבא ,םידוהיל הבהא ךותמ .םוחתה תא לפע
 ךכ .המצע הכלממהל םג קזיה םרוג אוה אלא ,םירוהיל 7
 ,היצקאירה ידומעו םירטסינימ וליפאו ,היסור ירשמ-.המכ ₪788

 יוארש רמא ,םינפה"רטסינימ היהש ימ ,ןיקימירוג .,לשמל<
 תוחכ תא ץצופל שורד  .םייטולופ  םימעטמ .םוחתה .חא ל"

 םחרתישכ ,תצקמב םבצמ ןקותישכ ,םתודחא תא שילחהל

 יםתמטח= ל

 רמעמה רעצמלו ,םידוהיה לש םתורמרמתה םג שלחת ,םוחתה
 ויריעצ .םע ומצעב םחליו תוכלמל ןמאנ היהי לארשיב ינוניבה
 םוחתה יכ ,חוטב היה יקסרימ-קלופוטיוופ םג  ,םירנויצולובירה
 ותלשממל םינושארה םימיב ןיפילוטס וליפא , הנירמל קזיה םרוג
 איבמ םוחתהש לוקלקה ינפמ ,םוחתה לוטב לש ותוכוב ררצמ היה
 ,וז .תונימ לע .רושח היה הבילפ םגש םירמוא שיו ,הנידמל
 היצילופ .היסורב ךנחל תורשפא לכ ןיאש ,רבדל ןתנ םעטו
 רחוש ילבקמ לדגמה ,םוחתה םייקתמש ןמז לכ ,הנמאנו הנוגה
 ,עצב יבהואו

 רצ  אוצמל היחי רשפא הלשממה תואר-תרוקנמש ,אצמנ
 קלח תוחפה לכל ירה ,םוחתה תרות לכ אל םא -- לטבל רתיה
 .הנממ םיקלח וא

 .קואה לש םהיתופיאש םג וררבוה רבכ המודל עגונש המבו
 ?קואה שארו המורה אנשנ .,בוקצונל התיהש החישה ןמ ,םיארבאימ
 תא החדת אל ותגלפמש ,הארנ םיאנותעה דחא םע ,םיארבאיט
 עבק בוק'צוג ,איהש ומכ הלוכ הלבקח אל םגו ירמגל העצהה
 םיטטופידה םינומשו האמ לכ יכ ,רמאל רשפא יא, : תולובגה תא

 ,בשומה םוחה תא יר מג.ל לטבל םיטונ העצהה לע ומתחש
 לש יקלה לוטבל ,לשמל ,םימיכפמ םהמ םירחא
 !האהל םידרוהיל ריתהל וצרי אל םהו ,םוחתה
 הלאשהש ,בשוה ינא םנמאו ,תובשומבו םירפכב
 תיקלה הבתרהל המורה םיכסתש ,חו ןבומב רתפת
 ."בשומה םוחת לש

 הרעשה קר עימשמ היה אל וירבדב ריהוהו טמולפידה בוק'צוג
 תיקלח הבחרה תודא לע רברל םוקמ שיש ,ערי אל וליא ,אדירג
 רשפאש יפכ ,היהת אל תיארבאיטקאה היצקרפה | םאו ,וז
 ריקפתה תא ריאשתו התבוטל םימחולהו העצהה יניגמ ןיב ,רעשל
 םאו ,תיקלה הבחרהל דגנתת אל פ'הכל הנה  ,םיטדקהל הוה-
 לורגה .הבוחב םיכסת המודה יכ ןימאהל שי ,רבדה אוה ךכ
 ופרטצי  םינמיה ןמ תצק םגש ,רשפא ןה .תיקלחה הבחרההל
 רזפתיש בטומ :םבלכ ורמאיש םושמ ,בוק'צוג עיבהש וז הערל
 דחא םוקמב םיזכורמ ויהישמ  ,היפור  יבחרמ  לכב  םידוהיה
 .םיסורה יפמ ףרט ואיצויו הזה םוקמה  "בלח לכ תא ולכאיו,

 הניא בשומה םוחת תבחרה תורשפאש ,הזמ אצויה
 תא םירחוב .בוק'צוג לש ותחפונמ "םילרבילה,  ,תואיצמהמ .הקוחר
 ,םירע ב וחאהל .תלוכיה תא םידוחיהל תתל--וטועמב "ערה,
 רמשהל יםה = םילוכיו םכרצ יד םיחתופמ םה םיבשותהש םוקמב



 \ 8 למל הרטל

 לש ולגר :תסירד דאמ הנכוסמ םש ,םירפכה ןכ אל .,"הנכסה, ןמ
 ותוא  תומרלו בולעה רכאה תא ותשרב דוצל רשכומה ,ידוהיה
 ,ולגר ףכ ךרדמ לכ לע

 .םוחתה תבחרה | חיר םיקינזויופה .םנ  םיחירמ = ,הארנכ
 רבדה ןיא יכ ,רח חירה שוח םהל ןתינש .,הלא וערי ולוא
 םהש ,םהיתוניקב םימש  םיערוק ויה אל ,ללכ תואיצמה רדגב
 ,םידוהיה .ידיב לופל \ דיתעה יסורה םעה לע * ןנוקל  םימודקמ
 לודגה ןופאה לע וירכהל ומצעבו ורובכב ןיבורבוד םג .אצי ושבע
 תא עיבמ אוה ,בשומה םוחת לומב ןופא והז ,םיסורל יופצה

 ריתע היססה תריגסל ךומפ העצהה הסנכוהש םושמ אקוד יכ ,ששחה .
 ךלמהל םריב תוהשה היהתש ינפמ  ,םידוהיהל הבומ איביש רבדה
 ךותמש ,דראמ גאוד אוהו,העצהה תבוטל םיממופדה לכ לע עיפשהלו
 םידורטש םושמ יעבדכ םחלהל ושכע יונפ םיקינזויופה .בל .ןיאש
 :המורב הכו הכ ןיב לבקתהל העצהה .לכות ,תימינפה םתמחלמב םה

 קפתסהל םיאשר | םניא יאדו ונלש  םיטטופידהו .םינקטעה
 היסורב רובצה תעד לע עיפשהל םהילע .הסנכוה העצההש הזב
 אלש ,ץמאתהל ץוחנ רוחיב .רשפאש המכ דעו רשפאש המ .לפב
 תישארב קרפה .לע הלעי אלא ,םינרעו ןריעל העצהה רורב החדו

 אהת אל ,היפימוקל העצהה רסמתשכ ,ךכדרחאו .האבה הימה

 תוזירז השורד םעפה ,המורה לש הנמזו תולכ דע םש תחנימ
 תושעלו וז .הרצמ ץלחהל םיארביטקואה ורמאי .אלש ידכ - ,הרת+
 =- ןיפילוטפ לש .רלוקריצה רבדב הלאשהל ושעש המ .העצההל
 .היפימוקהב רבק הל" תולבל

 ו 1

 --ונתאמ לש םילורג רתויה םירקשה רחאל ץק םישל ךירצע
 לקהל ירכ קר הרבנ הזו רקש ,םמצע ינפב םואל םניא םידוהיהש
 עובט היחי הז רקשש ןמז .לכ ,םמעב םתריגב תא .םידגובה לע
 לכל ץוחמ םידוהיה ורא שי ,"תימשרה תמאה, םתוחב
 םימואלה ןיב םיפחיה רורפ םשל םיש קנה םינוקתה
 ,"תימשרה תמאה, רצמ האדוהה ,הנידמב רשא םינושח
 םואלה לש ויתויכז .יווש תרכהו ,םמצע ינפב םואל םה םידוהיהש
 אלש ירכ ,ונמויקל םישורדה םיריחיה םיאנתה םה הלא --- ידוהיה
 ,,."םימואלה .תמחלמב רפעל קדונ .אלו רחופתנ

 לש רעוה םסרפש זורכב ורמאנ וללה םיצרמנה םירבדה
 רלדא :ידוהיה -טסילאיצוסה תעצה  דגנ האחמל הירטסואב צ"עופ
 ,םיימואלה םיטועמה לש רפסה יתבל הכלממה רצמ הכימתה .רברב
 .(היצילגמ ונרפופ לש ובתכמב ןלהל .םיטרפה תא-!וע)

 רותב ידוהיה .םואלה רכוי אלש ןמו- לכ : םירבדה :וקרצו
 "תימשרה תמאה, ,םינוקתה לכל 'ץוחמ חר ב ה ב רומעי .םואל"

 וללכנ .אל הז רפסמבו ,הנידמב םימואל הנומש קר שיש ,תעהוש
 הצובקה םה  םירוהיה  םרפסמ י"פעש םיערוי לכה .,םידוהוה
 :,םיערוי לכה ןהנירמבש תוימואלה תוצובקה רתי ןיב תישימ חה
 המ לבא | ."ידוהיה  םואלה, תא תונגל רשפא ךרוצה .תעשבש
 ןיא  הריד = יבגל = ,תעדוי  "תימשרה תמאה, .ןיא םיעדוי .לכהש
 הפסוה ףיסוהל .רהמ דנאטש ר"דה ונרבח :,םלועב .ידוהי .םואל
 ןתנת הכימתה יכ ,רמאל רלדא ר"יה לש ותעצה לע הצוחנ
 .הנידמב רשא םימואלה . תעשתל אלא .םימיאלה  תנומשל אל
 ר"הה יפב הלאה םירבדה תא םש רומגה ימואלה / ךרוצה
 יאדובו == ול בישתש "תימשרה תמאה, איה .הלוכי לבא .דנאמש
 ,םימואל | הנומש אלא תערוי אי ה ןיאש -- התבושת :היהת וז
 :..התומכ .הכלהי

 עוטה ףרוחה תולילש םשכ = ,תודיעוה . תניע םה  ,םוקמל

 מלרפה .יריצ םיעבוק רלדא .ר"דה לש ותעצה י"'פע
 "ןואצוה ינפא תא -- המצע ינפב תימואל הרובח לב
 לווה יריצ םגש ירה ,םימואלה ןמ 'דחא לכ לש וקלחב הלועה
 ו ךיצ הזיא לש ותוימואלשכ , תורובח הנומשל םיקלחנ טנמל
 ל ףא ותוימואל י"פע ךייש וניא יארו ךיצ .הזיאש וא קפסב
 ויה תרובח לע הנמנ אוה ירה ,םיימשרה םימואלה תנומשמ
 וארו ,ולש .הריחבה לילגב בורה אוהש ,םואלה והוא לש
 ,ףעסנש ,םירמואו רלדא ר"דה לע רגת םיימואלה וגירבח לכ םה
 'נשו טנמלרפבש ידוהיה בולקה ירבחל דוחיב ןווכ ותעצהמ הז
 !ןווא לש ותעצה לע הצוחנ הפסוה ףיסוהל רנאטש ר"רה רהמ
 ".ומצעב אקוד .טילחמ טנמלרפה יריצמ רחא לכ יכ ,רמאל
 / ,ךייש אוה .תימיאל הרובח וזיאל

 ות ,רלדא ר'וה לע תוכז דמלל ללכ םיצור ונא ןיא
 !ונלא לבא ,וילע תוכז רמלנש יואר וניא ותודהי הא חכושה
 !חאה, הרומש המב אלא אוה םג .הרומ וניא רלדאש ןויכ ,תמאר
 !הוקנ היה ךירצ ירה ,הנידמב ידוהי םואל ןיאש ,"תימשרה
 ושפ\ -- אקו דו ,קויד רתיב ,וא--וליפאו ,עיצהש המ עיצהל
 !עוהיה .םיריצה רתי ,  ירוהיה בולקה ירבחל אלא ותניכ .התיה
 ,טומרגה לע ,םינלופה לע ב ל ץ פח ב םמצעמ ונמי טנמלרפבש
 עוקי אל א םניאש ,ירוהיה בולקה ירבח לבא .'וכו םיכ'צה לע
 ול שקבו רלדא רמע %םה : ונמי * תידוהי . הרובח | וויא לע
 [ווחנה - תולילכבש בורה לע םתערמ אלש ונמיש -- "הנקת,
 שה ימואלה ךרוצה ,ןידכ .הפסוהה תא ףיסוה דנאטש ,םהלש
 שה, ול בישה יארו םעפה םג לבא ,ויפכ וירבד תא םש
 לתו ,םימואל הנומש אלא  תעדוי איה = ןיאש  ,"תימשרה
 ּ +. ,התומכ

 [ו/ו םייפמ--,ידוהיה םואלה ןוילכב הצור וניאש ימ לב,
 [ םטחלנ נא רשא המחלמב קלח תחקל בייח -- ,ווורכ תא צ"עופ
 ןוטע ינפב םואל רוהב ידיהיה  םואלה  רכוי = ףום  ףוס יכ
 [םחוווה תאו םילעופה תא ,םכתא םיארוק ונא וז המחלמל
 ןקה ,תידוהיה םכתוברת לע וניגנה ,םכמצע לע וניגה .. םידוהיה
 ,וווכ תא דעוה םייס הפי  :תודוהל ךירצו ."היהיש .ימ הביוא
 לנו לש וכרע הלעתיו םרוי רחא וא הז יטרפ ןוקת י'ע אל
 ללנכ ונתוא ףפלמה לודגה רקשל ץק םשויש ,אוה רקיעה . ידוהיה

 ןחוללובההה רקשל- - םוקמ לכב ונתומד תא טעממו ונירוזפ .תוצרא
 וש הערוי איה  ןיאש ,תרמואו "תימשרה תמאה, תכמהנ יבש
 \ ,םלועב ודוהי .םואל
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 ,תופסאה תא םירישכמ
 תחש תוריעו רבר לע םירפסמ הקירמאמ ואבש םינותעה

 ן וונ תויהל תוריתעו ויהש ,תונוש  .תויורדתסהו  תודונא לש
 לע תירישעה תיתנשה:הדיעוה רבד בלה תא ךשומ רוחיב ,הז
 , יוקיומאנ םירוהיה םילעופה לש ."ןררואה, הז ,"גניר רעטייברא,ה
 ,רחויו שיא ףלא םיעברא וירבח רפסמ .תעכ הנומה

 ל תיפפות ,"םינררוא, ןהל ןירוקש ,ולאה תויוררתסהה
 ןונחהלו ןביט לע .רומעל יאדכו ,םיל .רבעמ םירוהיה ייחב לודג
 3 ,ןהיתולועפ לאו ןהילא

 חט קסע לש  תובורעת אוה הקירמאב  "ןררואה,
 ות ףוגה לש םיקלחה םלואו ..האידיא לשו הקדצ לש ,(תיררה
 קפע .אוה---ר ק י ע ה ,םתדמכ הול הז םימיאתמ םגיא הזה



 לכו . םיופמ םוכס ,םהישרוי וא םה  ,םילבקמו עו
 םידמוע ושארבו .ירחפמ :ןפואב .להנתמו רתוי ח ו 3%
 ךשמב ול שכור איה ,םתוצירחב וא םרשעב םימפוופ

 ,םילוחל הרזע--הקרצה השעמ .םירבח לש לורג רפסמ ףש |
 ,ל פט .אלא וניא--'וכו ירוטלוק רפומב :הכימת ,רסחדותבל

 תראשנ הניא ,"ןררוא,ה דופיב ,הרואכל ,החנוהשי ,האוואה |
 .האובב פא
 םירוהיה םיטסילאיצופה | ינקפעמ  תצק .ורמאשכ = ךופל
 םילעופה לש שדחה "ןררוא,ה תא דסיל הנש הרשע שמה

 םידמועה דצמ המוצע תודגנתהב ושנפ ,("גניר רעטויבראעק
 ונעט -- "ןדרואה, ,הל םינמאנהו תיטסילאיצוסה .העונתה

 ןיב םיקסעה רצמ ןיב .ינגרוב ןינע ועבטמ .אוה .ירה--
 -איצופה האידיאה תא עולבל ופוסו ,ובש הקרצה .ישעמ

 .העונתה תא שילחהלו .תוט
 . תורשופ תואידיאל םיחונ הקירמאב  םייחה יאנת .םלואו

 ףכית םהב הארנ רכשהש ,םילודג לדגל םש .רשכומ
 הרמב םינש רשע ךשמב שדחה "ןררוא,ה לדג כלו

 אוה אלה .-- "הרבתה לש שדחה ררסה, | , וירפימ וללפ
 ,הזה םלועב רכש חיטבמ "ןדרואה,ש רועב ,אבל 'דותעל

 םידגנתמ הברהו הברה תוילאיצופה יאנק ןיב שי התע םע
 וחכ הארמל ותא ומילשה םהמ | םיבר  ךא " ,"רמאמ]
 דיתע יכ ,םדחפ תא םיריתפמ טה  ןיא תאו .לכבו ..1 חלה

 אל םא ,ירמגל תוילאיצוסה ונממ ףדנתש = ,"גנור "רעש
 רפסמ הברתמ הנשו הנש לכב , . , רעומ דועב .הערה תא"
 םהו ,יטסילאיצוסה ןויערה ןמ : םהיתוערב םיקוחרה * ,ם%

 ... םירז .תוריסי "ןדרוא,ה ךותל ₪
 םיימואלה דצמ איה "ןדרואה,ל הבורקה "ה נ שה
 םיברתמו סיכלוהה ,םירתסנה וא םיולגה ,םייאצחה :ןא םמ
 ,תוימואלב ודסוה .םוימ םתלנ היהש ,הזה : "ןדרוא,ה :ירנח

 .,.תוילאיצוסה לא ותברק לע הדעל ול .התוה וז המחל
 התע .רפינו ךלוהשכ ,ףולחת תאזה הנכסה .יכ רשפא א

 הנושארה ותדיעוש ,םילעופ לש שדח ימוא ל ןדרוא הקיומומ
 .הלאה םימיב איה סנ ה

 ,"גניר  רעטייבראה,ל .הפקשנ המוצע רתוי הנכס .םלוא\
 תויהל דיתע אוה וא ...איהש-לכ תאיריאל = רכז ול באי רש |

 ךותמ םיעמוש ונא תאזה הגארה דה ,המשנ  ילב .לודג 'ףש
 םיבישח םינקסע יריב וז הריעו  ילגרל  ובתכנש םיבר  םיהמא

 ."ןררוא,ה
 ...תינשינו תרזוח הירוטסיההו =

 הקירמאב תיטסילאיצופה העונתה ךותב םיאצומ ונאש המ
 .תינויצה .העונתה .ךותב .םש םיאורו .םירווח"שא

 תוררתסהה ןיא יכ ,הקירמאב םינויצה ינקסע וארש רחאל
 תובבל תבשמ איה ןיא .יכ :,םיומה ףיקהל הליכי

 ,םש םירוהיה ברקב ינויצה .טנמיטנפה תורבגתה תורמל
 ,ם טייקה םינררואה לש םתנכתמכ | ,"ןדרוא, ןה :םג .ודסיו ₪
 ,הקירמא ידגב ושבל תינויצה ה אי די א ה חא

 הפ סג ;םימוחתה בוברעל םידגנחמ .תולוק ועמשנ .הפיםנו
 םישנא ואצסנ הפ םג ןקושל ןויערה תררוח - לע .ןיררועה ₪
 .תומ כה ינפ לע תוכיא ה תא םידכנט

 ןררואה ,הקירמאב .םייחה יאנת וחצנו .ורכג הפ .םג םלוא
 וירבח רפסמ ,םסבתהל | דמוע .אוה רככ תעכו .,דסונ "ןו'צ

 -- הלשממה םעטמ  "רמרשט,ה תא לבקי .בורקבו

 *ןהרוא, לש .תישילשה תיתנשה הריעוה התיה :הלאה םימיב
 ליחה תא  הלורג החמשב ורפיפש ,םיברה םימואנה  ךוהמו ,הז
 םיעמוש ונא .,ומויק תונש שלש ךשמב : ןדרואה השעש | ברה
 ןדרואהל ונתת לא, ,"! תונויצה תא וחכשת לא, : תופוכת תורהוא
 ..."רבלב םיקסעב ומצע תא עיקשהל

 בור .התע-תעל . ןנמו םרוק ואב ולאה תורהזאהש רשפא
 לודגה םבורב םירבחה םגו ,םירומג םינויצ םה ןדרואה ינקסע
 .םה םימלש םינויצ

 ןה .הולו)  לדניו ךלי ןררואהש הדמב םא , ערוי ימ לבא
 הב ,םינוש םיטנמיליא ופנכי וכות לאו ,(ףואשל ב יו ח מ אוה
 3 "ונכתמ .ןקורתנש םש,ל היהתו תונויצה ונממ גופת אל הדמב

 =- ! חיכו "גניר רעטייברא, יטסילאיצופה ןדדואהו
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 .ףוגנזיד מ

 .הֶנְש םישלש ץֶקִמ
 הנשי םישלש תכלוהו תכשמנה הרובע םלועבש = גהונב

 העשה הל הקיפסה רבכ ,םלש רוד ךשמב רמולכ ,תופוצר
 ,רבעב התווותפתהו הלודג .יכרד יביטקייבואו רומג רורב וררבתיש
 תאוה הדובעה לא  םיבורקה לכ .ריתעל היתווקתו הוהב הבצמ
 השענ רבכש תא תקפסמ העידי רככ םיעדוי הב םיקסועה לכו
 ,היחתה תדובעל עגונב רברה ןכ אל ..זוושעל. יוארהו ךירצה תא'
 ינחא ,םויה םג .לארשי ץראב הגש םישלשכ הו םידבוע ונאש
 /  םורומג * םימסימיטפוא ונכיתב שי = ,ןויסנו .הדובע .תונש .םישלש
 תואצות ר"ע וטפשמ איצומ םהמ דחא לכו---םירומג .םיטסימיספו
 =ופה .ויתויטנו ותעד ןדמוא פ/ע ריתעל .הלרוגו רבעב יינתרובע
 ילגרל שגרתהל  םיחונה ,םישנא םיאור :ונא ןכ הנה . תויביטקיב
 בשומ תנוטת וא םידלי לש ריש לכ | ילגרל וא ירבע םואנ לכ

 ה/ע בל לרוגבו הואגב ,ההובג ההובג םירבדמ םהו ,י"אב .ידוהי
 םויהוטסהה .םישעמה  ד'עו  וניניעל .הוהתמו תכלוהה םעה תיחת
 שו םיארוב ונאש האירבה יז'עו ונידיב םתוא םישוע ונאש
 | הרמה  ילעב םג' ונברקב םה םיבורמ הז תמעלו .שממ ןיאמ
 / םירבוע נאש ונתרובע לכב ןיאש ,םירמואו םיטילחמה ,הרוחשה
 ויאשו  ,תירוטלוקו תילאיצופ ,תימואל הריצי םוש לארשי ץראב
 ,לש הלחתה אלו רפכה ייחלו המראה תריבעל הבושת אל .ןאכ
 ,םירחאב םייולת יתלבו םישפח םיימואל םייח

 | ! הוקתלו הערל ירבח תא םגו ימצע תא לאוש ינא ירהו
 [ אל יתמ רע %ריק רועכ הלפאב םיששגמ ונא םג היהנ  יתמ רע
 םג  רומג  רוריב ררכנ אל יתמ דע ?ונתא המ  ונא םג עדנ
 םה המ ,ושענ רבכ רשא םירברה םה המ ,םירחאל םגו ונמצעל
 אל השא םירכרה םה המו תושעהל םילוכיהו םייוארה .םירבדה
 : +יתמ דע %םתושעל רשפא יא רשאו ושעי

 [ ירכ .,יבוטקייבוא ?לכה-ךפ, תושעל ונל העשה העיגה רבכ
 ףיאה עדנ .רבעה לש תואצותהו ןויסנה תונקסמ = ךמס .לעש
 שרוח = רבדהש ונל ררבתי םאו | ,דיתעב ונתרובע תא .ךישמהל
 ךרטצנ יארו = ,הנוכנה ךדהה וז אל | ילואו  ןיכרע  יונשו ןוקה
 הפיו- -,ונלעפמלו ונל הבומה ךרהה תא .רובלו הטשה תא תונשל
 :םיטסימיטפוא . אלו---, םינמאנו םיקיורמ םירפסמ ..םדוק + תחא העש
 'לע הבושח ונל בישהל םיכירצ -- םתס | םיטסימיספ = וא .םתס
 ., לארשי .ץראב .ונבושי . ךלהמ .אוה .רכינ המבו .ךיאה * ,הלאשה
 ילומו הכילוהש איה רחא  רצל וא הז רצל םא האסה תשידג
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 הנה .םויה דע בושיה תא תרכועו הרכעש איה איהו ללוש ונתוא
 םידבועה ירי תא וליפא הפרמו רבגתמו ךלוה שואיה רחא דצמ
 ,בושיהל םה םישק יאדו ושריפו ינימאהש וללהו ,םינמאנ .רתויה
 ינשה רצמו ;תובורק .םיתעל טלובו רכינ םיקיזמ םהש "קזיההו
 הנומא םיאלמ םיריעצ םישאיתמה "םינקזה, םוקמב םיאב הנה
 הלא .םהיתופיאשו וז םתנומאו ,ףוס ןהל ןיאש תופיאשו .תרוע
 ךרוצ ןיב ןיחבה ילבל דע שממ ןורכש חור םהילע  םיכסונ
 תומולח ןיב ,שממ לש םירבד ןיבו  םירוהרה ןיב ,תלובי :ןיבו
 םייחב .הזיחא םהל שיש ,םיילאיר םינינע ןיבו םיסנ ישעמו אוש
 םניע : ןיאו .ךרוצה .ינפמ .תלוכיה - תא םיחודש וללהו .תואיצמבו
 רכינ םיקיזמ םהש קויההו בושיהל םה םג םישק יאדו םשארב
 ,תובורק םיתעל אוה םג .טלובו

 תולשוכ םיכרב קוחל ידכ :יתרמא רשא אפיא איה תאז
 חכפלו | תורוע .םיניע חקפל ירכ .ינש רצמו תופר .םידי ץמאלו
 ררכל :ץוחנ -- ונישעמ לעו ונילע ףפוחה םיעוע :חורו ןורכש
 -פואל םוקמ תתל ילבלו אוהש ומכ םירבדה בצמ תא ראבלו
 ,םולכ תווש ןניא תחאכ םהיתשש ,תוימיספלו  תוימיט

 רשא הזה רבדה .םעפה םג ונמצע תא המרנ אנ לא םלואו
 ,השעי םיטעומ םימיב אלו השעי לקנ לע אל" ותושעל עיצמ .ינא
 ישאר לכ רצמ תופתתשה השורר ,הבורמ הרובע ךכל השורד
 רעו התלגתנ זאמ היחתה תעונת שארב ורמע רשא םינקפעה
 ץוחנה ומוחה לכ ץובקל םינוגה םימוכס םג םישורר  ,םויה
 .רפסה תאצוהלו

 בושיב םיקסועה ונידסוממ רחאש ,עיצמ ינא ןכ לע רשא
 אוה אסירואב ןויצ :יבבוחל רשא  דעוה הנה ,יתעד יפל--ץראה
 הרובעה תא וילע חקי--רבדב ביוחמ רתויהו ךכל רשכומ .רתויה
 םישלש תאלמל רמולכ--םיתנש דועב איצוהלו הרומאה הלודגה
 ותוא -- לארשי ץראב בושיה תדובע הליחתהש העשמ .הנש
 ךרד הרומ םג םא יכ ,"לכה-ךס, קר אל שמשי רשא ,רפסה
 , ונירחא .אובל םידיתעהלו ונילע .םיפסותנו םיכלוההל ,ונל

 םיעות ונא הז "לכה-ךפ, ילב :וניניעב .לק רברה יהי לאו
 --!רוע העתנ המכ ערוי ימו ,ונכררב
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 המרגורפ ןיעמ םג הזב תתל ימצעל השרמ ינא ירהו
 תאזה המרגורפַה .תא .בשוח יניא ןבימכ ,ץוחנה .רמוחה תפסאל
 ינא  ךכיפלו , םיבושח םיפיעפ הברה הב םירסח .יאדו ,המלשל
 ,רתוי אלו המרגורפ ןיעמ אלא וז ןיאש שארמ רמוא

 .ןשיה בושיה
 הקולחה הפינכה ףסכ המכ ,הינקסעו היתודסומ ,הקולחה (א

 .הנשו הנש לכב -- המכו תונורחאה םינשה םישלש ךשמב
 ,תפצ  ,םילשורי) וירעל ןשיה .בושיה לש ויסלכוא (ב-

 לכב ופסותנ תושפנ המכ ,םינשה םישלש ףוסב (הירבט ,ןורבח
 ,םירוענה ינכמ םיאצויה רפסמ .הנשו .תנש

 ךיאו .י"אב :ןשיה בושיה רפיש םירסומה םה :הלאדוא 0
 .םתוחתפתתה יכרדו םידפומה תוהמ ,םהב ךמות אוה

 .ןשיה בושיה לא םיקמה יבשותו ימוקמה ןומלשה סחי ד
 םיסמה | .םירוה  םיניתנה  רפסמו . םינמותועה  םינותנה רפסמ =<

 ןשיה בושיה ינב תופתתשה .םילעמ הוה .בושיה ינב םידוהיהש
 י"ע) יטוקמה .ןוטלשב םתופתהשה .השעמה תשרחבו רחפמב
 + יונמ :י"עו .תוריחב

 ,םיללוכ  ,תולהק :ןשיה בושיה .ישיא לש הקיטפירטקרח..(ה
 ישאר = ,םינקסע ,םינבר = ('וכו  ,םונמית  ,םיזנכשא | ,םיררפס)
 ,הכאלמ .ילעבו .םילעופ | ,םירחוס ;תויסנכ יתכ ישארו תובישי

 = ל 2 0 7

 ןהלכשההו  הנומאה תמחלמ ןויתופיאשו שרחה רודה
 ,תוללובתההו .תוימואלה

 | ,םוכגה ,הקולחה רדס :ןשיה | בושיה = תורדתסה ו
  ללוכ, לש ותעפשהו וחכ ,םיללוכה ,םיחלושמה  ,םינוממה
 ==; "םיללוכה

 ןןינ .תאמ ןשיה  בושיה ינב ועפשוה המבו ךיאה 1
 [ נעה , םינויצהו צ"וח תורדהסה = ,"ןויארעפספליה, = ,"ארזע,
 .םיטרפ םישנא

 ,ץש דתה בושיה

 | גה ףסכ המכ | .וינקסעו ויתודסומ ,שרחה בושיה (א
 [ .ןייח האמ הנש לכב---המכו םינשה םישלש ךשמב שדחה בושיה
 טו תורחא תורבחו ןייארעפספליה ,ארזע .ח"יכ ,א"קי = ,בירנה
 ,םייטרפ םישנא תאמ

 י"'ע הזה ןמזה ךשמב הנקנ עקרק המכ ב
 + םודיחי

 ףחנ) רפכב בושיה ילהנמ י"ע .וללכתשנ םישנא המכ (ג
 .ריעב המכו ('וכו הכאלמ ילעב ,םירכא

 ,האוציהו הסינכה ;שדחה בושיה יסלכוא (ד
 ואו ייאב שרחה בושיה רסיש םידסומה םה הלאדיא (ה

 ,םתוחתפתה יכררו םירסומה תוהמ ,םהב ךמות .אוה
 שה לא םוקמה יבשותו ימוקמה ןוטלשה םחי 0

 ןםיהוה םיניתנה רפסמו םינמותועה  םיניתנה .רפסמ ..שרחה
 שוחה בושיה ינב תיפתתשה . םילעמ שדחה בושיה ינבש םיסמה
 [ תחוחנ י'ע ימוקמה ןיטלשב םתופתתשה .השעמה תשרחבו רחסמב
 . סונמ ייעו

 [ןווהא ווא ינב : שדחה בושיה ישיא לש הקיטסירטקרח
 [  היתופיאש ,ינחורהו ימשגה םכצמ ,ץראה לא ואב תודמעמ וזיאו
 , םהיתווקתו

 הטננהה .הבשומו הבשומ לכ לש הבצמו הלודג ,היתודלות (ח
 יונ ,םרוכ  ,ערוזו שרוח : רבא לש תועציממה האצוההו
 -- ,םיפמהו תויללכה .תואצוהה

 ,ךפהלו ןשיה בושיה לע שרחה בושיה לש ותעפשה (מ

 וע ילב תורבח י"ע וא םידיחי י'ע בושיהב השענ המ (י
 ,ולאכ םידיחי לש םכצמ והמו  ,םיבידנ

 [ גו י';אבש םיריהיה .תוכשומ  ןיב ירקיעה .לדבהה (או
 , תורחא תוצראב םידוהיה תובשומ

 "/ השעמה תשרח עוצקמב ושענש תונויפנה תאצות (בי
 , םידיחי .י"עו .בידנה

 םינפל שדחה בושיה יספורטופא ני
 , שדחה בושיה .ינב תא ררסלו  רגאל ושענש

 [ וייצמה תוררונשהו תונלטבה ועיפשה המכ דעו .םא (רי
 משיח ךלהמ לע  לארשי ץראב  תורחאה | תומואה | ינב  ברקב

 , 5 , שרחה
 לע החעפשה שרחה בושיב = תרכינ המבו ךיאה ,םא (וט

 ,י"אל .םירצמ  תברק
 [וונ בשיתהל .םירשכומה םירוהיה םה | הלאדיא (זט

 . הביבסהו םותמה יאנתל לגתפהל םילוכיהו .לארשי
 ו העיר יעקרקה | בושיה + רתויב חילצה בישי הזיא וי

 ו!הנאלט ילעב ,רחסמ ,השעמה .תשרח) ינוריעה בושיה וא (תועיטנ

 ל ץראה יבשות לשו הלשממה לש יתמאה סחיה (חי
 ןומ םרוק - ,ץראל ץוחמ םיאבה םידוהי י'ע .ותוחתפתהו בושיה לש
 , , + וירחאו .היצוטיטסנוקה

 יה נבו שדחה .בושיה ינב) םידוהיה םיאלממ ךוא (מי

 ! יו תורבח

 תונווסנה .התעו



 ,םינמותוע םיניתנ ושענ םהמ | המכ ::ץראל םתבוח
 .המודכו .אבצב ם
 דעו יתווהתה  תלחתמ ופקיה - לכל םילעופה .ןינע רורב (

 התלע המ ,תונוש תופוקתב םינפל ץראב םילעופ ויה המב

 המב ,םביט המ ,ץראב ושכע שי םירוהי  םילעופ "הב,

 םילעבה : סחי . ,ןהיתופיאשו = םהיתווקת = ןה המ .

 + ריעבו  רפכב םילעומל
 עקרקה לע בישוהל יייאב ושענש תונויסנה םה הלאדוא אב

 .('וכו םירשכ רוא .ינב  ,םיזררוג  ,םינמית) = היקרוט ה

 םירפכ ינב תאיצי םא ,י"אב רתויב הארנ ןויזח .הזיא בפ

 2 .רפכל םירע .ינב .תאיצי .ךפיהל = וא ועל

 ם'היב תאמ ושררנש תושיררה ןה הלא-יא ,ך ו ג חה (גמ

 םיקהל י"אב .ירבעה ס"היב  ךירצ היהש רודה והמ | ואב יףוא)

 ריעצה רודה .הנשה םישלש ףוסב רברה | תואצות ןח .המו וע ]

 ושפנ תונוכה ןה המ ,וטפשמ המ ,לארשי ץראב ךנוחו רטוש

 + תודעומ וינפ וטו |

% 1 

 .ןקשרוה
| 

 .דרצול
 וץ.

 רצחב יתייה טסוש הלוח בכש אבפהש םימיה םחוא, ֶּ
 ,המדנ ןםינותמ. ויה וירבד ךא ,ינומלאה בוש חהפ--"שדקהה
 -- :רובדו רובד לכ םשורה םדא"ןב דמוע = ונרוחאמ לא |
 הלילב יכ ,יתכלה אל ותטמ ירחא--תמ :אבס  יכ  ,יל המ
 לכ יכ דע ,יבבב יתצרפ ,ישאר רעש תא יתזז---תורבקל 930 |
 ,םישמשמה לכ ולהקנ יביבסו ,תונולחה דעב :וציצה .םולוחח

 .אהער ךל השע .ימ ץרוחב ךל המ, --
 ,יפמ הגה איצוהל יתלכי אל ,יתוא וקנח תועמדה םלואו, 1

 טא לויטש ,הכורא דב"תנתכ שובל ,רחרחשו .ץוג ,ףרוממ יו ]
 ארק ומטח יכנ לע עבצא  ומישבו ,ונילא שגנ  ,רצחה .ינפל/]

 ! תרשמה לא .ןוטלש"לקע
 .,.ילש םירובגה אבצמ רחא--ףרוטמ אוה םג .יכ ,ורכז= .
 ,.,ותמקנ תא םוקא יכנא--הלק עבצאב וליפא וב. .ענונה ל

 ,..יכנא :ימ---םתעדי אלה יתוא
 ידוהיה יכ  ,יל .ערונ * רחא--קוחשב וצרפ  םיעמושה לכ

 היה הו ,םעפב םעפכ הלאה םירבדכ רמוא הזה ףווז :

 בורק ןיא :,הירכנ ריעב יכנא רג  ,יבבב יתדרי יכנאו/ == ו
 םיאלממ לכהו ,ותחפשמל יתוא ףרצמ הזה ףרוטמהו . ,לאמ א

 ,.,םהיפ קוחש
 ינפ הלו = ,"םינקו-בשומ, .תיבב החבט ,תינתסרכ הירוהי,

 ,ףצק זי .היתפשמו ,רוחש םפשו ךורא םטותו םורוחש רמו
 :תשרורו  תרקוח .הליחתהו  תולוק-ילוקב םישמשמה לע הל

\ 

 י

 ו

 +? םולה תאכ :ןיאמ +התא ימ ,אנ דגה !שפט רענ הנה--
 ידוהיה = ותוא = .,,ילש = אבס = תמ ןאכ = ..,,יכנא .יאנליווד-ש

 ,וילגרמ .תחאב חספה רוח
 ילא הנפ--- 419 רמונה לש שרויה אוה התא ןכ םא-

 ,ןכבו .בצקכ רניס שובל אוהו ,ךורא ןקז לעב .המוקת"םר ₪095 |
 םיבה  ,ותש םיבר %+םלועבש המוש  ,םואפר ררועה הז"

 תא ןקו ךלש אבפהו ,תומל ךירצ ןקוו תומל לרכי די /

- 

 המכח = ןודעלב .םשה הרועב להנל לכית ויקפע
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 השעת ...ףכית ךל תתל לכי ינא החלצהלו ...ןאכ .ןיא הרתי
 .ייהכרב ךל .חלשי םיהלאו ,הלחתה

 ,םינרגת לש הלודג אקנרא איצוה ,ופיכ ךותל ודי בחת,
 -עבטמ איצוה--התל רכוס רזג לטונה ןצמקכ--תועבצא ישארבו
 :יִל .טישוהו תשחנ

 קסנימב אצמת ינומכ בל-יבוט םידוהי ,רוחב ,אנ לוט,--
 ...והעשב .שריה ןוראבכ תויהל התא דיתע ןמזה ךשמבו ..,םיפלאל

 הצור .יניא ..,ןצבק יניא יכנא םגו  ,ןצבק היה אל אבס,--
 לפה .,הפצרמה ינפ לע ידימ הלפנ עבטמהו ,יתינע--תובדנב
 ,ערוי .יניא ,הז םע הז םישחלתמ וליחתהו ןוהמתב ילא וננובתה
 ךא ,םשור םהילע השע ףסכב ינואמ וא עבטמה תליפנ םא
 ,ילא םיבר םימחר םיעיבמ םה הנהו םהינפ תא יתיאר םאתפ

 יכ ,רכונ .,.ןפטק אלו ןפטח אל ,אוה ןידע : דלי ןכא --,
 םירחא וחנאנ --- !םלועב רזוחה אוה לגלג ,יוה ..,אוה "םידרוי, ןב
 ,.ירעצב הברה ופתתשה ולאכ ,דיב די םפשפשב ,םידמועה ןמ
 ץראה לעמ םירהו ןחג ,ול ;יתיה בצק תרוצש ,שמשמה ותוא
 יל םרצ שרהמה-תיבב ףיקת תיבה-לעב ןיעבו ,עבטמה תא
 : רמאו ינזאב

 ךלמה המקש השעמ הז ירה ...קנופמ רענ  ,תונמאנב --,
 ,,,האנ אלש םוקמל לגלגתת לא ,ךלמ ןב ,אנ האר ךא .,,ותעשב
 \..ךילעמ ייםיטלופיא,ה תא וריסי זא

 וקוחצ , ורוניס יבג לע לכש וידי תאו  ,ויפ קוחש אלמ,
 יתייה ןוכנ .שפנ ירופי יל המרג "וידורח,מ הנהינש האנהה :, ינצקע
 דרויה ,ךולאה ןקוה תא שולתל ,והכשנל ,ותוכתל ,וילע לפנתהל
 ,.,יתלסלופו יתלדג יתמכח ללגב : רמואו ובל לע הבחרהבו הולשב
 ,,,19 רמונ רל ארוק אוהו ,ורבקמ רירטמ אוה אבסה תא םג

 :הלק המוהמ המק ןאכ הדמעש היפונכה ןיב,
 ינפב וטיבהב רחא ךרבא ארק -- %ינַאּפ ,םלכת אלה --,

 ,תוחפ "עזג,מ אוה ןיא הארנכו ,חדנו בוזע רלי הנה -- שמשמה
 ,,,ךידודח תא קרוו התא ,רשפאה לכב ול רוזעל תחת .4התאו
 ,..דחא דודח רעב ידוהיה רוכמי ומא תאו ויבא תא !םימש ומוש
 ,.,ומוקמב הפי לבה ,ץפח לכל תע ןה

 אב יכ ,יל המרנ .יתער תא תצק וחינה ךרבאה ירגר,
 ךרבאה בלב ןתנש אוה אוהו ,"שדקה,ה רצחב ןאכ דמוע אוה ףא
 ..שמשמה לש תוסגה וידימ .ינליצהלו ילע ןגהל

 --אבפ תמ םנמאה :םדא יתוא לאש וליא ,רבדה אלפנ,
 םיקו יח אבפה !רבדה רקש ,אל :קופקפ ילב הנוע יתייה
 לכו בוטה לכ ,םלועה ןמ קלחל יל היה אבסה ,,!היחי חצנלו
 תיבמ אב  רועכה לכו ערה לכש םשכ ,אבסה ןמ אב הפיה
 ,"אבס, שרשמ -- ךרבאה ,?אמא, שרשמ -- שמשמה ,אמא

 ,םימש םשל ךישעמ לכו ,תמאב התא םיהלא-ארי םא --,
 ,והסנרפה התא ..%ךהיב לא רענה תא חקת אל הז עודמ
 שמשמה .ליחתה -- !םיבושח םיתב-ילעב גהנמכ ,  והשיבלת
 ופיסוה הלאה םירברה .ילע ודיב .ותוארהב ,ךרבאה לע גלגלמ
 םע פבו ...יב םיללעתמ הנה : יחור תא ביארהל רוע

 בוט -- םיער םייחמ, :שרח  רוהרה יחומב ץנצנ הנ וש אר ה
 הלע אלש םושמ +הנוכב אבסה תמ רשפא ,עדוי ימ ..1 תומה

 ןמו "אמא, רחאה רצמ, :בושו "!רשאה ירע לא עיגהל וריב

 םישענ םניא םייחהו -- יח אבא ןה ,.,"אבס, -- .ינשה רצה
 רתומה :רחפ יתוא ףקת ,רוהרהה קפפנ םרטבו ,,,'וילע .םיסואמ
 אוה םג ךלה רבכ ילואו .,,יח אוהש לע אבא תא םישאהל
 ", .+ומלועל

 טקוהה =! ךלוה .רוטקודה + םישחלתמ וליחתה ,הָמְמְ
 .הטק םאתפ .,,דאמ לפש ימצע תא יתיאר וז העשבו,
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 ,המוקה-םר שיא רבע ינפ לע ,ןיטלפה לא ץורל ונפ לכהו
 ,וילא בל יתמש אל יכנא ,ושארב רדנליצו ,ךורא ליעמ שובל
 אוה הז הנה, :ינזאב השחל "םינקו בשומ, לש החבטה .ךא
 --ילכיה לא ,ילא רוס תעכ ךא ,ותיבב היהת םויה רוע ,רוטקוהה
 ימיב םידודנו בער לובסל קיפסת רוע ,טעמ חונתו ךכל תא רעסת
 . "ךויח

 תוריקחב החתפ ,חבטמה לא הילא יתוא הכשמו הלטנ,
 סנכהלו יתדלומ תא םילעהל יבלב יתרמג יכנא ךא ,תושירדו
 אל ןושיל םג לוכאל םנ .יאבסה לש ודכנ, רותב םלועה לא
 ימי םימיה ,ץוחה לא יתצצהו ןולחה דיל יתדמע קרו  ,יתיבא
 םיטעמה תונליאה ושבי . םידרוי םימשנ ,םיננועמ םימשה לולא
 ,םיפנעה לעמ םילעה סוני ,הלק חור בשנת קרו ,רצחב םידמועה
 ךותב וליפאו ,אוהש םוקמ לכב םילפונו םידרוי םה הבוטמ םישאיתמבו
 םהיתוטמבו ,הנאו .הנא וליימ םירחא םיולש .םיעגושמ . 1 םיבה
 הוה םוקמב רשא ןטקה שרדמה:תיבמו . ץע  לכבו ןבא לכב .וקפר
 יתוא הפקת ."לכה חקי ותומב אל יכ, .:רדוב ןקז לוק הלע
 ,,! אל--אמא:תיב לא ...+ הזמ ךלא ןאלו + הפ יל המ : תובצע

 ,ירפצ, ..,+רכוז התא ךמא תא + יל יוא ,התא םותי-
 ... "םיכורא םייחל לדכת ,ישאר תרטע

 היה הל םג יכ ,יל תרפסמ החבטה הליחתה יכב ךותמו,
 ..תמ .ץראה לכ ךרדכ אלו ..תמ אוהו ,ילינ ןב  ,דוחי :ןב
 ...הקירמאל רדנו .התנותח ירחא הנש רובעכ התוא בוע .הלעב
 התיה | איה ...םיה תנידמב היה רבכ ויבאש העשב דלונ הלוח
 ...םירחא לע השטנ רליה תאו ,החבט תויהל םולה אבל החרכומ
 ,וילע ןיחתורה וכפשנ ,חתור םחימב עגפנ ,וילע  וחוגשה אל

 ...ומלועל רליה ךלה רפסמ תועש רובעכו
 יכ הל היה ירב !היתפ הידוהי  .יכבמ  יתקפאתה אל,

 לע ינא הכוב יכ ,הבל לע הלע אלו ,הנופא לע יכנא לבאתמ
 ,,.האנק םא יכ ,יבל אלמנ םי מחר אל ..,התומכ הניא יטאש

 ןיא - .יבלב .םילוע ויה םישדח תושגר ,תושדח תובשחמ,
 דועו .יברקב קומע םשור ריאשה ילבמ ,יניעמ ףלח .רשא רבה
 ויטפשמ לכו קירצ םיהלא : םגנתפב יתנמאה אל םהה םימוב <>

 ..,םיקירצ
 להבנ שמשה העקש טעמכו .חבטמב יתבשי ברעה רע,

 ,םנה שמשמה ינפמ  וירבדב ילע ןינהש ,ךרבאה .ותוא .סנפנו
 םירבדה יכ יתשגרה .ףכית םלענו החבטה ינזאב רבד שחלו
 ,המואמ יתלאש אל לאש ךא .םינווכתמ  יתבוטלו ,ילע ןבסנ
 םיגאוד םה המכ !אבס לש ותחפשמהינב ,םה םיבוט םישנא  ןכא
 ,.זרש ינפכ םימעוזו םירוחש החבטה * ינפ הז: עודמ ךא יל
 .ימצעל יתינע- "ומרג היתוחצ, =

 ידיהי דלי יהי .יכו ?םלועה אוה רקפה 'םולכ %תאז המ--,
 אצנו--טלחהב החבטה | הארק--!ידמע ךלו םוק .(ץוחב לטומ
 יתוחל ושענ םילגרה ,רק חור בשנ ,םשנ דרי .הצוחה ונינש
 תא :המירה רחאו ,הכלכולמ החפטמ ייראוצ = לע הכרכ .החבטה
 :הרמא החנא ךותמו ,יליעמ .ןוראוצ

 יכנא ...הלילח  ,ררקתנ ונינש - ןה ,יביבח  ,רהמנו .םוק,--
 --ו העשב ותיכב איה ןיא  ...ונלש רוטקורה תיב דע ליבוא

 איה ..,לכה רפסל התא יאשר רוטקודה תשאל ..,רבדה בטומ
 יהת לא = ךא ..ואיה  תינקרצ -- תוקיר םידיב ךתוא .בוזעת אל
 אל ךא ,תונשייבה גונעת ומצעל ריתהל לוכי רישעה :.,ןןשייב
 ,..םינפ-זע היהיש .ךורצ . ןצבק ....ןצבקה

 הרוצ ןאכ :שובל היה לכה  .רדג הפקומה רצחל ונר
 תונליאה ; תלשלשב .רוסא בלכ תללי העמשנ  ,תיניצרו . הבושח
 ,תונולחה דעבמ : ףעוב ועעונתה רצחה ךותב הפ ודמעש םוהוכגה

 ...ילא איה הבוט המו ,הרז השא הנה

 ,הממר הרהש ביבסמ .רוא ינרק ועקב  ,םהילע וליפאה תונוליוש
 הפקת הנושמ תוגרקסו .םלועמ שונא לגר הפ הכרד אל וליאכ
 [ םוינב ולע המ םוש לע + הלאה םיתבב םש שי המ : יתוא
 ...1ןהב רתסהלו תוילעב תבשל

 | ןשאכ ,החבטה םאתפ הארק --- אבת הזה תיבה לא, --
 ,ןחתלש יכנא יכ ,רינת החפשלו -- הרדסכא לא ונשגנ
 ,םשה ןעמל :חכשת לאו רוכז ךא . אפורה:תשא לא ךאיבת איה
 .,.!ןשייב יהת לא

 | יחלע ,רצחב יתראשנ ידיחי , המלענו יחצמ לע יל הקשב,
 :יתרהרהו אגרדה לע

 [ ןונעי אל םידוהי ךא ,ךבזע םיהלא :אבסה קרצ ןכא, --

 | ,םש היה אל שיא ,חבטמה לא יתסנכנו תלד יתחתפ,
 חו ,.. םישטולמ תשוחנ ילכ ,חצ .יקנ :יניעב ןח אצמ לכה

 -- ,םענו ריהב רוא הציפמ | ,ריינ יחרפ הטשוקמה ,הרוגמה
 יחמ .יתבשי הכורא העש ,יתיכחו םילפפסה דחא לע יתבשי
 שנ יבל הגהו יניע וארש המ לכ ,תוריהמב ותדובע תא רבע
 התו ,יל המדנ םאתפו ,תחא הנומתל היהו וז העשב גזמתנ ייח
 םשלונ םהמו םינושמו םיכורא םינפ ולו קנע שאר ינפל האור ינא
 יחיא ר ,חדוק יתלחתה ...תויפ ,םימטח ,םיניע רפסמ ןיא דע
 [ ןוו -- גושו ,תינש תלד יתחתפ ,יתמק זא . יתעדמ ינא אצווי יכ

 וזמוד .םהדנ ימוקמ לע יתרמע ןאכו -- תישילש . ,, היח שפנ

 תווסנ ,בחר םלוא + ואר יניע . ףשוכמ םוקמ לא ינוליבוה ילגר יב

 ןטמי םיריוצמ תוריקה ינפ לע , הקורי הפיטק םידפורמ תופסו

 | ,..הוקתהה דע הפצרה ןמ---תוארמ ,..ךלמ ילכיה ,תוינא ,םירה

 הנ הליפאמ הילעו ,הרונמ תקלוד רוחשו ןטק ןחלש ינפ לע
 ל םערתשמו הנממ  םיכשמנ | םותכדקורי = רוא = יוקו ,הקורי

 הנשי תופפה תחא לע . תוגונעו .תוקד תועבצאכ םידברמה ינפ

 ן םנינפ תורחמ הראוצ לע ; הרוחש ישמ-תלמש השובל השא

 [ הומש תבכ הרלי הדמע הנימיל ,הכורא בהז .תרשרש הבל לע

 ןננ רי -- הלאמשל ; הרוחצ טסיטב-תלמש השובל עשת וא

 לא קחומ יתננובתה ,םילוחכ חלמ:ידגב שובל ,שש וא שמח

 , הניעו ןחשפה היתורעשו הדליה =. יתייה םסק זוחאכו ,םהינפ

 עב .וארנ םיכוראה לילתלתו םירחרחשה וינפו דליה ,תולוחכה

 ותנרק ,ייחב רוע יתיאר אל הזה הארמכ .הלעמ יאורבכ

 השוא ףא ,הממד התיה ,תועמד | תואלמ השאה יניע יכ אראו

 לועג אל שיא ,הלוכ איפונכה .התיה הקצומכ .העמשנ אל הלק

 תא .רוטקודה יכ , יל דיגה יבלו " היכוב איה המ לע, , עז

 התוא איבהש אוה אוה ,ךוראה ליעמה םעו רדנליצה םע שיאה

 י\יערו בוט ,*אמא,ו "אבס, : הקולחה בושו ,תועמד ידיל

 ה ןופשלו יכרב לע עורבל  יבלב .הררועתנ הקושתו,

 ן"וש ,אבסה לע דוחיבו .ירוה לע ,ימצע לע רפסל ,יחיש תא

 ./. וכ ,הל ריגהל ישפנ הפסכנ המ ,הבל לא בורק תויהל

 ךא ,., יתויחאמו ימאמ אה בומ אל = ,רוטקודה | ותוא

 . יי ,יתוא ואר | ויניע ,ושאר תא דליה םירה

 0 2 / תמהדנ ,., ןגמ שקבמכ הילא קבד ,'| אמא,

 ( - הנהו  ,ימוקממ זוזל יתקפסה םרטב ךא ,חורבל

 ₪ והפסה רעסמב תוחוא הדישכ ,הפוקז הדמע אוה , ילע

 ה הינפ תא שא הגונבכ וריאהש ,תלכתה היניעב יב

 . םינונעהו
 יי:1םכתיבב שיא הלחה %רענ ,הפ ךל המ, --

 1 .. + אבחתמ התא

 1 ,יניע תא יתלפשה | ,תונעל  יתלכי אל,

 = 'תצרפו יתקפאתה אל םלואו  ,יתועמר יתרצע = ,היִנּפב

 .ה המל



 הרליהו ,םילהבנ ,םירוח ,םהיתומוקממ וצפק םוהל
 .המא תלמשב םינמקה הינפ העיקשהב יכבב הצר
 הבשי ,הריב הוחא יתואו ,םלואה ןמ םידליה תא החל
 :הרמא ,הבחב ישאר תא  הקילחהבו .,ה
 תאב הזמ יא .,, ךתוא תורוקה תא ,רענ ,אנ רפס, =
 .ארית לא ,רפס 80

 -ןג תא .ינפל הלג אבסהש העשב ברעה ותואבכ ורוא ינוע
 . םיכאלמל םימוד םדאה ינבש םוקמב ,תתונטקה תורועה תא 7

 העש ,רבר  םלעה ילכמ ,לכה הל רפפמ  יתלחתהו ותו
 יתראת --  תועמד קונח -- יכנאו ,הקתש ,ירי לע .הבשו ה
 ,הדרח איה ,םישגדומ ויה ירבד .התוער ירחא .תחא .הנומח הנע |

 הלכתסנ ,ריקה יבג לע היולת התיהש ,תחא הנומת לא הש
 .םלואה ינפ לע תעסופ הליחתה רחא |, םירוהרהב העקשו

 :ילא התשגב ,תצק רעו הפ |
 +התא המכ ןב, =
 ,הרשע עברא ןב, =
 בושלו .. , ידמ רתוי חרהמ רשפא . , .תונעתהל תרהמ, --

 + הצור התא יא ךמא לא
 חור יב ןיא ..  םהילא בושא אל יתוא ולתי םא םג, --

 ...תוירזכאה תא תואע |
 יכ ,יל המדנ .היניע הליפשה םינורהאה ירבד .עמשמל,

 ,ינפמ השינחנ
 ,;,יהת םלש ,ער ןיא ..,ךתיב לא בושת אל ,,,וטקשה,-- י
 3 תוירזכא תוארל חור .ךב .ןיא .םנמאה |

 הרוברבו ,םונע לוקב היפמ האיצוה םינורחאה םירבדה תא, |
 .המצע לא םג םא יכ ,ילא תונמחר קר אל ותעמש

 ,הארנכ ,ירוהרה םע  דחיתהל .ירבל ראשהל יתפסנו,
 תונפל הילע הדקפו החפשל הארק יכ ,רבדב יתחישרתב השווה

 קר יכ ,יל המרנ .התרירפ ילע החשק םלואו ,  ןולל םוקמ
 הברוחה ךוה לא תינש לגלגתא יכנאו ,לכה םלעי  ,הומ א
 ,דלי לוק ינש ררחמ עמשנ םאתפ ,אנליווב יָוהיה םוחוהנ |

 הרוחב ,החפשה הדמע ידי לע ,םלואה ןמ תאצל הופחנ השאחו
 רשפא ,,,הכיחו יב הציצה . תומודאו תופושח הידיו הפנו הצג
 ,הינפב טיבהל יתלכי אל +םיערק יכנא שובלש לע .תכוחמ חל

 ,,.תרמוא איה הזמ ינשרנלו  ,יתיא  תניוע איה .יכ ,יל/המוע
 התוארל .ףיסוא אל רשפא ,,ךוע םולה הבש אל הש
 +. .תכייחמ הסגה הרוחבהו ה

 --!ךיתומצעל עוגרמ ןתתו המוק .,ילש בוהצ םלע ,ןכבו,--
 העש התואבו .ילורשב יתוא הכשמב ,ךויחב החפשה החמפ
 יפ לא -- הממל ףחדנו הובג רה לע דמוע ימצע תא יח
 ,היה המודו ריק תרונמ הקלד רדחב .,רדחל ונסנכנ ,,םוהתה
 ,,.אבסב יתרכזנ בושו .תמ תמשנ רכול .ןאב .הדמעה ל

 ,רכב ישאר ריתפאו .הילע יתלפנ תעצומ הטמ יתיארשכו,
 .אבסה ינפל הלעי הכשחה ךותמ יכ .,יל מזג
 ךל איבאו טעמ דוע ,המוש ,טשפתהל דהמה לא,--
 יכנא םלואו ,תוסגה הידי תא ילע המישב ,החפשה הארק ל
 ךותמו ,המונתה םע יתקבאנ ולאכ ,יניע תא יתיחמ  ,יתרדונה
  יתינע וגה

 ...דוע ישפא יא | ,,,םויה יתלכא רגנ, =
 אל ,םלועבש המוש | ..,זלה  רובגה תא ,וארו וטיבה, =

 אמיגרת  ינימו רשב ךל ןתאו הבה .,,םנ שחרתמ "םירופ, ל
 בערתשמ ,םימעפ יתש לכאהש בטומ ,ער ןיא ...,תעבשו חל

 +,,תחא
 תוארתהל | ירכ  ,רחנל יתולחה הנוכבו .הל יתינענ

 ו
. 

 3 םלועה <

 ןוהמתבו  ,ינפב הפי הלכתסנ ,היפתכב הכשמ החפשה ,ןשיכ
 : המצעל הרמא

 שממ ,,,םינעמ ףדור וניאו ןצבק דלי  ,םיאלפ .יאלפ, --
 ...רובג השעמ

 הנש יתתנ אל הלילה לכ .האציו הרונמה תא החתבב,
 שיו ,הלילה ותואב יבלב ולע םירוהרה הברהו הברה , יניעל
 תסנכנ ןואריש השובלה הפוקוה השאה תא ינוימרב האור יתיוהש
 הפוטקו תלימ יתוא השיבלמ ,ילעמ תובחפה תא הריסמ ,םאתפ
 תחת הרונמה התוא תקלוד םעפה רועו ,םלואה לא יתוא הריזחמו
 ןעשנ רמוע םידליה םע רחי יכנאו ,םיאב םינננמו ,הקוריה הפכה
 השאה .יראוצ לע לפונ ינא ,הניגנו חצפת רשאכו ,הדי לע
 היה יתונוימדל ףכיתו ...ףוס ןיא רע התוא קשנמו קבחמ ,הבוטה
 ןאלו -- הזמ ינ וש רג י  ,ינוחלשי ןה |, שואי חור ילע רבוע
 ..? הנפא

 יתמק .רחשה תולע םע .,.חכשא אל אוהה הלילה תא,
 םוקתו אצא אצי קר יכ ,יל המדנ םלואו ,ילגר לע :יתרמעו

 החתפנש דע ,ירוהרהב עוקש יל יתבשי ןכלו .הלודג המוהמ
 ,ףושח הוח ,תועורפ ויה היתורעש , הסנכנ החפשהו תלרה םאתפ
 ,וז העשב היתאנש האנש הנשמ :םיאולבו םימורפ הידגב

 ךדוע .יכ יתרמא יכנאו ...ביבח ןידנולב ,אבט ארפצ, --
 ,.אנ רהמ ,ךל םיארוק תרבגהו ןוראה יכ ,ךלו םוק ..ז ןשי

 יתוא הפקת ןושארה עגרב .םלואה לא ינתליבוה איה,
 ורודה םלואל רפח -- ותס םויב ןג לא יתסנכנ ולאכ , תובצע
 שובל בשי רוטקודה .בברועמ לכה ,רדס ןיא | ,לומתא לש

 תמדנ ,הטמ -- תינשבו ,רדנליצה תא זחא תחאה וריב ,ליעמ
 יתומולחל ץקה אביו טעמ דועו ,העיסנ ברע איה העשה יכ ,יל
 ' ראשא יכנאו ,קחרה קחרה הומ םיעסונ םה ירה , . . יתווקתלו

 ,רוטקוהה תשא הסנכנ הנה ךא .., הירכנ ריעב ידבל תינש

 רופא ףיעצ השאר לע ,תורוחצ השובל התיה איה ,ובהצ ינפו
 תוטשוקמ ויה .הידי .רוחאל תולשפומ תוכוראה ויתוצקו ,ףוקשו
 . התוארב .היתועונת לכ לע ךופש היה ררהו ןחו ,םיליגעו תועבט
 . הינפ לע קוחצ-תב התארנ .,יתוא

 התואב הלעהש ,רוטקורה לא הארק -- רענה אוה המ, --
 . ותרגיסב שא
 ילבמו ,ישאר רעו ילגר ףכמ החונמב יתוא ונחב ויניע,

 :רמא שיאל תונפ
 ושאר תא ןיכרה -- .ךכל דגנתמ ינא ןיא ,אחינ, --

 ,םלואה ןמ אציו ותשא יפלכ
 יהיאר ,בשיש ןמז לכ : בל לעמ הלוגנ הסמעמ ןבאב,

 4 ימע יהי המ ,יברקב םלה יבל ,. ,תופככ ימצע תא
 הלאש -- +שדחה םוקמב הלילה תנשי ךיא * ,ןכבו, --

 ,רענ ךרוע אלה + ךכ לכ דרח התא המל--ילא הברקב השאה

 יתרבד ,,,אוה ישיא הפ בשיש שיאה הז ..,אוה ךינפל םלועה לכו
 ,אפור אוה ישיא .ונתיבב ראשת העש יפל .., ךתודא לע ומע
 אופא םשרת ,תירוהי .בותכ התא עדוי ןה . . .וילא םיאב םילוחו
 -- !ונל םילודג םיהלא -- + ךכ רחאו . .,םיאבה תומש תא םוי םוי
 םוי "ה ךורב ,רחמ םויל נאדת לא .התאו .., תושעל המ הארנ
 ...םוי

 העש התואבו !ינא רשואמ המ ,יניעב וארנ החמש תועמר,
 םניא םייחהו ,םיהלאה אוה בוט ןכא יכ ,תודוהל יתייה ןוכנ
 ,,,הרושכ גהנתמ ,ללכב ,םלועהו ,ער ןינע

 םואתפ קיספה +עומשמ | ךשפנ הפיע אל /ןיירע, --
 : םיטרפה לכ .לא ךבל ןיא = רשפא  .ורופס תא ינומלאה

 העש

1 
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 עומשל ךשפנ הפסכנ יאדוו ,םדאה ינב לככ התא ] ר ק ם אלה
 קוח -- םלואו +ךכ אל  ,"ןינעה רמג, תא תעדל ,"רבד .תירחא,
 עדויה ...ןיקוזינ .םניאו הזמ דככ אשמ םיאשונ םדא ינב !ץמאו
 *תונש ירחא יתאב וליאכ ,וז העשב ימצע תא ינא האור + התא
 םיבר החונמ ואצמ םש רשא ,תורבקה תיב לא תובר :םידודנ
 רובעל ךברקְב דומעי אל ךבלו ,םיביבח םירבח  ,םירוענ"ידידימ
 לכ תא ךרבל התא הצור ...םרקבל ילבמ הלאה םירבקה ינפ לע
 ול ןוימדב תויחהל ,לגו לג לכ לע ןורכז  חרפ חינהל .,החא
 ,ךצעיא  ...םהירבקמ םתולעהל ,םיתמה יללצ תא דחא עגרל ףא
 ...תורבקה תיבמ ןיבששכ ץורל רוס א ,זפחת אנ לא> ,ידודי

 ,םתפ ויפמ ואצי הלאה םירבדה לכ יכ ,יתשגרה שגרה
 ,הז .עגרב .ללכ ילא ובל ןיא םלואו ,וחומב ץנצנש ןויער רהב
 ,םיתמ יללצ ונורכזב היחהו הלעה םא יכ  ,ורופפ רפס יל אֶל
 יכ ,יל המדנ ;המואמ ויתינע אל ...ותחיש הכורע החיה םהילאו
 ...'הרובחה, התוא ךיתל סנכאו קחדא םא ,אטחא .אטח

 ורובד ומכ | ותקיתשו | ,וז העשב וילא  יתטבה הענכהב
 ...אמצב יתעלב

 (אבי .דוע)

-- 

 . םּואיִמורוב עֶרּואָמ

 ,תלכתבש תלכת--םימללה ,םילחגו םירה לש הנטק ץרא
 עפשב המראה ןמ םילוע םיעטנהו םיחמצה ,םחו ךר ריואה
 רבכ -- "הילטיא וז -- ץרא .ינמשמ, | הילטיא -- םיעבצ  ללשו
 ידיב -- ץייווש ,םימש ידיב -- הילטיא- ,שרדמה ילעב .ורמא
 תרהנמה ךרד תרכע ךא .תיקלטיאה ץייווש : איה הרשפה ,םדא
 .תיקלטיאה ץייווש תמרא לע תורמוע ךילגרו .דראהטונ ט"ם לש
 ,םירמוסמה םילענה תא ףולש ,ןוילעה רדאה תא ךילעמ 'קורפ
 ריעה ! הילטיא--(טסאב) יצוח לש םילרנפ לוענו ןבל דב ףטעתה
 .ונראקול איה ,וז הנידמב הילא רס התאש ,הנטקה הנושארה
 :סטורפ הפ ןיא .םיזנכשא הפ ןיא .תולשרתה ..ו ןח לש טוח
 לככ טעמ תמנמנמ וז הריע ,הפ טלוש וניא ריטול ,םיטנמ
 רחה ךוליהה ותואב םיכלהמ םניא םישנאה + תויקלטיאה תורועה
 ךא ,םיבלהמ םיזנכשאהש יסיסכתה = ךוליהה  ותואב = ,םיוסמהו
 אל -- םישבול ,םילייטמ םיצח םידקרמ םיצח = ,"םהל םיכלוה,

 המ לכו ,םדיב אבה לכ לבא ,םיזנכשאכ םיכותחו = םובוצק
 לש יפוי  ,רחוימ יפוי ןהל שי ,תובחס וליפא ,םישבול .םהש
 ,םופטה .רמול ךירצ ןיאו ,ירמגל תרחא איה העונתה  ,ןוימד

 .בולוקוס ,נ

 .םינינבה ןונגס  ,הנומאה  ,ןושלה
 טושלו הינאב תדרל ,טקשה ,לורגה לחנה ךתוא " התפמו

 לחנה :רמאל ,"ירוי'ז דא מ וג ל, :ול םיארוק ,וינפ לע
 ,ונראקולב הפ ושארו ותלחת וז הנידמ ילחנ לכב לודגה : ,לודנה
 ריע .הצ נ א ל א פ ל עופנל התא לוכיו ,הינאב הפ .דרוי התא
 התא לוכיו ,תוצראה לכל םיחרפ םיחלוש םשמ רשא ,םיחרפה
 "הפיה יאה, , (918018 )1ג070") "םאההיאה, ,ם י < א ה ךרד רובעל

 ילצלצ םיפי המ ,יקלטיא הו לכ המכ .רועו (.₪018 0]00")
 ! הלאה תומש |

 םיאריקש ,וז ץרא תרבכ ..המלקירל תומש לש יפוי הז .ןיאו
 ,בבלמ יפוי הב שי ,תמאב הפי איה  "תיקלטיאה .ץייווש, הל
 םיכומנ אל. ,לא ירה הב םג .שי ,הרישלו .תומולחל לגסמ  ,ןשימ

 ן .קנע .םיקחש ערוק אוה .אזוריטנומה : םירחאה ץייווש .ירהמ
 /ונכ םיכרד הפ םג שי .,וילע תולעלו םפטל ךתוא ךשומ אוה ןיא
 לא ,רחא קדנופ ץראה לכ---,תוינסכא ,תוינסכא ,תוינסבאו
 [ וה ,תיכורכר וזיא לכב שי  ,םינידה וקתמוה ,רטשמה קספ
 ;הינשאב וא התא ץייוושב םא עדוי התא ןיא .לקו םיענ ,ףפור
 , תובברועמ ןה תורוצה

 וה םינטקה םייאהש ,"היפרגואינ,המ התא ערוי אלה
 : ייךויודאמ וגאל, ינפ לע הינאב ךעסנב ,םהינפ לע רבוע התאש

 [ ונע ,בה היבמ התא רכוזו ,"םו א י מ ו ר ו ב יי, םיארקנ
 [ שא לש הז קלחב הטלשש הלודג החפשמ םש אוה םואימ
 [ חיהצ תיבקע האור התא םייאה ינפ לע ךרבעב ,םיניבה ימיב
 [ יא ימ ו ר ו ב ה ם י כ יס ג ה ובשי םהבש ,(ןעגרוב) תורטסקו
 קווה התא ,אנורא  הנטקה תיקלטיאה ריעה ינפל ךרבעבו
 ! טה תא ,ילותק ןהכ תינבת לספ  ,לודג ןורכז א רומע .קוחרמ
  הקידב  ,"היפרגואינ,המ רוכול | לוכי התא ןיא רבכ הזה
 לואק ראופמה ילותקה ןמשחה לש ולפפ איה הז -- !אנעשוה
 ,סואימורוב

 ףמלת הלאשב םוקמה :ישנאמ דחא לא התא הנופ םאו
 ;ןוומח הכלה -- "הז .סיאומורוב לראק היה מ, :ןשיב-ונניאש
 : !בושיה ןמ וניאש םדא לע ומכ ךילע םיטיבמ ! ןופרט

 !שוד קה סואימורוב לראק היה הז אלה --
 [ חה ימ ,ערי אלש ,ונמולש יענאמ שיאל רשפא-יאש םשכ

 [ הקל רשפא-יא ךכ ,אלאפשמ קירצה וא  ,ךלמילא 'ר .יברה
 ו ,םואימורוב היה .ימ עדי אלש

 האירק "פע אל | ,ןיבהל ,תאו ןיבהל  ונהאמ שיאלו

 [ חויהל ךירצ - ,היארלו שיגרהל םא יכ = ,ריונ-לש-הנבה םירפסב
 .תיקלטיאה .ץייוושב

 תומשאה .ץייוש רראהטוגה .ירהל רבעמ -- וז ץראב
 "גה המרופרה הרשע ששה האמב הליחתה םש ..תיתפרצהו

 םע התשע תוסרוקיפאה . ילנניבצו ןיבלק ,ןוטכנאלימ ,  תיטנמסט
 ,םירראהטאקה .תותכ ,. וררופתה תילותקה היסנכה ירסומ .. תומש
 וה ןמהיבב םיטיסוהה ,(הילגנאב) = םייפילקיווה = ,םיזניגיבלאה
 ופווטפ אסכ ירסומ תחת הקומע הריתח רתח רטול . טשפתהו ךולה

 ןנ ךותמו ,"השדחה תירבה, ירפס תא םיארוק םישנאה וליחתה

 וולש ארקמב םינפ םירומ וליחתה ,"הנשיה תירבה, ירפס תא םג

 פטחל היה ךירצ . םינהכה ירחא רהרהל וליחתה ,תוילותקה .תכלהכ

 ,םילוקלק המכ לע תורוהל .התיה הבוח  ,תונימה ינפב ךרדה תא
 יה ,ומרמה תא קזחל התיה הכוח | ,ץרפב  דומעלו םנקתל
 [ היה ךירצ לבא ,וז "הפגמ, ינפב המוחכ ודמע רראהטוגה
 [ ןוקמ םק ואו , תוינערופה ינפב םירתכ ,המוחכ דומעיש םדאל
 [  השעהל לגוסמ םדא ,לודג םדא הלאה םינטקה םייאב בשויה םעה

 תמה אלמתנ ותדיל תעשב, יכ  ,וילע ורמאש םדא ,הדגא
 םלעה ןמ שרפש ,ריבכה- ונוה .תא ריקפהש ,וילע ורפסשו  ,"הרוא
 +יתד תשודק לע ושפנ תא רסמו הוה

 השע ךיסנ היה אוה .  יאימורובה לראק היה הזכ שיא

 ,םייאנ ,םיכיסנה ילכיהב ,םיחרפה ץראב ,וימולעב "יוליע, ,ותדילמ
 [ .טיויהנ תלכת ימ ילחנ ךוהב םיצוענהו םינשושב םינופה םינמקה
 [  שפ ,ןועו הריש חור אלמ היהש הזה םראה רמע ,םיאלפנו
 ּ תושעהל היה לוכי ;רמוכ השענו ,לשומ תישעהל היה .לוכי ,הרובגו
 םניסה םע ךלהתהל היה .לוכי | ן ריזנ השענו  ,הזה"םלוע-ןב

 ,,טינעה סע ךלהתהל רחביו ,וילא םיבורקה  יצ י דימ  תיבל
 | ,השא תאשל וב רצפיו רויפיפא :השענ .יעיברה  סויפ .ודוד
 :תלוחקה היסנכב ,תרחא הבוהאב ישפנ הקשח רבכ : רמא .אוה
 !הדגא השענ הוכ םראש ,רברה אלפיה

 ו



 אשונ קר אל .הדנא קר אל אוה יאימורובה לה

 ,ירוטסיה ףוצרפ םג ךא ,גוהנכ םיתפומו .םוס
 ,(1845- 180 יטנידיר טה םויליצנוקה ימושומו

 םיצצקמהו םירפוכה רגנכ | םינוא תיראש = זא הָרנְח

 ישילשה | לואפ בשי ימורב םורטפ אסכ לע

 תמחלמ וא הללוחתה תיברעמה הפוריא תוצראב .4

 בלב םג תונימ הקרזנ ; הלודג הנכסב התיה תוילותקה = תו

 יקיזחמ לש תורבח דֶסיִל היה ךירצ . םיכיסנהו - םיבלמהמ <
 ךירצ ,ימור דע  ,ראוצ דע ועיגה הריפכה ילג  רשא יוחאו

 םשל -- *אנארחא,ה תא | ,היציזיבקניאה תא ימורב דס

 ינפמ ,םיסרוקיפאה ןיבו םינימאמה ןיב .ןיחבהל הוה השק
 יפל םינימוימ ויהש אלא = ,םינימאמ  םה םג ויה :םפְּ

 ימ לכ ,"היזיריה, לכ לע .הריפקמ רבכמ .התוה תוילותקה .
 "השרחה תירבב, :.םרוקיפא אוה ירה ותעד פל ךוה מ

 םג  וארקנ  ןכו  ,"םיקימיריה, םשב = םיקודצה = וארקנ  ףש]

 'בה האמב תילותקה היסנכה הססבתנ ךא רשאכ =, םושווש
 תועובקה תופקשהה לא תודגנתמה תוערה לכ ןארקנ .רבכ מפ
 סרוקיפאה לאשש "(התא ינריכמה, :הלאשה לע  ,"תויטורוהו םעצ |

 ונב ,ךריכמ ינא, :הז והבישה ,פר אקי לא פ.תא ןויצואש

 ארוק היה ,היסנכה יבא ,םויצנגיא ."!התא ןטשה לש ומ
 ,םייסרא - םיחמצ וא ,םדא-ינב  תרוצב :תויח + םיקיטיריהה א
 םיסרוקיפאה תא המדמ היה יאכויטנאה | סוליפואוהו
 תוינאהש ,םיבשוימ אלו םיחמוצ אל ,םימ ירפח ,עלס לש וש
 ילודג ,בערב םש ופוסי תוינאה יררויו  םהיתודנ = לע תוחנמ
 ,סנפיפא ,ןאילוטריט ,םואיניריא >! תילותקה  הוטמ]
 ךגנכ  םיבר םירפמ ובקכ טירידואיתו  םורטפאלוע
 תועדה .רפסמ תא  םינומ - םג ויהי + םיסרוקפוה
 םינושארה תורורב הרבחתנש תחא אלבט פ'ע .תוי סר וקיפאהה
 תועד ₪8 ירצונה ינפל ויה | תילותקה  היסנכה  |וטלש לש

 תותגולפה ויה  םינושארה הורודב . 188 --- וירחאו  תויסרוקופא |
 לבא ,הכלה לש תומא 'דב ,הסינכה יתב ילתוכב רוע :םיחונוזמש
 -םנוק ימימ .תאזה המחלמה לא ימשנה חכה ףרטצנ 200
 תורזגב םיסרוקיפאה תא םיפרור וליחתה ךליאו לו דגה ןישנש"
 סרוקיפאה .תורגה ופקת לורגה סויזורואיהת ימיב ותמלממ]
 תוערמ ולרבנ ויתועדש ליבשב ,התימל ןורינ ]  א ל צפיר"
 ושע הפיש רמאו ןידה תא וילע קירצה סומינוריהה ,היסממה

 םירבד) ביתבה לע הוב ךמס אוה .ושע הרותה פ'עשו ,והוגוש
 ,התימל םיסרוקיפאה תא ןד לודגה ואיל םנ ,

 םלועה לבלבתנ ז"טה האמב. המרופירה הטשפשמ לבא
 -ירה תא לבא .תימהל היה רשפא םיריחי םיסרוקיפא ,ילותקה |

 תמחלמ .ושענ תונויסנ .ברח יפל תולכל היה רשפא יא .המווע"
 לבא ,תיתר המחלמ ההיה תפרצ לש המורדב םיזניגיבלאה
 םילותקה ןיב תיעד .לובלב היה רחאה רצה מ ., הליעוה אל אל

 ךירצ--ונניא = ימו םריקיפא אוה ימ ,טילחהל ליבשכ .םמצעקש
 תורודג .ויה אל .תוערהו  ,תויהרה תועדה תא הפי הפו רידל
 םירוערע המכב יכ :,תודוהל היה ךירצ םג , בטיה תומיוסמו =

 לע .תורוהל היה  םיענ אל לבא = ,םיימרופירה = וקרע תו
 , םימורע ןושל רוחבל היה :ךירצו תמוז

 םע דעותהל היה יטנידירטה םויליצנוקה לש .ותרטמ תישאר
 ישאר לבא ,רשפאה לככ םהמע רשפתהלו ,םיסרוקופאה שו"

 לואפ י'ע הארקנ הנושארה הריעוה .אובל וצר אל םיסרוקיפאה =
 הריעוה הקספ תומחלמהו םיכוסכפה :לגרל  .הנניבארל יש
 תנוהכב שמש ישילשה לואפ ירחא ,האצות םוש :ירול הא
 לואפ -- ירתא (1850--5 ישולשה םוילויר'

 = בושוורד

 3 םלועה <

 ,(1500 -1565)יעיברה וי פ וירחאו ,(1555- 59),יעיברה

 לעב ליצא היה ,(י'צירימ תיבל םיליצאה תחפשממ) ןורחאה הז
 הנתשמו וגזמב ךפכפה ,רזכאו םינטסיא ,תצקהףיעו קנופמ ,ןוימד
 אטאטמב אטאטל ותערב רמג ותלחתב .ושפנ תונוכתב םורככ
 רשא רויפיפאה ימיב םש הטלשש תרעוכמה היפונכה תא רמשה
 ומצעב השוע היה יעיברה לואפ הז .(יעיברה לואפ) ול םדק
 תא םמורמו רישעמ היה הז לע ףפונו ,ילע ינב ישעמכ םישעמ
 תא םיאכדמ ויה םהו ,ויתורצחב םשו די םהל ןתונ היה ,ויבורק
 הלתו  ,תוירבה תא םילזוגו םיחצור םג--םהיכרצ תעשבו ,םעה
 ופוסוה .הלאכ םיער םישעמש ,ןבומ וילאמ  ,םמחה ינפמ ץראה
 ,תרכגתמה תוסרוקיפאה תרודמל ןמשו המרופירה שאל םיצע
 ,תובעותהו םיסמחה ישעמל ץק םישל יעיברה םויפ טילחה ןכבו
 לואפ רשא ,הפארא ק תחפשמ ינב תא ןידל עובהל וציו
 רקח ירחאו ,םהיעשפ לע הפחמו םהילע ךכוס היה יעיברה
 ורפמנ  םרשי לע | ודיעהש םידעה  רשא ירחאו ,םטפשמ
 םהיתוחיצר ןועב התימל תאוה החפשמה ינב ונודינ ,םיוניעל
 ןמשחה קנחנ רויפיפאה תרזגב .ולוגו וחצר רשא  םהיתולזגו
 ,ונאילאפ 'םכוד ,הפאראק ינאבו'ור ובורקו ,ואלכ תיבב הפאראק
 הוה טפשמה לכ ,וחמוה ויחא ינש רועו  ,יבמופב ףייסב תמוה
 די רחאלכ קר רברה תא םיריכזמ ונאו .ירמגל רשכ היה אל
 ,אוהה רודה לכ לשו יעיברה | םויפ לש ותנוכת רואתל

 (אבי ףוס)

 .תֶכְרְעִמִה לֶא בָּתְכִמ
 "לוגנ, לש םינפ גרבטונ .ה רמ דימעמ "םלועה, לש ןורחאה ןוילגב

 ,וילע "םירקש, לופטבו הבד תואצוהב ינמישאמו
 םירבד לש סומלופב םנכהל .והשמב ףא ,םולשו סח  ,ןוכתמ יניא ינאו

 םורבעה םיארוקה יניעב "ןרקש,  תקוחב תויהל םג לבא ,גרבסונ ,ה רמ םע
 "םלועה,ב םוקמ תתל , ךרועה ינודא ,  ךכיפל , אנ ליאוה .ץפח ינוא
 .הלא ירבדל

 ומ, םשב םעה רחא תא ארק גרבמונ רמש ,יתרמא יכ ,רבדה רקש
 יתאארה תא עמשש ימ לכ ,גרבטונ רמל ולא םירבד יתפחי אל םלועמ ."בובנ
 ורטאשבש "ןיטישה, תא רוסמל ליבשב אל ולא םילמב יתשמתשה וב ,עדוי
 יובש "ןיטישה ןיב, תא רוסמל ליבשב ךא ,םעה דחא לע גרבמונ רמ לש
 ןיאש ,רבדה  רכינ ,"טנייה,ב הספדנש ,יתאצרה לש רצקה ןכותה יפ לע םג
 םג .ולש ןכותה תא ךא ,םעה רחא לע ורטאמבש "בתכה, תא רפומ ינא
 אלומרופ רותכ ךא יל ושמש הלאה םילמהש רבדה רכינ אוהה רצקה ןכותהמ
 ותוא .ליבשבו םעה ךחאמ גרבמונ רמ השעש ,"לכה ךסה, ותוא ליבשב
 .ולש "איפוטולפ,ה לעו וילע וב רבדש ,"הפיה ןוט,ה

 "הפשא השע אל ןוסלנצקו רואינשמ וליפא, יכ ,חיטבמ גרבמונ רמ
 :רמולכ ,ועמשמכ וטושפ אקור והנה "הפשא תושע, לש ושוריפ םא ,םנמאו
 ליפא, הפשא גרבמונ רמ השע אל ,ןבומכ ,יזא ,'רבאלו דימשהלו גוההלש
 ומג יכ ,םתוא דבא אלו דימשה אלו גרה אל :רמולכ ,  ןוסלנצקו  רואונשמ
 ץיצולתהלו לתהל םג םא לבא .םויכ ונתא ,לאל הלהת ,דוע םייח םנה םהינש
 אל םעפה םג הנה ,'הפשא תושע, לש ררגב והירה ,"הטמל הלעמלמ, רבדלו
 ללכב .א"כ .,ןוסלנצקו רואינשמ ךא אל 'הפשא השע , םנמא 'גרבמונ -רמו יתרקש
 ,םירבעה םיררושמהמו תירבעה הרישה לבמ

 םולודג היטפמיפ ישגר אוה שיגרמ ללכב ,יב ,גרבמונ רמ וגחיטבמ רוע
 לבא לול ןימאמ יתייהש ,רשפא .תירבעה | תוופסה לאו תירבעה הפשה לא
 רלפנרב לעו םעה רחא לע וירמאמב ."תואור ויניעש הס אלא ןידל ול ןיא,
 םתוא ללכ םיאצומ ונא ןיא בולוקופ לע ורסאמב וליפאו ןופלגצקו רואונש לע
 ,םילורג איטפוטנא ישגר םהב נא םיאצומ ,הברדא .םילודגה היטפמיסה ישגר
 םירפוס לע םג ךא ,רבלב ילע ךא אל הלאה םיומאמה ושע הוב םשור
 שינרמ :יתייה ול ,םהיתומשב אורקל יל היה רשפאש ,םירחא םיבר םיארוקו
 : .רבדב ךרוצ

 ,בטיה ערוי היה .ומצעב גרכמוג רט סגש ,םימי ויה םלואו



 אוהש ,"הריתיה הביח,ב םיארוקה בלב ןומא ישנר עושנל ללכ םילגוסמ םניא
 .תירבעה תורפסהלו תירבעה הפשהל .שיגרמ

 .יתחכש אל ךוע ינא לבא .תאז רבכ חכש גרבמונ רמש רשפא
 ומע יתשגפנ םעה דחא לע "וומאמ, םפדנש ירחא םימוי וא םוי

 :ירביה ה בל :ולא םירבדב ילא הנפ םינושארה השיגפה יעגרב רבכו  ,ץוחב
 יכ | ,ול יתרמא יכנא , םינורחאה ירמאמ ליבשב ילע יארוב ער "םוטסוא
 ןכ. יוחא האבש ,ינא יתעד תא םנ ול יתעבה ,רבדה אוה ףךכ םנמא

 רטולכ ,השרווב "רבע תפש יבבוח, םלואב יתיצרהש , יתאצרהב .בורקב | 7
 רובכב שאר תלקהו הפצותו תוצרא.םע םהה ויומאמב יתאצמש ול יתרמא =

 ירבד ןיא לבא .הנעש המ גרבמונ רמ יתוא הנע הז לע ,םימכח ירימלת
 .יתינש אל .יתעד תא

 ינא אל לבא .םירקש רבדש יארוכ ונתאמ דחא  ,גרבמונ רמ ,ןכ ,ןב
 יתויה .רבודה

 דובנב
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 ד

 ן גיוק . ונייתב בושח ערואמ היה לארשו ץראל ישב"סכחה לש אוב

 הנושארה םעפה יהוז - ,תוגוגה תואצות ידול אובי הזה רוקכה יכ ,ןגא .םווקמז
 ,הנושארה םעפה םג יהוזו ,לובשמו רזאנ שיא רדמוע הינמותוע ידוהי שארבש

 םיריקומ רוחיבו ,היתובשומו" לארשי ץרא תא רקבמ היקרוטב םינברה שארש

 תעבו  םידוגנה ובר לארשי ץראבש העשב להש ינפמ ,הוה רוקבה תא ומאה

 לע .דנזירכה ינפמ : םא ,תיקרוטה הלשממה רצמ תונרשחה ונדגנ . הקזחתה ..בושש
 ילואו ,וניאנוש רצמ תוקעצהו תואחמה לש םיטעב וא  ,ונלש המודמה .ןוחצנה
 םורצוגה  םינהכהו םיקרוטה  םיריקפה םיחלושש . ,םיבזוכה  םוטרופרה = יונפמ"
 לארשי ץראל הנשב הנש ידמ םיאבה םירוהי יפלא תואמ רבד לע אטשוקל
 .הב לושמלו השבכל =

 ,םיד רפסתו םיזגכשאה ,לארשי ץירא ידוהי לכ תא םעפה דא ףתושמ שגה "=
 ינפ תא םדקל ןרחאתה םלכ --- תובשומה ינבו םינוריעה ,םיושפחהו םידרחה

 , ורגסנ רפסה . יתב .,ול וכז םירוהיה ןמ םיטעמ קרש ,בר רובכב ישבלטבמה
 :ירעש ורובכל ומקוה ,חרואה ינפ לכקל ןכלה םירומה םע החי םירומלתהצ
 םודוהי םושרפ ןודובכל ועמשנ םיבהלנ םימואנ ןםיחרפו םירמת םיטשוקמ רגב
 לכ לש חכ יאב  ,וינפ תא םדק םידוהי ןומה ,תובשומל וכרד לע ןתוא וול
 :קלחנש לודגה דוככה הז לע ףסונו ,"דריה, = תואירקב וכרבל ואב תוחסומה
 השיגפב הלשממה לש םינוילעה םורוקפה תופתתשה , ןוטלשה םעטמ 'םג ל
 םוברה | םיסאווקה ול וקלחש יאכצה רובכה * ,סתיניבו גיב . םורוקבה ףנלח
 השע הז לכ--- ,םילשורוב ותלגע ינפל וצרש הלשממה ישרפ ,ךרדב והוא וולש

 , לארשי .ץרא ירוהיל ךרעה תבר היצטספינמלו הגיגחל םינכרה שאר .לש זרוקב

 .רעצעו ,צ ,ש

 םידוהיה .ךרע תא םירהל ישב-םכהה לש רוקבה ליעוה לכ. םדוק

 ןיא  ,סתיניעב ךכ לכ לודג  ונניא ונכרעש ,תודוהל ךירצ - .ץראח .יבשוו .ונועב"
 עיפטהל ולכויש םילודג םישנא ונל ןיא ,הברה ותא וכשחתיש ןיראב ינירמ חכ ונל
 הריהזמ הלכשה ונל ןיא- ,סינינעה  ךלהמ 'לע םמתוח תא םהלש .טטירוטבאה
 המו ,תורז תולכשה לש םירבשו םיעטק ונל שי-- ,תוכבלה תא הילא  ךושמתש |

 םולה םיאכ ה בור .הפרו שלח וגרוע תירבעה הלכשהה עוצקמַב טירצוא נאש =
 ןכבו -- םישרש תוכה | ילבמ ץראב םיעעונתמו םיכלוהה םיצוצר  םישגא מה"

 ,תוחפה לכל. ,םהל תוארהל לכוג המבו 4 ,ונינכש לע םשור תושעל לבונ חמב <
 םהל ןיאש  ,םונמרגה םג ונהא תורחתהל םולוכי ןבלו . ונב : ןופצה חכה לע

 תואמ תב םינמרג לש חלהק .לארשי ןירא .לכב םיטעומ שפנ .םופלא הוא אלא (
 + תאזה הבושחה  רועב תינמרג- הביבס אורבל הקיפסה הפיחב תודחא שפג
 םהש  םוקמב וליפאו , לארשי ץראב םוקמ לכב תרכינ םינמרגה  העפשהו"

 םתעפשהו סחכב  ונילע םילועש  ןכש לכ אלו ,ראמ ןטק רפסמב םש םיאצמג
 ,םירוהוה רפסממ .אוה .טעמ .םלוכ םרפסמ יכ ףא  ,ללכב לארשי ץיראב .םירצונה
 םורוהיה וחמש .ןכלו .םירוהיה ןמ רתוי הברח תותכל םוקלחנ םהש יפ לע ףא

 םג בשחתהל הכורצ הלשממהש | ,תוארהל תלוכיה םהל  הגתונשכ ךכ לכ \
 .קזחל .ידכ ,לכה םרצמ םירוהיה ושע םנמאו ,םה םשארל םג רובב .קולחלו םתא
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 , היקרוטב תירבעה המזאה שאר
 : חנשו אל ,הל הכח אל רשא הלודגל הלע םואתפש ,ישב:םכתה

 ממווחה תא חכשי אל אוה ,לארשי ץראב ול התשענש השיגפה
 יב ןאוה םג ןיבי ןוכנו םכח שיא ותויהבו ,ץראב ותבישי ןמזב התיהש

 ןותועב .ירבעה םעה שארב ןתוא הדימעמש ותרשמל קלחנ הזה לודגה
 %ע עיפשו ול וארהש הברה הבחהו םידוהיה ול ושעש לודגה דובכהו

 ןהמואה רוככל םיעגונה םירבדה לכב ותא דחואמ םעה לכ יכ ,שיגרהל
 ₪0 רוחב םודוהיה תויכז לע ןגהלו רמשמה לע  רומעל חכ ול ןתי הזה
 : + רחבנה

 ווומפח הרעב םולש תושעל ידב ,רקיעב ישב:םכחה אב ועורוהש יפכ
 [!יןול םיערקל הערקנ תימלשוריה הלהקהש םינש עבראכ הו  ,םילשוריב

 [ ו נחל טולשוריכ רחכנ םינש שלש ינפל ,"םכח,, תוריחב ןינעב תקלחמה

 הו נוועל וה!חירכה תוגלפמה ברקב תובירמהו תונגרנה לבא ,ריאמ בקעי

 [ זנו ,םילשוריב םישנאהו .תוהכה תמחלמ הקספ אל אוהה ןמזה ןמו .ריעה
 (שווהול ןתינה חכב שמתשיש שיא :ןיאו ,הלהקל שאר ןיאו ,ללוהמ לארשי
 : + םהינפל אובלו תאצלו םהילע ןגהל םיקהה יפ לע

 :וושעל עגיו .למע הברהו תועובש ינשכ םולשורוב .ההש ישב.םכתה
 [ ועל םידרעה תא הירכהל חכה ול היהש יפ לע ףאו , תוגלפמה ןיב םולש
 [ןוונ ותרטמ לא עיגהל לרתשהו ,הז וחכב תאז לכב שמתשה אל ,ונוצר יפל
 ןנלשוויב 'םכה,ל ריאמ כקעו ברה תא זירכה םולשה השענש ירחאו .םולשה
 [ וו וווגמל היה השק : םילשוריב ושכע  ץוחנה שיאה אוה ריאמ .בקעו 'ר

 ן ןוווה החווה אוה םועוהיה םידרפסה םימכחה לכ .ןיב ,ונממ רתוו וז אגתל יוארה

 [ווטוולה העוגה ךרע הא ןיבמ אוה ,היקרוטב םישרחה םייחה חור תא

 [ ויוה . תירבעה הפשה תיחת לשו תירבעה תוברתה לש התוכזב רדעמו
 [ חוזקה להנמ רוהב ךכ לכ יוצר אוה ךכיפלו ,םידוהיה דובכ לע ןנחל ערווה

 [ ןןולעה ןב ומב ץראה לש לודג | רתויה קלחל זכרמ תשמשמ איהש ,םילשוריב

 .השדחה לארשי ץירא לש םוונחורה םייחתל זכרמה איה אוהו
 | עלשווב הלהקה רורפל ול שיש הלודגה תובישחה תורמל םלואו

 וחנ םיוח ברה ומצע לע הקלש ,ריקפתה רקיע והז אל הנה ,ומצעל אוהשב

 | פולשהש = ,וימואגב םימעפ המכ .שיגדה ומצעב  אוה ,לארשו ץראל ותעיפנב

 אושו ץראל אב הזה רחאה טרפה ליבשב אל יו ,טרפ אלא דניא םילשוריב

 חוו ושעש ומכ ,רבלב הרפע תא ןנוחלו השודקה ץיראה תא רקבל אב אל אוה
 ל עוסל ,  םידוהיה ויתא לא  עדותהל --- םא יכ ,"םישודקה  וניתובא,

 + ריתעב םתדובעב
 עא לש שוח .םוחנ םויח .יברל ול שי וכ  ,מיחיכומ הלאה  םורברה

 ומ לא ןגוכתהל -ותבוח  יהוזש ,ןיבה היקרוטב םירוהיה שאר רוחב .,ינורמ
 ללכנ םיז\והיה יוחל םישדח םיקפוא םילגתמ ןאכש ינפמ ,לארשי ץראב םירבדה

 - הקווטכ םידוהיה יב ,שוגרו אלש | ול רשפא יא  .טרפכ הוקרוט ידוהי. ייחלו

 , ו תללונתהה ךרד םהיגפל החתפנ דחא דצמ :  םיכרד תשרפ לע תעכ םירמוע

 , ותומואלה היחתה ךרר ,השרח ךרד- -ינשה דצה ןמו ,הפוריא ידוהי הב וכלהש

 רופא יא | ,םוונידמה  םייחל בורקה | םוחנ .םויח ברה  ,לארשי ןיראב תלחתמה

 התיהש הגרומה התואב תוללוכתהל םוקמ ןיא היקרוטבש ןןכ םג עדו אלש ול

 ! הרופמו התלכשה ,התפש י"פע תטלש המוא ןיא  היקרוטבש ינפמ  ,ברעמב

 עיזוהיהל םהל  םורגת היקרוטב תוללובתההש ,תוארל ילבל ול רשפא יא

 |" םווחו הב םיבשויה םונושה םימעה ךותב ועלביו .וררופתוש

 רחא רוע םע דחי .לארשי ץראל ישב-םכתה אב תאזכ תעב םא ןכלו

 מעל םג תל ותינל  ינבו אוה - וכרטצוש קפס לכ ןיא ,םיקרוטה םידוהיה

 , ועשו תימשרה .תינכתב ועבקג אלש .תולאש הברח לע הבושת םירחאל .םגו

 הופה וחכ לא  ,םושרהה םירוהוה  ויח .לא ןנובתהל  םיחרואה ולכי הפ ,לודג
 לש .םישדחה םויחב .תירבעה הפשהל שיש גרה ךרעה לאו .םירזהוה לש



 .םיכרד תשרפ לע .דמוע היקרוטב ידוהיה םעהשכ וז העשב
 איה תודחאל השורדה .םואלה תוהכ .תודחאתה םישרוד םו

 .םוקמ לכב ישב:םבחה שיגרה תאוה השירהה תאז ,תיביטימורפ
 ךרוצה תא שוגדהו םידוהיה תודחאתה לע רבד  תוכשומב סנו

 ורדתסהו ודחאתה,, :להקה ינפל ארק אוה . ופיב וולש הרירפה םואננ

 ."תושעל .םיבירצ םתא סבלכש רברה .והז---ןהל
 טועמה התע םהש | ,םינמותועה םידוהיה = תויכזל * גוארל ןוא ןג ומ

 לא תיקרוטה הלשממה סחיב היולת לארשי ץראב בושוה ת
 רומג ןומא:יאב םופחיתמ הלשממה יגוחב יכ  ,םיאוה .ונא ,םושףחה

 ונל םועומשמש םיפיה םירברה תורמל . לארשי ץראב שדחה והבעה
 תבוטל םולכ תוקרוטה הלשממה התשע אל דוע ,אטשוקב מע

 רעו שרחה ינירמה רטשמה תעיבק תושארמ . לארשי ץראב :םורוחוה
 ,יזנש לכ אב אל םידוהיל עגונב לבא ,תוירטס ינימב םיבר םיונש

 :רתפנ דחפו תונדשח ,ןומאדיא :דימח<לודבע ימיב היהש ומכ ל

 רתויה םירבחהמ רדחא אוה ,יקרוט טוורטפ רותב עודי "ושב

 ותוא הביצה היצוטיטפנוקה ,ץראב תטלושה "המרקו תודחא, תגלפממ

 .שדחה רטשמה םשבו יקרוטה שפחה פשב דימת .רברמ .א1הו ,החפנה

 םיגיהנמל .תתל תלוכוה ודיב שיו * ,םיבושקמ ולוקל * ,חוקרוטב ₪

 רופל וריב .הנורמל םסחי לעו לארשי  ןיראב םירוהיה לע .ןוכנ :גשומ

 ירחא ,ישבע רוחיב תאז תושעל לכו אוהו ,סילעמ וגיאנושש ,חוע
 רקב רבכ אוה ,םהש ומכ םירברה תא שרדו רקחו כצמה תא ןינועצ

 ןושאר = ,ןינח ידאו ,ןורקע  ,תזגחר תובשומה תא * ,ןורכח ,םילשוהו
 תפצ תאו היתובשומו הירבט  ,היתובשומו הפוח תא רקבל אוה .רותע|
 םע ,תוברה תורכחה ישאר םע ,תובשומה ישאר םע רבד אוה ₪

 ףסא ןכבו .הלשממה ידיקפ םע ,תורסומה חכ יאב סע < ,רובצ ופוע
 יןנובתהו הארש ,שיא רותב רבדל תלוכיה תא ול .|תונש

 לע תובזוכה תועידיה .ןתואב שממ ןוא המכ רע הפ חכוהל לוגו
 תחרפהל םידוהיה וליעוה המכ רע ,חכוהל לוכו אוה ;ץראל ואבש םידוהו
 ובשיתנש םידוהיח םג תינמנתועה הכלממל הבהאב םיסחיתמ המנ רע

 תא םהילע לבקל םיצור םירזהש עמש םירבע לכמ .,תוגורחאה םינשב קו
 ומאוגש םימואגה לכב | הנשנו רמאנ דחא ירקיע ןויער + תינמותועה |

 , ול ושגוהש = ןורכזההיבתבמ לנו
 יבתכמבו םימואנב .לארשי ץיראב םיימ ואלה .םהייח תויחל הז טע דחו\
 ,םוברעה םהונכש ןיכו  םידוהיה ןיב בוטה סחוהו םולשה .לע לפח וו
 איכהל םידיתעש ,בוטה לעו  םינמןתועה תכלממל שח לארשו םעש "ה
 . השרחה :םהוהוגמ

 תצק סגפג הלענה חרואה תשיגפל עגונב .ןילאמ אבש יללבח < םכסהה

 םיאצוי םינויצהש  ,י"אב גוהנ היצוטיטסנוקה הנתינש העשמ .,לגרה-חלאש
 ןמזב לבא ,הזל 2 ומש אל הגושארב . םיינויצ .םילגד .םע .תובמופ

 לש .טבמב םיטיבמ פה | ,ינויצה .לגרה לע * םימערהמ םיקרושה ךלוחתה |
 םינויצה רעב עירפהל ןורחאה ןמזה רע ופנ אל תאו לכב לבא לגדה
 םיצור םה ןיא ,לגדה לא .םסחי תא תונשל םוטונ םה. ושכע קר .,סהולגו
 לכ ןיא ונל .,רופיא ויל ע ליט ה ל םורמוא םה ,חכה םהל שוש |\

 הזיאב אלו םוישממ םירבדב םיצור  ונאש ינפמ ,הזה למסה רעב
 ,פה םא םיקרוטה תא .זיגרהל ךרצ לכ ןוא :ונל ,ונינכש תא .זיגומה

 תוהחא דגנ תוממוקתהה למס לע ומכ ונלש לגדה לע םיטיבמ  ,ונירואב ל
 ונא ,הלאכ םיניעב ונלש לגרה לע םיטובמ  םיקרוטח  םא .התומלשו 'ח

 ,ימואלה ונמויק דעב ,וניחושירד רעב םחלהל םוכירצ נא ,וילע רחול

 לגרה לא םיפח תמ אטשוקב  ,ונל קיוהל קר לוכיש \ לגד הויא רעב אל

 ,לגדה  דגנ ותורמרמתה תא עיבה ו ההפה ןהרהוסמ האנשג
 תחקל םיסווק ול ןתיש ונממ שקכו יסורה  לוסנוקה לא .הנפ רפוב קומה

 ךכיפלו ,ושב:םכתה ינפ תא לכקל םהב ואצי רוניתנ םא ,םינויצה םילגדה ח%
 המצע הרהזאה לבא .ללכ םילגד ילב ברה ינפ תא םדקל .ופיב .םורוחוח
 וטשק ןויצל ןושארב ,םוקמ .לכב ושכע הלאשנ .םילגרה תלאש .ןומלע רגל

 םיחוכוו ישב:םכחה לש ורוקבל ומדק תובוחרב ,םויקרוט םילגדכ קר
 ורחאש ,הוקת חתפב קר  .םילגר ילב תאצל טלחוהו ,לגדח לבד

 תטלחהל ענכהל םירחא ןנאמ ,תעמשמה 'הב = תדרי הרכעש

 ןתומיענ .יתלב תואצותל אופה .תזה רברהו .םנווצ .םולגז

 " .תויהל םיצור םידוהיהש --- אוהו

 . םירחא ןיב תושגנתה התיה = ,סינויצה םילגדה תא הקזחב ריפהל ורטא םירכאה
 ,םילגדה וקחרוה ףוסבלו ,םינקזה ןיכו םיריעצהמ

 תוגוגחה תא תצק ההכש ידיהוה םתכה אוה םילגדה יברב ךוסכסה
 תל רשפא יא  הנקת ח תפב םגו ,ישבדםכחה רובכל םוקמ לכב .וברענש תופיה
 איה ללכבש הבשומב חבר תושגרתה ררועש יפ לע ףא: ,ךרע הזיא הזה ךוסכסל
 בצמ ירמגל אוה רחא לארשי ץרא ןופצב .תקולחמכו םיכופמפב רימת .תנוטצמ
 איבת אל ישב:םכתה תעיסנו ,םילגדה תלאש ללכ הלעת אל םש ,תוחורה
 ,רדהבו םולשב יובעי לכהו, ,םיכוכח 'םוש ודיל

 תובשחמ בושחל םוחנ םייח 'ר תא איבת חרכהכ לארשי ץיראל ותעוסנ
 הפוקתה . ךרע תא אוה ןיבמ .אוה .ותרוכע לעו תורהיה תודיתע לע הברה
 םג .אוה  ,הובבלו הלודגל הפואש ול שי ישב:םכתה  ,היקרוט נדוהיל השרחה
 לעב גוהנמ הזיא אוצמל הפיאשה השגרומ םידוהיה .ברקב םג .קזח ץרמ לעב
 .היחתה תדובע תא תמאב דובעל ץופחי קר םא ,וב קברהל ולכויש ,הפיקת העד

 תא םימודק םינמזב םישגופ ויהש ומכ י"אב ןשגפ םינברה שאר תא

 התוא היהי אוהש ,הוקת ךותמ הזה לודגה דוככה תא ול םיקלוחו ,אתולג שיר
 לגופמה ,שיאה אוה םוחנ םויח 'ר םא , חיכוו ריתעה םלואו . ןל םיפצמש שיאה
 הזכ .רשואמ .בצמב םיאצמנה םישנאה םה  םיטעמ , ךורדמו להנמ תויהל

 ךורדמ .תויהל .תלכיה תא ול םינתונ םינ \צ ה ה םי א גת ה ,ישכ:םכחה לש
 חכה םגו = תלוכיה ול שי" קוחה יפלו , הלשממה -ינוחב הלודג ותעפשה . םעה

 הטצעב וכו , ולוקב .עומשל ןי פח םעה לכ ,  היקרוטב םירוהיה שאר תויהל
 ןחכשוו  ופרנתי ערפמל ול ועיבהש הבהאהו ןומאה סא ,ושכע יולת רבדה
 ',ןורתא ךליו .ישבדםכתהל :ןימאי םעה ,  אבהלו ןאכמ םג ורימתי וא הרהמב

 . םיבוטהו םולועמה .הרטמל םהל ומש רכבש המ .הרטמל ול םישו קו םא
 + וניתובא ץראב .ונמואל 0

 .ָיציִלְגִמ םיִבָּתְכַמ
 וו.

 םמצע תא םיניכמ הניבוקובו - היצילג רוחיבו , הירטסוא ירוהי ידוהי
 : + המוצע המחלמל ןישכע

 'קהפומה .ןמופה אוה (עכארפש-סגנאגמוא) "הביבסה תפש, הנה ,עוריב
 כלמט:ש םוגושה םימואלה ןיב תירטסואה הלשממה הלירבמ וופ לעש יריחוה
 | םדא לכ ןמסמש ,הפשה יפ לט ., םידחוימ- םיימואל םימצע רותב םתוא הריכמו
 תו םואל לע הנמנ אוה ,ולש 'הביבסה תפש, רותב םיבשוהה הריפס תעשב
 ימואלהו .ימילופה ןבומב םירוהיה םיננמהה לש תויטנרפידניאה ,רחא וא
 םורפסמה תא רומת ףייזל ,הריפפה לע םינוממה ,םידיקפהל היה רשפאש ,המרג
 םואלה ינבל | היצילג ,ידוהי יפלא תואמ הנומש תא בושחלו םה םהור ופל
 ('ןכו  יזנכשאה םואלה ינבל  הניבוקוב ירוהי ףלא תאמ תא | ,ינלופה
 תבוטל- -הניבוקובבו םינלופה תבוטל היצילגב ףכה תא עירכהל ליעוהש ,הזה
 הלוע היצילגב םרפסמש  ,םיניתורה לש םתאנשו םתאנק תא ררועו ,םוונבשאה
 ירמגל לטבי יכ ירוהיה םואלהל םג םרגש אוה ,םינלופה רפסמל טעמב .תמאב

 + הירטסואב .םיבשויה םימואלה לכ ןיב .ומוקמ דקפי יכו םואל רותב
 תרכה וריל הירטסוא ידוהי ושכע ועיגה ףוס ףוס םאש ,אצוו רומאה ןמ

 | םואלה .רכע יב ,הזה רברה דעב םוחלל םה םינוכנו ,םהל .השענה לועה
 תבוט רשוכה תעש ךכל אוצמל ולכי אל ירה ,ימשר ןפואב הנידמב - ידוהיה

 .1910 תנש יהלשב הלחש ,תיללכה םיבש תה תריפפס לש וומ
 תאמ שורדל םרצמ וז איה תלואש ול הירטסוא ידוהי םה םיכירצז

 א ל ,הכ דע םיגהונ ויהש ומכ---,ירוהיה םואלה תא ריכת יכ ,םתס הלשממה
 תידוהיה תוימואלה לש הלוטב ל המרגש איח הלשממה
 - לש םתוימואל רכותש .ךכל תמרוגה התוה אל איהש ומכ ,י מ שר ה ןבו מ ב
 ירוהיה םואלה תא ללכה ןמ שורופב איצומ וניא קוחה .: םירחאה םימואלה
 ,ןוירטירק הל .שי הלשממז ,םימואלה ראש תא ללכה לא שוריפב .סינכמ ו:יאז

 פח םיצור םא ןכבו ,הזב יד ,הלשממהל ,הלו ,"הביבסה תפש,,- -קחבומ .ןמוס

 רומשל םה םיבויח הדחוימה םתוימואל .רכותש תמאב: הירטסוא ידו
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 םעפב ןגוהכ  השטי אל יכו לקנב הלעי אל הז רברש ,חוכשל ןואו
 םמצע םיימואלה םידוהיה סה םיכיבנ דחא דצמ  .ךכל שי .תועינמ הברה ,תחא
 תפש,ש ןויבמ .: פסהמ םבל םינוציקה םירבעה ,ונלש "תונושלה תלאש , רבדב
 הפש הלשממה יכגל ירה ,תוימואלה תרכה ליכשב ןוירטירקה איה "הבובפה
 ינש רצמו ? הילע אהה המ תירבעה ןכ םאו ,תימואלה הפשה איה .אוה וז
 דע וגהנש גהנמה ןמ ונשיש םוטנרפורניאה םירוהיה תא ררועל .היהי השק
 ."הביבסה תפש,, רותב ןוגרזה תא םושרל ושייבחו יאדו םודוהי הברה ,ושבע
 הפשה הניא םהלש הביבסה תפשש ,םידוהי הכרה שי תמאב ירה הז .דבלמ
 תידוהיה הפשל תתל תנאממ הלשממהש ,איה השק יבה העונמהו ותידוהוה

 תופוכתו תוצרמנ .תועיכתבו ןיפיקעב הלשממה לע אובל .היהי ךירצו ,הפש תוכז

 + הז .ןודינב
 ירעמ .הכרהכ ויה םינורחאה םימיב . רבכ התשענ  ,סנמא ,הלחתההו

 ץרמג ןפואב תשרודה  ,היצולוזר .הלכקתנ  ןלוכבו .,תולודג םע תופס .היצולג
 תידוהיה תוימואלהו תידוהיה הפשה לש התוכזב ריכתש ,הלשממה תאמ

 ,תורחאה תוימשרה תוימואלהו תופשה םע .תחא הרושב .ןדימעתו
 םובשותה תריפס תעשב ןשכע םידוהיה תושירדל הלשממה העשת םא

 אצת אל הו  עוצקמב הרובעה ,ךכ ןיבו ךכ ןיב -- םעפה ןתוא .החדתש ןא
 לע טיבהל שי רבדל עויס לעכ .בורקה ריתעב הנערות היתואצותו .הלטבל

 יבתכמ ןייע) טנמלרפה לש ביצקתה תדעוב 'זרמרק יכ'צה רחבנה עוצהש  העצהה
 תונוותאה תובישיה ןמ תחאב םג הלבקתנש ,(ז"ש 90 רמונב

 הקיובורה דב למ ,הריפטה-ןוילגב עבקת וז העצה יפל ,ט גמ לרפ ה לש

 לובש ב  הדחוימ הקיובור םג ,'הביבפה:תפש , ליפשב
 הוקת שיו =- , םידוהיהל עגונב םג גהנוישכל ,הזה רבדה .תוימואלהה
 הברה ריפיו תוימואלה תרכה ךרוצל ןוירטירקה תא ירמגל הנשי .ירה--,גחנןוש
 .הלעמל תורומאה תועינמה מ

 ןפואב םתוימואל רכותש וז םתדובע עצמאב םידמוע םורוהיהש העשב
 תאזה תקדוצה הפיאשה תא סג ןפואבו יבמופב םילטבמו םדא ינב = םואב ,ומשר
 אלו . תוימשרה  תוריפפהל אל םיכיוש םניא וללה םישנאהו .אעראד ארפעב

 'ןוושהו הוחאה ,שפוחה םשב | תלגורה הגלפמל אלא  ,םיטילשה םימעהל
 "דה ,תאוה הצוכקה שאר ,ירטסואה טנטלרפהב תיטסילאיצוסה הצובקה---ותנומ

 ינפל רנחיא ילב אובל הלשממה ינפל םיטעומ | םומי ינפל עיצה ,ר ל דא

 הוז קוח תעצה םע טנמלרפה
 :ימ:עלאנאיצאנ) םיימואלה םיטועמל ס"התב ןגוהכ ורדוסו) וננוכוש דע

 םירתכ םינוילמ השלש ךס הנש לכב וכצקוי ,הירטסוא תכלממב .(ןעטעטוראצ
 הזה םוכטה . ולאכ םיימואל פ"יתב תולכלכמה ,תויורדתפההו תולהקה תכומתל
 םומוכסה תקולח ד"ע ,הורטסוא תכלממב רשא םי מ א ל ה ת/נ ומ ש .ןיב קלח+
 םימואלהל םיכיישה טנמלרפה ירחכנ םוטולחמ ,םואלו םואל לכ לש .םורסומה ןוב
 ,םיקבולס ,םי גיתור ,םיב'צ  ,םונלופ 4 ,םיזנכשא :םה * םויימואלה  תגומש" ,וללה
 ותוכיוש ר"ע ,(ללכ הנידמב םניא ולאכ---םירוחי)  .םינמורו םיטאורק ,םוקלטיא
 קופקפ שישכ ,םירחבנה"תיב אישנ טילחמ רחא וא הז םואל לא .רחסנ לכ לש
 םימואלה ןמ,דחא לא רוריבב ךווש ןניאשכ וא רחכנ הויא לש ותוימואל לא ענונב
 רזותמב בורה אוהש ,םואלה לא ותוא םיהפסמ סיכמה
 .קפסה אב וילעש אוהה רחבנה לש הריחבה

 םואלה לא וללה "שפוחה ירוכג, םיפחיתמ המכ דע ,תואורה ונינוע
 רמאנש המ לכ .היולג האגש ב םג אלא ןרומג לוטבב קר אל יהוהוה
 יפלכ קר ןווכמ ,רחבנ הזיא לש ותוימואל  רברב קפסה ר'ע הרומאה העצהַהב
 לא םתרכ:ל ע ב חפסל העצהה ילעב םיצור םתואש ,"ורוהיה בול קה, .ירבח
 ןותומ לכה םידוהיל תעגונה הלאש קרפה 'לע תדמועשכו ,רז םזאל יגב
 ירחא שיא ידיב ןוטלשה תא םירסומו יטרקומידה פיצגירפה לע וליפא םירתוומ
 ...וחור לע הלועה לככ השעוש ,םירחבנה תוב אושנ

 :תפסות,ד גט ש ףל וד א רחכנה ונרבח רימ םינכה תאוה העצהה לא
 ,הירמבש םימוא לה תעש ת/ ןיב ל"גה םוכסה קלוחי היפלש " ,יהעצה"

 לש םתוומואל ר'ע  טילחי אישנה אלשו ,וב קלח  היהי םודוהיל םגש  רמולכ
 .םמצעב םירתבנה אלא ,םורתכנה

 .ברקב הלודג תורמרמתה ררוע תיטסילאיצופה הצובקה לש העצהה .רבד

 לש לעופת-דעוהו היצולג יבחר לכב האחמ:תופסא ולהקנ .םודוהיה תורדש לכ
 םידוהיה םינומהה תא ררועמ אוה ובש ,זורכ הז ןודינב אוצוה ."ןויצ-ילעופ,ה
 :רלרא תעיסמ םיטסילאיצוסה .תומיזמ דגנ המחלמל תאצל םילעופה תא רוחיבו
 ,ייטנאמאוה
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 ןמ םודוהיה לש  םוירוטלוקה םיימואלה םוכרצה לא קר אלו

 לוט פה .רשא שיש אלא ,היולג הביאב  םיירטסואה םוטרקומ ררלאיצוסה
 "ל ןקוא וגיא יכה ואלבש ,םידוהיה לש  ילכלכה בצמה תוושא תא רערעל

 [ןןונמ לש קותה תלבק רעב םוחלל ושכע םודתעתמ םה ,ךכ

 [ (וונעת-תצעוטל ווכ קוח:תעצה וסינכה רבכו ,ןוש ארה םויב המלש
 " ןוטנכו רחא הפ העצה הלבקתנ הצעומב ,טנמלרפה די לעש (טארייב:סטייברא)

 : .טנמלרפה ינפל אובל איה הדיתע האבה

 [נקתש רוחפל שיו- -טנמלרפה דצמ וז  קוח-תעצה לבוקתשכל
 וא יכ .,סורוהיה .םירחופה לש הלדה םתסגופ תא ירמגל רערעל איה הלולע

 [ נו מש .תוכשל וילע םא ,תורחתהה ינצב רומעל = ידוהיה ינונחה לכוי הז

 ? עיבשב

 [ וזה הפ ,הניבוקיבו היצילגבש םירוהיה  םירחוסה :רמול-אצמת-סאו
 [ ה כש ה ת א ו ל לח י .וקיפסמ ץיורית יקפנישד רמל רבכ שי ז"ע ?םהילע

 [ טיול עגונב םוירטסואה .םיטרקומד:לאוציפה תרות אוה תאז ,םנמא

 ₪ לטכתש אוה ןיד .תירוהיה תדה תיראשו םילטבמ םה תירוהיה תוימואלה תא
 ופורומ ג םינכשא ,םירו מ ג םינלופ ויהי- -?םירוהוה ויהי יאמ אלאו .איה
 ,.,םיטרקומד לאיצופה ורזג ךכ זכו םי ר מ ג םוכ'צ

 --!לארשי תצג !ותכש תחא קר וללה םינודאה

 ,פישוח םיקוח קוחל םיננוכתמש העשב אקודש ,אוה הרקמה קוחצו
 העשנ ; לארשימ תוחפשמ .םיפלא הברה לש םמחל הטמ תא רובשל םילולעה
 וו תח ונמ ןיד יכ ,ל ר תש ה ל טנמלרפבש ינלופה בולקה טילחהש
 הע בוש הקע אקוד ,חור מ ה.יתב לע םגלח אהיןוש ארה
 הוא -- ,היצילגב םירוהיה תוינעל ומרגש תוכסה ר"ע הטיקנאה תלאש

 [ וקטמ םיעירומש יפכ .תחאו םימעפ האמ התודוא לע ולצלצ רבכש הטיקנאה
 [ 'שושה,ב ונואכ רבכ , ו"ש רבמטפסב ירישעה םויל הטיקגאה הרעונ ןמאנ
 (נוטנ יקנש ימ |. וו  הטיקנאב תווקת םוש םילות ןיאש ,תודחא םימעפ
 ותשס ולופא הב הארוש רשפא"יא , היצילגב םירוושה  םימרזהו םינינעה

 [ ןוגסה תא אל םא תולגל תאוה הטיקנאה הריתע םלואו ,העושי

 ןומנשה"יספות ומישאי אל ןה --- הזרפנה םידוהיה תוינע לש תרנו כ ג ה

 הפצע הא רונ ה ת וי ג ע ה תא רעצמל הנה -- |! םמצע תא םינלופה

 . הקמעו הבחו :לכל
 םקת קוחלו תישדח תוער תורזג רווג) הו י'ע  ולדחי םאו

 + + ! ונייר -- םישדח םיקועמ

 םנטצה ,בובלב הלהקה דעול תושרח  תוריחב ויה רבעה  שרחב

 תווטל ,םהלשמ  םיטרידנק ורימעהו = . לעופב .הריחבה  תמחלמכ ופתתשה

 "וה הריתכה-ררס  תורמלו םנוצר ישיעו "להק ה ילעב דצמ םוצעה רוריטה

 , תועד לש םיוסמ רפסמ לבקל םינויצה ידיב הלע :ינויצקא

 ! נוח לכ םבלב םהל ןיאש םישנא ורחכנו םיפיקתה וחצנ ,ןבומב

 ו"וה אוה.אלה ,םהמ דחא לע תוארהל רשפא אמגוד לעכ ,ירסומ ידוהי

 [ה, הונעה תבשב יבמופב ליבוהש ,ןעיל'ל ףלודא

 ֶּי תאהוימה ש םוקמב ,פירצונל.הלפת .תיבל יויחא תב

 ,,.ירצונ טגדוטפל האשינו התד
 הועפה ,"השמ תר ןב ינלופ, רברב תחא הרבוע רוע אחרוא בגא

 ,ושכ .וללה םינוחאה לש ומצע-ךרע תרכהו  רובכ.שגר לב ןורפה לע

 ([!וזווט) וימרוה-לספ טנמלרפה .םלואב םיקהל םא ,העצהה ד"ע טנמלרפהב

 !לודו ו וחבנה הווה ,רבכ אל הז תמש ,רגיאול םיימשיטנאה שאר דובכל

 ,הם קהה דע ב ותער תא , לופונרטב םירוהיה ריצ ל א ג
 ל \ועה .,חאוה העיריה תא ואיבהש : ,היצילכב .םידוהיה םינותעה

 יונ המ באה :ויבאל  סחיב רומאה לאג רחבנה לש "ןתוחתפתהו ולודג,

 + < + לגיאול-לפפ תמקה רעב ותעד תא הוחמ ןבהו תויסנכ

 הקפי ווטסנומ ריעה לש הצעומה.דעו טילחה תונורחאה ויתובישימ תחאב

 (.לצוה רו דוא ית ר "רד ה םש-לע ריעה תובוחומ דחא אורקל

 ג תוככמש ,(ינאיגולג ריעה התיה הנושארה) היצילגב הינשה ריעה איה
 + לצרה ר"דה רכו תא הז

 ולינעה .ריאמ



 .תּונויִצּב

 ןורחאה .רמונב המסרפ םצמוצמה לעופה רעו לש הע

 םרגנוקה ןמ ורבעש םיחריה תשש ךשמב יכ ,אצוי וזהמוש
 הכשלה הקרצ - !קרמ 1944? םלועהה לכ בונו

 תא העבק הנו חאה תיתנשה הדיעוה : . תורחוימ- "תונקו ]

 ;קרמ 120000 הלעו םצמוצמה לעופה דעוה לש יתנשה שע

 -- ,םנ'דובה .יכרצ תא קפסל יריחיה רוקמה טעמב :אוה
 רעוהש ,האצוה קרמ 85000 תמועל הסנכה קרמ

 -<- !וז הלבקה לע  רבד :ףוסוהל וו
 ובגנ היר ט םו אב יכ ,םיאור ונא הרומאה המישרה "פע

 .םולכ אל - חקירמ א ב ןקרמ 889 יני ףמ ף]
 ןלקל וחלש אלו יבג אל כ"נ 'ןויצ ילעופ,ו"םייתר|פק

 ,םולש
 רומאה ןמזה ךשמב יבגנ היסורב יכ ,המישרהב רמאנ רעו

 ,(609/) קרמ 1880 תיזכרמה הכשלל וחלשנ םהמו קרמ אן
 איבהל הכשלה דוע הקיפפה אל הארנכ ,תקיורמ הניא וז הופ
 תמאב .איסורמ הל וחלשנש םינ ור חא ה  םימוכפה תא ןונעחע
 ןלקל וחלשנו בור 8865) קרמ 5140  ינוי ףוס דע .היסווב ונע

 אוה לדו רעצמ המכ הוה םוכפה םג םלואו .(606/) .קרמ
 םישרמ ונא ,היסורב הבגנ  תויהל .ךירצש ללוכה. םוכסה חמש
 ,םררועלו תורומאה תורפיצה לע ונירבח לכ ןיע תא בסהל .וממצ]]
 םוקמ לבב םילקשה יפסכ תא תובגל וורדן
 .זכרמל ם דקו מ ב םאיצמהו)

 םג ןילרבב ויה תיתנשה הריעוה תעשב יכ  ,ונעדוה  רננ
 -רטקרידה תבישי  ,קנבלאינוליקה תוינמ ילעב לש תוללכ "העל
 קנב הניתשלפ < הילגנאהו בילוקה לש  תקפמה = דעוהו שש"
 . ב"לוקה לש רוסיה תוינמ .ילעב תמש[

 ,ב"לוקה לש םימינפה וינינע רברב תונוש תוטלחה וטלחוה
 תונקלו ףיסוהל :יז תא ןיצל .שי,רחוימ ןינע ןהל .שיש תומלחהה ש |
 .הניתשלפ-הילגנא 'ח לש היתוינמ תא 'טש טיל 80000 רעב דע

 טלחוה הניתשלפ - הילגנא 'ח לש ןוירוטקרידה תבושיב
 הקלחמה די לע בישוהל טלחוה הועו .תפצב שרה ףונפ התשע"
 התא רשא ,םוקמה ישנאמ הצעומ (ופיב) קנבה לש תיזמוש ל

 םיבושח רתויה םינינעה ד"ע  ןיטנובל רמ = קנבה .להנמ עו
 ; ןוירטקרירה י"ע ורחבי תאזה הצעומה ירבח . דחוומ ןויע םיפיווה

 :ונל בתוב הינמורמ ונרפופ
 םירעל ,הפוריאל לארשי ץראמ ובוש .ךרדב ,רס רמיהנפוא ץנרפ ר'דה

 תולודג תופסאב הצרה  ,ןשקעפ  ,יסאי ,ץאלאו ,טשרקובב  .הינמווב תוזחא
 תא םאונה ראת בגא .לארשי ץראב תופתושמ תובשומ רוציל .וגויעו 0
 בושיה ןויערב .ךומתל ויעמוש תא ןרו םימח םורברבו ,הוהב בושוה 20

 םירבעה םילעופה ייח לקהלו םיבוט םירכא ןיכה ןעמל ,עיצמ .אוהש שח
 + לארשו רג

 בוש הינמורב ץש ,פורפה לש ורוקב .ילגרל םגו  הוח רוקבח ילגול
 ןמ  םובר בלב  וליפא . הינמור ידוהי ברקב תינויצה  העונתה הרר
 ,רכאה-רשואו הרשחיייח תונומת .םושדח םימינ  םירעור רלוחתה :םוללוכחמל
 םיעוקשה םינוריעה וגיחאמ םיבר .בל דע ועגנ ,הבר תונמאב רמיהנפוא ואל
 םידחוימ םידעו ורדסנ ווכ רשכ תעשב .םשארלמ .הלעמל דע נתמכו םאשל

 הלגנ ומב ירבעה ץוצינה  ,רמיהנפוא לש ונויער  תבומל  הלומעת יש
 הדוכע םשל תוחכה רודסו תודחאתה לע םירבדמ רב .שיו .ןרפ

 -- ץראה בושיב םיקסועה ישארמ דחא דוע  הינמורל .אובי בורקבו
 *לארשי תוקת, הדוגאה םע םירבד תחקלו בושל--ואוב תרטמ .ןיפור ר"רה
 "ןויצ תוקת, ירבח .לארשיב השדח הבשומ  דוסי םשל רבעה ףרוחב הדפונש
 דעב המדא תרבכ תונקל םהידי תא ואליו לארשי הצרא םיויצ וחלש רבב
 וםתחלשמב וחילצה אל יכ ,ואבש תמועלכ ובש םיריצה ךּוו .הלוכ הרוגאה
 םהש | ,'יצ תוקת, ינב התע םיכחמ ךכיפל ,םירבחה לב ידי הנופרתו
 ומה םיוקסו ,ןיפור ר"דה לש  ואובל ,הינמור ינויצבש  םיבוטהו םילועמה
 הרוצה תא ול תתלו ןוילכמ בוטה םנויעו תא ליצהל הלעי ודיב יב
 ,הלועפל .תאצל לבויש ירכ .התואנה

 תדובעב םינושארה ןמ ויה הינמור ידוהי
 וררועתי רשפא  ,תוגושארה תובשומה ןמ םיתש
 ,הבושחו הנונה הדובעל | ,הלטב תונש

 ודסוג םדי לע ,בושיה
 תפרה  ירחא ,םעפה םג

 - ,ןעוואקו גרבנירג םהיניב  ,היצררפה דעו,  :וז המרגלט ונלבק ןודנולמ
 ;"הלטבתנ .אל היצרדפה ."םינוטדקה םיבכמה, םויק רגנ האחמ תואל רטפתה

 םינתוכ ומ רשא ,ןודנולמ בתכמ םג ונלבק תאוה המ רגלטה ירחא
 רוחיבו  ,הילגנא ינויצ ברקב תודחא םינש הו תררושה תקולחמה יכ ,ונל
 תבלוה איהש אלא םינורחאה םי-יב השלחנ אלש קר אל ,ןודנול ינויצ .ברקב
 הטילחה אל יכ ,םהילע ער םבל תילגנאה היצרדפה שארב םידמועה | .הלדגו
 "םינומדקה םיבכמה, ןדרואה לע הילכ הוווגל הנווחאה תיתנשה הדיעוה
 תונקת רפס אבה .םרננוקה י"ע עבקי  רשא דע ותיוהב ותוא הריאשהו
 ,ןבומכ | ,הלרנ  םינויצה ברקב הכובמה  ,רטפתנ .היצררפה לש דעוה .שדח
 םיחמשו םילהוצ ,וירבחו "דלראוו שיאוודה, ןוגב ,הילגנאב תונויצה יאנוש,
 ותוער תודיתע םיאבנטו

 היצרדפה לש ג"יה הדיעוה ילוי 1 םויב התיה (הקירמא) גרובסטיפ ריעב
 תינקירמאה תורדתסהה ינינעב תונושח תולאש הברהב .הקירמאב תינויצה

 ,שורדל | תנמ לע .וז הדיעול ואב םיבר םיריצ .ןודל הדיעוה התיה הבירצ
 ןויכנ  הדיעוה יטרפ .תומוקמה תורדתסהה תגהנהב םיצרמנ םיונש ושעי ימ
 2 ,םיבורקה .םירמונה .רחאב

 נב,  ןדרואה לש .תישילשה הדיעוה הלאה םימיב התיה קראיונב
 לומהל ולא תא  ךיכזהל שי  תונויצה ינינעב  תובושחה תוטלחהה. ןמ ."ןויצ
 ץרא " ינונעל .הדחוימ הדעו ול אהתש ןררואה לש ףינסו ףינפ לכ לע הבוח
 םיכתכמה לכ לע ;ינויצה םרגנוקה לא רחוימ ריצ הולשל ךירצ ןדרואה ;לארשי
 ,תיטואלה ןרקה לש םיות .קיבדהל ךייצ ןדרואה תאמ םיחלשנה .םיבתכהו

 כתוכ אוה ,ק צו ל 5 ריעה תא הלאה םימיב רקב זכרמה ירבחמ דחא
 ןואכ שיש י'פעא  ,יוארכ הרדוסמ הניא תימוקמה תינויצה הדונאה : םשמ ונל
 התיה ,ךרעב ,הנש ינפל .תינויצ תרוסמ שי קצולפב .העפשה ילעב םינויצ
 םיטלשמ ויהו תיבורק םיתעל םיפסאתמ ויה םיובחה ,ןגוהכ תרדוסמ הדוגאה

 ,םימולשתה ולטבו תופפאה וקספ תונוש תובס ינפט םלואו ,שרוח ימולשת קוודב
 הרוגאה בושת ושכע .'וכו "וכו .וקרוה אל ק"הקה תופוק ,ורכמנ אל םילקש

 .התרובעל
 .םיתנשכ הז חתפתמו םייקתמה ןקותמ רדח רדפיל הלע קצולפ ינויצ ידיב

 , תיסורל דחאו תיובעל םירומ השלש וב שי .םידימלת 75 םידמול רדחב
 -- רדחה לש וביצקת . האצוהה לע הרתי הפנכהה התיה הנושארה הנשב
 רדחה רי לע . דומלה רכשמ לבקתמ הוה םוכסה לכ טעמבו ,הנשב לבור 0
 .הפי םיחתפתמ וללה םירועשה םגו ,תודליל םג תירבע ירועש ודסונ

 תרדתסמו תכלוה  תינויצה הדובעה : ונל םיבתוכ .(ןופרח 'פ) בויננאמ

 התרובע תא פג רבוע הזה דעוה ,םירבח השמח ןב שדח דעו רחכנ .ונריעב
 ארק םיטעומ םימי .ינפל .ונריעב דסוגש "רבע תפש יבבוח, 'גאל ףינפה לש
 גרבנירג רמ ,השדחה תירבעה הרישה ר"ע האצרה גרכנירג 'ח .רמ זנרבח ןאב

 .לרתשמ "רבע תפש יבבוה, 'גא ףינס ,תונויצה לש הוהה הכצמ רע םג הצרה

 + וחיב רברה הלעי הארנה יפכו ,הקיתוילביב ןאכ רסול םג

 םוי אוה ןומת ז"כש רמאנ םרוקה רמונב .תועט ןיקת
 ל"צ ,םופרה תועט אלא הז ןיא .לצרה ר"דה לש  ותומ
 ,זומת ףיב
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 בושיל יאסידואה דעוה לצא ינויב 18 דע ולבקתנש תובדנה תמושר
 ל"ו םולבנעיליל .ל מ 'ר םש לעש תסיקה ןרקה תבוטל לארשי ץרא
 רפכה קשמ תרותבו עבטה תועידיב םע ירפסו דומל ירפסל -םיסרפ תעיבקל
 . סופדב םתאצוהלו י"אבש םירבאהו רפסה יתב ליבשב

 --רטלאהכוש ,י  ,/ר 25--ןוסניול ,ה ,/ר 95--רגנימא ,ח :הפי דו א
 ,'ר 9--ןיטשפא ,'ר 5 --ןאמזוק .מ ,'ר 5 -- פוקרט .א ,'ר" 5--טכה ו ה 8

 םינוש םישנא :ן א טרק א ;'ר 25 -- רלקמ לאומש :א פר א ; 'ר 1--ב
 ן'ר 8 -- יקפלובוכופ דוד :קוט םי ליב ; 'ר 9.96 -- יקסבוראמוק .ט וע
 ,לוימ ..צ ,'ר 5 -- דירפ .יאקיתופאה ,'ר 5 -- ןיני'זורפ רידה י"ע : קס לג
 ; דחא לכ 'ק 50--האומ .נו טרופופר , דחא לכ 'ר 1--יקסביארג .אָו .ןיקרוס
 ,'ר 10--דניקלו .ל ,'ר 95 -- סקו ,ג תרמ--|הכ ,ש ר"דה י"ע :קפנ יוד
 יג ר"ד ,טרבליו  ,דחא :לכ 'ר 8 -- ןאמלקניפ .מו  ,ןאצולס .ל = ,אנדורב .6
 ,ןייטשפא ,ץיבוקנימ ,טרופופר ,ןוסבקעי .ר  ,דחא לכ 'ר 2--ןחכ ר'ד ,ןאמרב

 --רוש ,ם:קפ בט יו ;דחא לכ 'ו 1--ןוסנמלקו ץיבוקרמ ,קינרטנילג ,רשוש
 ומ ר"ד--ץישפול .נ י"ע :בוקרח ;'ר 25--ןויטשפא ו :ימ לוח ן'ר5
 יקסנירק ,'ר 15--ןילצייט .ם ,'ר 95 -- לעואידו ןאמפוה ,'ר 95 -. ןארטופ

 םיחאה ,רגרב ,מ .י = ,ןיסאב מ 4 ,.רגרב ,ם ו ר"ד | ,טיול + ,ם ,ןיסובו
 יט .ד ,רדוא .א .ם ,ץיבוחרז .מ .י ,ינפאי .א + ,דחא לכ 'ר 10--יקסבדלומ

 ואירולו ןאטטונ , קיטשנייוו .נ .ם , יקסבורימנ .י ,א , ץישפיל .ב ג ,ץיבירוג
 !ץיבוקשיה .ם  .ל ;דחא לכ 'ר 5--ץישפיל .ב ,נ  ,ינדולוק ,ל ,ןיטשפא ,ם "8
 ו ןוסדינמ , ךילרא ,ל .ס- ,ץישפיל ,א ,מ ,ץישפיל .מ ו ,יקסנאמסי .,ן ,₪
 ,ס ר"ד ,/ר 9 -- ןוסנורא .י .מ ;דחא לכ 'ר 3--בוקינשופאילס .ם .,מ" ,ןיקייח
 ,או .ץיבולאומש ,רלימ ; דחא לכ 'ר 1--הסרקופ .י ,ןילוגרמ .פ  .יקסלופמו ,
 :'ר 10--יקסנאילימס ןויצ ןב :ה ב קמו ם ; דחא לכ 'ק 50--גרבנייטש" ₪
 :גרוברטפ ן'ר 18 -- ןרטשנגרומ .י י"ע םינוש םישנא : לופ1 ט ם ביש

 ףסוי ,'ר 25,25 -- גרבנויא מ" .י י"ע םינוש םישנא :ק םנ ייפ 'ר 78--ס 0

 ן בונאדיוק ;'ר 9,50--(ויבא תמשנ רכול קנב"לאינולוקה לש היגט) ןאמגרב
 ;'ר 25--(תוברעתה) .פ ,סו .ד ,פ :בויק ;'ר 9--רבע תפש יבבוח תדוגא

 םינוש םישנא :ינ םור ;'ר 5--קי'צניבור ;ש י"ע םינוש םישנא :בו קאר
 ,בור 611.21 ה"סב .'ר 1 -- ןולרב ,א בו ל ק ש  ;'ר 10--יקצינופופ .ז וע
 --י/בור 1870.65--םדוקה 'ר 1259.41 ךסה םע 'דחוב

 תועטב םפדנ הגווחאה םעפמ תובדנה תטישרב -- :תועט ןוקת
 הול המאתהב .'ק 40 םוקמב 'ר 1.40 ןיקסו .ם למוהמ תובדנה תטישרב
 'ר 1259,41 יללכה ה"סהו ,'ר 81.80 אלו 'ר 30.40 למוהמ ה"סב תויהל .ךירצ
 .'בור .1960.41 אלו

 התבישיב ;\טילחה ןויצ יבכוח רעו רו לעש ךונחה ינינעל הדעוה
 םישדח םירפס לע טפשמ איצותש  ,םיחמומ"תצעומ י"אב תונמל  הנורחאה
 האצוהל וא סרפ תעיבקל םייואר םה המכ דע ,רפכה:קשמ תרותו עבטח:תועודוב
 , םולכנעילול .ל ,ט  חונמה רפוסה םש לעש תמיקה ןרקה יעצמאב 'םופדב
 ר"דה = ) בורוט ,נ ר"רה ,  יקסנקליו .א .י םונורגאה : ןרחבנ הצעומה  ירפחל
 ,יקסבוקרזוע רמו ןהכ:ןמטמ .ר"דח ,הוזאמ

5 
6 

 .לָאְרְשִידֶץֶרֶאְּב

 הזעב םירוהיה . תודלי 18-ו םידלי 12 םידמול הזעב. רפסה תיבב ==
 םורליהש ,םה  םיחמש רוחיב |. םרועב חתפנש רפטה תיב לע דאמ םיחמש
 ונפ רפסה תיבב םידמול םניאש םילודגה םידליה םג , תירבע רבדל םולגרתמ
 םהיתודלי תא םדוק וחלשש םירוהה ..תירבע רבדל םתוא םג ודמליש השקבב
 .ירכעה רפסה תיבל ןתוא וסינכהו ושכע ורזח םיתיסמה לש רפסה יתבל

 תירבעל ברע ירועש הירכח רעב הרדס ופיב הכאלמה ילעב תרוגא ---
 .םירועשה לא תואב .תומלש תוחפשמ ..עובשב םומעפ שלש

 ס"היבב ,הסיראב צ'וח דעו ידי לע ךמתנה רפכ תיכ .חתפנ םינחמב-=
 להנמ ,םונחמב ובשיתהש םייררה םידוהי .ינב םה םלכ , םודלו הרשע רבכ שי =

 + םילשוריב םוירגימסה יכינחמ דהא אוה רפסה תיב

 ךומס המא 25,000 ןב רכב (תוב תזוחא) "ביבא לת, הנק קנבה תרזעב
 פע השרח הנוכש תונבל הדיתעה ,"ןימונב תלחנ, הרזגאהל רכמו הו רכב .ול
 רחא לכ + "יבא לתכ, רשאמ םינטק רחוי הפ ויהי םושרגמה ,"ביבא לח, ר%

 ,תמאה .קנרפ המראה ריחמ .. המא 800 קר .לוכו

 / לע פג ולפנתת םיאודב לש הלודג הצובק , םיכומסה םירפכה תודש
 [ נואו  םיליח ואצישכ 4. תואובתה ןמ לודג קלח ורצקו ןורקעו היניטסוק
 "םועמ ,רחפ םתולע ליפו אל הזה .רברהש וללה ובישה , םהב ןרייש םיאודבה

 למ עול ולבט סחוא ובזע םילויחה . תומ ילא םה םייופצ ךכ ןיבו ךכ ןיבש
 ות החפה חלש ןורקעמו  היניטסוקמ ולכקתנש תומרגלטה יפל , תושעל
 ,ּ . תודשהו תובשומה לע ןגהל

 לועחל חוה רשפאש מכ , הפי ךכ לכ ולע אל הדוהיב תואובתה --
 " קסמו ,תומוקמ הברהב האוכתה תא ופרש תומח תוחור ,ץיקח תישארב
 0 + תעצוממ קר תאזה הנשה היהת הכרב תנש

 !תווחט פג ןחא איבה לארשי ץראב תעכ ררושה לודגה םחה --
 [ שנ העוויה הפיקת הצנאולפניא ןויא הרכעה הנשב ומכ תטשפתמ הפוחב
 + תירטנזידה תלחמ תררוש הירבטב ; 'הקניד,

 וש לא םינברה פחי רבדב  ןויצל ןושארב התיהש הפסאה --
 | ןתושעמ יכ ,םחל חיכוהלו םולשורי ינכרל םיריצ חולשל הטילחה הטימשה
 ! ו אל םינכרח לבא , םתוחולש תא ושע םיריצה .בושיה תא םורהל םולולע
 "ונדנ םוחוכווב סנכהל וצפח אלו םיריצהמ רטפהל ולדתשה םה , םהירכדל ןזוא

 [ ה ןווושו ,הוה ןינעב םיברעתמ םניא םהש ורמא םינברה ןמ םיבר ,תאזה הלאשה

 ונוח רגנ םחלהל אצי "רואה, . םימרוקה םונכרה לש רופאה תא םימוקמ אלא
 [ יונו חש ,קפס לכ ןיא .הדשה לובי תא בירחמה , הבראה לא םתוא הטדמו
 [ עונג תוומרמתהה .םרוככ תא הבר הדמב ליפשי הטימשה תלאש לא םולשורי
 | שלחו אדו םיקיזמה םהישעמ תא | תושעל םינברה ופיסוי םא , הלרגו תכלוה

 + ללכ םהמע בשחתהל ילבל
 תווגה .תוינאה לע רגפה זרכוה םירצמה ורקש רבדה ירקמ ינפמ --

 , . םשמ
 [ ול ןאכ הזה עוכשב ,ופקת לכב+ לשומ ןוי תוינא לע םרחה --

 תוונאח = . תורוחסה תא דירוהל ןהל ןתנ אלו  ,טפנו םיצע תונועט ןוי תויגא

 ָ +ןהיתורוחס םע בושל וחרכוה

 [תא ןגל תכתוכ אפיראב צ"וח רעו די לע רשא ןיעירומה תכשל

 [ ןומ ול שיש םדאל . וגה ןולמל םוקמ שי .ןויצל ןושארב : הלאה םירברה

 , חפוננ אאונסכא םש רדסלו ןויצל ןושארב בשיתהל .ץעיל רשפא תוינסכא ינינעב

 הווטמ הינסכא ךרוצל ןוגה תיב ןויצל ןושארב אוצמל רשפא . יאפוריא

 , יוארב
 התנעה לע .ןגנמ ותיחמ תא אוצמלו בשיתהל לבוי הכשומה התואב

 ו שרוחב 'רפ 100- -150 רכתשהל ול היהי רשפא , תרמזת םג להנל עדויה

 ןתויה ןחוט ר"ע  תושירדב ןגפ םילשוריב רשא ןיעידומה תכשל ףינסל

 . הנחט יתב לש הקונכמה תא םג

 פילשוויבש , ןכ םג העידומ םילשורוב רשא ןיעירומה תכשל ףינס ותוא

 רוטל ירכ םוכורצה 'רפ סיפלאכ ול שיש ה ח מ ו מ רפס בשיתהל ושכע לכוי

 | ,יאפוריא םעטב תרופסת תיב

6 
 .הִיָסּורְּב

 לע תוער תתווחו תוחיש .,םירבד:ירורבו תואחמ רוע. םיאלמ הפוריא:ינותע

 ,הידנלניפל תישילשה המודה התשעש השעמה לע םלוע ילודג

 תמה דגנ החומ איה היפב ,הלש תא השוע -- המצע הידנלניפו

 :תנלה הלש  היצרטסינימדאהו  ,הודוהי תא .תשרגמ אוה --- הרוכו ,חומלאהו

 הנשוה תוכז ירחא תשפחמו תקרוב וז :תיפורה היצרטסינימראה לש היתוכקעב

 .הלש םירוהול ןכ השוע וזו ,איה הידוהו לש

 פשוגמש םודוהיה  רפסמ הברו עובשל עובשמ  ,םיאצומ--- םישפחמשכו

 פוגל .טירטועה ,םירוהיה ופנשכו .ןבומכ ,'קוחה, רוסי לע ,הידנלנופמ םתוא
 יחיצטופרה תא רוטנרבוגה לבק אל רוטנרבוגהל היצטופיר חולשלו תוחמל

 ,שוחרוינ = ךוטניסה .לש .ןתואישנב = תרוקב-תרעו .הבשו .חשרווב
 = והאצמ .ןבומכו  השקב--- רחוש:ןתמ ,תובגג ,תולועמ .השפחו .הדעוה
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 זכרמ הז  ,טועפה רחפמה לש ןיטלפב םג .תרוקב תושעל .ףוטע

 תא | םפא תעזכ םיאצומ םיהוהי םינרגתש  םוקמב |

 םוגרגתה :בלה תא םישוערמה םירבד ולגתנ הנהו ,המצמוצמהו

 וקתשו ולכס ,ראיליפ ,ןיטלפה לע חקפמה די תרגתמ תיבר םינש .(9נ0 ₪

 הימור וחוש
 םג ואב הז  ראילופ לש ותרועל ,התמגוד ןיאש  דקפמ:תרע המוח ו
 ןצצמ הלאה  םושיבכעהו  ,םישיבכע  םירצונ  יגשו  םושובמע = 80

 איצוהש ןוממה ימוכס ולדג המכ דע ,תוינרגתהו םינרגתה - לש םבלח] ₪

 8270 לש םוכס ול שכר םימי ב"י ךשמבש ,הזמ הארנ םיינעה .תאמ רא

 .םינרגתהל קיצה ןעמל רבַד לכב שמתשמ היה אוה  ,רבלב רחוש וע ל

 הצרשכ ,דחוש חקול היה--תחא העשל םוקמה רכש תא  אובהל
 סירוהיה תא חירכה םינוש םימויא י"עו ,תונאות שקב---ןוממ :אּוצוהלו תו

 .וסמ ול ח)
 םירחא תועוצקמב זעגנ וליא וב  עוגנל וסנש .רחא  עוצקמ קר ןחו\

 ומר תא םוי םוי םוצצומו וצצמ המכ דע  ,תעדל ידכב >,םורחא
 םירמוא ויה .סנחל אלו  ,םינינעמ רתוי דוע םירבד םיאצומ וה ואו ₪

 םה בשומה םוחת לוטבל םימוצע רתויה םידגנתמה יכ ,היסורב הלשממה

 הלוגס םידוהיה תא םיצחולש אריגה ןיחלהש םושמ ,סוקמ לכב .םינומנה

 +:"רצה ןמ, .תירידח הסנכהל איה .הסוומו הוו

 הקירבור .  םירבגתמו םיכלוה םהש אלא רוע אלו .ולדחי אל םושווגהו

 יםיילארשיה םוגותעב העובק התשענ רככ--םושוזנ-ק

 תאצל ,רתיהל וכז אלש ,םיבולעה םידוהיה לש םתעש עוגה .הרכונב

 לכ תא םיבזוע םה  .תולגהל םידמוע םודוהי תואמ  .שמחל בודק .העוצש

 רשא םשוכר לכ תא ןוה אלכ םירכומ ,םהיתב תא סג םהמ  םירחאו ,טחש

 ררבל גרוכרטפמ הדוקפ הלבקתנ ריווט ךלפב = .ןאל 'תעד ילבב = םוא)
 לכ תא ךלפה ןמ תולגהל רהמלו םידוהיה לש הבישיה תוכנו תא

 רכחסאמ -,רימ תישענ .הקידבהו .םהלש הכושיה תובזב קפקפל שיש

 תוכז = תנתונ הניא 'תונברה יכ ,ואצמש ינפמ ,הדעה:בר תא |שש
 רמוע אוהש ןויכמ .ירוהי ליח קוחה יפ:לע :תושעל לידגה הודבמוז

 יאשרו תיכלממ הדוקפ אלממו תוכלממ הרשמ אשונה םדא תקזחב מירה 030
 ןוכנל אצמ הזרבמוד ךא | .ותדוכע ימי םות רע םוחתל  ץוחכ םג תשע )ה

 .םורוהיה םילויתה לכ תא ריעה ןמ חלשו דמע ןבלו הטלאי תא "וחש

 רתוי העושיה .תוניעטמ םידוהיה ותש רבכ יכ ,ואצמ אפרמה תומוקמגו
 םופוסומ קסרובולסיקו קסרוגיטיפב ,םידוהיה .תא םשמ * םושרגמ ןלוחתה) ומ

 *לוספל, ,םיאפור םוקמ םיאלממה היפימוקה ירבח םירצופואה = רמולכ אפו |
 ,םשרגלו  ם יקדבנה .םידוהוה תולחט ₪1

 םאה ? האולמב םישורגה תמישר לכ תא רוסמל רשפא םאה ןא

 רוסה .ןליחתה = בווקב יכ  ,תועירי ומסרפתנ הינמרגב םיידוהיה םינוחעב
 ,לעשו רעצ לכ לע םהב תוכהלו םירוהיה לע לפנתהל פק

 ופ םישרוגמה םיטלמתמ ,בויק רורפ ,הקרובולסל ,ותמאתג תועיריה םנמא)

 םילפונ תחפה ןמ םיטלמנהו .הנמת בוגינר'צ ךלפ לעו םוחתה ךותב תאצמנ ₪

 םויו םוי לכב טעמכ ,םתוכהלו םידוהיה תא םיפדור וליחתה םיקיגזוווסה וחפלא
 בר להק ףסאתמשכ .החומ ןיאו ,םישנו םישנא  ,םינטקו  םילודג .םודוהו םינמ
 :תיבל םלכ תא םיליבומו םירטושה םיאב לועה דגנ םוחומשכו .םינמה דיל
 סהל השוע שיא ןיאו ריעה ינב לכל םיעוריה םילבנה תא םיררחשמו תוקע
 + םויוהי תורשע םינורחאה םימוב ועצפנו .ןכוה ןֶכו ו

 +.י!בויק ישרוגמ םהל ואצמ רשא "טלפמה-םוקמ,-/ש לכרע וה

 התדובע תודא לע ןובשתו-ןיד המסרפ המודה לש תיטדקה היצקרפה
 ידיל האבש תומשיטנאהב םג עגוג ןובשחהו ןידה * .תושולשה היפסה
 םינמיה םידוהיה דגג ולהנש המחלמה תא ןמסמ ח"הודה .תישילשה היטפנ

 רשא לכ תא ןובשחו-ןידה רסומ ןלהל = .םיארבאיטקואה ןמ .קלחו םיומואלל'
 האלמ וו  היפסב יכ  ,תודוהל ךירצ םנמאו = .םירוהיה  תגגהל .םוטדקה ול

 ,היוארה הדטב ,תילריביל .הגלפמ דיקפת ,הדיקפת תא  תימדקה ח
 תלאשב םיעגונ  היצקרפה ימאונ ויה הבצק וזיא לש  התעש העינממ

 תעשב ורכד ןכ הנה

 הלכשהה:ןוירטסינימ תבצק לע  ורברשכ | ;םינפה-ןוירטסינימ תבצק לע ונרש
 היצקרפה םשב החמ בוירגניש ;םידוהיל העבקנש המרונה דגנב יקסלוקינ החמ
 :פיצש ;האופרל אבצה תימדקאמ םידוהיה תא איצוהל היסימוקה תעצה דגנ
 אשנ בולוארק ;"ךורע-ןחלש ה לע ינשה בוקרמ לילעהש תולילעה לע הנע :ןיק
 וווע םיטדקה ;םיטפוש תויהל םידוריה לע רופאל העצהה דגנכ םח םואנ
 תחונמ לע ונדשכ ;אבצה תדובעל םידוהיה תא לבק ילבל העצהה תא ליפהל
 םויה תחת תבשה ימיב חוגל םידוהיל תושר תחל םיטדקה ועיצה ןושארה םוי
 דננ בוירגנישו ב'צידור וחמ יברעמ:ינופצה לכחב הבטסמיוה תלאשב ;ןושארה
 ,םידוהיה לש םהיתויכז תא ליבגהל ץפחה

.% 
 צל ז .ץֶרֶאל-ץוחב

 םורפסמ םואצומ ונא "פנאילא,ה תולועפ לש 1909 תנשל ןובשחוהןודב
 ! תאזה הרבתה לש רפסה:יתב תוחתפתה תודוא לע םינינעמ
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 0.1 זז רב
 ס%ש

 וקורמ ב 1865 תנשב דסונ "סנאילא,ה לש ןושארה רפסהיתיב

 :הז .ןפואב "סנאילא,ה לש רפסה:יתב םיקלחנ תוצראה יפל .ןא וטי ט ריעב
 ,יע ב ר א ב --- הורגלובב  ,םירע ר ש ע ב רפס"יתב וז .הרבחל הל .שי .וקורמב
 תיפאב (א : תיאיסאה היקרוטב ,ה רש ע  ע ב ר א ב --- תיאפוריאה היקרוטב
 (ג  ,ע ש ת ב --- לארשי .ץראו תירוסב (ב ,  הר ש ע ם ית ש ב -- הנטקה

 --- םירצטנ ,.תחאב -- םילופירטב , ש מ ח ב -- (םורהנ םרא) הימטופוסמב
 ,.שלשב -- רו'גלאב , ששב --- םרפב , שלשב --- םינוטב , שלשב



2-2 8% 

 ,תונידמה לכמ םיבלפה יריצ הב ופסאג :הירגלוב תריב .הגגח לודג גה
 ונב .לכ תא .רזאתש ,תיבלס תורדתפה ארבל תנמ לע = ,היסורמ םג הז לבבי
 .םהיקרועב לזוג יבלס םרש .,"םיצחלנ,ה םימעה

 םינטקהו םילודגה םובלסה ימע לבל תופתושמה. תויטנה לע .תואל .ומכו

 הלומעתו םידוהיה דגנ הקזח תוררועתה תעש --- חירגלובב = םיחרןאה \ ואצמ

 ,םימזרגופל
 :רטסונימ לש רלוקריצה ךותמ . תוארל רשפא הנכסה העיגה .ןכיה דעו

 ,הלשממה לש ימשרה ןותעב םסרפש  ,םונפה

 םילבנ םישנא וליחתה הנורחאה תעב יב ,תוקיורמ תועידי יל ואב

 ירכ (תונוש תועומש | םירכאה ןיב רוחיבו  ,םינשותה ןיב םיציפמ ער ישרוח

 ץראה יחרזא ,םידוהיה דגנב תופידרו המטשמ ,תדה תאנק ןהי לע ררועל

 םידחא םירפכב ץיפהל םיעודי יתלב םירוטטיגא םמצעל ושרה ןכ הנה .םיולשה

 םרב םישמתשמ | םירוהיה יכ ,תמסרופמה אושה:תלילע תא בונומ לילגנש

 היצילופה ידיקפ םג ועתנ םינוש תומוקמב יכ ,רבדה ביצעמ הומ רתויו .םירצונה

 השעמ היה ךכ ,תמא ירברב ןתוא םילכקמ םהו וללה רקשה>תועומשב .ןימאהל

 תיבב הקידבו שופח השעו .ךלה תימוקמה היצילופה יריקפ שארש ,ןוווילפ רעב

 םיער םישנא רבח ידי:לע תטשפתמה ,ןללה תועומשה ךמס לע יטרפ שוא

 השעמ ירי לע אובל תולולעה תונכוסמה תואצותה תא בל לא ימושב ,םיאטחו

 וזחאי | יכ ,תולילגה יריקפ לכל הוצמ ינא  ,סיירוהיה םיבשותה  דגנכ התסחה

 תומדב הלגתש ןיב ,תאזה הערה הלומעתה דעב רוצעל תויואר תולובחתב

 לע םירבועה לכו .סופדב םירמאמו םיזורכ תצפה י"ע וא ,הלפתה- יתבב תושרד

 י"ןירה רמוח לכב ושנעי שונע וז

 1וצרבז התופיקתב תפומל : תויהל הלובי םינפה-רטסינימ לש וז = הרוקפ

 יובאו יוא לכא ,ףקות לכב תימורגופה העונתה תא אכרל הכותמ ףקשנה רובכה

 לכבו ןמז לככ םיקו יחה םעל יוכאו יזא ,הלאכ םיכרדב תינקנ ותחונמש םעהל

 ,.ישעב-רה לעב םוקמ

 השענ אל הב דע יכ- ,ררבוה ןילרכב התיהש תולהקה חב-יאב  תדועוב

 \תיסורפ לש החרזמ ךרד םירבועה  ,םידוהיה םידרוגה תבוטל ישחומ .רבד .דוע
 ,העיסנה תואצוה ילבו סהייחל םיעצמא ילב ךרדח םא לע םיראשנ .םהמ םובר
 תובדנ םישקבמו הינמרג ירע לכב םיטשפתמו םיכר םימי םיללוגתמ םהו

 תוילארשיה תולהקה תדוגא, .םהל הנתינ אל העושתו םיבידנח יחתפ לע םירוזחמו

 אל הכ דע ךא ,םיללמואה םירדונה  תבוטל רבד תושעל אופא הרמא ."הינמרגב

 תא דחאתש השרח תוודתפה אורבל םיפסאנד וטילחה ךכופלו .הדיב רבדה הלע

 הדוקנל הדובעה לכ תא ןווכתו תולהקהו םידעוהו  תונושה .תופוקה תרובע

 אבל הדיתע תוודתסהה .םיינעה םירגהמהל תישחומ הרוע טי שוהל- -תתא

 האופר תרזע ןתת ; םיעצמא ילב ךרדה םא לע םיראשנה םירגהמה .תרועל
 תוכשל דךםית ) םברדב בכעתהל םתלחט תאפמ  םיסונאה  ,םילוח .םורגהמל

 תוכשל ררפת | ךכל םיקוקוה הלאל הדובעו תורשמ איצמהל ,הדשה=ירעב

 תאמ הכימת תלבקמ תיללכה . תורדתפהה . לובגה ירע לכב | תוינויצמרופנוא

 + ןהיתוסנכהמ םיזוחא ינש לש םוכסב תוילארשיה תולהקה
 -לעש  ןוספיליפ ןוטרמ רוספורפה 4 רחכנ השדחה תורדתסהה אושנל

 < | .התמשגהל הברה רועש אוהו הדיעוה הארקנ וש
 םשל ונכשא ירוהי לכ תא רחאל השענש ןושארה  ןויסנה ,אופא ,והז

 השדחה תורדתפהה איבת תמאב יכ ,תווקל רשפאו ,םידרונל הרוע .תרטמ
 . םיאצילגהו םיסורה םירגהמל תיערא הרועו .הברב

 ,א"קי תרבח לש תיללכה תותנשה הפסאה הלאה םימיב .התיה ןירפב

 הרבחה תולועפ רבד לע הצרה אישנה ..ןוספיליפ הוספוופה לש ותואושנב

 תפיסוה הרכחה ,םינפהו םינוגה תובורמ ויה יכ ,ןהילע .ריעהו תפלוחה .הנשב
 תוצראב ,הדנקב ,הניטנגראב ,לארשי ןיראב בושיה עוצקמב הישעמ תא תושעל
 הכאלמה תצפהל הרוע ,םיטפיגולוקה בצמ תא ןקתל הפיסוח ,הקירמאבש תירבה
 םוינעה םידוהיה לש םבצמ ןוקתל הברה הרוע  הרבחה .רועו  ,םידוהיה .ברקב

 האולההו ןוכסהה תווכחב הכמת וז הרטמל .היצילגבו הינמורב  ,היסנרב

 לש  םוכסב הולמ"תופוקו תורבח ז"פק .וכמתנ רבלב .היסורב .הלאה .תוצראבש

 לש תופוק םירשע א'ק! לש הפסכב ודסונ היצילגב םג .לבוו 0
 יקנרפ ףלא האמ לש ןוה םע האולה:תפוק .הרסונ םילשוריכו הולמ

 הלש םיטסינולוקהל .ןובשחה  תנשב א"ק' .הנתנ ןללה .םיטיררקה דבלמ
 הניטנגראב ,ם'כורא  םינמזל  תולודג . תואולה  תימוררהו תונופצה - הקירמאב

 | העהמאה, 'עמסוקהשוה 0. 140200 8גתגהפמהה ץה.| % 95.

 ה הז .ןפואב .םישוררה םירישכמה לכו הנקמ  תונקלו םיתב ןינבל
 "טוד 605,875 לש םוכס הניטנגראב בושיה ימרצל הרבעש הנשב אקי
 :םילודג המדא:יחטש תינקל האיצוהש ןוממה

 וש הפסאהב |. הולגנאב ףינפ א"קיא החתפ הלאה םימיב
 עה ,ןודנולב םידוהוה ילורג םעפה ופתתשה ןולרבמ ואבש הגהנהה רעו ירבח
 , ןוינח . תימואל הרטמ םהל שיש םולעפטב ןפתתשה אל סהימימש , םולודגה
 תופחטנלופ וז הרכה יכ םה םיחוטב , הרתו המיא םהילע הליפמ הניא א'קיא
  ווטקירידה .'תוינוכוש , לשו תולרבהה לש והשמ ףא ָהְלילח הב ןיאו איה
 ל היטפמיכה ישחר תא עיבהו הפסאה תא חתפ םיאצייוושה םיקנבה תרוגא
 הע תוחטבהה ךמס לע  ,הרבחל שיש תוכוטה תוריתעה לע .אבנ ןכו הרבחה
 ךומככ יכ  ,רמא ריזיווה שאר . א'קיא ישארל היקרוטב לודגה ריזיווה
 40 תמ לע ואובי םא , םירוהיה = םירגהמה תא םימלשומה ולבקי בר
 [ וו חמש .הכלממה תועקרקמ רוכמל חיטבה הז םע .הכאלמב וא רחסמב
 [ נו יהכוע .תויהל וצפחיש ,  הינימורמו היפורמ םידוהיה םירגהמהל םילודג

 5 ,םורחאו גרובזניג רודיסוא , גיסונ רירפלא לש םימואנה ירחא
 , ! וז הטלחה

 לכ ופפאנש ,םרקה ןיראב ילארשיה בושיה תא תוכרהל םיפאושה,
 "הולכה תידוהיה תינויצוינולוקה תורדתסההל ילגנא ףינס דסיל הוב םיטילחמ
 שואה ופנכנ דעוה לא ."ןודגולב רחבנש דעו דומעי ףינסה שארבו ,(א'קיא)
 !עעווטנלופ הכרה  .הדילמ םילגנאהו םיזנכשאהו םידרפפה םידוהיה ירושע
 ,הרכחה תבוטל םילודג םימוכס םיבדגט םה יב ,ועירוה םירינוילימ

0 

 : ,תיתורפס תועיִרָי

 "םולש לש יולגה וכתכמ םפרנ םירוהיה  םינותעה לכב
 [ןונל רוועל םה םג ואבי יכ ,םידוהיה םירפיפה לא םכילע
 ןווווחל עיצמ = רבכנה  רפוסה ,  הזה | ץיקבג םיברה .תופרשה
 ו, םשב .רחוימ .רפס (תיסור ,תירוהי ,תירבע) תונושל שלשב
 שעה רע םירפוסה ןמ ,וב םיפתתשמה לכ "שא  ,"שאה
 [ןו וחומלשב רפסה .ריחמו ,םהדובע רכש ולבקי אל  ,ותריכמב
 ו! האירקל ונענ רככ םויה רע ,םיפרשנה תבוטל אופא שדקומ
 [ הנ ירחוסמ הברה ,םיריהיה ויחא הרצב .שיגרמ .בלמ האציש

 :שנוכנה ,םינותעו םירפס ירכוממ םגו תויתוא-ירדפממ ,םופר-ילעבמ

 ןוומ קרו ,הוה "שאה רפס, תביטל םנואמו םנוהמ בדנל םליכ

 [ןיגה לא איצוהל השוררה תוררועתהה .האב אל ןיירע .םירפיסה

 )ל האנ וז תוהמהמתה יכ ,תווקל ונא םיצור .הזה ןויערה תא

 [ולנק רשא ,םינקסע ןורסחמ םא יכ םירפוסה בל תורידק ךותמ

 ,ינט .ורהמי אל  םנמואה ,םרורסו םיצבוקה .תכירע תא םהילע

 "וה המל .תאוה הדובעה לא תשגל ,םיעמשנ םהירבדש ,םירפוסה

 : *..!? םינורחאה םה

 4 רמ יריל .הרפמ הירטסואב םירבעה | םירומה - תרונא

 [וולל דעונ חולה וז הנשל = יתורפס חול .תכירע ןיימשפרש
 חוו  ,םירופסו = םיריש  ליכי = אוהו םינש 10- 8 ינב .תודלוו

 תורוטסיה ירמאמ ,םילורג םישנאו םירפוס תורלות ,תויללכו תוידוהי

 נט לכ לע תטרופמו .הבחר הפקשה םגו תודיחו םילשמ ,ערמו

 .הנשה ךשמב יאציש םירענלו םידליל ארקמה
 :תבתכה י"פע תונפל ךירצ חולה ינינע לכב

 או 80181010 הסר (0811210מ) 8

 ּ יגרבדלונ ל +' .איצומה ,םונאיורד ,א ךרועה
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 6  .ָאליק י/, ןוא %/ ןופ (סעקשיפו ןעואד וא
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 לע 1910 תנש המיתחה תנבקתמ

 תורפסל ישדח יתע-בתכמ +
 ,םייחה:ינינעלו עדמל תלשה,

 ,(188) ז"נרת תנשב דסונ
 " : ץראל.ץוחבו היסורב המיתחה יאנת

 ! ,ץראל-ץוח ףסכב הז ךרע יפכו לבור 8 הנש יצחל ,לבור 6 הנשל
 :תואקרסב .חולשל רשפא .'פוק םישלש תכותבה יונש רעב

 םג ,אטסופה תאחמה רבלמ ,ונל חולשל םיכירצ ל"וחמ םימתוחה
 ,תקיודמה םתכתכ תאו ףסכה חולשמ תא ונועידוי ובש ,דחוימ בתכמ
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 .קוטסילאיבב יקצופיוו םש לע הרות-דומלת
 םע םיחמומ \ םירומ :.ינש םישורד

 ,םייללכ .םידומלל דחאו .םירבע םידומלל
 .לבור .תואמ .הנומשמ .תוחפ

 ןמזה ךור | .תציבר הש

 לש .הקיתואילביב, לודג ןוחרי. תפסותב ינווצמרופניאו :ינידמ  ,ותורפס ימוי" ןותע

 . "ןמזה דה

 %תולשמה םע המיתהה יאנת
 :("ןמזה רה, לש הקיתואילבובה, ילב) רבלב "ןמזח דה, ןותעה לע

 חולשמב) ל"וחב ; לבור 10 --(עובשב פ'ג) לוחב ; לבור 8--היפורב : הנשל
 . לבור 13--(ימוי
 :"ןמזה דה לש הקיהואילביב,ה םע דחיב "ןמזה דב, ןותעה לע

 ל"וחב ; לבור 12.60 -- (עובשב פ"נ) ל"וחב ; לבור 10 -- היסורב : הנשל
 9 + לבור 15.60--(ימזי חולשמב)

 ,רחא שרחלו הנש עברל ,הנש .יצחל םיריחמה הז  ךרע יפלו

 דחא | ,תובחר תועודי
 אל הנשל הרכשמה

 .הנליווב אצוי

 "םלשה ךורע, רפס -- "ןמזה דה, ימתוחל םרב
 תורפסל הבר הידיפולקיצניאו .תוכיאה ברו .תומכה בר ןוקיטקיל
 ---לופכדרצ :8.600---תונוילג 450 ךרעב ליכמ .שרדמהו דומלתה
 ,טוהַָאק (רדנפכלא) הדוהי ךונח יבר תאמ ,דומע 0

 םירואיב םג .אוה ללוכ ,לודג .םילט רצוא ותויה דבלמ םלשה ורע, רפס
 ,םיקגע תדובע ,הלודנ הדובע םישרדמו | דומלתב ל"וח ירמאמ הברהל
 םיגש ש (חו,םיר שע ךשמ .'םלשה ףךורע,ה לש ורודפב טוהאק ברה ךבע

 םימכחהו ,לודג. םוסרפל ותעשב הכז הז יזואידנאַרג ןוקיסקיל ,תופוצר
 תמלש 'ר ,ץג ו צ ל"טיר ,ר ג יי ג םהרבא 'ר ,ל י ק ג א ר פ הורכז 'ר םיקהבומה -

 םירומיפורפח םינשלבהו ןיקסנילומ ם פ"ר ,יבברה א"אר ,ריבוב
 ודיעהו "םלשה ךורע, רפס לש וחבשב .דאמ וגילפה 'וכו ששי לידו רילימ
 תורפסב ןוידע אב אל הוה רפסכ יכו אתירואל. רקי  רצוא אוה יב , וילע
 . : + תילארשיה

 הגושארה ותאיצי תעשב ,ל"ז טוהאק ברה לש "םלשה  ךורע, רפס
 ,ב"ור 45--40 ךדעב היסורב וריחמ הלע

 וריחמ הלע ןכ לע ,,שממ תואיצמה רקי  אוהו ולזכ רכמנ - הנדואהו
 יכ"ור 70--60 ךסל ושכע -

 ויתופוטוה ל5 םע "םלשה ךוהע, .רפסה תא הסיפדמ "ןמוה דה, תאצוה

 < תבושמ ריינ לעו :ןיוצמ .רודיהב .,ראופמו לודג .טאםרופב תוטטשה םוש ילב
 עברהמ לחתה הנש עבר לב דחא ךרב , םולודג םיכרכ :רשע םינשב דאמל
 . 1918 תנש טראמ--ראוונאי> עברהב המנו 1910 תנש "ינוי--לירפא

 רואל םיאצוי ."םלשה ךורע, לש םינושארה .םיכרכה תשלש
 ,ינוי :םישרחה .ףוסב ,1910 תנש ךשמב "ןמוה דה, י"ע

 . תבאקידו רבאיטניס

 ליכמ ,"ןמוה דה, תאצוה ,'םלשה ךורע, לש דדו ב ךר ב לב
 988--הטראווק .לש .לודג טאמרופב תונוילג 36 ןמ תוחפ אל

 : . דומע .576==דצ

 :"ןמוה דה, ימתוחל .דדוב .ךרכ .לב לש חולשמה פע ריחמה
 לבור 1,860 קר תונידמ ראשב :לבור 1,50 קר היסור תנידמב

 :5פרדאה

 1 כ-0[ כ*. חהפהה.
 זנח -ןז\ 81 בא". \וומה (1ווגפפ]8מ6 .

 טָעַמדְווָעג :זיִא .םָאוו ,שודוי ןיא .טָאלפנָעּכָאוו ץגיצנייא

 :.טפָעשָעגצְלֶאה םעְר לָעיִצְעפס

 -=-- .רעלדנעהצלאה רעה, ==
 1,50 'זיִא .רהָאי ףוס וכ .ופרפ:טטנעְמָענָאּא
 / : עיצקאדער רעד ןופ עסערדא יד ,

 תהסהה, >0ק00הסההה 3. 35 סההנסו
 < 10 10 הס

 תפומהמ קהה 3606א0ה הוז דקה 030002 025- -
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 רע לוי 1 ןמ המיתחה תלבקתמ
 ןשי .ידליל .דיחיה .ריוצמה .יעובשה .ןותעה לע

 ו
 לובש 'א .םוי לכב רואל :אצוינ

 נח 49 הנשה ךשמב םימתוחהל תוחלשנ ול ףסונ
 יוז 1 0
 4 .שדוח לכל תחא תרבוח
 בקמ הנש יצחלו הנשל םימותחה--,םנח סרפ

 .תוקונותל ירבע-יסוה םיכ-לש-ןולמ
 ץנרל ,'ר ל הנש יצחל ,'ר + הנשל :המיתחה ריחמ

 פס .ן םיורוטסיה םירופס םיאב "ריעצה .לארשי,ב
 ודוטלה תודגא ; תויפרגואיב ןערמ-ירמאמ ; םירוש ן םירוהוה ייחמ
 ₪ המ לכ ללכבו תורבע הקינורכ  ןונומכה ימגתפ  ןלארשו ץראמ
 - + ןונינקלו םמעל הבהאה תא וניתוטועפ בלב

 תוקונותל תדחוומ הקלחמ םג שי "ריעצה לארשי,ב
 ואהיונינפ תואב תאוה הקלחמב =, "םינטקה | וניתויחאו
 3 ,בבלמו לק ןונגסב .תובותכו תוקונותל תורבועמ

 ו םופיה .ויוויצב ןייטצמ ?ריעצה לארשי, ןועובשה
 ותטהמ  לפונ וגיא הזבו  ,םיעבצ השלשב חבושמ | ריונ .לע
 . ל"וחב .םידליה

 סה -19תהצ6המ 11. ₪. מ.
 : בה:

 אהז6קמהססה. תץ6., טתהאתוה ,!0ץז0 [!3קהאתה".

 חג חסההתסהה 6 1-20 [סהה ₪8 1910 סה
 4-5 (88 9-06 107 20ת10) ,

 הפה צ0 ספד 0-חס ה מדייזמסאשנס 1
 הוזימש גךיצ זזענס תמנע

 | 4 "כ
 ןווחטוהווכדס פסיפיק

 ((| סת 318018)-

 הטסזסהאאטפ 0דקה5תמפו
 האמ|ה 607 ₪ ס| 7) 1185 הקמ קסמו

 00קתומו פסחק0-| 8) 9העקהההטהתוה ע0070008-

 5 600010808 33 תהא וג :
 -הק6הההמסדה106018| 0) א קסההא8 60000802 3

 5 200018 זז 38 ץ60280גמ 81
 10) אססהאאה טוזודקההוז

 | 11) סנסהט0ד0א88 6.

19( 65070. 
 18) ו הס מ13 00ה005.

14( 60 
15( 11100 : 
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 0 אסהז-), 0185 מ 5 0 הו

 ירא ,8302518%, 065080%5 20 200 0

 0הטסאמחמש, אקסבזמ תהה0הההקה ח 06תן8%5 6808809-
 ו

 דו - סמ

 ₪1 071805 ( ממ -
 זה 6016-8000 01))
.110181 6008086 

 החג גז 13007085.

 98008 0 53ק08%', הו קהה|סהההה 6

 וה ההאההה  קסהסת]ה הק1סאה תש ץמס6המה 888606-

 0008 ז 3813 068005 ₪535 0616-0000

 .-- ָדטססתתהסהח1 א 1, ה.

 הא הס 1-20 .1חמהקה (םגז5'501 65 6098091- |
 : דו נחה 01005 2.50 ₪

 5 1-ע0 0828608 >-

 ₪3 חס חווסוו8 8,308 מד חקהאהה86708 80 80585
 \ תטיודספפואהמ 4000 10והא-

 6108 ךסהמאס 05 1 המתהקה,1 המק5הא| 1 ןסהה 1 8

 \הק005 ססההאמוה א 00
 :יה5ד קם קח, 00087 -



 ---- -. ןעובש
 , לארשי  ץראב - לארשי | םעל  יולג"טפשמ

 .ישימח םוי = לכב  אצוי .(סיוג .תמלגורפ)

 + רמיהנפוא ץנהפ 0 + תומ-לא

 ,הפצמה לע ל
 4 ."םידיחי .םידירש, 8
 , . תלוכיו .ךרוצ (ב

 ,.קילה מש .6) . תוקפפ תעשב 6%

 2 : : +ץירויג א 5 ב םירשעל 4

 . ןהב .בקעי .(יש  :םירחא םימש לע 5

 .ןמטפה  ףסוי . ' :ש) .היגלא 6

 . םירפס רכומ ילחנמ ,.(ח"י) תשעמה רופס , המלש :יוח

 כ ל . בולוקוס .,נ . (ףופ) םואימורוב ערואמ 5

 . .ןילייב א ,שירק

 + בהובא .(וו)  ..קוחרמו :בורקמ 9%

 / 0 , .(םוטרש) ,יקסדשרב ,י 1
 . דמלמ .מ ,ש ר'ר .0) ,הילגנאמ םיבתכמ 1%
 0 : / .היסורב ,9

 .לארשי ץראב +
 , תונויצב 5% 7

 ו , .פוק 88 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לכוו % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל : היפורג ב -

 , ללוד ₪ */ג הפירימאב ,בניליש 9  הולננאב ,קרטמ 9  הינטרגב , םירתב 10 היראגנוא.הירמסואב : ל"וחב

 .תנש עפרלו יצחל הו ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנופ 10 לארשי ץראפ

 2 , 0 ,8 30 הסירדאה יונש דעב

 פק 60 םידומקח ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רומעה לע -- .םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ רע: : תוקדומ ופ
 ל +

 :הסירדאה



 המיתחה תלבקתמ -ש*

 הפמעמה לש ןושארה דומעה לע םימושרה םיריחמה פ'ע

 , 'המידק, .תואצוה .תאמ
 , ע"רת  תגשל "המידק חול,ה לש ולרוגב התלעש הבורמה החלצהה

 תועובש: השלש .םינש ךשמב יכ דע  ,גרברלוג ,ב .רמ לש :ותבירעב .אצוש

 ןילע האבש הבשל תרקכה םג  ,הזה "חולה, ןמ תואצוה  יתש ווכמנ

 ,עבק תאצוה "חולה, תא תושעל "המידק, תאצוה תא הרוע. תידוהיה תונותעב

 ישומשה רמחה רבלמ ,לוכו (1910- -11) אע"רח תגשל "המודק, חולה

 : ללה .תוקלחמה 'תא .,גוהנה

 .הקיטסיטמסל . הקלחמ 1
 .ץראה רודכ לכ  ינפ לע םידוהוה רפסמ (א

 בשומ (ד .םירוהיה לש היצרגימואהו היצרגימאה תוחול (ג ,םלועה לכב .תובושחה

 םהושעמ יפל היפורכ  םידוהיה םיבשותה (ה  .םיכלפה יפל היפורב םידוהיה

 ייחב םודוהיה .תופתתשה (1  ,םירבדה פחי םיתיכומ  תזחול .םע ,םדו:הלשמו

 םיבשותה (ח  .אבצה תדוכעב םידוהיה תופתתשה (ז ,בשומה םוחתב רחטמה

 ,חינמרג ,ןרגנואדהירטסואב םידוהיה (ט ,םהלש תודמעמה יפל .היפורב .םורוהוה

 . םדו:הלשמו םהישעמ .יפל הונמור

 .תודסומ .[ז

 :הירטסוא ,היסור ידזהי ינינעב םיקפועה תורסומ (ב .לארשי ללב: לש (א

 :םייאנותש לפהו םוונויצה תורסומה רואת (ג  ..הינמרגו .הולגנא .,ןרגנוא

 . תינויצו תידוהי היגולונורכ .[

 ,לארשי"ץראב תוידוהיה תובשומה לש .רצק רואת 1"
 תירוהיה תימואלה .העונתב .םיבושחה םינקפעה .לש תורצק תודלות

 .(םהיתונומת .םע)

 , הלאה םינקפעה .ימגתפ 1
 .םימפרופמ רתווה םירוהיה םעההירוש. לש תואחפונה 1
 .תוצראה לבב םינויצהו םידוהיה .םינותעה תמישר .1

 :ןהיתוצראל תוינויצה תוצוכקהו תויצרדפה לש תואפירדאה תמישר 1%

 .םיונויצה .תודרפומהו םיקנכה לש םינופוקהו תוינמה לש ריחמה תוחול .+ +

 ,הרבעש הנשה לש הז' לע .וריחמ הלע חולה לש תומכח .יובר ילגרל
 -= קא 10 פאק 15. הלשמה ילכ רלפמפקאה .ריתמ ':ןניוה
 םע 'ו 6--.םקא 80  ,חלשמה ,םע 9.60---.סקא 55. ,חלשמה םע 'ר 0

 ,רלפמסקאה 'ק 10--.סקא 500 ,חלשמה םע 'ר 11- -,םקא האמ ,חלשמה
 : תועדומ ריחמ

 .ר 12- --דומע יצח ,ר 20- -םינפה ר ה א תועדומ לש דחא דומע רוחמ

 ! 4 ור 6-- עבר
 עברה 'ר 15 ,יצחה 'ר 25 ,רומעה 'ר 40- -ע צ מא ב וא םינפה ינ פל .

 רשאב  ,הרבעש הנשב הרקש ומכ ,הולשמב .תונקיד-יאמ  ענמהל רב >
 "המירק, תאצוה ההע  תשקבמ > ,ןמז"רזהאבו : .רחא .תבב .תונמזהה .לכ .ולבקתצ
 .סהיתונמזה תא תולשלו םידקהלו רשפאה לכב :םיזירז תויהל  םונימזמה תא

 ,טסוגואב 15 םָוי אוה תוערומ תלבקל .ןורחאה דעומה
 ךליאו .סקא הרשעמ ג םינמוזמב קר תולבקתמ תונמזה

 י"עמאגבאנ ב, םג

 לש .ותפירהא .יפ לע ,חלשל .ךירצ ףסכ לש .תואהמה

 ₪ ה 000 םוותפווה-

 תוורוהיה  תולחקה (ב

 םיחלוש ונא

 תירבעה הידפולקיצנאה | ןמ יעיברה קלחה רואל אצו

 ,1911 ךאורבפ- שדהב רמגוי ישימחה .קלחה =
 הנתמב .ולבקי םימותחה ,רצואה יקלחב ףימושר :םימותהה .תומש

 תירבעה תורפסב םירחבומ םירפס האמ, לש םרטנוק
 .תונוש .תועוצקמב

 ,קרמ /18 וא רלוד השלש חלשמה םע רב ךרוכמ קלח .לכ ריחמ
 לא :ונפי .םירפוסהו םימתוחה

 1. .י םופסמאוס תה 165 986 7080וצהצ \0וז 0%, 0
 ,אשראווב "הישית,: תרבחל .ונפי .היפורב

 רעגרובמאה
 ןעוורעסנאק-שיילפ

 ןּוא
 טקַארטסקע-ןאילּואב

 קירבאפ 0

 ןרשכ = [[, 5 !! ןורשכ = "ז,=-!!רשכ
 טריוורעסנָאק ו :שיילפ ענערעישרעפ /40  -דשאמ

 6 .אליק /, ןוא מ ןופ (סעקשופו ןעזָאד ןיא
 שמ 0 טונ וצ ןיוש זיא "ן ז , קירבאפ רעגרובםאה יד

 ..(תופוע) לעגילפעג ןוא ןע שיילפ ענעדעישרעפ ןופ .ןעוורעסנאק
 \ .טאה ןעטבירעג עועיד ןופ גנוריוורעסנאק עטוג עגעטלעו יד ראפ

 : לאדעמ םענעדלאנ ןייא ןעמוקעב "ןז, .קירבאפ
 ו פוו) טקארמסק ןאילּוָאב "ו 2 יד טרוצירבאפ טצעי
 4 רוג טסָאק סאוו , טקארטסקע עקטי לפ 1 ןופ , סעקטילפ ןיא 1
 ₪) .- ,עגימפאהק אמש ,עטוג זאלג א ןעמ טסוקעב .פאק
 ..עויוה וצ טגיטרעפרעפ טרעוו סאוו , ןעפוו יד יוו יוזא

 = עדעו רופ ךיוא ראבצונ רהעו זיא "ןז, טקארטסקע-] אולואב יד
 .רעפ ןוא ןערעסעברעפ וצ ,ןענאיצאראטפער ןוא | עכיק עמילויוה
 טק טרעוו סאוו/ןעפוז עבילנהעוועג ערעויו ןופ קאמשעג םער ןעקראטש

 "יהעפ וצ טייק בילגעמ יד ךיוא טיג "₪ טקַארטסע> ןאילואב יד
 .נלת | יד טאה םאד ןעד |. ,שיי ילפ ןהא ראג ןעטכירעג לעיפ ןעגיטרעפ
 .שיילפ .ווו טייהקראטש ןוא .ןעטפערק

 :קירבאפ - ןעוירעסנאק יד ןוא טקארטסקע-ןאילואּב יד
 .ווו ו .א ןעטנעדוטס | ,םעקינצאד ראפ ראבצונ טפיוהרעביא זיא "מ,
 .ןוא .,שיוצ ערעגנעל א געוו ןוא ןעגגערברעפ סאוו ,עדנע]ייר ראפ ,ךיוא

 :ןופ יו ןערייל ,ןעוייפש ענעקורט עמלאק טימ גידנעטש .ךיז : גידנערהענרע

 ןיא םויצ עדנוזעגנוא א ןיא ןוא ןעצוה יד :ןיא םאוו ' , טייהקניירק-ןעגאמ

 ו ..ןעדנוברעפ רהאפעג.סנעבעל טימ ךילקריוו ייו ראפ ןעוייפש ענעקורט
 5 ,(ןעליצאב ןופ טריטנאראג טיג ויא וייפש עטלאק עדעי

 ו ! ןעטנארגימע ראפ גימכיוו =
 יאש ענת . "ןז, טקארטסקע-ןאילואב ןוא . ןעווועסנאק יד

 ,ילסא .ךאנ ןעפיש יד ףיוא ןערהאפ םאוו | ןעטנארגימע ראפ ראבצונ סרעד

 יו סאו ,פעד ןופ טעטכאמשרעפ  ןערעוו ןוא = ,וו .ז .א אניטנעגרא , אקיר

 - בעילוצ טצעי רונ ןו* ,ןעוייפש עמעראוו ע'רשכ ןווק טינ ןעבאה

 .ינעס יד אד ןיא "ןז, טקַארטסקע-ןאילּואב ןוא ןעוורעסנאק יד
 . 7" ,עטפאהקאמשעג יש רפי" געוו ןיא ןעבאה וצ טייקביל

 + עויוח- וצ וו. ךיילג ןעו
 :ןש ןופ .דנוועג ןוא  שירפ ךילקריוו ןעליוו = ןעטנארגיסע = יד .ןעוו

 עב וצ ךיו .ןהעו ןערהאפבא רעייז ראפ ךאז עטשרע יד יוז ןעלאז , רעטנורא

 עת :ןופ טקָארטסקע. ןָאילּואָאּב ןוא .ןעוורעסנאק יד .טימ געוו  ן'פיוא ןעגראז

 * "ןז, .קירבאפ רעשירוי

 יח וא טלווו רהיא ןעוו :! ןעטנארגימע יד ןופ  עטנאקעב וא .דנוירפ

 ון ראבקנאד ןוא ןעטונ וצ ןענהאמרעד גידנעטש ךווא ןעלאו עדגערורגימע

 יי יד . ןעגעוו ןערהאפבא ן'ראפ יז  ןענהאסרעה  וצ .טינ טסעגרעפ
 , "ןז, טקארטסקעןָאיִלּואָטב .ןוא

 .ץותולאס 0 ןוא .לאינאלאק עלא ןיא  ןעמוקעב .וצ
 ורעב ועצנאג א רעדא. טדאטש א .לאפאנאמ .ןיא ןעמוקעב ןענאק םעמריפ
 פא ךאג ,  טסנאומוא .טקישעגםיורא  ןערעוו .םירשבה .ןוא .ןעטנארוק-ויירפ
 ! םערדא ןערנעגלאע טיול ןעהנעוו רצ ךיז עטפניק

 0 680-0000838 ₪ 6/0 -9 דוד
 68,300 02600236, 0.-ח.

 ד ה ו 5

 ,וקוטפילאיבב יקצופיוו םש לע הרותהדומלת
 (* .,היכחר .תועידי  םע .םיחמומ | םירומ  ינש .םישורד

 ל הנשל תרכשמה .,םייללכ  םירומלל .דחאו םירבע םירומלל
 ַ .לבור .תואמ הנומשמ :תוחפ



 רש ןכ לע יכ ,תורנכ םילועהו : שרח םע ערו ילוא -- שדח רוד לדג לילגה .תועבנ לע

 ,םינפל הלא לכ ויה םיכרכ יבשוי . םיצימאו * םוקוח ₪

 .םה םתמדא לע החטמבב ,םישלח םירוצי ,םירומ ,םיטנרוטס | ,םיטסיזמנ שש
 הלאה םיננערה לובגה יבשוי תא ואצמ םה םלואו ,תפט  םתעיספו םיופר םהיבצעש אש
 םא ,המראה לא כושל וש
 ןואו .חב העיבשמה לע
 םטבמ הנהו --- דגהו ענח ₪
 ,תוולש = םייניע  ךוהמ ףש

 הסג התשענ םתעימפו
 .רמנה תעיספכ החשוו

 ןסתרובעב םוארי צעק
 םרדעמ תא ומירהו שש
 םיתיאר ןופיע אל .םהיחעוו
 םתשרחמ דיל ברש םויב יזע
 םחצמ לעמ ;םתעירז תנומש
 יתיאר .העיזה הפטפט רחומ/ה
 יבג לא םידומצ םירמושה תא

 ,הליל ,ושאב .םיפדורו םוטמ
 םהפשאו םהיריב םהיגו

 לע םיבכור םיהיאר ;םהינהמנ ₪
 ,חרנכ ימימב םילכוטו םהמש
 ,הרובג רוה םיעפוש :ןםומוו
 ,הזנורב יושע .ולאכ ףוקוה מע

 ולשוח ולאכ וגרוש הל
 .יברקב יבל בחרו רחפ\-ת/
 תורכא לש תומעומ םינש ₪
 תא דיהכהל ןה חש
 ינב  ןולקהו  תודבעה תו
 םייקו יח -- ,םייקו יח = אוה !+ תויחל הז .עזג .דיתע חמו  לבוי המ -- פל

 הריבכ תוישיא תמגוד ושמשב !םירפכב התע חריפו חמוצה ,רודה ותואל היהת תומד חמ

 והדג , 15-ע0 1108 , 1910 ₪.

 ,קניי תדלומ תמראמ םש
 םידעוצה ,םה םינודא רוד ,םישפח רוד ןכ לע יב

 ,עורבלו ףפכהל ודמלי אל
 םידמול םה | בוכרל םלואו ,

 תעדויו ,תכלל ודמלי םרטב דוע
 ,הבורה יפ תא רליה די
 םיכררב םירהוד םידלי יתיאר
 םחילגר קרו ,םילועשמבו
 יראוצ תא תיקבוח תומורעה
 ,םידחא םיבבוש שי רבכו ,םופה
 ,אנה יאודבה םע םירחתמה
 םיתשק -- ,רברמה חרזא
 : !םה םינמא םישרפו

 םימעפל םא ,ךכב המו
 ומד תמקנ הא יברעה םוקני
 -- + הזה רודה ינבמ .רחאב
 ינב לש םהייה  לרוג והז
 םיפיסומ םירתונה =. ןילובג
 המו .םמצע לע ןגהל חכ רוע

 ןגהל חכה אל םא ,עוגל רסחי
 ?ומצע לע

 ונתפמ לע רשא ,תיב לכב
 -ואית  תנומת היולת ,יתכרד
 רתכה םשוה אל ,לצרה רוד
 םע לש וכלמ אוהו ,ושארב
 תא וב חפנ רשא וכלמ ,הז רלונ
 רשא ,תולגהל ,רלוהל ןוצרה
 ולשב רשאו תמ  וליבשב

 ,םעה תור תא הרפמ ותויהב
 . הררהנו

 ,חוחינה חיר ינתונו םיעבצה ירישע ,םיחרפה םה םיכורמ םיניע + תורחהו שמשה  ידלו = ,תיבשימה ידלי תא ,םיח'
 תא םיטשקמה .םיחרפב םיפיה == לולגה תועבג לע םילדגה לע ןואגב םיאשנו םיפוקז םיפוג ,תובוהצ םינפ ךותב תוקרשפ

 ,..דבא אל ,חכשי אל רשא הז לש ורכק םירמתמה םינק ילועכג ,ץופקל תוזירוה .,תומורע תופי םילת

 הד בכר
 ,רמיהנפוא .ץנרפ



 4 מַה לע
 ,הָפ

 ."(ףיביהי יב

 שאיתהל םכרד ןיאש וללה , תססוגו תודהיה תכלוה תפרצב
 םידיתע ;תפרצב תודהיל הבומ תחא הוקת הראשנ דוע :םירמוא
 שי רשפא .היחת לש לט הילע ופיעריו חרזמה ידוהי ואוביש
 אוה יומסו ףיעצ הטוע .ריתעה -- לבא וז האובנב שממ תצק
 תכלוה ,תפרצב תודהיה תססונ איהש המ יפל ,ןיעה ןמ
 .;.וניניעל .תססוגו

 הפכה ןמ ץוח תורהיל רחא קהבומ ןמיס תפרצב רוע ןיא
 רחא למס תפרצב דוע ןיא ;ראופמה "לכיה,ה גג לעש הרורהה
 תכלוה םנמא ,ררשה ידגב שובלה ברה ןמ ץוח תודהיהל
 לעמ היסנכה < רורפ ירחא ,עקפשמ | ;תררויו תפרצב תודהיה
 הרבאש טעמכ ,תירוהיה הירוטסיסנוקה לש הנוטלש ,הכלממה
 ינברל םהל ראשנ רחא ריקפת לבא .החכ תירחא םש תונברהל
 ותוהמ לע רומעל השק ./םידיחי םידירש, לש דיקפת --- תפרצ
 ,ללכ ול ןיא ךרע .וב שי .יפוי תצק--,הז דיקפת לש תיתמאה
 גוארל רימִת םכרה הז  "םידיחי םירירש, ינימ לכ ןכ לע יב
 ולאכ םמצע תא םיאור םהו ,"םיריחי םירירש, וראשי :יכ ,םמצעל
 ןיא ,םימצמוצמה ,םיטועפה םהינינע לובגל ץוחמ ולאכ ,לכה 'םה

 ךכ -- ןיבהל קר ךירצ  ,תוכבל ןיא ,קוחצל = ןיא * ,םולכ
 .ןמז לכבו םוקמ לכב "םיריחי םידירש, לש םעבט

 רשא "םידיחיה םידירש,ה ופפאתנ  םיטעומ = םימי נפלו
 ;םהיפמ *היחה, ,תורהיהל תובוט תונקת ןקתל תנמ לע תפרצב
 : וללה .תונקתה תא ונקתו ודמע

 רובצב הלפת ללפתהל ידכ הרשע ןינמל םישנ :ןיפרצמ
 םימיב םג ןיאושנה תא קחרה תעשב ןיריתמ ;הרותב אורקלו
 םילפטמ שדוקב םישמשמה רתיו םינבר ; רמועב ג"לל חםפ ןיבש
 ,םוירוטמרקב ףרשהל אצויה ,תמ לש ותיולהב

 ,תפרצ ינכר ונקת אל  תורחא תונקת ,הצלה וז ןיא
 ,םה ןה .ןקתל ללכ םילוכי ויה אלו : םיכירצ ויה אל .תמאבו
 םהינינע לובגל ץוחמ ,"םידיחי .םידירש, אלא םניא  ,םינברה
 םוש המצע תורהיל ןיא כ"או ,תפרצב תרחא תורהי דוע ןיא םה

 יבגל | ,תונברה יבגל תובושח ןניאש ,תונקתב  ךרוצ
 ןיאש םוקמב וליפאו "ותרע, ינפל עיפוהל ברה לכויש : תיתדה
 ןיאושנ רציש הז וליפאו | ,ירוהי םוש אהי אלש ;הרשע ןינמ
 ירוהי םוש רטפי אלש ;ברה רמעמב אלש השא ול אשונ ,ופקת
 +יוישמשמו ברה תרועב אלש ומלועמ

 ,לילגב רשא תועבגבו הרוהיב רשא הלפשב ,לארשי ץראב
 ידיָל איבהלו .תודהיה תא :תויחהל ריהעה ,שרח רוד לדנו ךלוה
 אוה יימסו ףיעצ הטוע ריתעה ,םירימטה היתוחכ לכ תא יולג
 ידוהיה רשא םוקמה אוה המ ,ןיידע םיעדוי ונא ןיא .ןיעה ןמ
 תורהיה ינינע ףקיה ךותב תדה ינינעל עבקי  ,אירבה ,שרחה
 תכלוה יכ * ,תואורה וניניע םלואו  ,ודיגי ואובי םימי ,םלוכ
 תבורמ תישענו תכלוה ,חכ הפיסימו תילארשיצראה תודהיה
 ךותב םוקמ םינכרהל םג  שי-יארו ,םינפה תבורמ | ,םיגווגה
 ץוא ינבר םלואו ,םהל רחוימה םוקמ ,תילארשיצראה תודהיה
 ריקפתב אקוד םה םיצור ,םולכ וחכש אלו םולכ ודמל אל לארשי
 םביבס תושעהל שגרתמה לכו השענה לכ ,"םידיחי םידירש, לש
 ---םהינינע .לוכגל ץוחמו .לכה--םה ,ךרע םוש ול ןיא םהיניעלו
 ּ ,םולכ יא

 ,םהילגר תורמוע תפרצב אל :וללה "םיבולעה, םה םיעוט
 ךרד ,תלבוגו תשמכנ תודהיה םשש תפרצב , לארשי ץראכ םא יכ

 י'הנוהכה

 תונורכוב קר המצע תא הלות איהו הנממ הרתסנ הדיתע
 2 ופוי תעק פ'הכל שי םש ,"םידיחי םידירש,ל םוקמ שי םש
 וחיה תכלוה םשש ,לארשי ץראב .ךרע םוש ול ןיאש ,הז
 ענ הרבעו הברה םיפיעסל תפעתסמו תחתפתמו תכלוה ,הלדגו
 םידירשל, םוקמ ןיא םש---הדיתעב
 : ,אוהש לכ יפוי וליפא

 הירש, .ישעמ םה םישועו לארשי ץרא ינבר םה םיעומ
 !ףאכ שדחה בושיה לע ורבע רבכ תיעיבש תונש שלש ,"םידיחי
 ינו וכלמנ םאתפ הנהו ,םולשב אב ומוקמ לע לכהו לארשי
 עדחאל המדנ .רוסא ,רופא ,רוסא :הכלה ושדחו לארשי ץרא
 ןוהשכו ,םרופאל םייחה תא עינכהל חכה םהל שי ןיירעש ,םהמ
 !ווהנקח ונקהו ופפאתנ ,הנכסב "תודהיהו, .ללכ םיענכנ םייחה ןיאש

 םהיתהיפ תא םה םיריקפמש ,רטש לע .םימתוח םירכאה
 עויקפמה םירכאה תא הנממו הז .רקפהב הכוז .ןיד תובו ,ןיר תיבל
 % ,תוריפה תא רוכמל ול םינכוס תויהל םמצע

 ע לארשי ץרא ינבר םה םיטיבמש ןויכמ , הצלה וז ןיא
 !המדנ ירה ,הז דיקפתב םה םיצורו "םידיחי םידירש, לעכ םמצע
 הבושחש ,וז ןיממ הנקתהבש חרכהב םהל
 ,,,המצע תורהיהל םג תובישח

 ץרא  ינברו .תפרצ ינבר
 +.+ 1% ימיכחו

 ו דקנתכ ןוא םש ,'םיריחי

 < לארשי
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 :ואיהה ץראב תודהיה םויקלו ידוהיה רובצה .תוחתפתהל הגבס
 .םאורה לע םיגלגלמ םיטסימיטפואה = ,תוקלחנ תועדהו

 | תונינח םיאיבמו ,הב .תטלש תויטרקומדהש ,הנידמב תומשיטנא
 .הקירמאב הפיקת םידוהיה די המכ דע ,חיכוהל תויאר לש תוליבח

 - ,תועוצקמה לכב בושח םוקמ םש םיפפוה םהש רע
 םינשה תוערואמ לכ תא םינומ םתמועל םיטסימיספהו

 ם) םישרש הכמ תומשיטנאה יכ ,רורב םיחיכומה | ,תונורחאה

 4 ,םידוהיה ידעצ תא רצהל הדיתע איהו הקירמאב
 .,?ריה לימא ר"רה ליחתה םינורחאה םימיב הגהו

 ,ןולרבב .תעכ ההושה , אגאקישב תרומה תינושלל רוספורפ

 .קרפנו ,ייהקירמאב תודהיהו םידוהיה, תודא לע םיקרפ ארוק

 \ יוז הלאשב םעט לש םירבד םיעמוש ונא ןושארה

 ,הנושארה .תיתרבחהו תיטילופה תומשיטנאה ןיב לירבמ אוה

 , םיווהיה רפסמש ינפמ ,הקירמאב רכינ המושיר ןיא ,וירבד יפל

 - לו ,תוריחבה לע הברה עיפשהל םילוכי םהש דע ,אוה בר

 - .יפתוא ברקלו םהילא .תוצרתהל תויטילופה תוגלפמה לכ .תולדחשמ

 = תרשמב םידמועה בר  רפסמב  םידוהי  םיאצומ | ונא  םנמאו

 ּ .הלשממב תונוילע

 - .תונגתמו תכלוה ,שר יה ר"דה הדומ ,תא] תמועל םלואו

 - לאה רבדל תירקיעה הבסה , תיתרבחה תומשימנאה הקירמאב

 - הז הכלטמה ןמ היסנכה הלדבנ הקירמאבש ,הוב שריה ר"דה

 = ותיסננל .ביבסמ םייתרבחה  םייחה וזכרתנ ךכיפלו ,תובר .םינש

 . פרונה לכלמ רתוי םידוהיהל איה .הירכנו .הרז  ,ןבומכ .,וזו

 ,הקירמאל םיאבה תורחאה : תומואה ינב
 [ראה םע רצמ הז םחיב שרי ה ר"רה האורש בומה רצה

 - הקירמאב וצרפנ אל תובורעת-יאושנ יכ  ,אוה םידוהיה לא

 "רמאה םידוהיהל היופצ הניא העימטה תנכסו ,ברעמה תוצראב

 ,הנידמה .יסומינ לכ תא םהילע םלבק תורמל ,םיאק



 וז ארבועב המחנ תצק .אצומ היה ימואלה ידוהיהש

 ,עודי רברה היה אלמלא ,הקירמאב תובורעת=

 .םש תחרופו הלר

 וניא ,תרחא הרוצ שבול וניא הקירמאב ידוהוה סמו

 אוהו ,הקיתעה ותרוצ תא טשופ אוה לבא  ,תורהיה

 . איהש לכ תינחור הרוצ רסח תוהו

 ןפואב העימטה ןויזח .רכינ אל םנמא הקירמאב םירוהוה ןו
 תוימואלה ןויזח םנ  לכא ,ברעמה תוצראב .םואו
 קיפסה אל ,תובבלה תא תויחהל אפוריאב האבש |

 . תולודג .הקירמאב או
 םירמואה ,םימסימיטפואה יקדצש רשפא  ,עדוי ומ ם
 ףוס לכ ףוס ..רימתי אל .תודהיל סחיב שפנ"ןויוש לש הו

 םינכהל ואביו בלבש תוונקירה .תרצב הקירמאב  םיִוהוה
 + םתודהי

 םיטסימיטפואה | םיאור = וזכ  העונת לש  םונטק  םונמו
 ברקב הלדגו  תכלוהה ,תורחאתהלו .תורדתסהל הפואשה

 ,הקירמאיז
 ,תומשיטנאה לש היטעב הדלונ | ,עודיכ = ,וז = הפיאש
 ךא .,ןיפורגו תופרחב םידוהיה לע .תלפנתמ הקירמאב ז
 לע ןגהל .ץוח יפלכ  התירב תלחתמ תנווכמה וז |
 הינפל אצמת ,(הנגהל תוקוקז ןניא .ם ה י תרי כ ) .םירוהוה
 ,תודהיה תמוח תא רצבל ,םינ פב מ הרועל נחו
 ,תודהיה לא | בושל העונת הקירמאב | ליחתת קר םאו

 ץרא הקירמא הארקנ םנחל אל , תולודג .השעתש איה הו

/ 

 !ןוצרה תעש םג העיגמ הנהו ,רבכ הז שגרומ ךרוצ

5% 
 . קילרונ וז

 .תוקַפְסתַעְשְּב
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 ררוע רשא ,ונתורפפב ןינע .םינורחאה | םימוב  הוח אל"

 םעה רחא לש ורמאמכ ,ךכ לכ. הבורמ הרמב בל תמש
 םעה דחא ראתמ הו ורמאמב | ,"תונושלה ביר, רג
 ןווחש = ,םישנא = רותב = "ןוגר'זה,  תמחלמ | םימחולה הלא

 םישנא רותב .,בוחרה ךיתב ולשבו ולדג / םהיתופיאשו
 הז רבדו .םשפנ תוחכ תא הרפמ אוהו ,םתוא ןיומ וחוה
 ןיכרעה | לכ תא :רומג לוטב  לטבלו  תיחפהל ידכ ויד מ

 , הזכ .ןפואב ורצו
 ולוכ ,ול ךלהו הנפו רמאש המ רמאו אב םעה דחא |

 לודג  ..וירותפכ - לכ .לע .יוארכ ול םכורמ וליעמו ., סמונמו
 ידמ רתוי ,ומצע לע טלוש םעה דחאש ןוטלשה ידמ רח"

 לע םיברב זירכי יכ ,שממ -הילגנא  חפונב .רומג ןמלמנו
 ,הזמ חור תחנ אלמ אוה \יאדו ושפנ יקמע ךותב לבא ,וחוו
 ."קדצ אוה, םעפה םנש ,באכה .םוקמ תא תולגל ודיב הלע כו
 רתויה ,םיחונ | רתויה םיאנתה | ךוהב = ןותנ = םעהדדחא
 ןואשה ןמ .אוה .קיחר : ,תועדההנוה םדא לש וייה .תא .םירש
 רבעב, ול .אוה רמוע ,"שונה, ןמ קוחר ,ונתוא םיפיקמה הל

 תא ריכהל .תוהשפאה לכ ול.שי . תוארל ביטימ. אוה כלו ,

1 
. 

 ו

 :תחא םעפ ףא ושפנ תא לאש אל ןיירע םעה רחאש ,המורמכ
 +יתקרצ םנמא םא ,המו

 םג העש התואב םהל איה םתמא תרכהש ,םישנא שי
 ,תועדה יגוהמ דחא אוה ,ךפהל ,םעה דחא .,ימינפה םרבשמ
 .ללכ םהילע התמיא ןיאו  ,האליעדננע רוקמ םהל איה םתמאש
 ,ימצעל .ינאשכ םלואו . ,ןיחומרדתולדגל קהבומ ןמיס ,ןבומכ ,והז
 ילותפנב םכרפמה ,תמאה ינפמ רחפמה לודגה .בלה רתוי יל ביבח
 באוכ  ,תוריתסהו םידוגנה .תכובממ טלפמ | אצומ וניאו  ויזנע
 + ךלא יתמא םע הנאו %יתמאב השעא המ :לאושו

 ,הלחמה ול הערונש :ןויכמו * ,ןקיטסונגאיד אוה םעה דחא
 רוקמ תא אצמ --ולש תא השע אוה ןול. ךלוהו רטפנ והירה
 ,הלחמה

 לש מעט אוה :לוזו תוחפ ,ןומהה לש ותמישנ איה הסג
 "הרוטלוק, םיארוק םתאש המ ,םעה דחא .רמוא -- ,המוהה בוחרה
 םשה םנמא ."ץיוואשפעש ליקנעי, לש הנוילעה .אטוידה אלא וניא

 םימגתפה םיאבומ היאר רותב םא לבא ,שרפמ רכונ אל הוה
 .ליקנעי, = הז =. ןיאה = ,ןייטשנרב ץאנגיא י"ע  ופסאנש  םיסגה
 ,םיאנוש ותוא ..,ללכ םיחכותמ ןיא אלה ולה םעו +"ץיוואשפעש
 האנש קר אלו ,םעה דחא לש ןיטישה ךותמ םיטלוב זוכו .האנש
 ..,רז בל תורירק םג םא יכ זובו

 הוש .רשפא  ,"ץראל-ץוח,מכ ,רז ומכ .ונילא אב .אוה דימת
 הלא לש ,םהל ונעש םתגוע ךותב םידמועה הלא לש םכרד
 ,רבדה ביאכמ המ  םלוא ,אמנורה-תמוחב םמצע תא ופיקהש
 ,תושירפ לש םשר םישוע םעה רחא לש םינורחאה וירמאמש
 םע ןיב  ,הירכנ ץרא ךרד ויעסמל ול רכוע אוה וליאכ ,המדנ

 ףחא תא . תוארל יל ןמרזנ אל ידועמ .ויתומישר תא םשורו רז

 אוה "חרוא, יכ  ,קפוסמ ינניא לבא ,םיסרגנוקב וא תופפאב םעה
 ,םהא ינב םיקוסע המב ,ץיצהל סנכנש ,ןוגה חרוא ,םש דימת
 לבא וניתובשחמב עורי ןמז טילש םעה רחא היהש הבסה יהווו
 רחא היה אלש ,רכרה םעט ילוא והזו ,וניתובבלב אל םלועמ
 תובשלו .תובבל תחקל ידכ ,"גיהנמל, תויהל ידכ .,גיהנמל םעה
 ,םימעפל  ,תועטל םג ךירצ ,ךותב דומעל ךירצ יבש .םתוא
 תרנגוא ךרד רובעיש ךירצ םרא לכ ,אוטחל םנ ילואו לשכהל
 ,םלועמ לשכנ אל םעה רחא לבא ,ולש

 ובלש ימ לע אלא םתבהא תא םירשמ םדא ינב ןיא
 רומעי רימה אלו אוה ךר בלה ,חולפל .הברמ בלה ,ונויעל םרוק
 ו וניא  םעה דחא םא ,ונל ףיסוי המו ןתי המ לבא ,ופקתב
 אוה םא .,וכרדמ הרעשה טוחכ הטונ ונניאו ותרכהמ םלועמ

 ,ונל רז ךכ לכ ,ונל בורק אל ךכ לכ םימעפל
 ,טפשמה | אלא וינפל ןיא ,השקה | ןידה .תדמ והז ---חמה

 ונאש הלאשה תרוצ הנתשמ התיה המכ דעו ,התמה הלומרופה

 הטשפהה םוקמב רמע וליא ,קפיאה רהבתמ היה המכ רע ,הילע ןינרו
 התיהש רשפא , ושפנהירוסי םע  ,ויתוקפס םע יחה םדאה השביה
 אל הפ ןיא יכ ,ביבסמ םיאנוש ללכ ןיא יכ ,האורו תחקפנ ןיעה

 םינב אלא | ,תובא תשרומ םיחינזמ םיסאופפ אלו .םיקוזובישב

 םיאמצה | ,אצומ םישקבמה ,תוצע ירבואו רבדמ יעות ,םיבולע
 , הלצקול

 אמגודה ןמ טעמ קלתסהל ץוחנל םיאצומ םכניא םאה

 ןכא + תוארל הקימעמה  ,היגולוחיספל המוקמ תא תחלו השביה

 *בוחר,ה תא  ,רתוי תצק ,ןכ ,תצק ברקתהל ץוחנ הו ליבשב
 ןמ ונניא הז םג--אוה םהוזמ בוחרה ,קוחרמ םג תוארל רשפא
 לש התמשנב ושכע שחורה תא שינרהל לבא ..םיסומכה םירבדה
 ,,,אוהה רבעב רמועה םדאל רשפא יא ,תידוהיה היצנגילטניאה
 ןקיטמגור אוה םעה דחאש ינפמ אלא האב אל תאזה תועטה לכו
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 תא ,"לארשי רכוע,ה תא קר האור ןקיטמגודה  ,נולוחיספ אלו
 ,הנעתמה תא האור ,ךפהל ,גולוחיספה .שדוקב טעובה תא ,דגובה
 -וחיספה הנוע ,"הפצוח, : ארוק ןקיממגודהש העשבו ,ללמאה תא
 ."הידגרט, : גול

 ררבל ידכ ,ןיידע הקיפסמ הניא הדבל היגולוחיספה םלוא
 אל .קפסההירוסי תא םכמצעב ושיגרתש ץוחנ ,ךוסכסה תא
 הבשחמה ,םייחהש העשבו .קשנ ירוגח אל ,םתא "םירובג
 תטבלתמ םכשפנו תונקפסה תועורז לא םכתא הליטמ תינשקעה
 ,והעשב ושמתשה ,הנהמל ץוחמ םכתא האיצומו היתוקפסב
 .םכתעד תא זא ולגו הב ושמתשה

 יפלכ--םידגנתמ ,םיביוא : ןיבהל לכי ינניא תוקפס תעשבו
 הכתנ .ונלוכ לע םא ,הלומההו שערה לכ המ לשבו % אייל
 ?הרצל םיחא ונלוכ ,םיהלא-תחכית

 ולאכ םתוא תוארלו םיטסינוגר'זה תא לידבהל יתייה ליגר
 וב עודמ יתוניבה .יעבט רבדכו ,תיעיברה הקלחמב םיעסונ םה
 םעה דחא ,החוורמה ,הראופמה ,הנושארה הקלחמב עסונה .םהל
 הקלחמה יעפינ םה ירה ןילרבב תירוטלוקה הפסאה ירבח לכו
 תוינומדק שי הפ ,הריבכו הנשונ הרוטלוק שי הפ ,הנושארה
 הקלחמב ,םשש העשב ,הצחוצמ ,ךז הפ לכה ,הרישעו הקיתע
 תא םימעפל םיעמוש םחא םשש העשב ,האלחה הבר ,תיעיברה
 רבד לע ינתרימעהו תוקפפ תעש האב הנהו .סגה יניצה .רוברה
 םיצבור וננה ונלוכ .ללכ םיעסונ ונניא ונלוכ :רחא ןטק
 ,השקה ולפפפ לע דחאהו תעצומה ותפס לע דחאה ,וניתחת
 עיפשמה רקיעה רפח ,ונמוקממ םיוז ונניאו םיבשוי ונלוכ לבא
 אב .ונניא רטקה .הלנעה תא ךשומה חכה ,שוררה חכה תא
 .םיקחרמל ומע :גילפהו 'אבש ימ

 ורתי .המו  ,ונלוכ וניותשנ אל םאה ןככו .,,םיבשוי ונאו
 %רישעה עפונה בהר ףיסוי המו  ,סחוימה םשל אופא

 וםיאנהב ונתוא ודימעה םייחה ,ונינפל המוחכ דמע לכה
 אלא םשנתהל הלוכי שפנ תאשמ 'לכ ,הבשחמ לכ ןיאש ,הלאכ
 םיפצמ | ונא  ונחרכ לעבש ,ונייח ןוסא  והז םנמאו ,םנ ךררב
 ...ןורחאה הביבש רבאו הבכ ,הנומאה התרכנש העשב םיסנל

 תושירפה קרו | ,תאזה תימינפה - הריתסה איה הלודגו
 קר .םעה רחא יניעמ התוא םילעהל ולכיש םה םה םזיטמגורהו
 ,הידגרט קר שי תמאבש םוקמב ,ער רצי ,ןוא האור רז ןיע
 ,םיללמא םא יכ ,םידו אל ,ירוטלוק ןוסא

 ינא הזמ תוחפ דועו ,אוהש ימ לע יתעד תא הפוכ 'ינניא
 ,לפא ,יומס לכהש העשב .חצני ימ ,שארמ עידוהלו אבנל הצור
 רוגה םישלחל אל +האב איה המל וז המחלמ ,ריואב יולת לכה
 ול איבי המ ,עדוי  ונניאש םדאל הפי הקיתש אל םאה ,ברח.
 לכ תא חורה אשי ןפ ,רימת רחפמו גאודה םדאל ,יהרחמ
 + ולמע

 ,גישמ .יחמ יאו .תוקפס תעשב :ךיניעל לכה הנתשי המו
 אל םאהו ,ץיבונר'צ יאמח תא בלמ חיכשהל ךכ לכ השק עודמ
 אל תיציבונר'צה הפפאה ,טקשהלו םעומ לודחל העשה העיגה
 רבכ קלח הב וחקלש הלא םג ,רכז םוש ונייחב הירחא הריאשה
 ,םידלי ילולעתו תורענ-ישעמב תצק םש ולשכנ םלוכ םג ,הוחבש
 עגר רובעכ .חוכשלו הזכ ןואש םיקהל םילנוסמ םידלי קר ירהש
 ירצוי תא ולאש ,םערז לעו םהילע ולבקו .ומיק רשא לכ 'תא
 ,וחכשש םהב ינרשוח--הפסאה התיה הנש וזיאב .,יתמ ,ץיבונר'צ

 ,קיר סראפ לש םשר הירחא הריאשה תיציבונוצה הפסאה
 ירהש ,חור תחנ עובשל ,המורמכ ,םיכירצ ויה ןוגר'זה .ידגנתמו
 \ לע ומכ ,וניריעצ לש "השדחה הנומא,ה ךכ לכ הלספנ אל םלועמ
 רעטצהל ,םיטסינונר'זה אקורד םיכירצ ויה .סועכל . ץיבונ'רצ ידי

 וה מ ,הל שיש המ ןיבו הל ךירצש המ ןיב רוגנה

 2 הארש רחאה -,םיובנריכ .ןתנכ שיא קר לוכי היה
 .וב תונעל ןינע

 ; יננואו ,תרחא הרוצ הנומתה תלבקמ תוקפס העשב
 וג ויה המ לשב םימסיניגר'זב "תירבעה יבבוח, לש וז האנק
 דקל וליחתה ,ןוגר'זב םירפפ הברה הנורחאה תעב ואצי םנמא
 אנ דע לכא ,תויהורפס תודוגא ורסונ ,תואצרה ךורעל ,רתוי
 . ךרדה רוע הקוחר המכ ירפומ

 וקח תא ןונר'זוה שובכי ןפ . רוחפל תעה האב אל ןיידעו
 ונע .ללכב הרוטלוקה תלאשש ינפמ ,תישאר ,תידוהיה הרוט
 "וה הרוטלוקה לש ה"פה הנה .,,חינשו ,ונל איה םיסנ לש
 ,טנולע םולשו פ"ומ  ילדנמ לש תודחא תפומ-תוריצי :  תינוג
 :הלדואה "הריע,ה ,םהש ומכ םיידוהיה םייחה תא תוראתמה
 ,₪ע יש ,ץרפ לש תוישעמו .תויתונמא * תורוטאינימ ,שא לש
 " זק ,גרבמונ תצק ,דלפנזורו ןיזייר םהרבא לש דבועל םיריש
 רוט עמ ,טעמ והז % ןיינמ רחפהו ,לכה טעמכ והז --- ,"יכנא,
 תיזוהיה ונתורפפב םק אל רוע ,םידוהיה ונומכ ןכסמ םעל וליפא
 .הנלוחיספה האב אל ןיידע = ,ונילע וחורמ ןתיש לודגה ותוא
 ָע ןוא ,ינולוחיספה ןמורה רצונ םרט ,תוישיאה לש הקימעמה
 .והקומעה  ,האיריאה רוע יא ,יללכ ךרע ול  היהיש רפסה
 וזמ תעבונה תובהלתהה ,בותכל רפופה תא החירכמה ,הווצמה
 : ,הלורגה הנומאה ןיעמ

 :הנתב רכינ .אהי ב"כש | ,ונתמואכ המוא םלועב ןיא
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 יושה דצה ןמו ,תימואלה תונמאב .תווקתה לכ תא םילות רחאה
 .,תטואלה תונמאה לכ  יכ ,ריכי אל | ויניע וחטש ימ קר אלה
 "תנ- ליבשב אלא = הניא  ,תינוגר'זה .תורפסה לש וז ןפוא לכב
 לנעב ,םולכ אלו הפ הל ןיא היצנגילטניאה = ...םעל רפסה
 6 ,המואמ ןאכ ארבנ אל םלועה

 | הש יפ לע ףא ,םיטסינוגר'זה יכ ,אופא םיאור ונאשכו
 "וז אקוד םיראשנו םדרמב דומעל םיפיסומ ,םתולדב םיריכמ
 |52 תופנה לע קר הז לכ תא דימעהל ונא םיאשרה--- םיטסינ
 .אחינ ארוקפהבש ינפמ קר רבעה ינפמ תצרפהמה תויארפ לע
 - ,ןשיה לכ תא  תפדגמה  ,אמלעב ."הפצוח,בש יארוב ירהו % הל
 'שעמ ןאכ שיש יאדוב | ירהו :,ינס אל -- שדק לבל  הזובה
 / .רתוי קומע

 נאש הז לע = תונוש  תודוקנ 0 ךותמ .טיבהל רשפא
 .אוהנל  ,ןבומב ,רשפא  :"תירוטלוק המחלמ, ושכע .םיארוק
 ול  םוכרוע = םימוצע םיביוא ינשש | ,ברק-הרש  ןוימדה חכב
 נשהל ,ןוכנ .רתוי וא ,רבעה לא בושל רתוח דחאה ., המחלמ

 .והשפאו בורק הזה רבדה יב ,ךכ לכ חוטב אוה ;רבעש הז תא
 . יהמ'חב םיצרופה לע 'סעב אלמתמ אוה םא ,אלפ לכ ןיאש רע
 ..ןנוע .םירכבמה הלא לא הולשב טיבהל רשפא רציכ תמאבו
 .תווק .םינש יפלא הז םימייקה ולא לע לומתא םוי .ורצונש
 = ,ןוחנ"סומלובל ,האנשל ,ףירח םומלופל  תמרוג | וזכ תואר

 יהפסבש  ןוחצנה םשל אלא האב המחלמ לכ ןיא אלה יכ
 ,"וכו ,'וכו ..םידגוב םה ירה םיטסינוגר'זה -- זאו

 הולמ ןיעב ,תרחא ןיעב םיבהל רשפא הז לכ לע לבא
 בוקנ :ירמגל תרחא הנומת ונינפל הלגתת זאו  ,הגותו תוימיספ
 9 ענענתהל הפיה שגרה םג ול רבאש ,יוודו ףוחס ,חדנ םע
 רה רוע .שיגרמ ונניאש דע םטמוטמו םשוגמ השענש ,רבעה
 .רנו לוציל ןיהשכ לכ וב :ןיאש דע :,ךכ לכ .להלדתנו ולומתא

 ,הנ םע ברקב --- הקיתעה  ותירוטסיה לש * הנקויר  .תומדב

 ל ןכ םג : ,"םינינמ, ינש קר ,םדא ינב "םינינמ, ינש םידמוע

 ו = הוה ילעב  ב'פעאו- ,םיקיטנמור כ'ַפעאו ,םויווד ןכ .םנ

: 



 ,םישדח םיימואל םייח לש השדח הרוצ אורבל ץוחנ
 ,םינשיה םייחה לש הרוצה הדבא ְּ

 -קוחצב םתמועל םינוע םייחהו ,םיקיטנמורה לש םמולח וה
 תובר  תובר םינש דוע .םינורחאל םג  םינושארל
 תוליצא לכ תא ליבוי ,טושפה | ידוהיה | ,ידוהיהו ה

 : ,ונב .תא םיננז
 םכיניעלו ,ברקה ההש םלענ .הנהו ,עגר וטיבח יכ הב
 לא ארוק ,וב ארוק םיקיטנמורה לוקו ,ערתשמ תו
 וספא .םיביואה ומלענ הנהו ,עגר וטיבת יכ הבנו ,
 הנהו ,םיללמואה םנה הנהו ,הרבא "הפצוחה,ו ₪
 +..הקומעה "היו

 (אבו .רוע) :

₪ 

 ,וּומַתְּב םיִרָשְעְל
 ,(הבצמל ןבא)

 ריעה וז ,השרחה לארשי ץרא לש ןילופרטמ יהוז -- וש
 רירחמו ארונ המו -- ,היחתה יצולח בטימ תא הכוה לא ה

 ,הנומא-רסוח- ,שואי = ,שפנהחפמ 1 וז ריעב  ררושה : תוחוהה גוט
 ,תובסה .תא אוצמל יתשקבו םינקסעה םע יתרבד הברה ,הנוז
 םא עדוי יניאו יתשקב -- ,ופיב אקוד הזכ שפנ בצמל וש

 בושיה :יצולחמ דחאו ינא - ,ונאצי ביבאה יברעמ רחאנ
 המי לע -- *עיקרל המוד םי, .םיה הפש לע חושל ,םינשא
 הלעמלמ הקומע-הקומע תלכת ,םירבדה ורמאנ לארשו ץוא"

 תונורחאה שמשה ינרק---עצמאבו ..הטמלמ  הקומע"הקומע חלנז\
 ןנאשו ולש ,תומלענו תוביהזמ = ,תוזזפמ ,תועשעתשמו וקח
 תא םיקרפל וילג וקקל הלק המונתו תולצע | ךותמו ,םיה הא
 לבא  ,הולשו תלכת ימפק זוחא ומכ יתייה .ילוכ .. רוהבה לוח
 םיהל בל ושכע םש וניא ,ולא םירדהנ תוזחמב ליגרה יחול ו
 : ובצמו .בושיה ד"ע ונתחישב עוקש :אוהו ,ותולשו .וחלנז\

 תלכיה לא תומיאתמ . וניתושירד ןיא יכ ,רמוא התא-
 זא יכ ,לארשי ץרא בשות תייה ול ,תע אלב .ונשאונ ךנו |

 ץראב רד ינא הנש םירשעמ רתוי הז .תרבד תרחא התא₪
 ךשמב ונשבכש םושובכה םה םיטעומ המכ ,ערוי .ינאו לאוש
 התא ..,יוארכ ונרבע קר ול ,שובכל ונלכיש המ" תמועל הז מ
 %ןאכ השוע איה המ ,ךממ השקבב .תורדהפה | ,הנהנה :ףמוא |
 תורדתפהה ירימ אל לארשי ץראב ונל שיש המ לכ טנס '
 , תושרדבו תופסאב םיקסועו הלוגב םיבשוי םתא .,ונל אב ונוח <
 אל םינויצה י'עו  תורבועו  תופלוח :םינש  .,,םילמ ,םולמ ,ם%
 יכ ,ונתאמ שרודו אב התא ירהו ,שדח רבד םוש ןאכ ה
 ,,,!תינויצה תורדסהל רובכ הגהנ יכ ,םינויצ הל

 + לצרה ימיב ינויצ יתוייה עודמ כ"א : יתוא לאוש החא,--
 עגרל הכחמ הזה  לודגה גיהנמה יכ  ,יתעדי ןעי .,יתנמאה ןע |
 - -םאתפ םיאכה םינוגה םיעגר איה .האלמ .ןה הירוטסההו -- ]חי |

 רחאי אל ,הלטבל ואיצוי אל הזכ עגר אובישכ יכ  ,יתייה :חוטנו
 היה ובל יכ ,וגצי מ חי א ל  ,ורחאי אל--+ ןיבתה .וב שמתטהלמ

 לכל .הבישקמו הניזאמ ,הרע התיה ושפנ יכ ,רימת .וברקב רע
 הלילו .םמוי ,דימת = ,דימת ..,םלועב תושעהל שגרתמהו השענה
 ...םילונ רובעל .ךרד --- תחא קר הזה לודגה םדאה שקב

 ,ונילא חונמה גיהנמה אוב םוי תא חכשא אל םלוע דע,- -
 תרטמ .אובי אוב יכ ,העומשל .ונררח .ונלוכ ,לארשי ץראל
 םג ןאכ היהי העש התוא יכ ,קר ונעדי .שיא עדי אל ואוב
 עגר  ונגיהנמל ןמדזי ךא םא יכ ,ונייה  םיחוטבו  ,רידא ךלמ
 ,..ונצימחי אל ,ונצימחי אל ןוגה

 ,ישעמה בושיל ותודגנתה תא םג ונלחמ  לצרהל, --
 שיא יכ ,ונייה םיחומב ןעי  ,ול ונלחמ .ץראב הפוכתה הדובעהל
 תולבוי וידוי = קובחי אל וחורו םעה  בצמ תא .בטיה עדויה הוב
 גיהנמה ונילא אצי .םעה ךותמ אל ,םינרעו ןדע .הכחי אל  ,םינש
 הלודג .הבהאו .הלודג חור ןכ לע יכ ,ונילא היה .בורקו חונמה

 לא רוהחלו םעה שפנ תא ריכהל ול ודמעש ןהו ,וברקב וספונ
 : ...הכות

 גיהנמה  ןורכז תא לארשי .ץראב םיריקומ ונלוכ ,ןב, --
 הבשומ לכב ,ונל אוה םעה גיהנמ :ןורכו לצרה ןורכז  ,חונמה
 לכב > ,ןופצב רשא הלוטמ רעו םורדב רשא איניטסוקמ הבשומו
 תא יכ ,הפ  םיעדוי ונחנא ,לצרה תנומת תא אצמת החדנ הנפ
 ונכותב = ודמע ימי לכ יכ ,ובלב .אשנ אוה  ולוכ .םעה .בואכמ

 ,שקב רימת יכ ,עגר ףא החונמו הולש ערי אל ונל לעממו

 ,שקב ,הרוהטה ושפנ ירונדנ לכב  ,הלורגה ותבהא תוחכ לכב

 ,,,שקב ,שקב
 םיזיזופ  םילג .וממורתה םיה יקמעמ ,הלק חור  הבשנ

 .םיעלסה ילגרל ,ףוחה לא וצצופתיו
 בוש -- ,ךינפל ךשא לודגה םיה תא התא האורה, ---

 תומר למס יל אוה -- :עגרל .המדנ  רשא ,יתיול ןב .רענתה

 ,לע .הרומג .הולש וב ןיא המונת תעשב וליפא .חונמה גיהנמה

 עדי אל רשא לודגה ובל ץצופתה וללה םילגכו . דימת 'אוה רע

 ,..ןבאל היה רשא םעה בל לא -- עלפה לא ץצופתה  ,החונמ

 שיא םיעוקש .,םיה תפש לע ונינש רוע ונבשי בר ןמז

 עקשתו עיקרה הלכת םתת םש םוקמב ,קוחרמ .וירוהרהב שיא

 הל תשקבמה הקוחר הינאל רכז ,הנטק בע התארנ ,םי תלכתב

 ויה וניניעו רבד רבד ילבמ ונבשי םמוד ...םיבר םימ בלב ךרד

 יי, ונתאמ תקחרתמו תכלוהה הדוקנה התואב :תוצוענ
* +* 

 ,םיעסונ , ביבאח גח --- םויה :גח .תובוחרבו ,ינא תובוחרב

 קלח .תחקל תובשומה ןמו ופימ םינומה ורהני םילגר  ,םיבכור

 ,םינפ לכ לע החמש , גחב
 הכולהת | םהירחאו שארב םינגנמה ,הגיגחה הלחה הנהו

 םיפכ לע  האושנ םינפד ירז הרטועמ לצרה תנומת ,תרבוע

 םעפנו שערנ דמוע ינא ,ריואה תא האלממ "הוקתה, תרישו

 הל עיבמ ינא ,הבשומה תונבמ תחא הריעצ .המלע ינימיל ,ולוכ

 לארשי ץראב םיריקומ ךכ לכ יכ ,הזה רבדל יתחמש ישגר תא

 לכל שודק ורכו רשא ,דחא ינויצ פ"הכל שי ,לצרה ןורכז תא

 .שרחה בושיה ינב
 ונחנא םיצירעמ יאדו -- :המלעה יל .הנוע --- ,יארוב, --

 תא וניאר ,הפ ותוא וניאר ןכ לע יכ.,לצרה .ר"דה תא הפ ונלוכ

 רשא | ,תומלוחה | ויניע תא  וניאר ,קוחרמל ףקשנ היהש וטבמ
 הכשנ אל ותוא ,,,ןהב ופקשנ ותוקת םנו םעה ןוני םג
 . "םלועל

 לע זובשומה ינקזמ דחא םע לייטמ ינא ,הניגחה .התלכ
 תונעטה לכ לע רזוח יתחיש .שיא ,תסנכה תיב יונב םשש העבגה
 אל לארשי ץראב ןתוא יתעמש רבכש .,תינויצה תורדתסהה דגנ



 י

 ןויער םוש

 ,םויה יתוא ןורכז לא .םיעיגמ ונא ןינעל ןינעמ ,םיתש אלו תחא
 םינתשמ יתחיש שיא ינפו -- תובוחרב חונמה גיהנמה ההש ובש
 ,,,שפנ ךלהו .ךור אלמתמ ולוכ אוהו ,שא תצנ ויניעב ,םאתפ

 תודחא תועש קר ,הובוחרל אובי יכ הוק אל שיא, ---
 ונכרע  םינפ תלבק וזיאו ,ונילא אוב יכ ,ונל עדונ .ואוב ינפל
 ץרא רוע התאר אל וזכ םינפ תלבק !תודחא תועש ךשמב ול
 דחאו דחא לכ תא רבדו ונכותב רמע אוהו .םלועמ לארשי
 הבהא -- ויניע וקיפה הבהא המכ .םיהלאה שיא רבדכ ונתאמ
 ,ןאכ יונבה תיב לבל ,בשע לכל ,חיש לכל ,הפ השענה לכל
 םיררשמה ינפ לעמ תררויה העז תפט לכל הבהא ,רדנו רחי לכל
 האצמ רשא הקוצמהו האלתה תא ול ונרפס רשאכו ...שדוק- תמדא
 תועמרה  הנררתו ,םיריפס:תועמד תומלוחה ויניעב וצצונ ונתוא
 ויה השודק תוגופפ ..,םימוחנ ,אפרמ לט ונלוכל הנייהתו
 ,..יחצנה ונמע ןוזח תשורק --- ויניעמ ודרי .רשא = תוילגרמה
 םולכ ובלב ןיא רשא ,שיא ןכוש ונכותב יכ ,ונשח אוהה םויב
 ..,התוקתו המואה תרצמ ץוח

 ונתאמ שיא לכ בל ץחלנ הרירפה תעש העיגזושכו, - -
 יכ ונשח ,ונלוכ תא ףקת באכו הרדירפה התיה השק ,וברקב

 ,ונתוא בזוע ךכ לכ ונילא בורקהו ונלוכ לעמ הובגה לודגה חאה
 רע יכ ,אבנ המ ערי אלו העש התואב ונבל יונל אבנ רשפא
 ...דוע והארנ אל .םלוע

 רשא, | םויה ותוא לע ןקזה יל רפס הברה ,הברה דועו
 תחתמ ,םלועל םימודמד ודרי ,םוי רוא ךעד ."םלועל חכשי אל
 רוא תא רהסה ךפש לעממו ,םיטטור ,םיכורא םיללצ וערתשה -

 ...םילעוש תללי העמשנ םימרכבו ,ופסכ
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 ,םישרקה שרוק -- הרדנ ,שרוק תובשומה לכ םא ,הרדג
 בטימ תא רשא ,הלאה םירובגה ,ם"ייולבה ונבו ודטי התוא
 איה האנ המו הפי המו ,םעל ןברק ובירקה םהיתוחכו 'םהימי
 .הל ביבס רמח ירשו םימרכ ,םינג ,תחרופ הלוב .ושכע הררג
 תוחותפ תועורזבו :,םהומכ ןיאמ הרדנ .ינב םה םיחרוא יסינכמו
 רופל התא ךירצו הרדג ןב לכ ךתוא לבקמ תופי םינפ רבסבו
 + וניימ תותשלו ותפמ לוכאל ,ותיב לא

 תיבה לעבו ,םינושארה ם"ייולבה דחא תיבב בשוי ינא
 םיצולחה ,חורה ירובג ולבסש םירופיהו תורצה לכ תא יל רפסמ
 תורוקה לכ תא וליכי אל םימלש םירפס ,םתעשב םינושארה
 ולוכ םעה | רוכויו םוי איבי דוע .םהילע רבע רשא תאו םתוא
 תא שובכל ונפל וכלה רשא ,הלא ויצולח תא םימלוע ןורכז
 : ,ושפנ תודפו ותלואגל ךרדה

 לעב .לצרה ר"דה לא ןינעל ןינעמ החישה הבסנ בושו
 :רמוא .אוהו ,וכות לא שא חפונ ולאכ ,ררועתנו עתרנ תיבה

 ןיעב  ןיע  ותוארל וכוש ,םירשואמה רחא יננה יכנא, --
 הוקמב, רפיק .םלהליו ינפל  בציתהש העשב ונימיל דומעלו
 לארשיב ךלמ ,יבלמ םויה יתוא רכז םלועל שומי אל .,"לארשי
 ..,יניע .ואר

 -- ?לצרה ר"רה לש וחכ לכ היה המב ,התא ערוו, -
 ,תיתמא שפנ תוריסמ החיה וז ,וננויערל ולש "שפנה תוריסמ,ב

 םא ,םעה בל תא ול 'שוכרל לכוי אל םלועב
 ונחנא .שפנ תוריסמ לש וז הדמ רפחת ןויערה שארב םידמועהל
 תושעל ונא ונדי הגישה רשא טעמה הז ;הז דוס םיעדוי ם"ייולבה

 ,םילודג םינויצ שי התע ..,שפנה תוריסמ חכב אלא השענ אל =
 שפנ . תוריסמ תדמ לבא ,םיחמומ םירפוס ,םיניוצמ  .םינרבד '

 ...הישות םהידי הנישעת אל ןכ לע רשאו ,םהל הרסח
 ןויערה לע  הלוכ ושפנ תא רוסמל ערי רשא ,אוה, --

 "רננה ונחנאו .תע אלב הפסנ אוה ,תמ אוה --- ,ול שודק היהש
 יבירעמל החנמ ןיבש םינויצ,  ,םינטק םישנָא :ונלוכ
 .,,וננוסא והז  ,וננוסא והזו ,ונברקב ןיא שפנה

 | םודו הקוטע החנא חנאנ ,ושאר תא דירוה .תיבה לעב
 עפ ,הרוא יפוטש ויה םימרכהו חודשה ,הצוחה יתאצי

 ;םינורחאה יי"ולבה ירבד וללצ ינזאבו ,ביבסמ רהזו רוא
 ,וננסא .והוו , ונברקב ןיא שפנה תוריסמ תדמ --

 +. רננופא

 .םיִרָחַא םימָש לע

 = םיִרְחא םִיִמַש לע ףל ריִשְל ץַפָח יִנֶא
 = ויל יעמש ךנחיתממה ךותָמ ויל יִעָמְש ,הָה

 מב יל דה תירְחְשיפולָחְּב םָא -- רֶבָּכ הו רָבְּכ
 ,יִתיִרְְש

 תוריפמ תדמ +

 ,ןהכ בקעי

 יל .ִמָא הָשָחָל םוי-בְרֶע יללצ םָע וא
 : םיִרָחֶא םָיִמש רַבְ

 ,סמְלע עקשת אל ,תֶרָחַא שָמָש םַע ,קחרה קחרה
 חמש רואָמ רוא-תֶלְכְּת ח,לּובְנ ןיִאְלּו םּוהֶת ןיִאְל

 = ימה
 םישדק-ןוירפאו , דוע הָמְּתַכִנ אל , תּודְלי-תַּפַח
 = םישָדָמ םיִשְנִאַו הַָח ץֶרָ נפל

 יִל יִמָא הֶשָחְל םֶאַה |
 יִיִפָצ קוחְריִַמ וז הנח ףיניע תֶלְכִתְב ףא

 = םיִרָחַא םיִמָש
 = ּורדחָי יִעְגענ ילחנ יִרַהְנ לָּכ הָמש רֶשַא
 - וחי םש ;םֶשַמ ואבי יִבָבְלִתואַשַמ לכו

 יל ִעָמְש ,ּהָה | |
 < י:םיִרְחא םִיִמָש לע ךְל יִתָרָש ריִשָא יא

.- 

 .הָיְגֶלֶא

 :ינדַא רמה ,יל רַמָה ףַא
 שי ו יל

 , יִניִע ןֶה תוהַּבְו תוכלּוהו

 ייִתְצְמְּב םיִטָמְקַה םיִּבַרְו

 ,(ז'פרת רויא ביי)

 .ןאמטפה ףסוי



 ,הָרּואְל ,ץיקל אמצ י
 = ,הָריִשְנ הָבְחַאְל ,םיִחְ

 הָרוחֶשַה יִתְובִּ
 .הָריוִמ :תַור בי
 ו רעָנַה הָרָענל קֶשנ אל

 ,הָאְלָה מ שת הָרבע א
 < :רעצה לדג המ ,הָתַעְ
 ..?הֶלָּבַל קשיו בושה

 .המלש ייה

 השעמה רופס

 תאמ

 .םירפס רכומ ילדנמ
 (* חי

 ןטק :בושיכ = ,...ק ריעמ ןילימ הרשעכ ,לודג .רושימ לע <
 לש ריעש ,ריכמ התא רימ םשל ךתפינכב .קוחרמ ל ה
 -תיב לש יובמב ,הבש תויונח םע קושב : הינמיסב איה לוו

 םה םיגרל םימכ .וללה םירבד השלש --- ץחרמה תיגנו
 ,הרשע אלא הב ןיאו הנטק איהשכ וליפא ,לארשו לש
 .טעמ הב םידוהיו הנטק ריע !ריעה םש ץ--
 דחא רוחב ,תחא שפנ רוע הפסותנ ,טעמ יתמ ,הידוהיל

 דימ ,הסנרפ םיכירצ הידוהי .איה הרות םוקמ אל ץ--ש
 לש יובמה ןמ לגר התלכ ,ןקורתמ שרדמההתיב = הלפתה וז
 ימו תיבב ותכאלמל ימ --- ויקסעל  ךלוה דחא לכו תסנגהזתנ
 ,ותונחלו קוש

 אלא .ןאכל אב הרוה דומלל ליבשב אל רוחבה וחואו

 הנמלא ,ומא ,ךכל היה סונא אלא ,אב אוה ונוצרב אלו
 הייוליב לודגה ,הז .הביבח הנבמ הימחר .השבכ החרכ לע ה

 םש היריכמב החוטב , הנטק | ריעל | ותחלשו ן
 + והובוקש |

 יריל ,יוא ,אוה םייח יבר ןב ,הזה רוחבה םש ילהמלש =
 1 אב אוה

 ,לארשי גהנמכ ,ואב םיבר םייח יבר לש :ותתימ רחאל
 ,איה הוצמ ירה םילבא םחנל .םלבא ימיב ותיב .ינב תא פח
 ענמי הז ימו ,תחא הטורפ וליפא ,םולכ הילע םיאיצומ וש
 וניאש ימ וליפאו .ץבונ לחנ השענ םחנמ לכ לש ויפ + המייקלמ ומו)
 םיינע םימותיו הנמלאל ,ןימוחנת ירבד תובבוד ויתותפש נונו

 וניהלא הז הנה ,רחמ תגאד וגארת לאו וחטב, :לשמל ,םיומא
 .הצרישכל ןתונו  ןנוח  אוהו בהוה ול ףסכה ול = ,עושוהל

 תומוחנת ירבדב שממ ןיאש םיעדוי לכה "וב יפוח לב ווא |
 וא תוחפ ,םילבקתמ םה ןכ יפ לע ףא  ,הפונח ירכונ ₪
 הרשל < םימחנמה ירבד ויה הכמל הימרכ  ,םעמוש בל 0" |

 98 רמונ "םלועה,ןייע

 ,היניעמ  תוחתור תועמד םרזב ואציו וקחדנ  ,םיבואכמו םעכו
 :וכותל אבו עקבנ הבוט הוקתו הנומאה הנונו

 רטפנ םויהשכ ברע ימודמד םה םילבאל ןימוחנת ירבד
 -- הליל אתא ,םניא דימו העשל םיצנצנתמ םה ,ומלועל ךלוהו
 המב הרש השיגרהו םיטעומ םימי ויה אל !הלפא ךשח יהיו
 -- םיבוזע .םימותי הידליו החפשנ הנמלא איהש ,הרבש לודג
 , הבלב הוקתה הגונ ךשחו

 +אוה םותיש רכנ ילהמלש לש םימוגעה וינפ ךותמ
 תודש ,םימשה ורדק -- ומע תמ ומלוע םג ויבא לש ותתימב
 ומיעטמו ושפנ בישמ םהמ ןיא ,םויז הנפ ,םרוה הנפ םירעיו
 .וב ןיא המשנו םג ףונ אלא וניא םלועה ,םדקכ גנוע

 ארמגה ,שרדמה-תיבב דדב םויה לכ יל'המלש בשוי
 הבוצע הניגנב  דמולו ענענתמ אוהו ,רומעה לע וינפל החוהפ
 ולאכ ,לקמכ בשויו רמתמ ותעד השלחו עניתמ אוהשכו ; תיאשחו
 עז .וניאו שירחמו םמוד לכתפמו ויניע דימעמ ,השקנ וב רבע
 רבוע םרא ןיאש ,תסנכה-חיב לש יובמל אצוי אוה וא ,ומוקממ
 ערוי וניאו ץיצמו קהופו קהוג ,ידיחי םש דמוע ,העש התוא וב
 וניא אוהו--ומטוח שאר לע דרויו אבו םזמזמ ,חרופ בובז .המ
 יובמה ךותל ותסינכבו ולש תוטועפה תא ךילומ ווא ,וב .שיגרמ
 ןורגב = רקרקמו ערוכ | ,וראוצ תא ליפשמו בברשמ אוה דימ
 ותעד ןתונ  וניא אוהו -- םוקמה  רובכל הידוהו חבש ירוקרק
 ,ןהילגרל םילוע קבא ידומעו הרשה ןמ תואב םיזעו תורפ ,וילע

 שערב הרפל הרפמ בושו אוצר ץרו העוג רקב-ןב רפ הזו
 אבש רע רמוע היה ךכו ,עמוש וניא שרחכ איהו -- המיהנו
 אוב ,ודגבב וירוחאמ וכשומ ,ול רמאו שרדמה-תיב לש שמש
 .החנמ תלפת :ןמז עיגה ,ץוחב דומעת המל ,רוחב

 ךרד תעקוב החיהש ,רוא-ןרק  יהוז ילהמלשל .הלפתה
 ץ--טב הרות ןיא םא ,הכשח היגהל הממושה ושפנב הגות-ילפרע
 יל'המלש האר אל וימימ ,םידיסח | תלפת -- םש שי הלפת ירה
 םיקודאה םידגנתמה .דחא םג םהמ ןיא ותדלומ ריעב ,םידיפח
 םתוא המדמ היה העומשה יפלו ,םתונגב רפסל םיברמ ויה םש
 ,םיריהיה לכמ תונוש םהיתרש ,םינישמ תוירב ינימל ותבשחמב
 םה ףאש ,האר םמוקמל אבשכו ,הנושמ םתלפהו לבה םהיגהנמ
 הביהלה החמשבו תובהלתהב םתלפתש אלא דוע אלו .םירוהי
 הריש ירברמ שגרתנ דוחיבו :, םהירחא ובל ךשמנו וחור תא םג
 שודקהל הוע הבהאו םיעוגעג ,שפנ = ןוילכ ףוצר הכותש ,וז
 ; הלפתה םדוק המיענבו שגרב התוא םירמואו  ,אוה-ךורב

 .ָעְצְר לֶא ףֶדְבַט ףושמ ןִמְְֶה בָא שָפָנ דיִדָי
 לּומ לֶא הָוָמְְשַי לָיַא ומּכ רבע ץור
 ,םַעָטלָּכְו ףוצ תֶפּונָמ יחודי 15 ברעו

 ,ָךיֶתָבַהְא תלוח יִשְפנ םֶלּועָה יז הָאְנ רודה

 ,ָךֶטנ םעונ ּהָכ תואְרְְּב הָפ אָנ אָפְר אָנ לֶא אָנָא

 .םֶכּוע תחָמש ה הָחיְְנ אּפרֶהַתְו קזחְתַה וש
 יִָבּוהַא ןב לע אָג הָמּוהְו ףיִמְחב ּומהָי קיִתָו

 וע .תֶרָאְפהְּב תואָרְכ יִתָּפְסְכַנ ףוסכנ המ הז .יִּכ
 י םֶלַעְתִּת לאו אָנ הָפּוהְו יִּבְל הֶָמַח הָלַא

 ,ףֶמולש תכְס תא יל יִביִבָח םורָפּו אג הָלָגַה

 י ךָּב הָחְמְשִנְו הָליִנכ .ףָבוכְּכִמ ץֶרָא ריִאָת
 יםֶלוע יִמיִּכ ּונָנְחְו דעומ אָב יִּכ בוהא רֶהמ

 התיה ושבע ,הפבש הרובע ול התיה התע רעש ,הלפתה
 - ונש

 -ןהפק ול הארנ ותרלומ ריעבש ,לארשי יהלאו , בלבש הרובע דל = ןוגיו .הרצ ,הבל ךותב םיבר םימי ורבצנש המ לכ ,בל"חג
 לק רבד לעו ,הרעשה טוחכ .דע ויתוירב םע קדקרמ ,ינחתרו



 ןאכ  ,לוכיבכ :ורובכ עגפנ ולאכ ,המח אלמתמ אוה ןידכ אלש
 הרותב םיקסוע םש .,םיענ דוד ,ביבח ,שפנ רידי אוה ירה
 בותכש המכ ןהיטרפ לכב ןתוא םייקל ליבשב ,הארימ הלפתבו תוצמבו
 ,תוקבדו תובהלתהב ,הבהאמ םידבוע ןאכו ,םתבוח :ידי תאצלו
 תויח ישאר לעש ארונה חרקה ןמ הבוצח םתמשנ םימש-יארי םש
 תחתמש רוניד ןיביבשמ הלוצא םתמשנ בבל ישנא ןאכו ,שרוקה
 תעשב םיבוצעו םיפעוז םהינפ וללה חרקהינב םש ,דובכה אסכ
 ,ןאכ ףשר>ינב הלאו ,םאור שפנב הרוחש"הרמ םיקרוזו  הדובעה
 םירמוא -- הלפהה .תעשב ,םהל איה הרומח הרבע תובצעה
 וליפא ללכ תובצע םוש ויניע דגנ םראה םישי :אל -- םהיתובר

 םדא ,"וישועב לארשי המשי, .אמה ש תורבע תגארד \
 ,המוצעו הבר החמש ותוהלא לדוגבו ורצויב חומשל ךירצ לארשימ
 ,בוט לא ול שיש ,עגר לכבו תע לכב ,דימת וב ראפתהלו
 .הזכ "ןמחרה באו, םימלועה ןובר

 םימחר ותלפת תושעל יל'המלש רמל ץ--ט ריע :ידיסחמ
 ,ושפנ-יבשחמב רוא-ןרקו ,םוקמה ינפל שפנ תוכפתשהו םינונחתו
 לכו הממוש ךכ לכ התיה ושפנ לבא ,ול םהימ ,ללפתמ היהשכ
 הלפת לש וז רוא-ןרקש רע  ,ןוניו רעצ .ילפרעב הלתוחמ ךכ
 םויה תועש ראשו ,העשל אלא התלפא ריאהל ידב הב היה אל
 ,םלונכ םמושמו םמור :בשוי היה

 יחל .,רע ובלו שגהתמ יל'המלש היה םיתע ןכ יפ לע ףא
 ןתואב וינפל תפחרמ האר הב היומס ןיע םע הנמשו המודא
 וז יחל  .םיטהלתמ וינפו ופוג לכב רבוע םח םרז היהו , תועשה

 -לעב תב לש ,ויה הבעו רשב תאירב הלותב לש וז .היומס ןיעו
 היה אל יל'המלש ,תותבשב ולצא דעופו ותיבב ןל היהש ,תיבה
 תחאב איה תימופ םא ,הלו ול המו הלותב .התוא לע ותעד ןתונ

 יתשב תימוסו תימלא וליפא התיהשכ ול תפכיא היה המו .היניעמ "
 וז .הלותבש  ,רוגרפה .ירוחאמ עמש .םימיה .דחאב אלא + הוניע
 העש התואמו .דאמ ורעצמ היה הז רבדו ,ול האישהל םירמוא
 רמואו : םעוכ ,זגרחמ אוהו םימעפ וינפל פט היה הלש :ןינוקיא
 תאז הרצלו יל .המו ,ילע תקפרתמו תצפוקש וזל המ ,ובלב
 לידארפ תרוצ .ורעצ לידגהלו + ראמ יל רמו יתורצ תוברש העשב
 המודא יחל ,הבוהאה לידארפ לש הפי הרוצ ,וינפל האב איה ףא

 ,וינפל תופטו תוששוגתמ לירארפ לש ןינוקיאו היומס ןיע ,הנמשו =
 . ןימידאמ וינפו .ומד .תוחיתרמ

 ריע לעו ויבא .תיב לע .ילהמלשל םיעוגעג ויה םיתעו

 ,םיבומה םימיב רבעשל םש האור היהש המ לכ לעו ותדלומ
 עוקש ,וינפל החותפ ארמג- לצא שררמה-תיבב ידיחי בשוי אוה
 הירענב .,היתבב הלוכ ..ק .ריעה ,םלוחו .עגעגתמ .,ובל ירוהרהב
 ךותמ םיתמכ םילוע ,ביבסמ הישרגמבו היתובוחרב | ,הינקובו
 -יב אב ,ומולחב וינפל תוארהל הו רתא הזב םיאבו םהירבק
 תונמוא ילכ ראשו וזיחשמו ושיטפב ,ושא ידומעבו וחופמב .אחפנ
 םיחארטו ,דחיב תופועו תומהבו  םדא ינב איביברעב םיאב .ובש
 לש םילבש תואב .םכותב היחורפא םע תלוגגרתהו תירוברבהו
 ול תושחול שאר תפיפכו :היוחתשהבו תוכהצומ םירועשו םיטח
 ,המוק הבגו ןופח ,הז רבבנ ןקז ,רעיהו ,ויפאב הרוטק תומישמו |

 ,וירפמ איבמו םירפצ תעורתבו ריש לוקב ,לינו תוחמשב ול לבומ
 ,רדהו ןחב ול הפקשג םימשמ שמשהיםג ,ול החנמ ,המדא ירפ
 םירהב םיננאש תומוקמל ותכשומו .ובלב הבהאה תא תררועמ
 ..תועקבו

 רהממו :םאתפ יל'המלש :ררועתמ םיעונעג לש וז העשבו
 לש ינועהו ךרדב .אוה : ,ותדלומ ריעל .ץאו שרדמה-תיבמ אצויו
 יפכמ רתוי תדבוע איה ירה ומא ..ותער לע הלוע אבא . תיב
 רפוחבו םוריעבו .בערב .םיקמנ םידליהו ,המחל איבת השפנבו החכ

 ;המלשו ,ותשילחמו בזוכה ונוימד תא תחצנמ תערה .לכ
 "הו הדמח אלב ךלוהו רווח אוהו תועמד תוגלוז ויניע
 - .שרדמה-תיבב ומוקמל

 ונפל הלעהו ונוימד חכ רבג ,"תוחילס ימיב, ,תחא םעפו
 ואנ ושענש םישעמה לכו םירעומה םתואו םימיה םתוא ויטהלב
 \ ול המדמ היה .ויבא תיבב הולשב יורש היהשב ,רבעשל
 פטה לוב .,תונורקו תולגעב "םיארונ םימיל, רפכה ינב תאיב
 ומ חחמש ילול תאו הב הבישיהו הכוסה ןינב תא ;גגוח ןומה*
 ?ופנ יתכב תוחבשתו תוריש ירבד םירמוא ויהש ,גחב הבאושה
 וה םיחתבש תולעמ הרשע שמחמ תחא לכ רהאלו ,תושרדמו
 א ןוחי םירענ םע םינקז הודחו הצידב םירקרמו םיררושמ
 וו םילגרבו הרות ירפסב המיבה תא םיפיקמ ויהש ,תופקהה
 פע הכפתשנו ותולגב רכז הלא -- הרות תחמשב ןינשבודה
 ש ,שרדמה-תיבמ להובמ אציו ץפק ויעונעג בורמו ,ושפנ
 "וא תואשונו ןהילאמ תוצר ויה וילגרו ,וב הממדו קירו םמש
 "וטו העדה תא חצנ ונוימד ושכע ,ותרלומ ריעל הלועה ,ךררב
 "אָע אוחשכ ומא תיבל ואיבהו ,םירשנ יפנכ | ,ויפנכ לע \ ותוא
 ועו ןה ולא - תועמד םידירומו םישגפנ הנבו םא ,עיזמו עגיו
 יומע ,השפנ רמחמ ןב לשו הממושו הינע הנמלא לש ,םיבולעה
 :הצא אבו רזה .םירודגו רעצ בור .רחאלו הנממ הלג התוינע
 גה ,םיכוב םהינשו ,הרפחל הפצמ ,חכ אלב ךדכודמו אכודמ
 )הו והזתלוש לעמ הנב תא התלגהש ,םאל יוא : תרמואו הכוב
 וצל שקבמו הינעה ומא לצא אבש ,ןבל יוא : רמואו הכוב
 | ! היפמ העלב

₪ . 2 . 

 . סּואיִמורוּב עְרּואְמ
 .(ףוס)

 זוונעו הדובכ - ,רשועו רוה ומצע תא ףיקה יעיברה סויפ
 תנואתמ התיה המרופרה ,םיכלמה ךלמ רצחכ התיה ורצחו ,הבר
 .,היטננה לש הנוממ וובובו .ןוהה ןורזפו תורתומה לע  טרפב
 . יועוה עושי תרוה לא דוגנ תילכת םידגנתמכ םהל וארנש םירבד
 .הה אל יעיברה סויפ הנהו .םהיגהנמו םהייח יכרד לאו .וידימלתו
 |[ ןניפל . ךפהל .םא יכ ,הלאה תונולתה תא טיקשהל לגוסמ

 .וחלש תא 1861 תנש תישארב וחלשב יכ  ,רברה אוה הומת
 . טטנטפטורפה םילשומה לאו .םילותקה םילשומה לא ("םיסויצנונ,)

 ול ארוק אוה הב רשא ,(ולש  תרגא) הלובה תא םהל רוסמל

 .ונא אל ,1859 /שב הקספנש הדיעוה תא ךושמהלו טנרירטל אובל
 .ןטלוקקה קר ואב  .ףתתשהל ונאמיו ,ול .עומש םימנטסמורפה
 רונה לראק היה זאו ,186% ךאונאי 10 םויב וליחתה תיבישיהו

 , יוטאכ ,היה יאימירובה לראק .םירבדמה .ישארמ דחא ,יאימיר

 עונו ,המכתב ונממ לודג היה לבא  ,יעיברה סניפ לש ויחא ןב

 קלה םינשה ןיב ליבקמ וק םוש חותמל ןיא םימש תאריל

 ל והיוצר .התיה ותנוכ לבא ,קודא .יאנק היה יאימורובה לראק
 . לחש הארנ ,ויתודלותמ .הירוטסיהה ירקוחל ררבוהש המ לכ יפ
 2 תא  ןתונ ,תוואתה ןמ תמאב לרבנו שורפ הוה א שיאה
 = פלח = רוקבב קסועו  םיעוגנה םע ךלהמ | ,םיינעל | ונוממ
 . רוווש | םיסומנהו |  ,תינעתב | בשויו ופונ תא  ףגסמ

 תסחהו .הנומאהמ ובל תא .וטה אל  םהב 'והריתכה יעיברה

 [" 'עיברה םויפ לש ותוכז אל יארוב . תטלחומה תועיגצהו

 ,בולוקוס ,נ



 ,תו יאנק לש  ותוכז אלא  ,רמגהל  יטנרורש
 היה אוה . .תיתד .תואנקב קר .וחכ לכ תאו ורצי לב
 רמגומה לע םג םש ךרב אוהו ,טנדירטב  רויפופאה |
 ָאיצוה ותולדתשהבו ,1568 רכמצד + םויב תובושיה הא

 רשאל 1564  ראונאי 96 םויב ולש הלובה תא יעיבוה

 תא איצוהלו ,יטנרירטה | םויליצנוקה מילחהש המ לכ א
 םינמשח לש דעו בישוהלו ךליאו יאמ 1  םוימ לעופל תו

 םג םסרפתנ .זא  ,לעופל תומלחהה תאציה ןפוא 5
 ,להקב אובל ורפאנש םינימה ירפס תמישר =. "שונו

 "אבו ןמשח תנרדמל הלעתנש  ,ליצאה"רמוכה היה לוו

 השעמה לבא -- םייטרפה וייחב רוהטו שודק תויהל ,ואו

 ,ריחאל הסג העיספ התיה ,ול  עייס אוהש ,היליד אמרננ הש

 ,ויתויכז תא עבותה ישונאה לבשה לע תרועה תרופמה תוצא

 תוכלמ .תוקזחתהו  אינורטו ריבעש  ,תרוקבה לע ןוימוה |
 י"ע הרוזנצה הפקת וא ,ימורב היציזיבקניאה  הרסונ וא ,ןש
 ושגרוה אלש םיוניש זא וקח םידוהיה .בצמל ענונב .'סו

 תא לידגהל תורוד ךשמב וכלהו ופעתסה  םהיתיאצות א |

 'הרטע,  ריזחה יטנרירטה  םויליצנוקה  ,הצורמה תאו :ש

 תורודה ונב רשואלש | ,תילותקה היסנכה יקוח תא -- הש

 ,תלכשמ ,האמט  ריע -- טנידירט .ועקתשנו וחכשנ רבכ םש
 1478 תגשב ,תרעוב תפית רבכמ התיה  תאוה .תילוריטה ו

 וחצרש םידוהיה לע הלילע ודב ,םד : תלילע לש ערואמ םש

 ידבכנ תא ושפת וז אתודב לגרלו ,(ןָאמיפ ומש) ירצונ
 לע תודוהל םוסנאיו ,םישק םיוניע  םונעיו איהה רועב ו

 תא ובירחיו ,םיארפ תוירזכאב םותימיו ,התומל םונורוו

 תנשבו ,ןאמיס רכזל הסינכ .תוב .ומוקמב = ומיקיו  ,תסננה
 :נקה ישנא ובשי וז טנדירטבו .שודקל ןאמיס תא ושע +

 יונבה ירוי'זהאמ איראמ אטנס ילותקה הלפתה תיבב םש ,
 םירקבמה לכ יניע הא תעכ רוע וילע  ךשומהו  םדמוא

 ןימימ .הלהקמה םוקמבו | ,םויליצנוקה .תובישי = ויה  ,ריעה ₪
 השלש ,םינמשח העבש הילעו ,הלודג הנומת היולת הנ

 םיתאמו םישלשו .השמחו םינומגהיכרא םישלשו השלש ,םיחראיוט

 תוילותקה תועדה תא המוחכ םעפה רוע ועבק םש  ,םנשו
 םינימה לאו םירפוכה לא .עגונב היסנכה לש םיקוחה תאו תו
 ואכד אל איהה הפוקתה לש םירויפיפאה ,םידוהיה לא -- ₪

 היה ישילשה לואפ .םהלש םידוהיה תא ללכה ןמ צוי ןנו

 סוטסקיס .םהל ךירצ היהש ינפמ  ,ולש םידוהיה לע .ןיגמ תו
 איצוה ישילשה םוילוי , םידוהיל עגונב קירצ .רותב רכז 'ששח
 תלפטמ התיה  היציזיבקניאהש | ,םירפוכה | ללכמ * םירוהיה א |

 תעיבקו וירדסמו ויקקיחמ תדובעו םויליצנוקה לש ורקע לכ ,₪ג

 לש הקיטילופה :לכו םינשונה = היסנכה  יקוח .שוריחו

 םהיתיבירו ,ישימחה םוטסקיס רע ישילשה לואפ ןמ ,םירוופיפא
 --תחא הרטמ ליבשב קר ויה םהלש המחלמ יממזו .םהיתולונזח

 הנכסש ,הנוטלשו התודחאו הילותקה היסנכה חכ לע נחל למ
 תורצה לבא ,המרופירה ילעב דצמ זא םהל הפקשנ הוז

 לש תוחרכומ .תורלותכ יעצמא .ןפואב ואב . םידוהיה- לע תויוא"
 ,איהה היט

 וחסונב דיגהל הרשע ששה האמה ןב ידוהיה היה יאשו
 : תימשיטנאה העוגנתה תורא לע םירשעה האמה ןב ירוהוח 0

 ןאכ שי ךא ,םירוהיה  יפלכ תנווכמ | ,תרחוימ = העונת אנ |*
 רמוא היה יארוב ימורב ירוהיה .  תיללכה תינרוחא"תעונתמ

 םידוהיל דסח םג .השוע ישילשה םוילויש האור .היהשכ דוחוג \|
 .היציבקניאה ןידמ םרטופו םש ררוגתהל ."םיפונא,ל זמ

 לארשי תסנפ בצמ תא ותפקשה תירלקפפאב ףיקמה לגא

 רשא הדיעו תוארכ יטנדירטה םויליצנוקה תא תוארל יושע .הלונב

 תורפיתהש ריכזהל יד  .רפסמ ןיאל תופידרו- תורזג ואצי הנממ

 יטנדירטה םויליצנוקה תואציתמ תחא כ"ג התיה םייעושיה .תרבח

 ,ןהכה : תאזה הרבחה ידסימ ישארמ רחא היה יאימורבה לראק

 הירוטסיהה ירפופמ דחאו . םייעושיה .ןמ היה ,הדותמ היה וינפלש

 [| 8 אוזן ]66 :יאימורובה לראק רבד לע בתיכ םיתפרצה

 םיירוטפיה תורוקמ י'פע ונל עורי אל .פקוזוהמפ 00
 הרעשהה י"פע לבא ,םירוהי םע- יאימורובה לראקל םינינע ויהש

 תורבגתה לגרל ץייווש לש יקלטיאה קלחהמ  םידוהיה  ודרטנ

 . היציזיבקניאה התיה םשש םוקמ יל וארה ונראקולב . םש תוילותקה

 המש ואב יאדובש ,םיטנטסטורפה דגנכ הכורע התיהש רשפא

 ,רבדה בורק לבא  ,דראהטונה ירהל רבעמ יזכשאה קלחהמ

 עלבנו רקענש םירוהי לש בושי הזיא םג תוביבסהב וא םש היהש

 ץנארפ ,םויזינאק םורטפ ,יאימורובה לראק . האלהו .אוהה ןמזהמ

 וא וליחתה םיניצופאקה תרבחו םייעושיה תרבח ,םעלאפ ןאפ

 ייניצופאק וא ייעושי תאיב , הפוריא לכ לע םתדוצמ תא םישרופ

 לבהב ףרוש היה אוה .חיכומ-איבנ לש ותאיבכ התיה ריע וזיאל

 םיסרוקיפאה םע המחלמה םנמא .םידוהיה תאו םיסרוקיפאה הא דיפ

 םיפרוקיפאה ,םידוהיה םע המחלמהכ הלק התיה אל םיטנטסטורפה

 יאימורובה לראק .םרו ךולה ,רובגו ךולה וכלה םיטנטסטורפה

 ץייווש לבא  ,םיטנטסמורפה דימ  תיקלטיאה  ץייווש תא ליצה

 .הילגנא  ,זנכשא תוצרא בור ..םהידיב הראשנ תיתפרצהו תיזנכשאה

 ..חכ תלאש קר התיה הלאשה לכ ,םהיריב ולפנ םייבגירנקסה ייאו

 תא הירחא ךושמל החילצה תיטנטסמורפה היסנכהש העשהמ

 ,םימויאהו תומרחה לכ לש םחכ קספ םיכיסנהו םיכלמה תצקמ

 םויליצנוקה | .םמצעל םיטנטסטורפהו םמצעל וראשנ םילותקה

 אל איה לבא ,הכותב תוילותקה תא קוחל חילצה  יטנדירטה

 ,םיטנטפטורפה תא חצגל חילצה
 איצוהש תרגאה ירבד תעכ םילצלצמ םיקוחר םימי רהכ

 תרגאה .סואימורוב רבול יריש עה םוי פ ושכע לש רויפיפאה

 : םולכ דמל אל ולאכ , "םיאימורוב-לש-הקילקיצניא, :םשב תארקנ

 םיסרוקיפאה תודא לע ירישעה סויפ רברמ םולכ חכש אל ולאבו

 תיתמאה היסנכה תא בוועל "םאישה םבל רצי, רשא םינימהו

 ,ןיבלק תאו ילגניבצ תא ,ריטול תא םשב ארוק ונניא אוה .תחאה

 הואת ילעב, ויה םידגובה םישנאהש ,ללכ ךררב רמוא אוה ךא

 םויפב םירבדה תא הלות ונגיאו ,ןאקיטאוה  אוה חקפ ."תורקפהו

 אוה .יאימורובה לראקש ינפמ ,יאימורובה לראקב אלא ,יעיברה

 תא ריזחהל תעכ םג ךירצ ירישעה םויפ תער יפל . שורק םש

 םויליצנוק תעכ םג ועבק התע יכ  ,היה רשפא ולא .בטומל םימעה

 לש וללח לכו ,שיערמ םשר התשע תאוה הקילקיצנאה , יטגרירט

 דגנכ התחמ זנכשא הלשממ ,הו שער אלמ ינידמה םלועה

 רויפיפאה הוצו ,תיטנמסטורפה המריפרה ישאר תא ובילעהש ןובלעה

 , המרופרה ישאר לש םרובבב עוגפל ותערמ התיה אלש ,בישהל

 רויפיפאהו ,רויפיפאה לא ךורע בתכמב ןסקאו ךלמ החמ כ'חא

 ,םיטנטסטורפה תרבח החומ תעכ . םולש .ירבד ודי םצעב בישה

 , םואימורובדתרגא ירבד תא ילותק ןומגהיכרא םסרפ הירגנואבו

 ,טנמלרפב םיארונ םיינידמ םיחוכיו הזה רברה לגרל ויהנ רבבו

 ןימי ,ריתמו רסוא ,קרטצמו םירחמ ןאקימאוה

 --ואלו ןה אלא ,ואל ואל לעו ןה ןה לע רמוא ונניא ,תברקמ

 ,אגדיאה ד םיטנטסמורפה לא עגונ רברה ןיאש ,הבר העדומ םע

 , ,ויהש םיטנטסורפה לע אלא

 הלא לא .םג- םינפל ויהש ,הלא לא םג רבדה עגונ .תמאב

 ,םירחהל תעכ חכ ןיא , חכה תגררמ קר אוה לדבההו ,התע םויחה

 איצוהל קר חב שי  ,םיסרוקיפאה לע המחלמ אורקל חכ ןוא

 - לאמשו החוד



 יאימורובה לראק לש חכה ותוא וליפא ,רתוי אלו--תוקילקיצניא
 וטניא- ,יחכונה רימה ,לא ב יר יררימ יכ  ,תעכ לטינ
 קר ,למס קר אוה תעכ יאימורובה לראק ,יאימורובה לראק
 םירבוע ונאו ,ונאלימ לש לארדתקב רבק קר ,הנורא ריעב לספ
 ,םילייט תאנה םינהנו םואימורוב ייא ינפל ירוי'זודאמ .וגאלב

 םיפרוקיפא .םניא 'םה םג + םיטנטסטורפה םיפרוקיפאהו |"
 ,םיסרוקיפאכ םירחאה תא םיאור םה םג ,םילשומ םה םג ,דוע
 התצו אל  ,םואימורוב-תקילקיצניא דגנכ םיחומש העש התואבו
 םיופמ םוכס ליחנהש ערמ ביכש תאווצ םייקל ןילרבב הלשממה
 ,תדה לע רפונ אלש -ירפומה ךונחה ןוקהב תקסועש תחא הרבחל
 ודיבכב ן יי ב ל ק רוטמרופירה ,םיקיתע םה הלאה םירבדה םג
 גהנמ טיב ריפ היה ומשש רחא סרוקיפאב גוהנל הצר ומצעבו
 ,תטלש תישענ  המרופירה םא +לדבהה אוה המ .רוטיזיבקניא
 ,םירויפיפא הברה התע יכ ,רחא רויפיפא אל םא הל םג שי וא
 ינב שיש םוקמ .לכו ,הריפכ םג שי םירקיע שיש 'םוקמ .לכו
 בטוה ,תוינידמה תותכה ינב לצא וליפא ,םירפוכ םג שי הגומא
 ...טעמ טעמ קר רברהי

 .ןילייב ..א

 .שירק '

 ,..אבר הימש שדקתיו לדגתי =
 ,ינזאב וז הלפת תלצלצמ הנפא רשא לכב ,ךלא רשא .לכב |

 םמוי" ,יתוא איה הולמ  הלילו םמוי ,  איה יתא ימוקבו יבכשב
 .הלילו

 ןיא ,יתפש לע תרחא הלפת ןיא ,יתמשנ ךותל הגפסנ
 הנפא רשא לכב ,ינואב רחא לוק ןיא ,יחומב תרחא - בשחמ
 .הנפא רשא לכב ,ידמע אוה

 ? יתמשנ תרכזה רעב רחא תנחת וא איה יתמשנ .שחל-ןוקצה
 ,עדוי .יניא

 ,..אבר הימש שדקתיו .לדגתי .--
 תיבה לא ילגר יתוא תוליבומ המחה תעיקש ינפל םוי םוי

 ,ןומעפב .תכשומ .תרעורה ירי .,ריעה הצקב רמועה ןבלהו ןטקה
 .תלרה חתפתש דע הכחמ ינא םיניע ןוילבבו

 םונפו בעו רוחש םפש ולו ,ףסה רמוש ידיב איה תחתפנ
 .םירק .,םינוצר

 השחמו יליעמ תא ילעמ .טשופ ,הנוע .אוה :ןיא .יתכרב לע
 +רוקב

 ינפל הבר תוריהזב חנקמ ינא ילגר תא +פעוז אוה המל
 אוה ,םימעפ שלש הז ףסכ תועבטמ וריל יתבחת רבכ : ,. יסנכה
 ,השחמ אוה כושו ,ובוח תא ול .יתבשה וליאכ ינממ .ןלבק

 רשפא ,ילע אניט לכ ובלב ןיא רשפא .ינא העוט ילואו
 ,לכה תא הפ ףטועה רוהה הטעמ דוע ףייש ליבשב אוה השחמ |

 ,ביבסמ רשא םסקה דוע לדגיש ליבשב
 + עדוי .ימ-

 .,,אבר הימש שרקתיו לדגתו =
 תא רמלל הוה תיבה לא םוי םוי אב ינא םימי שדוח הו

 .םינש שש ןב .ןטקה .יצימלתל  "שידק ,ה
 ,ויבא לש ןורתאה ונוצר היה הז
 וחצמ .הלמו הלמ לכ לע רזוח אוהו וינפל .אירקמ יגא

. 

 ,הברקב םישחורו םימוה ,םיאטוח םדא

 רשי .טיבמ אוהו ,העש התואב טמקנ רוחהו .ןטקה
 תא  תומלוחהו - תולוחכה = ויניעב = תוארל  אוה = הוקמ
 - + יפמ .תואצויה

 ג ןגה לא .ףיקשמה ןולחב ,ביבסמ הימור
 ה םינוליוב תוזחאנ תובחבהז  תורהב . תונורחאה שמשה
 : קח לע תוטטורו תוספטמ ,ךרה דברמה לע" תולפנתמ
 ל הנוסנ המונעו .הרוהט הולשו ,תפפוחו תררוי .תושמשה * ןיב
 ןופק יטילפ םשמ איבמ .חורהו ,ןאוסו ךרכה רמוע קוחרמ :לכה
 נעה תמועל .תלצלצמ עוגרמה ךוהב הפו ,םישולת ,םירדוב
 , : םיעוגעג תלפת תעוגה

 ,..אבר .הימש .שדקתיו לדגתי =
 "נשבו הוה םוקמב הלפתה תפטיע ןירותסמ לש הגות וזיא

 :בווק ךכ:לכ המ םושמ השענ ןשוריפו ,הרוצ תושבול םילמה וז

 ן ,בלל ןבומו
 לת לש חצה וחצמ ינפ לע ערתשמו הלוע ןנעש שיו

 " ןוהאשנ ,הנידע תּושָּב תוסוכמה ,ויתותפל ,תובוטר ןהו תוצצונ ווניע
 "הלמ לכ לע רזוח אוהו ,דחוימ ןח ןה תיאלמו ,תצק תויולה
 .אהש המל ללכ בישקמ ניאו ,ןטק םרזכ םעפמה ,ךרה ולוקב
 % ,תרחאב אוה דורט ,ויפמ אוצומ

 :ןומשנ .ךיתב השענ המ ,הז דמחנ 'ריצי םלוח המ לע
 הארו אל אוהו םיאתפ םלענש ויבא לע אוה בשוחה +הרוהטה
 - + תצנל רוע

 "! ךרה ובלב רבכ .ותוא אוה אשונה + תומה לע אוה בשוחה
 לכל  ,לכל .רוס .אוהש | לודגה  רוסל  ןורתפ אוה שקבמה
 3 +םינטקל .ומכ .םילודגל

 %אוה בשוח המ לע
 "נע -- תורוחש ,תולודג םיניע .יתש .תוטיבמ ריקה לעמו

 = םקוהבמ ןוגי יכוסנו ,הנומתה לע םימורמד וטשפ .ןה ויבא
 \ 'תארקל תודבכהו תולודגה תוהלרה ילוענמ םיצצונ םינושמו ,היעבצ
 % ,רעובה ברעמה

 = ,הפו ךלוה ןורחאה וקה .םיקחש רוא ךעוד ,ןגה םנ
 - :הלפת תחפיתמ רדחה לש וללחבו

 [ ..,אבר .הימש שדקתיו לדנתי --

 ,רליה םא רדחה לא תפנכנ ,יחקל תא יירמג .ינפל ,םימעפל
 ףוקהו לקה | הוג  .ןרעו  ךור איה .הלוכ ,הננערו הריעצ השא
 ,התונמלא .ידגבב הריהי הכלמל איה המורו ,םירוחש ףוטע

 :.ולפקב- ,ןולי היתותפש ןיב = ,הינפ לע .ךוסנ ישירח בצע
 ,גונעה הלוקבו התלמש

 הונעו ילא .איה .הנופ -- + ושבע  ותוא רוטפת רשפא --
 ,תוכר תוטיבמ תולוחכה

 .היניע ןה רחוז םי ,הלוק אוה םיעוגעג תריש
 תקבוח איה ,דליל ןחוג הוג ,התלמש תשרשרמ ךאלמ יפנככ

 - 'הכשוממ ,הכורא .הקישנ ,וחצמ לע הקישנב תאפקנ ,ותוא
 = ישידכ ןווח ,אלפ ןוזחל ,ןואג לפפ לש ומולחל איה המורו
 ביאדמו קותמ ץחל .וז הקישנ לשב ןהילאמ תורגסנ יניע

 + יבלב :האגו
 |איה הפי המ
 - +אוה םולח קר יביבסמ לכהש ,העש התואב ינא .בשוחו

 : .םלעיו זוגי לכהו יניע תא חקפאש קר יד
 . וספק ןומרא .ךותב ינא .אצמנ יכ ,העש התואב ינא בשוחו

 יג ,ונאש :.התואל ללכ. המוד הניאש לבתב :,הרגא לש םלועב



 טסוש .םימלש םימי  ,תובוחרב העית ינא ם סמ
 ,התוא קר האור ינא ..ללכ םאור ינא ןיאו םישנא נו

 הגוה ינא םימלש תוליל .יפעפעל המונחת ןיא םימלש תול
 .הב קה
 .ריעה הצקבש תיבה לא יתוא תואשונ ילגרו רקוב אחאו
 וראשנש םיעגרה תאו תועשה תא הנומ ,לצפ  םש א

 + תיבה לא .יסנכה
 ,התיבה ינא בש .הלכת ילב ,ץק  ילב .תוכשמנ תועשהו -

 עצורו רוע רונפ שובל אוהו רלדנסה ינועמ .לעב ₪
 .הצוחה ינא אצוי ,יל רצ השענ ,ףוס ןיא רע עצוה -- עו
 ,ריעה הצקבש תיבל ביבסמ ףשוכמכ :ן)

 ,.. אבר הימש  שדקתיו .לדנתו =
 תותפה ןולחה די לע ונא םיבשוי  ,ידימלתו ינא = ,ונינש

 ,"שירק,ה תא ם
 םיחרפ ,אשד רברמב תולבוט .הילגר = ,תדמוע אה ןמ

 תויולת היניעו ץע לא תנעשנ תדמוע איהו ,התוא םיבבופ םונומ
 . םירעובה .עיקוה ילו

 . תעקוש שמשה
 ,ץעה לא
 . םיחרפה חופ

 העורו לע השאר חנוצ טאל טאל , תכעוד הנורחאה ןהקה <
 , םירתסנ הינפו חנוצ ,ץעה לע עו
 ,אל ,אל %איה היכובה ,ילא

 ,םיחרפ ןיב חרפ ,איהו םיחרפה םינחוג

 םיחרפ ,איה :היכוב אל

 " ,ךרח ולוקב .דליה .ארוק -- !אָמ-ִא =
 ןאמ--א.-- ,דהב יתפש תושחל -- 1אמ--א =
 המ ,תוגונ תוקחוש היתפש ,ןולחה לא השאר המורמ איה

 יפוימ םיהלא הילע לצא ולאכ ,היתפש לע קוחשה תב איה ה
 .הע

 ,וירוחאמ ושאר .תופלחמ קשונו דליה לא שרח ינא :בנגתמ
 ,ירשבב רבוע .רוקו איה היתופלחמל תומוד ,תולפלוסמ ,תוכר /
 !אמ--א =

 ,העות .ינא רקב רע ברעמ ,ינא רשוא יובס ,הבהא יונס
 ,רשוא יובפ ,הבהא יובס העות ינא ברע דע רקנ

 ,םימעפ יפלא וז הלט לע רזוחו ללפמ ינא -- !אמ--א =
 , םימעפ יפלא

 ,ירכמ יתוא םישגופ
 , יתלחמ :תבסל םולקח <

 .םהמ קמחהמו ינא הנוע -- 1 רשואמ נא --
 יבלו -- ,טהישארב ם"ענענמו .דשחב יב  םה * םילכתסט

 : ,יב .ןנוהמ |
 בורמ .םטורו בלה בחרתמ > ,היתודג לכ לע האלמ שפנה

 םורק .ולעה  םיעצפה לכ וכותב אשונ .ינא לודג .רשוא ,הע
 תומלועו ,ךסמה םרוה :רמה רבעה קחמנו חכתשנ ,ויה אלכ וז

 ,תחא םעפב ינפל ולגנ ,םיפי .,םיקו

 ,יתואירבל םינאוד ,ימולשל .םישרור

 ו

 התיב די לע דמוע ינא ,הניש שופת 'ךרכהשכ  ,תולילבו
 ְי : הנישה תלפת ללפתמ ,תומלש תועש

 םולשה ךאלמ רומעי ! םימחרה בא ,הל הרתס היה --
 +היהומולח הל .קיתמיו תורוחצה ויפנכב הילע ךכופי ,היתושארמל

 !םימורמ ןכוש :הל ןגמ היה !םימתרה בא ,הל הרתפ היה

 הנותנ תחאה הרי ,דרומ השאר .תבשוי איה שגרדה לע
 ,האופקכ איה ירה הלוכו ,התרבח ךותב

 : תושחול יתפשו רא ךוהמ ומכ התוא האור ,הינפל דמוע ינאו
 ! ךיתבהא --
 ,ידלח רואו ייח תריש ,ךיתבהא
 תומלוע םאתפ ינפל וחתפנ ךיתרכהש ןושארה עגרהמ

 םלועל יהיו ףייו ותרוצ טשפ םלועה לכ ,םיתרעש אל םיזונג
 ,םימר םהו יל םיקיהבמ.םיקחשה ,םיחצנ :ויז לש םלוע ,הדנא לש
 .עמוש ינאו  ,םיקחוצ םהו םיככוכה םיררושמ ;ישמ תפוח םהו
 םיפג יל וצצ .תורונכ יפלא לש ןונמיה .ךפתשמ  ריואבו ,םבינ
 איהו ,הבחרלו הכראל לבתה לכ .תא האור ינאו םורב אשנ ינאו
 םירכשמו םהימשב םיריטקמ .םהו , םיחרפ האלמ איהו הפי
 , יתוא םירכשמ -- םחירב

 ! ךיתבהא
 .יניעימשה ,ןהמ םיעבונ רשוא ינָיעמ--ידגנמ ךיניע יבסח לא

 - -ךיתורעש חיר ףואשל יל ינת ,ךיפ הגה לכ אלפ תניגנמ---ךלוק
 רומזמ-- ךתלמש ילופקב ישאר תא שוככל יל ינת ,אוה ןדע .חיר
 < ,םֶויז ןח יחרפ -- ךיתועבצא תוצק קשנל יל ינת ,םשחר םיבורכ

 +השחמ תא
 יל ינת .םינונחתב :יפכ ךילא שרופ .יננה .!הריהי הכלמ

 ,ךילגר קבא קשנל יל ינת ,ךירגב יפנכב עוננל
 ?השחמ תא
 * ,ךונפל ערוכ ינא ,יאר ,הצור ינא ךדבעל ,בוטה יכאלמ

 י רשואמ עוגאו תומל יל יוצ .. ירשא ךאלמ | ,ךיפנכ ילע שורפ

 "לע .ידעצ לוק עמשי לבל לשא ילענ תא  ,יניפחדת לא
 .ךתחונמ עירפא לבל יתמישנ רוצעא ,שדוק תרדהב ךורדא יתונוהב
 ,יניפחדת אנ לא ,יניפחדת לא קר

 יד ,ישפנ התיחו יליבשב דרחא ביבש קר ךבלב חדקי םא

 ,ינא רשואמ רבכו העותה ךטבמ יב לקתי קר םא יל
 .ינממ ךינפ יריתסת לא
 ,ינא ךרוה םיסק . תיפיפו
 ,..! ךיתבהא המ ,ילא | ,ךותבהא

 ,ישאר לע תועות תוגוגה היתועבצא תא יתשח .קספנ ילוק

 ,שמש ינרקכ .תוכרו תומח ןהו ,יתורעש .ךותב תודעור

 יסיסר ,יחצמ לע ולפנו היניעמ ופטפמ תומח תופט יתש

 .אמצה יבלל לט
 ,רשא תעפשמ יתאפקנו היברב לע ישאר יתחנה

 ! לאונמע --
 ,םומע ינזאל אוה .עיגמ . רז .הכ אוהו םיעוגענב המוה הלוק

 : .הניבו ניב רמע בע ריק ולאכ

 תבשונ ,הרוח ילא תנחוגו ישאר .המירמ איה הידי יתשב

 ,הנה ,םיבורק הכ ,ילא םיבורק הינפ ,יהוא תרכשמו המוח ילע

 :> בושקמ , יב תועגונ .תוינחירה היתורעש תוצווק הנה ,חצה החצמ

 רז המו יב תולכתפמ היניע | ,.הריהמהו החרוקה החמישנל | ינא

 + תואלמו תולודג ,תופיקשמו ובחרתה תובבה . ןמבמ
 !לאונמע --



 ,ישאר תא תקשונו התבל לא הקוחב ישאר תא תצחול איה
 /ן , יניע ,יחצמ

 .רשאה םוכ ךיתל לער םיסר ףטנ .קמחתהל ץמאתמ ינאו
 ?תמה םש תא הריכומ איה המל

 היתוקישנ ,תובבוד היתפש , רתויו רתוי- ילא .תצחלנ איה
 ,ולוב דעור :הפוגו ,ורזפתהו היתורעש ילג  ולפנ ., תוברוצ

 עגר יב תלכתפמ | ,ינממ הגוסג  ,תררועתמ איה םואתפו
 :הזחמ תצרפתמ הקעצו

 ןיאה=
 הידי ,ריקה לעש הנומחה ינפל תלפנתמ איה העוצפב

 :המוה הלוקו תוחומש
 ? לאונמע ! לאונמע --
 ,םמוד הכוב ,הכוב איהו תודעור היפתכ ,הינפ הטאול איה
 שמכנו לבונ ולאכ םלועה לכ ,הילא שגנ ינא להבנ

 , היתועמדב
 ! ינבזע--תועמד .ךותמ היתפש תושחול -- ,ינבזע --

 ,החותפ התיה תלרה ,ןומעפב יתכשמ אל תרחמה םויב
 ,יברקב קתנ רבר הזיא
 .קיר היה רדחה ,וכררכ חתפב רמע אל תרשמה .יתסנכנ
 לע םינעשנ ,םיגונ  ,םיקיר םירדחה לכ  .האלה יתרעצ

 קיר .רדחמ תוליבומ ,תוחוהפ  תורבכה תותלדה = . םירק םידומע
 .והנשמ לא דחא

 .העסנ איה
 יתדמע ,ןגה תא הספת הרוחש הרמ ,ויתחהפו ןולחל יתשגג = +

 ,רוע תולע ילבל .העקש ולאכ ,הנונ תעקושה שמשה לע יתטבהו =
 וערתשהו ואב ,םיללצ וסנכתה שרח ,הככ יתרמע בר ןמז

 ללחב ,םיכשחמה ךותמ יב וצצו םינומה םינומה ינירתכ ,ביבסמ
 .לכה העלבו היפנכ השרפ המיאו םדה תא איפקמ רוק העת

 .ידימלת תא יתדמל וב רדחה לא יתסנכנ
 ,היולת הנומתה התיה וילעש ריקה םתיתנ ,םילתכה םימורע

 וטיבה םהו ,םירמפמ ירוח  ,םיקומע םירוח .ינש קר וב וראשנ
 .דלש ירוח ינשכ םולפא

 .םואתפ ינזא ובישקה -- ,...אבר הימש שדקתיו לדנתי =
 ,םילתכה וללפתה ,ללפתה לכה .לכב יביבס הלצלצ הלפתה

 הכפתשה הלפתה .ןגב םיחרפה וללפתה ,םיללצה | וללפתה
 . םיקירה םירדחה .לש רוחשה ללחה ךותב החפיתהו

 .רוחפ ריחפ הבר תע ץוחב יתטטוש .םשמ יתאצי
 הל החרפ ,יכותמ קרוה לכה ,קומע םוהת לש עול חתפנ

 ,הרטמ ילב ותוא תולטלטמ םילגרהו ,דבכ וג קר יל ראשנו .יתמשנ
 ,המשנה יתבל םעו ידי לע .ילצ םע תיבה די לע בוש יתרמע

 יהיו . ףשוכמכ תיב .ותואל בוש יתרזחו .יתכלה ..יברקב העוערה
 .יתמשנ תורבק לע הבצמל יניעב

 ,םיק ףוגו המשנ .תפירש
 יתאב ,אלמ קובקב ידיבו םשמ יתאצי .תונח וזיאל יתסנכנ

 ,םישבי ץע יסיפכ יתאצמ םיררחה דחאב .תיבה לא

 ,ףרוממכ יתעעונתהו יתבשי ,יתנפב יתרדובתה , יתובל יתיעת
 ,ףורגא :יתופינה ,יפכ יתשרפ

 תוסרפ תטעש לוק עמשנ ,שא יבכמ ינומעפ ץוחב ולצלצ
 יתבשי יכנאו ,םיקחשק ינפ תא וקקל שא תונושל .םיסטה םהיסופ <

 .ףרוטמכ .יתעעונתהו  יתנפב
 ,שידקה .תא .ללפתהל ייתולחהו ריקה לא ינפו יתמק

 |( 00 םלוקה <

 עפ ויפ ,ומוקממ םמורתה  ,רלדנסה ,ינועמ לעב
 לדנפ תינשבו עצרמב תזחוא תחאה ורי .רחפמ תושוטל
 ְּ ,ךופה

 \אפַמ שיקח תלפה תאש אוה בשוח !םימה רלונס
 < ןַח--ה--₪ .ותמש אמאו אבא רכזל הלפתה תיבב קר

 ,+, אבר .הימש שדקתיו לרגתי --
 1909 ,טססוגוא . ןודנול

 , בהובא

 .קוחְרַמּו בורקמ
 וו

 ;רוטסהה סומפילאירטמה תרותב ושכעמ הרומ ינא :רומגו יונמ
 ןעטבש הבישיה ילהנמב יכולה .ךררב יתעגנ םדוקה יקרפב

 ₪ רמע טעמכ יתשדקה םינושארל , אנליוומ ןיקרימ הרומהבו
 יח אל ולאכ םינושארה הנהו ,תודחא תורוש קר -- ןורחאלו
 ןטחכולמ תא 'ךרבתי ותרזעב, םה .םיכישממו | ,ושיגרה אלו
 גוומהו ,סהב .רבודיש המל בל  םימש םניאו ,שדוקה תכאלמ
 זו פנשו ףצקו גרו םימעמה  ירבד י"ע עגפנ אנליוומ  ןיקרימ
 ולע ביט ץילממח  ,ץלמנ "הנעמ, "םלועה,ל חלשו .רבחו וינתמ
 קוחומו בורקמ,ה לע .בוח רמלמו ללכב םירומה לכ לעו טרפב
 ,ללבב תירבעה תונותעה לכ לעו טרפב

 ,ןוכינכ ,ונלש 'םיהובגה שרדמה יתכ,ש ינפב + המל הז לכו
 על שי ,להקה תערב םיולת םניא ,תושודקה תיבישיה :רמולכ
 ונו,ש ןמו לכו םלועב .ם"יררש שיש ןמז לכו ; הרומג הימונוטוא
 וינע ונלש םיכומנה רפסה  יתב לבא .. ריפש יתא לכה "םלשמ .בקעי
 ה ןיא  ,ם'יררש ידי לע האבה הימונוטואלו ם"ירדשל וכו אל
 ולעבהו ,הקרצ = ילעב לש  םבל .תבדנמ םינהנ ,רפסה-יתב
 ופיא םה = םייולתו = ,םתסנרפ | םתדובע לע  רפסההיתב לש
 אשל ינפמ םה םיאריו הבוט ןיעל םה םיקוקזו ,להקה תערב
 ₪ , אשיב

 וו ,הימונמואב הצור .אנליוומ ןיקרימ .הרומה םג םלואו
 ,ונ  הימוניטואבו = ,םירומה | .וירבח | לכל אלא  ומצעל | קר
 2, :אתרטוז אתלימ ,םלועב םדא םוש הילע םלח אל ןיידעש
 , םוומה סנש -- ולש :"הנעמה,ב אוה בתוכ -- תערל בהובא רמ
 | הטשב שמתשהל- םירומהל הנתנ תושרהו ,םמצע תושרב םידמוע
 .עוצקמה ודיבש ימלו ,םירפוסהל ימכ ,םחורכו םנוצרכ
 א בתונא רמלו ,הצריש ןפוא לכב וב לשומה אוה
 "3 'םטע ףטשו םירומה לש םרוקמו םחוה .םותסל תושר לכ
 , וסטה לש ונוענשב קר יולת אוהו ,אחסונ לכ ןיא  ןונגסהל
 יא וולש הערומה לש ןונגסה לכ דעבש ,ינא .יתעד יפל ןכו
 חט יפלו .,,תרוקב לכ  חינהלו ,רקבמ רותב אובל תושר לכ
 ינוונ םינפה םוקעבו - ךרי  עולצב תכלל .תוציחנ לכ ונל ןיא
 / ,,'התולגרתהו ונטע תכשמה יפל לכה אלא ,הפשה

 , 3 ףא ,יונ םשל יתאבה אל .יאדו  וללה .תומטיצה תא
 ,ופ .רמלמלו ול המ  יכ  ,"ןרבחמ, .ןולק תא תולגל ידכ אל
 העשב ,לארשימ תוכר :תישפנ תורשע הזיאב םימומ- ליטמה רחא

 .פלעח לארשי .ירלי  ,הריעו .ריע לכב  ,םינופ ונאש הנפ .לכבש
 . !פ"רומצ רפס יתָב רפוחמו ינועמ ץרא  ךרד אלו הרות אלל םילדג
 - לה תא םמצעל  םילטינה ,הלאכ "םירומ, = לש  םתואיצמ לבא



 תא ופתשי הז םשל םייוארה םיירבעה | םירומהש ,ךווש

 תלטהל םיחמומה םיטוידה םתציחמב דוע ודמעי .אלש וב
 ונעמש רבכו  .םירומ לש .תורדתפה רבכ תמויק הס

 תולועפו םישעמ לבא  ,וז .תורדתסה ךותמ הלוע ביו תקל

 רנואר |

 אל רשא םישעמ םישענ היסורב ונלש ךונחה םלוענ

 .קוטפילאיבברשא הרות-דומלתה השעמהה

 .להנמה  ןיבו ת"תה לש  םירומה * תרובח = ןוב = אונה

 ,םידבוע .תרובח לכ לש רברה עבטב חנומ הלאכ תו

 הרובחה לש הבג לע רמועה אוה הרובחה ןמ .רחאש
 וב םיוצמ ויהי אלש ,רחא ם"יב םלועב שי םא עדו מו א

 רבד ךל ןיא יכ : ,להנמה ןיבו = םירומה .ןיב 'תמורעהו סנש

 ןמ ,הונעה ןמ הברהו ,הדובעל ורבח לש ותורממ טאל ה
 הברהו ,וירזועדוירבחל וסחיב .ס"יב .להנמל שורר .טקטהו

 הבהאה לע רותוה | ןמו רפסה תיבל הבהאה  ןמ הז

 פ'הכל וא הבהאב לבקל ולכויש ירכ ,םירומל םישורד .תש)
 ותלכשהש ,םהירבחמ רחא לש ותורמ תא הסמונמו הפי ל

 רתכ םינפ לכ לעשו םה םתלכשהמ הבורמ  הניא .רשפא
 ונתער ןיאו ,םהלש הרותה רתכ לע הלוע ונוא לש

 השעמב םיררצה ינשמ ימ ,ןודלו = ןינעה = ףינל = םיקקונ
 יד  ,םירומה תרובח וא להנמה ,רתויב םשאה :אוה קטע

 ת"תה להנמש ,םיעדוי ונא , םיניבמו םיעדוי .ונאש ה

 םינוגה םירומדםידימלה דימעהש  ,ןיוצמ  גונדפ אוה קוטסול\

 יםהילע תינוגרפה ותעפשה תא רובכב םיריכזמ  םלוכו

 םניא--םהב רחב אוהש ןויכמ---הדובעל .וירבחש  ,.ונחנא םוע
 תא םמצעל וחקלש ,"םיעלוצ-םילובשמ, .קושה ןמ םישנא ₪ ₪

 ?םיאור ונא המו ,הז םשל םייוארה םירומ אלא .,הארוהה
 ןיעמ םירשוק םה ירה ,םירומה ןיבו להנמה ןיב ארגת הלפ

 םהש אלא דוע אלו ,אי פונ כ ב םתדובעמ םירמפתמ ,וטק
 םירומה לכ תא חירבהל--ידכ ,"רשפאהו .ץוחנה, .לכ תא םשע
 חירכהל וא ,קוטסילאיבבש ת"תהב הדובעה ןמ םירחאה םויוננה
 ,םירבע םירומ השמח םישוע ךכ .ומוקמ תא תונפל .להנמה ח
 םיחמומ םינוגדפ ונברקב םה םיטעומ המכ ,םיעדוי םהומכ ואש"

 השמח םישוע ךכ :;יגוגדפ חכ לכ ריקוהל ונילע המכ דעו חמו
 ונרפס יתב םה םיטעומ המכ ,םיעדוי םהומכ ןיאש ,םירבע םי

 רומשל םיבייח ונא המכ דעו ,רתוי וא תוחפ םינונהה םט
 ..יונשיש םוקמב הזכ ם'יב רמשמ לע

 ךונתחה-הרש לע חקפי רשא ןוילע  דפומ םוש ונל יאו
 םישחרתמו םיאבה םיעגפ לכמ | ותוא | רומשיו | ונל .רשא ןש
 הלשכמה ןיאה ? איה ןכיה הלכשה יציפמ תרבחו ..וילע אמל

 ,איה המ היסורבש םירבעה םירומה תדוגאו + הרי תחח תאה

 %הל ידו -- תוביב ירבדבו תקולחמב קר הקוסע איה וו
 הקיסע איה םאה %האב איה המל "רבע תפש יבבוח, תדוג
 היצנרפנוקהשו םישנאהו % הל ידו -- דבלב > "םורכְרמ, לוד"
 םהב הרחב "תירבעה תוברתלו הפשל .תורדתסה,ה לש .תינילרנו

 + םישוע םה המ  ,היסורב החכ"יאב תוהל |

 התיה ונל םיעידומש יפכו  ,םירומה תדונא הרצונ .בויקב
 היצנגליטניאה יבוט לש הרבכנ הפסא, | םיטעומ םימי .ינפל 86
 דחאה, ."תירבעה תיברתלו הפשל הדוגא דופי .רברב > תווג/ה"

 תוברתלו .הפשל הרובעה תוציחנ רבדב תטרופמ .האצרה "ל

 , םירזופמה וניתוחכ דוחאל ונחנא םיכירצ המכ דע  ,ראבו .תירפעה
 הכרע לודג המכ רע |, חיכוהו הצרמה ירחא אלמ :ינשח
 , ירבעה | ריברה = תיזתל :עגינב | תורדתפהה = התוא ₪

 הימדקא 'רוסי תוציחנב םייסו , ךונחה  רודסו תורפסה תצפהל
 ירחאו ... 6 רתוי אלו תוחפ אל) "ונתפשב םילמ שודחל
 הדוגא הרסונו 'וכו יעיברה רבר וירחאו ,ישילשה רבד ינשה
 רפסמ הנמי ימ ,תאה ,הדוכעל תשגל טלחוהו דעו רחבנו
 םלואו !  וניתוטלחהו ונידעו | ,וניתורבח  ,וניתואצרה  ,וניתופסא
 טעמ .םיטילחמו טעמ םירבדמה לצא התוא שקבו ךל---הדובעה
 , הלאכ ןיא ונחא , הברה םישועו

 ונלוכ ,דבלב תוטלחהב ונל יד ונא ,הלאכ ןיא ונתא
 וטלחוהו ורזחו ומלחיהש ,תובורמה תוטלחהה תא ןיידע םירכוז
 תודיעוהב ,תוינויצה .תויצנרפנוקב ,םיינויצה  םיסרגנוקב ןתעשב
 לכהש ,תולגב תינויצה הדובעה איה וז יכ  ,'וכו 'וכו תוינויצה
 רוד ונל םוקי יכ ,רברל גואדלו .ךונחה לע חקפל -- הב םידומ
 ונמק רחא תובע אל רקבב םנמאו ,וישדקלו ומעל ןמאנ שרח
 ,םינקותמ םירדח וחרפ ,וצצ ,ואצי 0008 סא מ801וחה ןימכ הנהו
 ,םיזורכ ; םילויט ,תואירק  ,םינטקל םירועש ,םילודגל םירועש

 --.,םירוצקל םירוצקו םירוצק ,תודטמ ,ךונח ירפס ; תולגמ ,םירזוח
 רחא םויש : אלא דוע אלו ,וטלחנ תוטלחהה .םתוא ץראה אלמתו
 םילודג ויה םישובכהו ,הבורמ התיה .המוהמהו | ,ןלוכ ומייקתנ
 , ..אלא . רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה 'םידוהילו ,םיחלצימו
 חונל םדא ינב ואציו ,דחאה םויה ותוא לש שמשה בירעהש אלא
 יכ ,םתחת הלק העשל ובשיו ורבע רשא הדובעה בורמ תצק
 תומולח ומלחיו ,הניש םתפטח יכ הלק המונת ומוניו ,ופיע
 אולמו שפנ קופס םוי םויה ותוא םהל היה יכ ,םיביטו םימיענ
 ,.,ומדריו--ונשייו ,ומוניו ,םבל ןוזח

 ,ונחטבמ ונמש וב רשא שרחה רודהו ,ונחנא םימדרנו
 --1וב השעי המ וניתווקת לכ תא ונילת וילע רשא

 רשפא ,עדוי 'ימ .תוטלחה פ"הכל םיטילחמ ןיידע בויקב
 בוטרוקל .ויהו  תובורמה תוטלחהה לכ םינמזה ןמ ןמזב הנפרטצת
 < םיטילחמ יא אקירפא םוררב רשא גרובסינהאיב לבא .השעמ לש
 ,תוטלחה וליפא

 םירוהיה םירפופה רחא ומצע לע ךיעמ -- םיטעמ,
 םירמאמה םה םיטעמ--(98 'מונ "ןהאפ עשירוי יד,)  גריבסינהאימ
 בחוכ ינאש ,הז ירמאמכ שאר דבוכ ךכ לכ ךותמ יתבתכ רשא
 ,החנאבו .שגרב ,אוהה ורמאמב רפסמו ךלוה אוהו .,,,"םויה
 םיכנחתמ אקירפא םורדב . רשא וניחא ידלי לש לורג רפסמ,ש
 "תחבושמה, םתעפשהו הרירתה םתחנשה תחת םילותקל רפס-יתבב
 רשא לכ תא םכות לא םינפוס םיכינחהו ,"תויחאהו םיחאה,לש
 ...'םהרלומלו םמעל םירז םישענו םרפס יתבב םיעמושו םיאור םה
 ןיאש  םושמ ,וללה רפסה יתבב םיכנחהמ רבלב םיינע ידלי אלו
 .םג אלא ,ידוהי רפס תיבל דומל רכש םלשל תגשמ םהירוה די
 םירוההש םושמ אלו ,םהה רפס יתבב םיכנחתמ םירושע ידלי
 םה ךכיפל םהירליל ירבע ךונח .תהל ללכב םיצור םניא םידוהיה
 רפס יתב ןיאש םושמ אלא ,"תויחאהו םיחאה,ל םתוא םירסומ
 תושעל גאוד שיא ןיאש םושמ ,רתוי וא תוחפ םינוגה םירבע
 -- םיבר פ"הכל וא--לכה ...םש לארשי ידלי ךונח תבוטל רבד
 ,תרחא תדל ,רחא םעל םינותנ םהינב כ לע .םירעטצמו םיגאוד
 ...הערה רוקמ תא ריסהל ,הלקלקה תא ריסהל גאוד שיא ןיאו

 אלא הלוכ .לבסנרטבו גרובסינאהאיב ןיא | : ורמאה לאו
 הרצק ורי +הזה ןטקה ץמוקה השעי המו ,םירוהי לש ןטק ץמוק
 קר .אל הרסח -- הזה רבדכ ורמאת לא ,ומצעל עישוהלמ
 אטילד םילשורי בושו .ןוצרה רסח רוחיב אלא תלוכיה
 149 רמינב אצומ ינא "המיענו הפי, לבא הרצק העירי .חיכות
 ו : הנישלבו הבתככ םכינפל איה ירה ."ןמזה דה, לש

 .ואב םירהצה ירחא תישימחה העשב תבשה םויב לומתא,



 ,ונרעב רשא םיתיספמה תיב לא היצילופה ידיקפ םואתפ
 בור יכ ,האצמו ,עובשה תשרפב השירדהו האירקה תעשג
 תיבה חתפב םירטוש הדימעה היצילופה .םידוהי םה םיפסאנה
 היצילופה הרשח ,הארנכ ,תאצל שיאל הנתנ אלו רצחה רעשבו
 לבא ,תיטילופ הרטמ םשל ןאכל ופסאג יכ ,םידוהיה םיריעצה תא
 לכ .יב ,היצילופהל ררב  ,ןייווארפ ר"דה ,ןויפימה שארב רמועה
 םינוכנ םהו ,היצלימיםאה יכינח אלא םניא וללה םיריעצה
 .."ןוצר תע לכב םתד תא רימהל

 שי אנליווב יכ | ,ריגא ירעלבמ םג םיערוי םתא רשפא
 איה אנליוו יכ ,םיעדוי םתא רשפא ;םידוהי ץמוקמ רתוי תצק
 ,לשמל ,יכ ,היאר אהו ,השעמ ישנאו םינקפע האלמה ריע
 אנליוו "הלכי אל, הנבוקב התעשב התיהש העודיה הריעוהל
 יכ  ,םיעדוי םתא רשפא ;םיריצ רשע העבראמ תוחפ חולשל
 השעמה ישנאו םינקסעה רפסמ דוע היה אלשכ ,םימיה רבכשב
 םילשורימ תואצוי הלכשהו הרות ויה ,ךכ לכ הבוהמ אנליווב
 העודי .אטילד םילשורי תישענ ושכעו , הלוגה יינב לכל .אטילד
 לארשי יריעצש ,העוריה הרותה התוא פ'ע הלוגה תוצופת לכב
 רבכו = ,"אקנאילוגאפ .בוחרב, עוריה תיבה ותואב הב םידמול
 ; אנליווב תוירבה יפב הרוגש וז החיש התשענ

 אוה אמש .קפס תוררועמ פ"בפ ריעצ לש ויתוכילה --
 + "אקנאילונאפ,ל ךלוה

 הדיעו לכל ,םישוע השעמה ישנאו םיקוסע םינקפעהו
 תוטלחה | ,תושרדנ - תושרד | ,רסירתמ תוחפ אל םיריצ םיחלשנ
 יריעצו ,"םיסרגפמ, רפס:יתבב הרות םירמול לארשי ידליו  ,תוטלחנ
 \ ,.."אקנאילוגאפ,ב הרוח םידמול .לארשי

 רובצה לע םיחקפמ םינקסעה ןיא תמאבש ,ורמאה אמש
 ,םירבדה םכב ונעו ,ללכלו טרפל תובוט תונקת םינקתמ םה :ןיאו
 הלודג תועט יכ ,יצלק .ךלפ ץטילסייוומ טנרגופסרוקה ונל בתוכש
 .םירשכב םידשוח םכנהו םיעוט םתא

 ףופ ףוס הפרצנ --- טנרנופפרוקה ותוא בתוכ -- ונרשאל,
 יגיהנמ ודמע יוארכ רבדב ובשיתנש רחאל ,"תומרופרה רוכ,ב ונריע םג
 ,תוינומדק םינשמ ןאכ ונהנש גהנמה תא לטבל ונקתו ריעה |

 ,,,"הירחאלש תבשבו הנותחה ינפלש תבשב הלכו ןתח חמשל
 , ., אל--ותו

 ה

 .יִקְסְרָשְרָּב 2
 (םוטרש)

 ,'הרטמ ןיאב, יקפרשרב לש ןושארה ןמורה אצישב
 עיפוה שרח בכוכש ,ףכית .הנייצ תרקבה,ו ,לודג םשור השע
 , "ונתורפפ ימשב

 ינש ןמור בתכ רבכ יקפרשר בו ,תובר םינש ורבע אל
 הבשחש םושמ ,וב הטעב תרקבהו ,םילודג:אל םירופסו םירויצ םגו
 ,םולכ .הוש וניאו 'יתב ילעב אוה .ונורשכ, יכ ,האצמו

 הלעמ איה הלעמ איהשכ : ונלש תרקבה לש הגהנמ אוה ךכ
 ,,,רפעל רע הרירומ איה הדירומ איהשכו ,עיקרל רע

 היהו ינוציק יניאש רקבמ םק היה ןמזה ךשמבש רשפא
 התיח ילוא וא .,יקפ דשרב לש ויתוריצי תא יוארכ ךירעמ
 ןיבו "במוכה תא ולגש, הלא ןיב ו תימירפס תקלחמ .תצרפתמ
 ל

 " ,ומלועל ךלהו יקפד ש ר ב הלח םיתניב ףא
 שא בויח םיתמה רבד לע, :רמוא ימורה םגתפהו

 -- .?םולכ:אל וא  תובוט וא
 שומאו ...קופפה ףוס יפ לע  ,הארנכ  ,םיגהונ  ונלצא

 ; גיצחל .איבוש שיא "תויתורפסה תופמה, = יבתוכ ןיב .אצמנ
 עחב איכמ .ינא .ןיא = ,ןבומכ) .ונתורפסב יקסדשרבל רכוו
 % + ("םיגולורקינ,ה תא

 | יגכהש ןושארח)  רודגיבא-ןב  רמ בוטל  רוכז םרב
 ע הנאה םימיב ונל איבהש  ,(תירבעה ונתורפס לא .יקסרשרב
 ,םינווחאה םיבתכה תא םכותב  םיליכמה ,םירפס
 : הינחתורה .ותרוצ תא םילשהל ירכ םהב שיש ,(* יקפרשרב
 גש לע רומעיש ,ירבעה ארוקה תא ררועלו חונמה רפוסה
 2: -- + תירבעה ונחורפפב םינוב ה דחא לש

 לע םנלא ףרפרל אב םדא הלטב וא .תונרקט ךיתמש שי
 .םישא :םיפוצרפ לש הרוש תרבוע וינפל . תויפרגוטופ תוגומת
 וה םימעפל .תונוש תוזופב םיראותמ | ,םיריעצ ,םינקז ,םישנ
 ונתסהל עגר .ההוש  אוהו  ,ןח-האלמ הזופ וא הפי הרוצ האור
 וא תובורק תונומתהש ,םובלאה לעב ,האלה רבועו -- תצק
 עו םובלאב האור רז ה םלואו . םיאלמ תומלוע ןהב אצומ יאדו
 זנוש אוהו ,וחומל אלו ובלל אל םולכ םירמוא םניאש ,םיללצ
 ,םיבלאה תא ורימ חינמש רחאל ףכית םירתסלקה תא

 ושרב ירופפ לש לודגה בורה ארוקה לע השוע הזכ םשור
 אה םירופפב םישגופ = ונא ראמ תוקוחר םיתעל קר . םינטקה
 ג העשבש ,םיבר םימי ונבלב תקקחנ יהת ותרוצש ,רובג .הויא
 3 . ונינפל .ונורכו הלעי .תועשה

 ,קשה ןמ םרא-ינב םה יקסרשרב ירופפ לש םירובגה
 טשעמהו ,םהילא בל םש ךניאו םוי םוי האור התא םתומכש
 םשוע םניאש ,םוי לכב םישעמה ןמ ןה רפסמ יקפרשרבש
 / , םשור

 א + ,,שפנ*תערוק המרד וזיא ראתל ללכ רמוא ינא ןיא,
 תומר םג םייחב הנירקת ילוא ,עדוי .ימ .., הירמוק*ינרט וזיא
 "ג רמוע ינאש ,אוהה םייחה-רדסב םלוא ,תוידמוק:יגרט םג

 ןנ-'הו ןיממ תוערואמל םוקמ ןפוא לכב ןיא ,העש | התואב
 וכ היה .אוה, םילועמה  וירופפמ דחא תא יקסדשרב ליחתמ
 ב ,(18ל 'ע ,'א ,םינורחא םיבתכ)

 .םיטה םיטנמומה רואה תא בבחמ יקסדשרב ןיא םנמאו
 ,םיחינשה םירקמה תא אקור רחוב אוה אלא ,םייחבש םיימוקה וא
 האשל ותוא םידירטמ אלא ,ומלועמ םדאה תא םיאיצומ םניאש

 . ,אוהש לכ עוזעז ותוא םיעועזמ וא
 .א ,תואיצמה תא אלא האור יקסרשרב ןיא ללכב

 :יהנוא ילב ,הבהא ילב ראתמ אוה םתואו ,םוי םוי לש םייחה
 .'ע ,ירמ רתוי יקפרשרב לש םירובגה םה םיתוחפו םיטועפ
 .םויתובשחמב האור רפסמה ןיא ךא ; םתוא ב בח ל יהי רשפאש
 2 ,םתוא אנ ש י וללגבש ,אוהש לכ אטח םהישעמבו

 המעמח ייחמ אוה יקסרשרב ירופס לש לודנה בורה

 -וללה םישנאה לש םביטב ריכמ רפסמה  ,םידוהיה לש ינוניבה

 7 + ימינפה םמלוע תא ןיבמו םהיתוגאר תא ערוי
 .חא אישהל : איה תאוה הביבפה .ברקב הלודגדיכה .הגארה

 רטפמל רמוח הוה  ןינעה שמשמ ןכלו .םיתב ילעב .גהנמכ תונבה

 . !(!זחלצומ העשב,) ןיכורשל השק תב .יקסרשרב ירופס לש ןונה
0 

 = וגל קלחו ןושאר קלח , יקסרשרב | ,י , תאמ "םינורחא | םיבתכ, (*

 + ע"רת ,השרו ,'הישות, תאצוה = ,"הלוהג הקיתוילביב,



 הסנרפה יוקל ,('לומג---הקישנ,) םהיתונב תועינצ ל
 + דועו .דועו :("תוער  םינש,) הנעת

 תב איה וו ,הבהאה תא יקסרשרב .יִופסב וש
 ,..םיעוגענה תא אלא האור רפסמה ןיא ? ר אח .ינפ

 םג יקסרשרב ירופסב םיאצומ םתא םיתב ילעב
 -יתלב םילושכמ וזיא םהייח .ךרד לע םישגופוו  ,תומועע

 ,תחנ אלל םירבוע םהייחש ,םישנו םישנא םיאור םתַא

 םייחה יעגפ רבד לע םיארוק םתא  .,.תואיצמה ינפל ₪
 ...םדאה חור תא .םילופשמה

 דע ,הרתי תויטרפב םירפוסמ הלאה םירבדה .לב
 ,םיל פט ה םיטרפה ךותב עלנו
 ידכ אלא אב אל רופסה לכ יכ ,המדנ תובורק םש)

 ,ויתורלות .בתוכ םנמאו ,"היגולוכיספ,ב  וחכ תא רפסמו א
 () רחב ש עוצ קמה , יכ ,הבר תומימתב רפסמ ,|ל

 ,"יגולוכיספה הותנה -- היה  ומצעל וקו
 ,המצע ינפב תילכת אוה ןמאה יבגל יגולוכיפפה ח
 ךשומ, ורופפ לש רובגה ותואל יקפרשרב המוד םש

 םיאצויהו םיסנכנה ינפב לכהסמו תחקרמה=תובב .בשו
 אל אוה, .ו העשב םבלב השענה לע תורעשה רעש

 ,הלאה םיטרפה לכ ותוא םינינעמ עורמ  ,ןובשח
 ,הילאמ האב תאזה תונינעתהה :ןפוא םושב .ול :םוענונ |

 ,(?8 'ע) .'ומצעב םג טעמכ התוא :רינה
 ויתורלות .בתוכ ריעמש יפכ -- םינטקה םירופסה ם
 ויתוריצי תא, = .המואמל | ויניעב = ובשחנ = אל ---קפו
 הדובעל = ,הינש הגררממ הריצי תרובעל קר בשה
 ,"םינמור-רפוסל ומצע תא בשחו "
 םינמורה ינשב יקסדשרב ול הנק יתורפסה ומש תא םנ

 -- ."םרזה דגנ,ו "הרטמ אנ,

 לע | תיסורה תורפפה .תעפשה רבר לע בותכל אביש ימ
 יבתכ תא .היצרטסוליא רותב ול .חקי .יאדו ,השרחה ו
 יהיש ,רחא רוע השדחה ונתורפסב שי םא ינא המח ,'ק

 ,יקסרשרבכ הבורמ .הדמב תיסורה .תורפסה ןמ ))
 םא יכ ,יפורה ןונגסה .םוגרת אוה ירבעה ונונגפ קר /
 םירפוסה לש קהבומ | דימלת אוה = םייחב  ותולכתפה ןפנ

 . םינומשהו םיעבשה * תונשמ
 יוקח ,ליחתמ רפוס לכ | לצא | ליגרה יוקח הז .ןיא לגו
 אלא  ,ומצעל  רתוימ ליבש = לוסל וחכב ןוחטכ יא 8

 המ והז ,תומלשה לילכ אוה הקוחמה יכ ,הגומאב ורוקמש
 .'תולטבתה לש יוקח, םעה"רחאל

 -- וותודלוה בתוכ רמוא --- ךכ ידיל .עיגה ינונגפ תונקידג, 1
 ןתונ וניאש אטבמ הויאב שמתשהל ךכ רחא רחמי

 םיבר ועמ "עו ,היסור תפשל ותרוצכ פת
 תמאב ,תירבעה הפשב הנוגה העירי רפוחמל ובשחל ו

 וריב הלע בר .למעב קרו ,ך'נתה ירפס לכב יקב יקסושומ""
 היהשכו ,ןהילע  ךנוזומ .היהש ,תוילביבה תוצילמה .ןמ רוח"

 ןפילחמו המוצע  תוירזכאב ןקחומ היה ,תעדמ אלש ןלפ
 .'ןואה תא םימרוצ םימזיציסורנול

 ותוא רבעש יכ  ,ירבעה ונונגסל יקסרשרב השעש המ
 וליאב  ,ללכב יתונמאה ונורשבל םג השע ,  תיפורה |
 לע םלועמ הלע אלו , תיסורה תורפסה לש ןומלשה תו
 .וראוצ לעמ קלש קופל

 וגיאו הלעמ = וניאש מומחה ותוא  ,טרופמה | רואהה חו

 לש שרדמה היבב יקסרשרב רמל .חותנ םשל חותנה והוא  ,רירומ
 הבשחמהו רוברה ינפא תא ובלמ חיכשה יכ דע  ,םיסורה םירפוסה
 ,הבורמה תא קיזחמה טעומה תא ,"רוציק,ה תא ,ידוהיה בוחרב
 ,דודחה תא ,םירובדה יאצח תא

 ,אאויזפ .אמע ינב  ,יקסדשרב  ירובג לכ .יכ ,רברה :אלפנ
 תעדה בושיב םה םירבדמ ,הבורמ תוניתמבו  םומינב .םיעעונחמ
 םתיבב אל םה םיבשוי וליאכ ,ףףירח רובד םהיפמ איצוהל םירהזנו
 . םתושרב אלו

 וירובג תא .תושעל יקסרשרב למע הברה יכ ,רכינ הוב םג
 .םיסורל ונייה  ,םיאפוריאל

 ירחא יקפדשרב ררגנ דבלב םירבדה | תוינוצחב אל ךא
 תוימינפב םג םא יכ , יטסילאירה .שרדמ | תיבמ םיסורה ויתובר
 ,וז הרות אצומ התא ויתוריצי

 ילעב | ,םירומג | םידוהי םה ולש = םינמורה ינש | ירובג
 לכבו ,תידוהי הלוכ ,הרואכל ,איה הביבסה םגו , תוירוהי .תונוכת
 אל אוה הלאה םינמורה שרשו דופי יכ  ,ריכמ התא תאז
 . ירוהי

 לש סופט אוה ,"הרטמ ןיאב, ןמוהה רובג ,ץיבומדא
 ךא .וב קברהל רבד םוש םייחב אצומ וניאש ,"רתוימ םדא,
 םינטקה םישנאה לכ לע ןוילע ומצע תא האור אוה הז םע רחי
 ,בל"עורמ אל םהישאר לע עפופ אוה םימעפלו ,ותוא םיבבופה
 ,םהל זוב ךותמ םא יכ

 םירובגה לש ונקויד תומד הז םדא-ןכב םיאור םתא ןיאה
 + םיסורה םינמורה ןמ םימסרופמה

 ,"םרזה דגנ, ינשה ןמורה לש רובגה ,ןופליארזיאו
 ןויצ תבחש ,ןויצהבבוח לש םופט .והז ,יידוהי ולוכ הרואכל אוה
 שיאהו ,הדיתעו תודהיהל עגונב המלש םלוע תפקשה ול תשמשמ
 םייקל  אוה הצור | ,וייחל םיסב ויתועד תא תושעל רמוא הזה
 ""םרוה,  םלואו ,וחורב וינב תא ךנחל ,ותיב ךותב תודהיה תא
 תובוטה ויתובשחמ לכו | ,וינפמ םיצרפתמ וינב ,ונממ קוח
 ,והתב תולוע

 םימסרופמה םירבדה דה תא ןאכ םיעמוש םתא ןיאה
 ןיאו .,לכה .תלקלקמה ,"הביבסה, תודא לע תיסורה  תורפסב
 ?הינפמ טלפמ

 לכל הלילשב םחיתה אוה ,הלילש-שיא היה יקסדשרב,
 סחיתמ היה . םיימואלה תו מו לחה ל, ."ותוא םיכבוסה םימרוה
 דופי לע אלא | ,תילאיפיצנירפ תודגנתה תמחמ אל הלילשב
 רתוס היה ,ולש ירזכאה ןויגהה, ."םירק םינויגה תונובשח
 ,"קצומ .ילאיר םיסב ול היה אלש רבד לכ ,הי זוליא לכ

 דוע רשפא םא םלואו  ,ויתודלות יבתוכ םירפסמ ךכו ךכ
 "תויזוליא,ה תאו "תומולחה, תא םייחה ןמ קיחרהל םרא ינבל
 םייקתהל תונמאל הל השק הנה ,םתמשנב יוקל שיגרה ילבלו
 ,התוהמ רקיע םה םהש ,תויזוליאו תומולח ילב

 הרישב .עדמל םה םיפי ילוא רבלב "םיינויגה  תונובשח,
 , ,םימגופ םה

 יטסילאירה ךלהמהב יקסדשרב .קבד ךכיפל יכ ,קפס לכ ןיא
 ושפנ תונוכת יפ לעש ינפמ ,תיפורה תורפפה תא תפומל ול חקלו
 ,וז הרות וכות לא טולקל לגוסמ היה ויתויטנו

 לבק הברה ,"הילירמ, ול היה הברה .יכ ,ירב הו םג ךא
 :תורוד ירודמ ויתובאמ השוריב ול אב הברהו ,םידוהיה ויתובאמ

 רובעשה ןמ ררחתשהל וריב הלוע היה אל םא ערוי ימו
 : .ומה ונוצרב ומצע לע לטנש

 תצקמבו) תיפורה .תורפפה ןמ יקסרשרב לבקש בומה רברה
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 תיניצרה תופחיתהה אוה (ותנוכתב םנ חנומ הז .רבד היה
 הבו ,וייח .זכרמ ויניעב התוה .תיתורפסה ותדובע ,  תורפסה לא
 ,ומלוע תא האר

 רופאש ,ראמ בושה רבר יקסרשרכ יניעב התיה. תונמאה
 , בגא:ךרד הב קוסעל .,םיעושעש התוא תושעל ,הב שאר לקהל

 וו ,תורפסב הנוילעה הגרדמה לא תולעל ףאש יקסרשרב
 ,המלש הבשחמל יומב תתל רשפא ובש ,ןמורה -- ויניעב התיה
 .בחר ןויערל

 ,המצע ינפב הרטמל רבלב תולכתפהה תא בשח הלחתמ
 הבשחמל ויניע וארש המ לכ תא ףרצל ובל ואשנ רתויו רתיי ךא
 .תללוב

 יקפדשרב בשח תויזוליאה תא ,תונוימדה תא ,רומוהה תא
 תניחבב םה םלוכ ךא ,םה םיפי ילואש ,םיעושעש-ירברל
 ,ידמ .רתוי יניצר .ומצע תא האר אוהו ,"ירפ,ה יבגל "םיחרפ,
 ,"םיחרפ,ל בל םושל ידכ

 יכ ,ריכמ .יקסרשרב ליחתה וייחל תונורחאה םינשב ךא
 םמורתהל .ביוחמ ןמאה יכ = ,"ןיאמ שי, איה תיתמאה  הריציה
 , תויווליאו תומולחב לזלול ריפא יכ ,תואיצמה לעמ

 ,('םיסיסר,)  ןוימדה .םלועב ףועל וחכ תא הסנמ אוהו
 עדוי ימ ךא ,הרדמ קר אוהו ,ול ןיא םיפנכ יכ  ,םתא םיאור
 ..:םיפנכ םג ול תוחמוצ ויה אל ןמזה ךשמב םא

 (ינש קלח) "םינורחאה םיבתכ,ה םה ,ינע םיאלמ הז ןודינב
 ,..תורחל תפאוש שפנ תוטבלתה םיאצומ ונא םשש ,חונמה לש

 חוטב יקפרשרב היה םייתורפסה וידעצ תישארמ, םא
 םינורחאה וידעצב םתא םיריכמ הנה ,(א"י 'ע) "ומצעב ירמ .רחוי
 .,ןוחטב:ז לש רומג ןורסח

 םרי לע ןיבהל בר רמוח םינתונ ללכב יקסרשרב יבתכ
 ,םהב ןודל שי הברהו ,הז רפופה לש ימינפה ומלוע תא

 קר אלא םלש רויצ הז .ירמאמב תתל יתנווכתנ אל םלואו
 ;רבלב טוטרש

 .הֶילְְנאָמ םיִבְבִמ
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 תורהיהו םידוהיה

 הלא ןיב\ ןודגול לש החרזמפ םיבשויה :םירוהוה ןיב םוצעה לדבהה
 ., זנכשא ידוהי ןיבז רגלוה יוהי ןיב יסוגוגהאה לדבהה ןהברעמב םיבשויה
 תולגנאה  תורהיה לע ומתוה תא עיבטהש אוה ,הפ תואצמגה םהיתוגלפמו

 תורהיהש ,ברעמה תוצראמ ץרא ךל ןיא .התוחהפתה לע הגורמ .הדמב עיפשהו
 םיכלוה הילגנאב םידוהיה ,הילגנאב רשא תודהיהכ ןיפוצרפ:תבר ,הב איה
 "רנרביר, לכ טעמכ ,תותב תותבל םילדכנו םיכלוה ,ויחא לעמ שיא םיררפנו

 תורוצ האור התא ריעה לש ,.לחו קלח לכבו ,תורהיב תדחוימ הטוש ול שי

 םייוצמ ךכ ת)תרה לפ ,תויוצמ ויה הקיתעה ימורבש םשכ ,תורהי לש תוגוש

 הל היהת אל רשא תודהיב הטישו התכ םוש ןיא ,תודהי ינימ לכ ןודנולב
 םויריש םיפטוחה םיקודאה םידיטחה ןמ ,הרבח ןא הרע תומדב ןורגולב חב:אב

 תא דחאל םירמואה  ,םינוציקה - םימרופירה דע "יברה, לש ויתפומב םינומאמו
 ןמ ,םיימואלה  םיטסוחרנאה דע םידרפסה | "םידגרגה, = ןמ .,תורצנהו תודהיה
 .ןורגולב שי .לכה---תינילרבה המרופורה רעו תיטרופקנרפה היסקודותרואה

 תולודגה תוטיגהב רשא  דועב .ראמ רזומ ומצעל אוהשכ הזה ןויזחה
 וכרמל תויהלו רדתסהל הפיאש םיאצומ -וגא םיל רבעמו הפוריא תוצראב
 להגמ רפו תוטעומ םונש יגפל .תררופתמו תכלוה תוגודגולה ומיגה הנה ,לודג
 *"הלהקה,ש יפ לע ףא ,הדחוימ הדע ,גנילטויוופ דרולה ,הילגנאב היסקודותרואה
 םיביטברסגוק םיתימאה םילגנאה רשא ירחא  ,ללכ תימר1 ₪ תגיא תינודנולה

 ןודגול .החכז םיחרי הזיא יגפל ,תורהיה תא ןק ת ל םונתונ םגיאו םעבממ םה

 לועה :

 ומ ."הנבסה, ןמ הגידמה תא ליצהל  היצילופהל= םיארוק ווהו  "הנידמ '

 תווית תא רחאל רמואה ,ירויפטנמ דולק לש ורוטימ ,השדח הרעל
 ( ןודנול ידוהי תורחאתה .תיללכה הדעה ןמ ירמגל הלדבג תאוה הרעה
 = ,יפתודהי,ב הזמ הז םה םיקוחר ךכ לכ ,תורשפאה רדגב הניא תחא

 ןא ךחאמה רבד .הזיא שו ברעמה תוצראב םידוהיהל רשא דועבו
 זה רשקה הפ רפח הנח ,הקדצה ישעמ וא ,לאיריא .רותב תוללובתהה ןוגב
 .מופהה פע םהל ןיא רבד ,ונכשא יאצוי רועה לש הברעממ םימרופירה
 םודנלוהה םיקודאה | םידוהיה ןיב פחי םוש ןיא ןכ ומכ  ,הילגנא ירולו
 / ,וובב והער לע טיבמ דחא לכ ,םיזנכשאה םיקודאה

 ןווצ תא ראחלו ןאכבש תורהיה ינימ לכ תא חונמל אובא םרטב
 ווא לכב ,תוגלפמה יוברל המרגש הכסה תא ראבל הצור ינא ,ןהיתופוצרפו
 עו םיגולואינ םירוהי :ןיפוצרפ יד תב תחא תודהי קר םיאצומ וגא ברעמה
 ו לע חד םע :תוללוכתהו תד ילב תוללובתה :תורחא םילמב ;םוטקודותרוא
 ;ואוה ןהינוב לדבהה .,הריתעו תודהיה לע תחא הפקשה ןהיתשל שי תמאה
 מאה םילגנאה םידוהיה םג .הילגנאב ןכ ןיאש | המ ,ירקיע אלו ילמרופ
 .וונת םירבדמ ,השמ תר ינב םולגנא םמצע תא םינכמו .תוללובתהל  .םיטונה

 . ןח טסו!" = ,1]1018 18007 םילמה ,ירוהי םע לעו ירבע עזג לע
 " ו ןמשא ידוהו לש תוללובההל המוד  םתול לובתה ןיא ןכבו .םהיפב תורוגש
 תוווצנב .םנוא ירבע עזגו לארשי םע יכ ,חיכוהל םילדתשמה ,לשמל ,תפרצ
 | + שרוש הפ תוכהל תוללובת הה דעב ענמש רבדה והמ .ללכ

  ןהוומה ןויזחה תא תצקמב ונל ראבת תאזה הלאשה לע הבושתה
 רש ,תודהי יגימ הברה ךכ לכ הילגנאב שי

 תאט ותוא לזוג ונואו שפוחה תא ועבטמ כהוא יתימאה ילגנאה
 טעמ רצש שדחה םזילאירפמיאה םג .,יטולופ רספה הז ידי לע ול ןיא םא
 ןוננו הינטירב תלשממ תחת םירמועה םימעה לכש ,ךכל ףאוש וניא  ,ןולרב
 : תיטונוקיאו תיטולופ  תודחאתה אלא שרוד אוה ןיא ,ילגנאה םעה ךותב
 תוללומתח וולע חפפהל אבה ירוהיהמ .שרוד יונכשאה וא יתפרצה רשא דועב
 ל טנעפלו ומע תא בוזעל = עורי ןפואב  ןתורכמו  ,תילבשו .תירסומ , הרומג
 ינודמה .ןבומכ ילגנא תויהל אלא ידוהיהמ שרוד  ילגנאה ןיא ,ותד תא
 םווק ול תפכיא אל ירח יטילופ קזג ילגנאהל ול םורגת אל תודהיהש ןמז לכו
 'הנפ פוש ילגנאהל ול ןיא ,אוה ןכש ןויכו ,םידוהיה לש ימואלה םגו יתדה ןויבצה
 לש םיימינפה םייחהב ללכ ןינעתמ אוה ןוא .ללובתהל ידוהוה תא חירכהל
 "טתונב םה םירברמ םא ,רחא וא הז ןפואב םה םייח םא ]ל אוה תחא .םירוהיה
 הומ תאוה תישעמה תוגלבסה ,איהש ןושל וזיאב וא תילגנא ןא תוזנכשא
 ןוו .ימואלו יתד * ידוהי תויהל ילגנאה ידוה'הל תלוכוה תא תנתוג ילגנאה
 יפוטנומ סיצנרפ רופכ םידוהו יכ ,רבדה רשפא ילגנאה לש וז הנוכתל תודוה
 ( שואו = ,תונויצב םיקיזחמו לארשי .תויפואלב יבמופב םירומ ץיוווטנבכ וא ירוי
 ִּ .םיבוט םילגנא םניאש ,רשח םהב .ליטי אל םיתימאה םילגנאה ןמ

 ,ץראנ תודהיה לש ןיפוצרפה 'ןברל ןכ םג תמרג ילגנאה לש וז הנוכת
 ,ןמו םימרופיר םורוהי ןיב לדבהה תא ליכשמ "יוג, לכ עדוו ,לשמל ,זנכשאב
 ,.ושהל וא רחאהל  םונפ ריבפמ אוה תובורק םיתעלו  ,םיסקודותרוא םודוהי
 .אוח תוענמנה ןמ הז רבד ולא תולאשב יסורפה טנמלרפב וגד תובר םימעפו

 ,ההומאכ ,םירוהיה לש םומינפה םייחב םינונעתמ םגיא םילגנאה יכ ןעי ,הילגנאב
 , :ןופ חסוג, יפ לע תויחל טרופקנרפ 'אצוי םיסקודותרואה םירוהיה םואכשבו
 - ולא .םדיב החומ ןיא- -"דנלוה חפונ , פע תויחל "םידנלוהה, םירוהיה וא "טרופ

 ..ךותנ הנידמ, : תועוז לוק םימיומ םיזנכשאה ויה זא ,זנכשאב תאז הרק

 , ליה תוחרא תא תוגשל םיליגר םניאו ,םיביטברפגוק םעבטמ םה םידוהיהש

 ו"למווג. ןפואב םיגולונתאהו  םיופרגזנתאה  םולרבהה וחתפתה ןכל .,םוי לכב

 .'גופמ םיזוראה ,'םררמשמא חפונ , פ"ע .םהינב תא םילרגמ םירגלוהה םודוהיה

 וול רומ םויפרגונתַאה םילדבהה םירבוע ךכו .,"טרופקנרפ חוג, פ"ע- - טרופק

 \ יוופר םויה רע .םרוע ,םימרופירה רמולכ ,םיללובתמה םיזגכשאה םירוהיה יגינ

 ,%5 ,דחיב הובוקב םיקחשמ ,תחא הפופכב םייח םה ןםיזנכשא םימ

 ,-טהיתובא ךודג םיכלוה םה-- תחא הלמב ,ר חי ב תידוהיה .תוימואלהל

 \ סקאלופ, הפ ורלוגש י"פעא חרזמה ירוהי ינב .םה םידנלוה דנלוה ידוהו

 , עול ןיא ריעה לש רחאה עבורה .ינבו ,"םיזגכשאב, ןנתחתי אל  "םודרפסה, , םה

 / |[ ןבומב ם יי ל ג ג א םה םלוכ ,ינשה עבורה ייגב םע קפע

 ו שמור ררולה הנכ הגש יגפל ,יתורבחהו ירסומה ןבומב ילגנא םהמ

 מ >לע:ףאו .'השמ תד ינבמ ותוכלמ רוה יניתנ, םשב הילגנאב םיבשווה

 ה*ה רצה .תמא  תצק וב שי מ"מ ,תוטוירטפה תועיבצה ןמ הברה שי הז



 + הילגנאב אביא תוהו ינו

 םינומ ה ע ב ש ןאכ םיאצומ ןנא יכ ,  לותה םוש ולב

 ! םה הלאו ,

 תובהלתה | ,רפומו | המכת ,הרות ...לפ ש םויוו ו
 יובר תמועל לכא .  . . קסנימו וגלי תודהי יהוז , םידוהי םילא

 הברהו , אקוד ואל --ינפוג חכ ,רשועו ןוה ,תוורמוחה טועמ שע

 םידמולו ,  םילודגה .ת"תה יתב תא םיאלטמ םחלל םובעוו ונעה
 תושפנ שש תב החפשמ ,  בווקמו בוציררכמ ןאבש םוונע וו

 םאה ,ברע דעו רקובמ הרובע רבוע באה ,עובשל גנילרטש א

 יתבב תולעופו םילעופ -- תונבהו םינבה ,תיבב הכאלמ השוע \א

 תופסא םירקבמ , םירק) םובוחט , םירצ םיתבב םירד  ,קחודב םווח טו

 תומי לכ  .,הקימילופב םיקסועו םינוגרז  םונותעב .םוארוק ו

 םיקלחנ םה תוריחבה ימי  עיגהב קרו ,הו םע הז -- סח ש

 ,ויחאב שיא םומחלגו ,"םיגיוולו * םירוטל,, ,םיביטברסנוקלו םולֶרבולל

 לכה . תימרופיר אלו תיסקורותרוא אל ,ה לו דג ה הלהקה:

 םשלו םימש םשל היפורטנליפ ,תערה תוינעו --- חרק ןוממ ,טוקמוו |

 אוה ישארה ברה .  תויאפוריא טעמו תואבג לש הקיטולופ , 1
 םג ןכ לע יכ, ,ררשה ידגב םישובל וינירו וינזח ,וונבר = ,אוה .וא

 תיתד היצח , םירקיע ילבו ןכות ילב תודהי  ,"המ ונחנא םגו

 רישעה--אוה .רככנה ,תירוהי הואג תצקו תוללובתה .תצק , תונוטו

 רותב םירבדמ תאזה תורהוה יקוזחמ ,םכחהרימלתה ונעה -- הלקגהו |

 ןנומותה זנכשא יאצוי םה םהמ בורהש יפ לע ףא ,  תולגנאה .חוותוג ₪

 םינושארה םונברה ןמ דחא היה םבר  ,..ולגנאתנז ורשעתנו = םוזז
 ,גיצפוול ךיגחו = טרופקנרפ דילי ,הזה רבכנה ברה ; תונויצה דגנ ה
 ןאמ זנכשאבכ לארשו תמכח .הילגנא תנידמל הער .תוג]וצה :אומח
 אוהש ,ילגנאה גנורופהל הכחה קר הראשנ תידוהיה תוכרתה ןמ ₪
 םא ףא ,יביטיזופ ימואל שגר םה םורדענ םלוככ סכור , ,, "לקה

 םיטעמ הרות יבהוא . ירוהיה םעה לעו ירבעה עזגה לע ןמול ןמומ
 םיטיבמ לפשטייו) ירוהי לע ,םהלש "גאנניסה,ב  םה םיקנד לג

 םשויה סעה לא םימעפל םיררוי םה םינותעב םוסרפ םשל קוו ו

 ךלמה תומ ירחא היה  ךכ . תויטוירטפו ןירא-ףרד ,רסומ ול ףוטהל
 םאלה ילהנמו בלה יבודנ לש םחבשב ושרד ןילופרטמה לש םינוחעה
 רוע הנש םישלש ינפל רשא ,יוועל וא ןהאק רטסומל .1ל םוענ חמו

 תודהו ': תחא הלמב ,.,*ירוהיה .םא*ה להנמ, םשב ארקהל ,תוטהנ מפ
 , ארורק אלו אמימח אל  ,חלמו |

 םע לבא ,הרוצ תב תודהי ,תינוציק תיתד תודהי .רר ולה לש 6
 , המופרפל ליעומ | הז רבדו = , השארב דמזע ידוהי ררול + תוקע '
 ,םתרבחב אב ררולה , םלועה תוניפ לכמ םינטק םירחוטו .םינונח פה חג 5

 םינשרדו תמאב הרית ילודג שי  הינבר ןיב. , לארשי תרוחו רפומ ₪
 לדתשמ ררולה ,םינדמל תויהל  הינברל  הרותמ תאזה הרעה יג נא

 ,רחאכ ןרבדו סכחו ןואג היהי רשא , זנכשאמ רניבר ר'ד הדעה שאוג
 י ,ןפומכ . שקבמ איה רשא תא אצמל וריב רברה הלע אל הת

 םינזחו םיטחוש ,ץ"ש ו , רחוימ חפונ , םידחוימ הלפת יזנ | /

 שגר םיופח םה םג תאזה "הודהיה, ילהנמ = . תרחוימ 'תורשכ, ) ל"

 .תוגויצה לע רושח הינכרמ דחאש יפ לע ףא , תומואל הדוכעמ סח *
 לע ,הזה ריפחהו שישיה ררולה תא םירבכמ , שדוקה יבחֶכ .יגהוא ל

 רכה אוה תאז רבלמ .,."םורגה, ןיב שדוקה יבתכ תא ץופהל לרקטמ א"

 .,ותורישע ריב הב .ךמיתו .תולרבולה הגל

 :תימיאלו תיתד ,קיתע חפונ .לש הבושח תודהי ,םיררפפה ד|% -
 ידיב םוקוזחמ ,םתודהיב םיראפתמ םידרפסה ,הלמה ןפומ אולמב הושק

 טרפב תוילגנאה תודגהה לש לודג | רתויה ןעריל הפ עדוגה רה
 םיצנרפ רוס םסרופמה ינויצה אוה ישעמהו ימשרה הלהנמ ,ללככ
 ברקב םשל ערונ אוהו. ,רהאכ המכחו הריה בהואו ןפחיו רישע '"

 יריב = םוכמתנה , םורישעו  םוקיתע תודסומ הל שי וז הרע ולגגא < /
 יניעב פק ימוא"ה ונכרע תא  םירהל הפרה הלועוה אח

 םיררפפה לבא .תאזה הדעה ןמ רתוי םיוגה יניעב הדבוכמה הדע ןיאו ,םילגנאה

 ,םיששב םילטבו םרפסמב םה םיטעומ
 רחוימ תפונ  ,הדחוימ וטיג הל שי ,תידנ לוה תודהי !ה ןימ

 רחא לכו ,תורחא תוצרא לש םידוהיב םיברעתמ  םידנלוהה ןיא  ,תודחוימ תודמו
 םה םוראפתמ  ,דנלוה חסונמ דוי לש וצוק לע ףא רובעו לאו גוהו םהמ
 אנידו ,העורי הדמב םתדב םה םיקודא ,דרפסמ םאצומ יכ ,םהלש ר ב ע ה ב
 םה .ללכבו , "םידנלוה, םה יכ | ,םהל אניד וניא "וזנכשאה, ארתאד ארמה לש
 ףא ,ובשחתי םה םג םידרפסה םידנרגה לע יכ ,םיזנכשאה לע זובב םיטיבמ

 ינבכ המכחו הרות יאנוש םניא הלאה םישנאה .םה תומהב ירחוס קר םא
 הדעהל םה םירבח םתצקמ ,המה םג םה תוצראה ימעש יפ לע ףא ,'ב ןימ

 םי דר פ 5" תויהל םה םוצוו ,רבכנ םוקמ הב םיספות םניא לבא ,תידרפסה
 ,םיבוט םידוהי םגו םיבוט רתויה םילגנא םיבוט םירנלוה ,םיבוט
 ...םולכ םה ןיא ךכ םושמ ילואו

 ,תדחוימ ןטיג םהל םג ,גרובמהו טרופקנגרפ יקודא :ו ןימ
 "תורשכ, םגש ,ןילאמ ןבומו = ,דחוימ קודא רניבר  ר"דו  דחוימ תסנכ תיב
 תרות ירמוש קר אל יכ ןאוה םודנלוהה םהיחאל םחיב םנורתי .םהל תדחוימ
 ,'וכו "בקעי ןיע ו "תוינשמ,ו פ'ש תורבח םהל שי הרות ירמול םג אלא ,סה
 םיבוט רתויה םילגנא ,םיבוט םיזנכשא  םה םג .קפפב תלטומ םתונדמל וכ ףא
 ,םידרפסהל ומכ תידוהי תימואל הואג םהל ןיא .בוט רתויה ןימה ןמ םידוהיו
 םהלש תודהיה ןכותו .ןודנול חרזמ ידוהיל ומכ תימזאל הרבה םהל ן<*
 ידוה יכ ,רבדה רשפא .טרופקנְרפ תורשכו שריה"יופס אוה
 + תועגמנה ןמ הז ירה  "יזנכשא,  ידוהיל עגונב לבא ינויצל היהי "ירנלוה,
 יב ,תאזח תודהיה לע תצבור םיהלא תללק ןיעמ .איה היקע םהלש תודחיה
 -ולגנאה קודאה .החימצה חכו .םייחה חכ הל רבאו 7 ךותמ הנבאתנ
 תורהיה לע  ויתופקשה .תואילפמ תויבוברעו תוריתפ אלמ אוה הזה יזנכשאה
 שמתשהל רוסאז ויניעב השודק תירבעה ;פשה ,רפכ ןב הטוש רוטח לש ןה
 ידיהיו  ,"יגרוכמה, וא  "יטרופקנרפ, קר אוה ותלפת חסונ ,לוח.יובדל הב
 הרותה ילעב ףא ,םהילא פחי םוש ול ןואו וינועב םה םירג תורחא תוצרא
 םוזנכשאה םידוהיה ."ולשמ, םנוא יכ ,ול םה םירז ,זנכשאמ םניא םא ,םילודגה
 ."םיררונש,---תרזמה ירוהיו ,ויניעב םה "םיעשופ, םיקודא םנואש

 טב ,חרק ןוממ קר קסומ ןיאו הרות ןיא ,תד ןיא ,םש + לב :ז ןימ
 ולא הז "ןימ, ינב בור .ותוימואלו לארשי םעל השובכ האנש ,תודבע ,הבחר
 ותבל םונוילימ םירזפמ ,םירצוגל םילוח יתב םה םיגוב ,םה רחסמהו הזריבה
 רע .םתוד הי תא תיכשהל ידכ לכהו---תונמאבו טרופסב םיקפוע ,םיילגנא רפס
 יגונעתב םיקסוע םה םירהצה ירחאו ,הרוטנוקב וא הזריבב םיבשוי םה םירהצה
 ןהל שי ו א  ,םינב ןהל ןוא ן:ור יכ  ,םומעש ךותמ תולכ םהישנ ..,הזה םלוע
 הנשב התנש ירימ תועפונה תוינרדומ םישנל תואיכ ,תחא תב וא דחא ןב קר
 הברעמב תדחוימ וטוג םהל שי הלאה "םידוהיה, םג ,דאבנעיראמלו ץטיראיבל
 "רנאו ינווצ ,.,םלוע ייתל םיגאוד םגיאו העש ייחמ םינהינ םה םשש ,ךיט לש
 ןליא םיקילדמו םירצונה יגה תא סה םוגגוח ,םהיניעב םה "םיפדרנ תומש, טסיכ
 םואב םנוא  םילגנאה םירצונה יכ ,"םמצעל, קר לבא---,ירצוגה תרלוה םויב
 ...םתורהי לכ איה וז תורידבו ,םתרבחב

 םלואו ,בצמה איה הנוש הילגנאב הרשה ירעב ,ןודנולל עגינב ןאכ דע

 -- םיאבה יכתכמב רבדא הז לכ לע

 . רמלמ ..מ ,ש ריד

/ 

4%- 
 .הָיַמּורְּב

 ארונ ןופא וטימהש תולודג תופרשב הז ץיקב וקל היסורכ תובר םירע
 , םדוקט םג קחודב תוסנרפתמ ויהש ,תוירוהי תוחפשמ םיפלאו תואמ לע
 האב ץיקו ץיק לכבו ,היסורב ץרפנ תופרשה ןווח םנמא .ירמגל ןבצמ םרהנ
 םינווחאה םימיה לש "םיפרשנה, בצמ ךא .תונטקה םירעה לע וז תוינערופ

 תא םמוקל ולבויש ירכ , םתרזעל ךכ לכ שח יניא ירוהיה םלועהש , הזב ערוה
 תבוטל תרכינ הבר  תוררועתה ןיא , םינפל גהונ רברה היהש ומכ , םהיתוסירה
 , תוטעומ .תובדנ ןתמב םיקפתסמ םידוהיה ירישעמ םיברו , םיללמואה םיפרשנה
 .וז הבוחמ ירמגל םיקלתסמש םהמ שיו

= 



 םיריעבמ םמצע :םירוהיה .וכ ., רמואו ".גז ,סוה, ןותעה אב העש התואבו

 + םיבירנה בלב םהילע םימחר ררועל ידכ ,םהיתב תא

 ,םירישעה םורוהוה .יכ ,הנומאה םיימשוטנאה בלב תננקמ .םווה .דע ןכא

 וםיינעה םהיחאל עישוהל חעש .לכבו תע .לכב םינוכנ

 ,.,תמא תאזה "הלילעה , התיה וליא ,ונל תפכיא היה אלו

 ,תולגה לש .היטעב ,ודמל םודוהיה יכ ,ןימאהל םיליגר וניה  התע דע

 ןוסא הזיא םהונועב םיאורשכ קר םיררועתמ םהו ,ה ע ש ה תרצ תא קר שיגרהל

 יםהילא ברקו ךלוה
 םוחת לא הרדחש ,הרולוחה תנכס תודא לע םינותעה םועודומ הנהו

 םירבד--קחודת םייחו םיפופצ םהב םיבשוי םידוהיהש תומוקמה לא ,בשומה

 "יסנרפ , וררזעתנ יב ,ונעמש אל | תאז לככו-- הפגמה תיטשפתהל םיליעומה

 הפוחה---הקודכה הלוגסה דבלמו .רעומ רועב הערה ינפ תא םדקל תולהקה

 .הזה ביואה םע .םחלו יכ םעה תא ןיכהל רבד השענ אל - תורבקה תיבב

 הלשממה הלובי תושעל םוכשותה  םילוביש הממ רתוי הברה םנמא

 ,הישילשה הנשה הז היפור לע האבה ,וָו "הגורמ תכמ,ב םחלהל

 םוו ךל .ןיא .םידוהיה | םע  ...המתלמכ ידמ רחוי  םידוהט היפורב .ךא

 ,םהיתויבזב קורבל םידוהיה תורא לע רלוקריצ חלוש  וניא - םוירטסינומהש

 רחפמב םוקפוע וא ןידכ אלש םוחתל ץוחכ םיבשוי םה םולשו:פה אמש

 יתונמואה קר םהל הרתוהש תומוקמב

 ארמוחל תגהונו "םוחתה תוכלה,ב דאמ תקרקדמ היצילופהש .יפ:לע-ףאו

 הריל האבשכ ,הכובג המצע היצילופהו ,הז עובשב השעמ היה ,םוקמ לכב

 ,השק הכלה
 רוגל אב = ,אגיר רועה .תוביבסב ,ן רי ס א ץיקה ןכשמב :הברה הזו

 ןוובהל .ךויש הוה םוקמה .ןטרירפ הכלממה תמור ובח

 לעב םא ולופא ,םש כשיותמה ירוהי שיא לכ תא המחבו ףאכ ףדורה ,םקריפ

 שרוגו "הזה  ידותוה, םג יכ ,ףקות לכב שרוד ימשיטנאה ןורבהו ,אוה תויבז

 :יטסנוקהב אוה שרופמ ןירש | ינפמ ,רבדב תכבוח היצילופה םלואו  ,ותזוחאמ

 ,"ישיאה שפוחה תוכז ול שי טטופור, יכ ,הוצוט

 ךא .ןוירע ערוג אל---היצולופתו .ןורבה ןיב "טנריצנואה, רמג יהי המ

 וסינכהש = הוצזילרומידה העיגה ןכיה דע ,החובומ המצעל איתשב = אדבועה

 --ןישוריגה

 ,"תויבז ירפוחמ,, םירוהיה קר ןושוריגה ינפמ דחפב םיורש יה .התע דע

 ,םיחטובו םיטקוש ויה תויכזה ילעבו
 תינויזאקה הטאלאפה יכ ,םיעירומ בויקמ ,םה םג םרוה  עיגה הנהו

 הירליגה;סמ םיגש רשע ךשמב | ומלשש ,םידוהי הששו םישלש תאמ  הללש

 םהל רתוהש רבד-- היגש הגרדממ הידליגל רובעל תוכוה תא ,הנושאר .הגרדממ

 יקותה יפ לע

 םגו בויקב הזרובה רעוו .,טנוסה ינפל הז לע אגלבוק ושיגה םודוהיה

 ןכבו ,םתשקב תא החד טניסה ךא ,וז תולהתשהב וקיזחה םירחוסה תרוגא

 "הלשל, הליחתה היצילופהו ,םידוהיה הששו םישלש לש הבושיה תובז העק

 .קוחב .בווקמ םתוא

 ךיחכ םג פא וכ ,סותתל ץוחמ קר אל םירוהיה לע תויפוצ םיניעה ךא

 + םוחתה
 הרבחהל, | ףינס רפול םהל וריתי יכ = ,השקב םידוהי ושיגה אנבוקב

 הרבחהש ינפמ :ןז אלתמאב השקבה תא החד ךלפה ןוטלש םלואו ."תיתורפפה

 ,תידוהיהו תירבעה תוגושלב התוחתפתה תודלותו תורפסה תא דמלל תפאוש
 הכורצ ןכל ,תימואלה תולרבתהה תודוסו תא קוחל קפס ילב ליעוי .הזה רבדהו
 ,ותולשלו רובצה םולש ל תגכופמ כ בשחהל הרבחה איה

0 

 ,תולכגהה תואב *ןישוריגה, ירחא
 שרדמ-ותב לש = תווכז רחפמל = םיסרוקהל ונתונ  בויקכו  הבקסומב

 םירימלתל עגונב .המפרופמה "המרוגה, םהב גהנותש יאגת לע  םינוילע

 + םודוהי
 םרוק םה- םיכיוחמ = ,םופורל םג תויכו םנתב םינתונ | ןוא- ,הארגכ

 ...ןוטלשל האנה  םורגל

 והש .רבד: לכ ."יוקחל, . דאמ  םיטוג  םודוחיה וכ ,עורו
4 
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 "תו שדחה .גהנמכ םוקרקרמה ,,םירוהיה ןיכ .םיקחמ ול אצופ אוה
 ([ : ,םמצעב

 ה םנ .םרוהיל עגונכ  תולכגהה .ןינע .הוסורב הוה  ,הארנה יפכ
 7 ,דה תא קחו .כו'צידרב ריעב םירוהי ודמע םא ,אלפ ןיא ןכלו .."הרומ,

 א .תיב 0 תונקתה.רפס ספוט תא םיאיבמ םידוהוה םיגותעה
 :הלאכ םיפיעס םיאצומ ונא םשו ,בו'ציררבב םידוהיה רחסמה-ירזוע ודסיש

 )ו רוטקפפניאו רוטקריד = הז רפסיתובב שמשל = ירוהיל רופא (א
 + הרומ

 קוו .ןחותפ תויהל  רפסה.תוב ךירצ  םירעומו תותבשב (ב
 , ,רגסי םירצונה יגחמו

 ) ןזכ ופמ לאיתד ודמלי רפסהיתיב לש םירצונה םירימלתה (ג
 וב אצמו אל ידוהי תד-הרומ ךא

 / ,ידוהו רודחב ,הצלהכ ,  אתודבכ םיארנ וללה םירבדה
 "\שעגו ךכ לכ תונושמ תוירב ידוהיה  ונמלועב וארג = תונורחאה
 3 ,..רבד לכל ןימאהל רשפאש דע ,ךכ לב םיהימתמ

 תא בוצידרב ידוהי ושע םנמא יב ,רבדה ררבחו םא ךא
 ושרודה  םיימשיטנאה םינותעה .יכ .,תווקל רשפא זא  ,"םידוהיל
 : , השובמ ... עקרקב םהינפ ושבכי םידוהיל

 וונג תויונחה יתרשמל רבע "םידוהיל תולבגהה, ןינעש העשבו
 ₪ ויני תא ירטגל קלפל דיתע  ,,רוו = .בונה, יכ  ,םינותעה םיעידומ
 + םידוהיה

 וא הרכח לש התושרל " ,רוו .בונ,ה רבוע , םינותעה .ירבר יפל
 ? היהיו ובלהמ תא הנשי  ןותעהו ,  םינוילימ העברא לש ןוה תלעב
 טודוחיה .לכוא , בו קיש ם  דיתע הלאה םיונשה ילגרל . "יביס
 :ןינ רוב וו םגש . "הנישטסמיו,- ןותעה לא  רובעלו- תכרעמה תא
 = ;םידוהיה תא .ףוררל לדחי הוה ןותעהש .רחאל ,".רוו. ,בונה, תא

 רחסמל רפסהיתיבב הרומ תרשמ לבקי ןינרוב יכ רשפא
 / + בוצידרבב תווונחה ירווע

 ושנופ .ונא  ,ןירוסיו ןיעגפ ירופס האלמה ,תירבעה הקינורכב
 :הו ןיעמ בלה תא חמשמ ערואמ :תוקוחו םיתעל

 )ווחע גווכרטפב .תימיעה תירבעה הקיסומל הרבחה ירבחמ םודחא
 קסמהל םופרפ תושעל ידכ ,יברעמ-ינופצה לבחה ירעמ תודחא וקבל
 !יןינ'דימ  הריפואב.רמומה היהי = םיטרצנוקה להנמו . תידוהיה  תיממעה
 +(םסרופמה בוידיכדימ לש וגב)

 ה לא .תובבלב הכחה  תוררועתהל ןמיס .אוה הז ערואמ ןה
 , + תידוהיה

 וונשווה ןירפ רמ .. ירמגל תרחא .העיְרּו האב וז העידיל ףכית ,םלואו
 ונע יווהיח ןורטאיתה חרכומ תונוש תובס ינפמ יב = ,םינותעה לכב עירוה
 % .'ובו "וכו לבגומ יתלב ןמול  רגסהל

 ,י'לנגומ יתלב מו , "תונושה תובסה , םילמה שוריפ והמ םיעדוי ונאו
 + ןיידע הלודפ הניא ,הארנכ ,תידוהי .תונטאל הבחה תוהרועתה

.% 
 ילֶאְרְשְיְץֶרֶאְּב

 ה תו ושענ תואובתה ..הגשה אוה ינוניב ןותחתה לילגב לוביה --

 יףרוחה תואוכת אלא הפי .ולע אל םורחאה תומוקמבו , ןדריה רככב

 הממ היוגב הוחה ,םותב העשת הזה ץיקב וגב "תרנכ, הוחב --

 \ יםיתב העבש הזה ץיקב ונב "הפצמ,ב ,תרנכ םימ קחרה אל

 ו תרנכ םו די לע , לזרבה תלסמ תנחת םוקמב ,ךמס רפכב --

 + תונונחכו רחסמב .תוקפוע ןהו תויררפס תוחפשמ וזיא

 וע (םרוקה רמונה !יע) הינוטסוקב םיאודבה ובסהש קוינה --

 : + קגרפ םיפלא
 "וג םישדח םירופא תורא .לע  וטשפש  ,הובזוכה .תועיריה .ילגרל --

 ג .סיגוכע םוש םושוע ןוא יכ ,י"אמ :ונרפופ .זנל \ עורומ המר.-= תונקל

 וה תויחא תוצרא יניתנ .םידותיל אלו . םיגמותוע  םידוהול אל תוינקל

 ,'לארשי ץר <>. רבכ הז

 .ונשיתה

 תטשל הל

 וג



 'ה .עידוה ןייטש תשרחה- תובל תוינמה :ילעב לש .תיללכה .הפסאב

 הרזח  הפסאה ,'רפ 60.000 :הנורחאה הנשב ריספה- תשרחה תומ

 ,ןחכ הו  ץיבשובלוו 'ה תאצוה ירחא , דקתשא הטולחה רבכש ה

 .הלועפל הטלחהה אצת םויה םג םא , ערוי ימ לבא :ןייטש

 הנורחאה םירוטקרירה תפסאב , קשמדב ףינס חתפ ינטרגה קנבה
 תאוה העצהה לבא , תאזה ריעב ףינס חותפל עצוה כ'ג ונלש

 םובשווה םודוהיה רפסמו .לוהג ירחסמ זכרמ איה קשמרש .ופ לע

 *יחרזמה, ישאר לש םבתכמ 'וע) ."ונומכחת, רפסה | תוב רב לע =

 /םירימלתה רפסמ וב הברתנ םנמא יכ ,ופומ ונל םועורומ (21 רמו %

 יםינוש רפס ותב יכונח םה. תוהובגה תוקלחמבש םירימלההש םושמ ,החת

 הנוילעה הקלחמל םומי*תמה םירימלתה רפסמש ינפמ םגו  ןסתוא דחאל

 'ו--'ה תונורחאה תוקלחמה לש םירימלתה םידמול וז הנשב םג וקופסמ |
 ןנניא הקלחמו הקלחמ לכב םרפסמש ינפמ ,תפתושמ הקלחמב םודומ

 םילהנמה תעצה יפל הוה רפסה"תיכב גהנוה ידרפסה אטכמב וונ
 ורבחמ דחא ,קוק ברה םג" ,טרופקנרפב רעוה םכסהב  רגניזלש ריר

 םירחאה םירבחהש יפ לע ףא ,הז ןוקתל םיכסה ןופיב רפסה | תוב לש

 הפיה יונשה דעב הבוט תרכהל םילהנמה םיזאר ןפוא. לכב :רברל .ודגנתה
 ]יב תורחאה קוזחלו הפשה תיחתל רברה בושח המכ וגיבה כ .חונומ

 ,לארשי .ץראב
 ראמ בוט םשור הש וע איה ."ךונחה, לש הנושארה תרגוחה האצו --

 -וספהו היגוגדפה :אוה תרבוחה ןכית ,הפיה התוינוצחב םגו ןינע אלמה המ
 =תובב ך"נתה ,(םוגרת) .ךנימ  ,רפ--- תונינעתההו .הארוהה .,בורוט .,רד--ה

 לַארשי לכ, = ,יררה  ,ח---רפסה .תיבבו :תיבב .האירקה > ,ןוזניסומ ריד
 ברווא ..פו  ץימוקליו .ש--המגודל םירועש ,ןהכה ללה ןב יכררמ-- "טונו

 ןוחריה ,לורג טמרופב ףד 84 ליכמ רפסה ,תונטק  תועידיו  היפרגוולבונ ,ונמ
 "ךונחה) לע ומתח ופיב ,הבר החמשב | לכקתג לֶאְרשי ץהאב ןשארה יגוגווה
 ,שוא סש
 םהיניב ,בויקב םוקינכטילופהמ םיטנרוטס תצובק האב .לארשו ץראל -- <
 תאו הרוהיבו ןותחתה לילגב תובשומה תא ורקב םירוהיה ,םירוהי 1

 .םולשורובו ופיב תומה

 !תזה יאנתה יפ לע תיעיבש יבנעל רתיה | עוצה ופימ קוק ברה --
 םושמ םהב שיש ,םהיתוריפ תא םה םירוקפמ יכ  ,רטש לע םימתוח םוונאז
 ןמ .הכוזה ןורה.תובו ,ופיב רשא ןידה תיבל םירפומ רטשה תא ןחועיבש שעת
 +ולוכי הז ןוקת יפ לע ,תוריפה תא  רוכמל וינבוסל םירכאה תא 'הנממ רקהה

 תיב ריבש אלא ,קושב ליגרה רוחמה :"ע םרכמלו םהיכנע תא אובהל םי
 םוחקול םהש רוחמהשו וינכוס רותב םירכאה | םישוע הז לכש ,רטש שו זה
 ינבר פג ומיכסה ףוס ףוס ,םתחרמ רכשב קר םא כ ,םיבנעה דעב ונניא אח
 .הז ןוקתל "םרפח .בורכ, טילשו

 /הרדח תובשומה תא הירופבו לארשי ץראב רוע רקב ישב-םכתה --
 תומוקמה לכב .קשמרו תפצ ,הפיח םירעה תא ;הנפ:שארו טולמא .,םקעי ןוומו
 סכב ,םורוהו םישרפ םועאמכ ותוא וול תפצל וכררב .לודג רובכב לבקתנ הלוח

 תפצב | ,הירבטב .הלשממה יריקפ םג .וינפ - תלכקב לודג קלח .וחקל תומוק
 ,םירדצה לכ תחמשל תונברה ןינע תא ישב:םכתה הרס קשמונו <

 תרוהי תובשומ תא הלאה םימיב רקבו יבדומזע ימלשוריה חחפה -- ,
 ,יבתנע 'ה םילשורוב .ח"וכה השרומ תוולמ <

 ודובכל היסור יניתנ םירוהיה וכרע ופימ יסורה לוסנוקה תאצ ינפל --
 לש התוסח תחת םידמועה םירזהיה תורסומה חכ ואב ופתתשה ףשנב ,ףש)

 ירוהיה בושיה רבד | לע לודג רפס .בתוכ לוסנוקה * .םיטרפ םושנא םגו חיפה =
 אוה ןיא לבא  ,תינויצה העונתה לא הבחב םתיתמ אוה ורובחב  ,לארשו אנ =

 ,ינויצה לאידיאה .לש .ותומשגתה תורשפאב .ןומאמ

 "המדקו תודחא, = םיבולקה לש :תיללכ :הריעו]כוהקב היהת " תוחיבב =-
 הריעוב .,דחא 'חכ-אב חלשי .בולקו בולק לכ ,לארשי ץראבו הירוטב םיאצמת =
 ,םירוצ האמל בורק ופתהשו .

 .תּונויִצּב

 !ונל בתוכ ,רעפיל .ש רמ , הירגנואמ וגרפומ
 שאר ינפל הבציתה ,תילרביל הלשממ הירגנואב ושבע הרחבנש רחאל

 ןורכז בתכמ ול שיגתו םינויצ לש היצטופד  ,יר'וורידיה ןהוק  ףרג ה,הלשממה
 היצטופדה תא לבק םוירטסינמה אישנ ,.הירגנוא ינויצל תורדתסה רושא ר'ע
 ,ונצראב תונויצה בצמ תדוא לע טורטורפב שרדו :רקחו + תופי םינפ רבסב
 היטבהו הָתְע דע תורדתסהה הרשאחנ אל רשא לע ונוהמח תא עיבה הנורחאל
 םירטפינימה אושנ תחטבה יכ :,תווקל שיו ..ורשאלו .תונקתה רפסל בל םושל
 הדוגאה תונקת תאהלשממה הרשא ולא םימיב יב היאר אהו  ,בורקב םיוקת
 הרשאל םינש .המכ הז לדתשה םיהלטב רמ האישנש , גרובסרפב "ןויצ תבהא,
 ,ודיב רבדה הלע אל ושבע דעו

 וב תווקל היה רשפאו ,רשאתהל הדיתע תוררתסההש העשב הב םלוא |,
 , המינפ וננתמב תורחאהו םולשה .ורפוה הירגנואב לדגת תינויצה הדובעה
 שאר .ןוב .ךוסכס ץרפ יושאקב התיהש ונצרא ינויָצ לש תיתנשה  הדיעוב
 איבהל הלוביה וזכ הרוצ שכולו ךלוה ךוסכסהו ,וכרמה ירבח ןיבו "םיחרזמ,ה
 תוגלפמה ךותב התלגנש ,רורפל הפיאשה .ונתנידמב תונויצל .הלודג הער
 -- תינויצה .תוררתסהה ךותב רשא םינוצקב םג הקבח  ,תוינוציקה תויטילופח
 ,.אובל הבורק תוחכה תוצצופתהו

 "ושדנור .דוי ..גללא, ינויצה .ןותעה ךרוע ץיבוביל רמ םיחרומה שאר
 ןיבו "םייחרומ ה ןיבש ידימתה סחיה קספ . התעמש ., יוכרמה .העוה תא עידוה
 םיחרומה םינויצל חלש רשאא | ,ורזוחבו ,(תכרעמה--!?)  תונווצה . .תורדתסהה
 תוגויצה תורבחה לעמ יומגל ודרפי יכ םהאמ .שרוד אוה .,הנידמה ירעב <

 + תיחרומה תונויצה לש המרגורפה דופי לע תונויצ תודונא םמצעל ודפייז
 רורפה תוירחאב יזכרמה דעוה בייחתנ םעפה יכ ,תודוהל ךירצ םלואו

 םילקושה םינויצ המ ויהי .יזכרטה דעוה ירבח שילש יב עיצה ץיבוביל רמ .הוה
 , םה םיחרומ :הירגנוא .ינויצ בורש * ,וירבדל םעט ןתנו ,יחוזמה לקשה תא
 ,יזכומה-דעוהב העפשה םהל היהתש ןתונ ןידה ךכיפלו
 ןקסע אוהש ,ץיבוביל רמו ,תאוה העצהה תא וחד וכומה תא םילהנמה
 יהשעש המ השע ,הילילעה לרגו .ןורשכה :בר ינויצ

 יוז הנשב החיה הקירמאב תינויצה היצרדפה לש הרשע.שלשה הריעוה
 םיבר םירוצ ואב .הדיעוה לא ..גרובסטיפ רועב ,םרוקה רמונב ונעדוה רככש ומכ
 (ולוו 6---8) םימי העברא הכשמג הריעוה  ,תירבה:תוצראב תוקוהר םירעמ םג
 ויה  םיבר םיתב ,תאזה .ךיעב רשא  םירוהיה םיבשותה תובל הילא הכשמו
 ברעב הארקנש םעה.תפסא לאו  .הדיעוה רובבל םייגויצ םילגדב םוטשוקמ
 םשב הריעוה ירבח תא ךרבל (ראיעמ יטיס) ריעה שאר םג אב ןושארה םווה
 ,גרובסטיפ יחרזא

 םיפסכה תלאש החיה< .,וז הדיעוב הב ונרש ,הורומחה  תולאשה תחא

 :לע  תואצוהה הברה  ולע ח"הודה  יפל ,היצרדפה - תגהנה  יכרצ , תא  קופסל
 ץמקל  ודכ .,ןכלו.. ,תיגויצה הדוכעה רעב ןטשל דמוע הזה > רבדהו ,תופנכהה
 העברא זנמי רכשב היצרדפה רוכזמ םוקמב יכ = ,וז הדיעוב טלחוה  ,תואצוהב
 ה טורה .תרמ :ורחבנ ,סרפ לכקל תנמ לע אלש ריכזמ תדובעב וקפעוש םירבח

 :היהש :ימ) ןוסאי ו ר'ד ,("תידוהיה - תורפסה, תרוגא לש הריכזמה) דלופ
 םוירנמיסב רוספורפ) רדגלרירפ ,י = ר"ה = .(תינויצה היצרדפה לש רבשב:ריבזמ
 .("ןאעבאקאמ,  ינויצה ןוחריה ךרוע) יקספיל ,ל רמו (םינברל

 ומצע לעמ ריסהל הלחתב רמא  ,רלוונרירפ ,ה ר"דה ,היצרדפה אושנ

 ו ומוקמ לע ראשהל תואנ תובר תורצפה רחאל םלואו ,תואישנה תרשמ תא
 ירבח ומיבסה הזה רברל .וצעויו ורזועל רחבי רדנלדירפ ,י ר"דהש יאנת לע

 + בה .ןוצרב הריעוה

 'לש .תונקתה:רפסב תושעל .טלחהש ,םיונשה רבד \ ררוע םובר םיחוכו
 לע הנמנה ינויצ לכ לע לטומ ,תושדחה תונקתה יפ לע .תיצראה תורדתסהה
 איצמהל הבייח הדוגא לכ .טנס 50 םוכסב היצרדפהל יתנש סמ םלשל הדוגא

 קלתסהל תיאשר הרוגא לכ ןיאו ,התדובע לש ח"וד היצררפה לא שרחב תחא
 לא רשי סחי ןהל ןיאש ,תוינויצה תורוגאה ןתוא יכ ,ונקת רועו .הז בזחמ

 ךא , ' ףתתשהל תוכוה ןהל שי ,תיאליזבה המרגורפהב ןה  תוקיזחמ ךא ,היצרדפה

 ,םירבחה לככ "העד, תווחלו תיתגשה הרועוב
 < .ויזחה .גצוה ,ןורטאיתב הזחמ סג הרועוה:ירבחל ךרענ םעהתפסא רבלמ

 : ."ןהאק ר'ד,, יודרונ סכמ ר"רה לש .ערונה

 ' םירועצה לבא



 סובוקאי תאמ = ,ןוספלוו רוד אישנה  תאמ הכרב:תרגא הארקנ הריעוב

 ירועו רמיהנדוב תאמ ,ןנאק

 =-יחדועוה הרגסנ רלוונדירפ ר'רה לש הליענח:םואנב

 תימואלה ןרקה תבוטל ופסאנ 1010 תנש לש הנושארה תיצחמב --

 הסנכהה לע הסנכהה התלע .קרמ 177198,87 תוצרא שלשו םיושעב

 ררפב -- :קומ 10554,86 ךסב תמדוקה הנשה לש הנושארח תוצחמב

 ןושארה םוקמה תא היסוו תספות תוצראה ג"כב ופסאנש תובדנה תפכמ

 95411 ,98) הינמרג .(קרמ 41898,58) הירטסוא : הירחא  ,(קרמ 49098,01)

 הסנכהה תורוקמ ררסב ,(קרמ 11418/4]) הקיוטאב תירבה תוצרא ,(קומ

 תוימתס תובדנ *(קרמ 61010,88) בהוה רפסה ןושארה םוקמה תא ספות

 תופוק ,(קרמ 98518,96) תיז יצע תעיטנ 'טל תובדנ ,(קרמ 40956,08)

 + "ובו קרמ 9588,81) תואקרט ,(קרמ 24896,18)

 דע ופסאנ רמיהנפוא חעצה י"פע תופתושמ תובשומ רוסי תבוטל

 * קרמ 37608,81 התע

 ושכע רקבמ וכרמה  ירבחמ דחא יכ ,ונעדוה רבכ םדוקה רמונב = -

 ורכח ותוא לש וימושר תא הזב ריסמ" םיפוסומ ונגה .ןילופב תודחא םירע

 הניא התעפשהו הנטק ןאכב רשא תונויצה הצובקה .בוקורטיפ

 ירבח םושמחו האמל בורק ושכע ול שיש = ,"רימוה,ל ףינפ ןאכ ורסי ,הלודג

 הרופא תידוהיה = ןושלה ,תימואלה ותרוצ הדבא  יבוקורטיפה *רימזה,ל לבא

 ןושל םיבשוח ןיא ןכ לע יכ ,בל תורירק ךיתמ םיסחותמ תורבעהל ,להקב אובל

 ןותע  איצוהלו בושל השירדה תא הנושאר יתעמש בוק ורטופב ,"הנכוסמל, 1ז

 :רפס תיב בוקורטיפב שי = ,ידוהי = ןותע םושרוד  םירעה רתיב  ,תינלופב ונווצ

 רפפה תיב .רוע וב םיכמות םה ןיא .ושכע לבא = ,ותריציב ולפט םינויצהש

 בושל | תונויצה הצובקה | הטילחה .ושכע---.חתפתמ אוה = ןיא לבא ,םייקחמ

 .הרובעל
 ויוארכ הררפנ םרט רוע לבא | ,תרדתפמו תכלוה הדובעה :זדול

 הל ןיא לבא  ,םירועצ לש הצובק שי ,ורמ רתוו םרא ינב םה םיקופע דולב

 םיריעצה ,תדבועה היצניגילטניאה זרולב הטעמ  ללכב ,םיטנגלטניא םולהנמ

 "םינקז,ה ןמ-  רתוי  םידבוע ןמ רתוי םתדובעמ ןוצר םה  םיעבש םגו

 =- + םונקזה
 .<ש-/-ש%-ע7ש-22-ע%ש

 תאזה ריעכ םייגויצה םינינעה :ונל םיבתוכ ,בויק ךלפ ,ה צ ש רט מ
 .הדובעל בחרנ רכ שי וז רועב יכ ףא ,תודככב תלהנתמ הרובעה ,דוע םיעגו

 ול שו ריעה ינבמ רחא לכ טעמכ לבא ,ער ןאכ םידוהיה לש ירמחה .בצמה

 ,ןובסחל | הרבח---םיגויצה תרזעב ורפסונ  םיימוקמה תודסומה לכ ,ירובצ שוח
 טעמ ושכע לבא .רועו םיינע תכימתל דעו ,תורענל ירובצ פ"יב ,הרות רומלת
 רבכ םלואו ,זגל דגנמ םירמוע ןיידע םיריעצה .םייביטקאה םינויצה רפסמ אוה

 הפסא םורחא םימי ינפל הפ התיה ,ונל הכוטה תפיסת וזיא םברקב תשגרומ

 ,םושנא לש הנטק :הצובק הרדתסנ ףוסבלו ,הברה  וחכותה ,ולפלפתה = ,חונווצ

 בושהלו רבד תושעל הלעי שדחה רעוה ימיב יכ ,הוקת שי ,דובעל םירמואה
 ,םינפלמ הצשרטב הל היה רשא הרובכ תא תינויצה .הרוכעהל

 תא םסרפל ונתוא שקבמ ילוואשמ גרבדלוג רמ ונרבח
 םינוכנ ,הנבוק ךלפ ,ילוואש ריעמ םידחא םינויצ : הלאה םירבדה
 העיסנהש םושמו .לויט םשל אבה .ריצבה ימיל לארשי ץראל עוסנל
 תשקכמ ךכיפל ,םימעט המכמ רתוו איה הליעומו המיענ איפונכב
 ,הנבוק ךלפבו ילוואש תוביבסב רשא םינויצה תא הרובחה החוא
 ,המע םיבותכב .אובל ,אוהה דעומל י"אל עוסנל םה םג .םתעדבש

 :איה הפירראה

 %. "סת6ם60קזע, [138ת0, ₪408. 6.

 ,גרבדלונ ,ל .,' איצומה
 דותהמסתמ ₪. ת. 0

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 6קהו005 4. [. ₪808 |

 וה ץאחססאוה 9. תמש ההמההפמהה ץה., א 5%.

 ,תויתמורפס תועיִדָי
 (תכרעטב ולבקתנש םישדח םירפס)

 וריחעו ותוהמ  ,ויתורלוה ,לאלצב .ץ ש ,ב 'פורפ
 ,עיירת 5 ,םילשורי ,תינונס

 , ב
 לגב .םירכעה ןויפנמגה ידימלת לש ץבוק "תינדנם,

 ,(יפרגוטקה קתעה) 'בו 'א תורבוח

 "וה ,ויתולועפו וייח ,ןוסנפמס גרויג ,ןיט שנורר ,ב ,א
 . ע"רת .םילשורי .םע

 ןפ רצוא רעד רעדא טלעוו ןוא שנעמ ,טאג
 םוואראכז .ע ןופ  שידוי ןיא טייבראעב ןוא ןעבילקעג .ןעקנאד
 ,1910 ,ןארנאל

 ו

 | ןופ ןעפיצנירפ עטשרע יד .רעסנעפט טרעברעה
 ִך .םיוא טצעזרעב א ,ץיפאזאליפ רעשיטעטניס ןופ םעטסיס

 ,1910 קראיוינ .ןאסירעמ א"י ר"ד ןופ לאניגירא ןעשילגנע
0-7 . 

 ועמ:העצ רעד .ךובלעמאז ,גניר רעטייברא רעד
 .טעמריוועג ןאשנעוונאק רעכילרהעי

 או עשירארעטיל .ךאנאמלא רעשיצילאנ-גנוי
 עי ,רעראב םשרג ,רעציפש יבצ ןופ טריגידער ,טפירשלעמאז
 ,1910 ,גרעבמעל ,לעטסעמ
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 6% 7-7 הקוד לדה

 הפסא םש התיה יכ ,םיעידומ .אשראוומ ואבש םינותעה
 = וחחכנ  ,ותאצוהו "שאה רפס, תכירע רבד לע םידוהיה םירפוסל
 .'ג ,ןוזהניד בקעי  .ןמשירפ 'ד ,ץרפ ל"י םירפוסה :רפפה יכרועל
 רסמנ ותריכמו רפסה לש האצוהה ןינע .םכילע םולשו יקצולירפ
 ,רודגיבא-ןב .רמל

 החוומ םירפס תאצוה הדסונ אנליווב יכ ,ונל םיעידומ
 רכומ .ילד מ 'ר ונירפוס .ןקז יבתכ לכ תאצוה םשל "ילדנמ,
 לע םיכרכ ר"י -ב"יב ואצי םיבתכה ,השדח ארודהמב םירפס
 - .תודלות .םג הנפרוצת םיבתכה לא  ,רדוהמ סופדבו חבושמ רינ
 ונתכנש םינוש תרוקב ירמאמ םהילע ופסוי דועו .,ותנומתו רבחמה
 ,ילדנמ 'ר לש ויתוריצי ד'ע

 ב



 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ו

 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ .התואב
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה רוסיו ., םואפורה

 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו  םוה ה,
 ,תונויח ראש לכמ .רתויב  לוזו .רתויב  לועומו ₪
2 0% 2 

 .הסידואו יושרו "'למ"רכ,, תרבח לצא וש
 הנשה .ףוס דע ילוי 7 ןמ המיתחה |
 היסור- תפשב לארשי :ידליל  ריחיה ריוצמה עו |

 וו. 0 וה. ו ו
 ,(עובשב 'א  םוי .לכב .רואל אצומ <

 תורבוח-15 הנשה ךשמב םיטהוחהל הי

 ו מרי 6 11 ו
 ,שרוה לכל חו
 םנח םילבקמ הנש :יצחלו הנשכ םימותחה--,

 . תוקוניתל .ירבע-יסור .םיפ-לש ןולמ |
 ,'ר 3 הנש עברל ,'ר 5 הנש יצחל ,'ר 4 הנש

 םורווצ ; עפמ-ירופס ; םיירוטסיה םירופס םיאב ."ריעצה

 םובתכמ ; תוידומלת תודגא | תויפרגואיב (ערמ:ורמאמ פו
 עוטנל .לוכוש המ לכ ,ללכבו תורבע הקונורכ  .ןונומכה מנת

 + רונינקלו םמעל .הבהאה תא א
 וניחא .ןעמל, תוקוגיתל .תדחוימ הקלחמ .םג .ש+ "ריצה לאוש

 תוידומלתה  תודגאה=ינינפ תואב תאוה  הקלחמב *"  , "םונטקה
 . בבלמו לק .ןינגסב .תומותמו
 ספדנ ,סיברהו םיפיה וירויצב \ ןייטצמ  "רועצה לארשו,

 :ינותעבש : םינקותמהמ לפוג וגיא הזבו  ,םיעבצ חשלש

ָ 

 סת.-110 ה 17. פוש
 2 ג 0

 הוצפהה6, [0אהד6קשה06ה. יע6., 6ה810זו8 סופח

 יד. ףיוא טנעמאנאבַא םאד ןעמונעגנא
 גנוטייצ .עשידוי עבילגעט עטסעטוירפשרעפ =(

 - עב על רעמ]
 ;לבור 8 .רהאי בלאה א ;לבור 6 -האי א ראפ ו!

 ,פאק 50 שרוח א ;לבור 1,50/ רהאי לעטוש
 רעזנּוא, .טוג ,גנוניישרע רהיא ןופ רהאי ןעטרעיפ :ןיא גיד
 לאירעטאמ-עועל ןעטגאסערעטניא םעד רעפיוא \ , ]מע
 יד ,עומערפ פלא טפיומוא ץכנאנ  ,ןענאלייב יד ןוא מ
 ןעפלאהטנע עבלעוו , רעדנעב .עסיורג ייווצ ןיא ןעוייר םזו

 .לבור 9.50 גנולדנאהכוב .ןיא טסאק סאוו  ,טקורדענ לאפטנא
 .ענאבא םעד ןייא.ןעלהאצ םאוו ,ןעטנענאבא יד :ננוקול
 עסיורג ייווצ יד ןעמוקעב = , לאט :ןויא ףיוא רהאו א ראפ ו
 .טסיומוא ןינאג , דלא ב קרעוו נעו ןופ
 ןוא ,ד ל א ב דנאב ןויא ןעמוקעב ןעטנענאבא עבילרחעובל
 .רהאי .ןעבלאה ןעטייווצ  ן'ראפ .ןעלהאצנייא .םייב דנאכ ן/

 .דנאב ןעדעי ראפ אטראפ .פאק ו

 דנאב ןערעי ןעמוקעב ןעטנעגאבא עבילרהעי.לעטרע יל
 :אנאבא רעייז ,ןופ רהאי .לעטרעיפ ןעמויווצ  םעד ךאפ לא
 + דנאב ןעדעו ראפ אטראפ ,פאק 10 גודנעלהשש
 :מוא ןעמוקעב ןעטנענאבא עכילטאנאמ יד .ךיוא 9
 ,דנאב | ןעדעי : עימערפ רעד ןופ רעדנעב :ייווצ 0

 :אבא ןעוועג ןענעו :ייז זא ,ןעננוטיווק יד רצ ךעלעטש
 דנאב ןעדעו ראפ .פאק 10 וצ אמראפ גודנעלהאצוצ ,םישדח 0

 .סיוא ענחא ,"ןעבעל רעוגוא, ןופ ןעטנענאבא ע ל א ךכמולמב
 , טסיזמוא ץנאג .עימערפ ץפיוינ

 50 טימ לכור 3 רוג = גידנעלהאצ ,טנענאבא רערעו ןאק סנה 15%
 ,("רוטארעטיל .עשיאעפארייא,) \ רעביב = 65 .ןעמוקעב 1" ו
 . ןעועל .םוצ .לאירעטאמ ןעטנעבייצענסיוא א עטא"

 : :םעררא / / /

 ד 6תהתווה ל צמסךיפ 01660" ה

 2 10 0 הק

 7 ל / ההד

 לש :הקיתואולביב, לודג ןוחרי תפסותב ינויצמרופניאו ינידמ  ,יתורפס ימוו 'ןותע
 . "ןמזה רח

 :!חולשמה םע המיתחה יאנת
 :("ןמזח רה, לש הקיתואילביבה, ילב) דבלב *ןמזה דה, ןותעה לע

 חולשמב) ל"וחב ; לבור 10 --(עובשב פ'ג) לוחב ; לבור 8--היסורב : הנשל
 . לבור 18--(ימוי
 :"ןמוה רה .לש הקיהואילביב,ה םע 'דחיב "ןמוה דכ, ןוחעה לע

 ל"וחב ; לבור 12.60 -- (עובשב .פ"ג) ל"וחב ; לבור 10 --- היסורב :הנשל
 2 + לבור 15.60--(ימוי חולשמב)

 ,רחא שרחלו הנש עברל ,הנש ייצחל םיריחמה הז ךרע יפלו

 "ם 5 ש ה ךורע, רפס -- "ןמוה דחה, ימתוהל םרפ

 תורפסל הבה היריפולקיצניאו  תוכיאה ברו  תומכה בר .ןוקיסקיל
 ---לופכ-רצ - 8,600- --תונוילג 450 ךרעב ליכט  .שרדמהו דומלתה
 .טוהַאק ררנפכלא)הדוהי ךוגח יבר תאמ .רומע 0

 םירואוכ םג .אוה ללוכ ,לודג .םילמ רצוא ותויה דבלמ םלשה ךורע , רפס
 ,םיקנע תרובע ,הלודג: הרובע םישררמו דומלתב ל"וח ירמאמ הברהל
 םינש שטחו םירש ע ךשמ .'םלשה ףורע,ה לש ורורפב טוהאק ברה רבע

 םיסכחהו ,לודג .םופרפל ותעשב הכו הו יזואידגארג ןוקיסקיל ,תו פוצר
 המלש 'ר ,ץ ג וצ ל"טיר ,רג יג םהרבא 'ר ,,ל י קנ אר פ הירכו 'ר םיקהבומה
 םירופיפורפח םינשלבהו ןיקסנילומ פס פ"ר ,יבכרה א"אר ,רובוב
 ודיעהו "םלשה ךורע, רפס לש וחבשב דאם וגילפה "וכו שטי לידו רילימ
 תורפסב ןוודע אב אל | הזה רפסכ יבו אתירואל רקי  רצוא אוה יכ  ,וילע
 . תילארשיה

 הנושארה ותאיצי תעשב ,ל"ז טוהאק ברה לש "םלשה ורע, רפס
 , ב"ר .45--40: ךדעב .היפורב .וריחט הלע

 וריתמ הלע ןכ לע ,שממ תואיצמה רקי אוהו ולוכ רבמג  הנדיאהו
 יכ"ור 70--60 ךסל ושבע

 ּויתופוטוה לכ םע "םלשה ךורע, רפסה תא הפיפדמ "ןטזה דה, תאצוה

 " הבושמ רוינ לעו ןיוצמ  רודיהב  ,ראופמו .לודג  טאטרופב תוטמשה םוש ילב
 עברהמ לחתה הנש עבר לב דחא ףרכ, םילודג םיכרב רשע םינשב דאמל

 +1019 תנש טֶראמ--ראוונאו, עברהב רסנו 1910 תנש "ינוי- -לירפא

 ואל םיאצוי ."םלשה ךורע, לש .םינושארה .םיכרפה תשלש
 ,נו :םישדחה ףיפב ,1910 הנש ךשמב "ןמוה .דה, י'ע

 : ..רבאקידו רבאיטניס

 ליכמ ("ןמזה דה, תאצוה ,'םלשה ךורע, לש דדו ב ךר ב לב
 288=-הטראווק לש .לודג טאטרופב תונוילג 36 ןט תוחפ אל

 + דוסע 576 =דצ

 + "ןמזה דה , ימתוחל רדוב ךרכ לכ לש חולשמה םע ריחמה
 ,לבור 180 קר תונידמ ראשב ;לבור 1,50 קר היפור .תנידמב

 :ס רידא ה :

 יפי פ כ-ז 01 כ". עמ.

 ,תסס-ג פז א". חה תה (תוגפפ]המ .

 לע 1910 תנש; המיתחה ת?בקתמ
 , תורפסל ישרח יתע:בתכמ 6

 ,םייחה-ינינעלו .ערמל החלש ₪ ,
 ,(1896) ז"נרת תנשב .דסונ

 1 ץראל-ץוחבו היפורב הָמיתחה יאנה
 ,ץראל:ץוח ףסכב הז .ךרע יפכו לבור 8 הנש יצחל ,לבור 6 הנשל

 0 :תואקרמב .חולשל רשפא ,'פוק םישלש תבותכה יונש דעַב
 םג ,אטסופה תאהמה דבלמ ,ונל חולשל םיכירצ ל"וחמ םימתוחה
 ,תקיודמה םתבתכ תאו ףסבה חולשמ תא ונועידויובש ,דחוימ בתכמ

 :םיפפב חולשמל תכותכה .

 וז. 1. עסתננאתהק. 8

 06000888 6. 9 עסמעסתמה ףווקשמ 25 5.

 דו. אז. חץ. 2 ]ב6 4 610381%, הוה

 (תטפפ1-) 0090081018, 46. 9 084186] 5 5.
 :היצרטסינומדאהו תברע פה לש תבותכה

 תהווה 1 117710 א ', 06008. 1[סצצ. הז. 9.

.90 0160 .89186 000888 ,0 8010 8 



 ,םימחה ץיקה ימיב ₪ ₪ ₪

 .ןואבצה תא רבשמו חורה

 ,.העעצממשבהנצמ.-בעחאהאמבמהה הת ההמםםבב ןםעצעתממהטטאצמההההמה

 םימתוחהל חלושת בורקבו .רואל האצי

 לש הנושארה תרבוהה כשש

 'ןונההו |
 , בורופ ןפונ ר"ד-- היגולוכוספהו היגוגדפה (ב .הכרעמה תאמ (א ! | כ תה

 .יקסבשרק .י .םוגרת .,ךנימ םלהליו 'פורפ---תונינעתההו הארוהה (ג
 תיבבו תיבב האירקה (ה * .ןוזנוסומ .ב ר'ד --- רפפה תיבב  ך"גתה דומל (ד
 ללה ןב יכררמ - (לבויה תנשל) "םירבח לארשי לב, (1 = ,יררה .סויח---רפסה
 הטהה .1[ ,ץימוקליו ,ש---תואלקחה תרותל אובמ ,1 + אמגודל םירועש (ז .ןהכה
 .תיגוגדפח תונותעב (ט .הופרגוילביבו תרקב (ה ,ךכריוא ,5--(תולכתסה רועש)

 יתועדוט (בי ,י"אב םורומה תדוגא .זכרמ לש רזוחה בתבמה (או ,תועירי (י

 הנשל : המיתחה .יאנת :םולבור תשלש ל"וחב ,קנרפ חשו

 :הנכת הזו סופרל הרפמנ הוגשה ,תרבוחה ,
 וקחשמ --- .ןיתשפא קחצו---תרזה תונושלה .תארוהב | תולולמה  תוזכרתהה

 .בוקלאיפ .י--םיממעה רפסה 'תכב עכטה דומל --- .ךבריוא .,פ- םירליה

 .יקסבוקש .א .\--ו"אב רפסה יתב --- .ןוזנוכומ ר"ד (ףוס) רפסה תובב ך"נתה
 ,היפרגוילביבו תרוקב -- ,אמגודל םירועש--- ,וקצינבר ,ה---ךונחה .לע םיבתכמ

 ותועודי --- .תינוגדפה תונותעב

 ! ףסכ תולשל תבהכה

 1. 0\?056 אפ 5, 08/88, 188.

 ,הניתשלפ ,ופי ,תורטסוא הטסופ ,"ך ו ג ח ה, : תכרעמה ינינע לבלו

 ד"י הנש 0 7 ו ה י ₪ ר"י הנש

 ,ןודנולב .רואל אצוי ,יעובש ירבע ןותע
 לכב םיכרה וורפוס תרזעבו | .תוצראה לכבש תודהיהו םידוהיה ינינעל שדקמ

 רכד לכ אובהל אזח םורקמ  ,לודג וא ןטק  ,ירוהו :בושי לב אצמנש םוקמ
 : .לארשיב לפנ

 ,םירתכ 10  ,םילבור 5. ,םירלוד 5  ,םיקנרפ 10  ,םיגניליש 8 : הנשל .ורוחמ
 ,חנש עברלו יצחל הז ףרעב ..קומ 8

 השעת הכאלמה ,רבד לכ םיפדהל לבקמה ₪1 5 ד תי ב היצקדירה די לע
 ..עצוממ ריחטבו ,קוידב ,תוזירזב

 לב .ואצמו וב .היצקדירה די לע דתנ םירפס רחםמ תוב םג
 ,ת"וש ,םישרפמ ,םיקסופו ם"שב ,הלכו ,"אתוב אפלא ,ב לחה  ,םירפס ינימ

 ,םיקית , תוזוומ , ןיליפת ,הרות ירפס ; רישו .הצילמ- , שורד ,  רקחמ  ירפס
 ,םינומה לכ רמצו ישמ םיתילט ;ףסכבו בהוב םירזשמ .תובוופ ,  םיליעמ

 * .םירפפה רחסמל סחיתמה לכו

 ומכ בל םישנ  תונטקה וליפא םהיתושירדב ונילא םינופה .םידיחיל
 .תירשפא רתווה תוזירזכו קוידב אלמנ  לכהו ,תולודג תושירדל

 לכוי רכס הפ ול ןיאו ,רוכמל וא  תונקל ,ןודנולב רבד ול שיש שיא לכ
 ,רשפאה יפכ אלמי וצפחו ונילא תונפל

 :הפוודאה ו

 ,תהקסתססהק" 116 זוט6 /המ6) 000000 ₪. (םונפ1ג00)

 תורהגב .תוצחרתהה ,םויה םוחכ ,םירגרגהו תוריפה יוברש העשב
 לוקלק :איבהל לולע המתה תומיבש תסושיונש .ותוא לכ .ללכבו
 לש הנטק תנצנצמ רתוי הסונמו הקודב הפורת ךל ןיא ,הביקה
 הוה הקשמה ,םימ וא הת סוכב גוזמ ."לאפרי], יתפרצה ןויה
 ררועמ ,שפנה תא .בישמ* ,ףוגה תא קזחמ ,הביקה תואירבל ליעומ

 ןוסווח הוה חווה 00-20 39ת5, ₪ 8105, טסו [ שק וו]

 = שט סר קרס לר

 !הפו םרוקה לכו

 קלשה ךורע
 תג תורומחח תולמה לכ וצבקנ וב רשא ךורעה רפס אוה אלה

 לאותו ןב ןתנ וגבר תאמ ב"א פ"ע ורדסנו

 . "ךורעה. ףסומ, רפסה םע
 םינוקתו תורעה םע ,ל"ז איפסומ ןימונכ 'רל

 יל" טוחאק ר"ד .הדוהי .ךונח ו .תאמ
 יךועה ןיח רפס םע םיקלח 'ח

 נו 4 חלשמה םעו לבור 50 ךרוכמ יתלב .ורוחמ

  זננמ תחהמ ההע הז אציש .ומכ דאמ בוט בצמב אוה .ל"נה רפסה

 .טלטמוק השלש קר י"ה וראשנ ,תרוקבה םעממ קחמנ אלו
 / !הכו .םדוקה לכו

 נתנה : לקירימאב *הירומ, ןכוס ,קיגזער ,י ס'זמה לצא וגישהל

 שתו 45 01וח 0 80601 0-8.



 י'ע חוטב-טלקמ ' שוכרל | תפאוש = תזנויצה % שש
 לארשי ץראב | לארשי  םעל | יולגיטפשמ

 .(םיוכ .תמקגולפ) ;

 ןועובש
 .ישימח םוי .לכב אצוי

2 9 
 | ובתה

 . הפצמה לע

 ,תוילג לש הינש תבש (א

 ,םיארקה .תדיעול (ב
 ,ליבג .ךירנה .ר"ד ג

 ,.קילרונ והירמש .(וו) .תוקפפ תעשב 6%

 ל .הלעמה רוסי 3

 .ןקשריה .צ ּ : 0 "ןרצול. 4

 .רלפנרב .ש ר'ד ,6) ברעמב תיעדמה תורפסה 8

 - .תכרעמה לא םיבתבמ 6
 ,ועמרח .א | ,(0 .היקרוטמ םיבתכמ

 :,תונויצב ₪

 = ו ,היסורב 9

 . ץראל ץוחב 0

 פופ 58 שרחלו ,לבוו 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לכוו 4 הנשל :היפווג "םלוקה. רחפ

 / ךלוד 9 5/ג הפירימאב ,גניליש 9  הילגנאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא-הירמסואכ :  ל" :

 .תנש עצרלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 19 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 ! : 42 30 הסירראה יונש דעב /

 'טוק 0 םידומקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה דימעה לע -- .םיתעברא תקליחמ שיפפ הווש לכ דעג ! תועדומ ריו

 = - הר

 / :הפירדאה : :
 , ק

 ססתההותה ,[הסדהע5", 2אהמהה. /1ץהעמזאא, 00עה810888 8. 1) 200)2608ם ,,1180]הזם' 0ו!םא.
1 / 



 ּ < תושירדהו םינינקה לע ןגהל ,הלואגהו היחתה ןויער לש !אטבמ ילכ תויהל ,ול .הותחש וכרדמ רופי אל "םלועה,

 ,וז-.מ יקסבופלוו וש הבנו - הש ה יילהשוו מ יקסבצניוו ,  ,פורפ -.א :גרוברוו ,,א ףידרה ,,א ,ש גרבשרה

 ,ףסוי .ןיבור ,בר רב בר ,,ש דלפנוור ,בקעי .ץיבוניבר  ,,א םָאר ,בקעי ילובק ,עשוהו :ץיבורוטנק ,הדוהי .ינרק

 * לוימ ואצי---שרוח לכב םופד תונוילג 8 .ואצי התע דע רשא תחתו ."ם לוע ה, תומכ תא ךליאו ילוי תלחתמ לידגהל הטילחה תברעמה %

 יי : -יכ  ,וילאמ ןבומ ,ןוילג 9% םימעפ יתשו תונוילג 5 "םלוע,ה קיוחי שרוחב םימעפ | ותש נויה ,שרוח 'לכב  םופד תונוילג 9 .ךליאָז

 הנשה ףוס רע ילוימ 0 תלבק .תכשמנ

 יו
 (לארשיב .רובצה ינקסעו םירפוסה יבומ .תופתתשהב הנליוב אצוי ירבע ןועובש)

 .ויתובשומ תוצרא לכב .ירבעה םעה לש םיימואלה
 : "םלועה,ב .םיאבה םיידימתה םיקרפה המה הלאו

 ' עב השענה לכ לע  תוריקס = ,קוחרמו  בורקמ םינינעה = רבדב . תורצק .תוריקפ ,הפצמה לע א
 .ויתורייעו לארשי .קרפה לע םידמועה

 ,םינותעב (,ח .ןמוה תולאשב םירמאמ | (,ב
 ..לארשי ץראמ םיבתכמ מ .ערמ ירמאמ 4
 .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ | (.י +תונויצה ינינע ר"ע םירמאמ | (,ד
 שוחב ,היסורב , י"אב ,תונויצב : תויעובש תופקשה (,אי תומרד =, םיריש |, םירופס : הקיטסירטלב ה

 .תויפרנוילביב .תומישר (,בי ּ ,םינוטיליפו
 + תויתורפס תועידי : (,גי , תורפס ינינעב תוריקסו תרוקב .ירמאמ = ו

 :"םלועה.ב התע דע ופתתשה רשא ,םירפוסה המה הלאו

 ןיימשנרב ,היבוטירב | ,ר'ר ,ש .רלפנרב ,בהובא ,,ב רשא ,,ד ןרהנויא ,ןמא .,.מ .ןיקשיפוא - ,םעה:דחא
 ,רזעילא.ןב ,ר"ד .נ םיובנריב ,תיבשחמ לעב ,,ח ,י .ץיבוקרב ,,ח ,י רנרב ,ימעןב ,,י מ יקסבצטיררב ,ר'ך' .ש
 ,.י .םיובנירג ,,בא .גרבדלוג = ,,ב גרבדלינ ,םירמ:ןב ,,ו השמ-ןב ,,ש ,ח  ,םהרבא-ןב ,הרובד ןוראכ ,.ל .,י .ךורב
 ,ינדה ,.מ .שינעה ,באוכה .,א  .ש יקצידורוה ,עזסגתומטז  ,,א .בונאיורד ,,ש בונבוד ,040₪8 ,והירמש קילרוג

 :; א. שווירט ,,ש יקפבוחינרשט ,ר'ד .,י ןוהט ,,א ינומרח ,,א יחרז ,,פ .מ ןאמדייו ,ם'ז .מ- גרובליז :,,וו יקסניטובז
 ,ר'ד .ףסוי . הירול ,.ל מ םולבנעילול ,,ל א  יקסניוועל ,בקעי  ןהכ ,םוחנ ימלשורי ,,א יחרי ,,ל הפי ,,ל

 .ללח ןב .יכררמ ,ן=-ז .פ .מ ,םירפס רכומ ילדנמ ,.ש רפול . מ ינונבל ,בקעי .רנרל . ,ןיול-ןמפיל = ,.י = ,+ ןיטנבל |
 ,וא .יץידוינ ,,מ רמחנ ,סכמ יוררנ ,,ש רגינ ,ריד ,ה קראמיינ ,ן"שבמ ,קחצי ןילוגרמ ,םהרבא ןמ 4 ,י רנלימ ,ןהכה
 ,,ב .ד יקצולס ,השמ יקסבטס ,ג*ב רניקליפ ,הרובד ריפס ,עשוהי ןיקריס ,,א רפוס -,השמ יקסנלימס  ,םוחנ .בולוקופ
 ,.א ,א קבק ,.י ןמפוק ,,ד .ץיבונלפק ,,ש ץיבונרצ ,.מ ןייזאפ ,.נ סניפ ,בקעי ןאמכיפ ,.ל ,י ץרפ ,םהרבא ררולופ

 ,המלש רליש ,,מ טילש ,,ד / ץיבונועמש = ,בקעי  גרבנייטש | ,הדוהי גרבנויטש ,םבילע םולש .,,א ה. יקפלוגשאר
 . ן ,דועו שולת ,,פ ןאמפיש ,יבצ .ןויטשפרש

 ,תוצוחנה תופסוהה תא .כ'ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלכיח היהת רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי .רוע .בטוי הז כ 8
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 .םוקמ .רסח  ינפמ :התע דע אבל ולכי אל רשא

  ונייה ,התע .דע היהש ומכ ראשי ריחמה =
 ומ הקירמאב ,גניליש .9 .הולננאב ,קרמ 9 - הינמרגב ,םירתכ 0 הירננוא"הירטסואב :ל ו ח ב .הנשל לבור 4 :היפורב

 , הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו קנרפ 19 תוצראה ראשבו היצנרפב ,קנרפ 10 .לארשיהץראב  ,רלוד
 ,'פוק 80 - תסירדאה יונש .ךעב 5

 .'פוק 40 םידומעה .ראש 2 ,'פוק 60 ןושארה רומעה לע ל תקלוחמ טיטפ הרוש לכ רעב : תוטדומ , ו

 ?טקל .ירב תחא  םעפב , הנשה .ףיס : דע .ילוי תלחתמ וייה ,הנשה יעיבר 7 סתמיתח תא שרחל םישקבתמ .:םימהוחה. לש

 . היצרמסינימדאהל .הרהי .החרמ .םורגל אלו תו .תואצוה
 .הקלןההדההו דה ההרה 77-7-777-7---7-7-7-7---7-7-7--7-7

 י1גוטוומשסותפש 81  ,ןייהר נ"ע  ןלקב ."טלעוו "יד, תכרעמה  תועצמאב "ם ל ו ע ה, לע | םותחל .םילוכו  ל"וחב .םומתיחה
 0 . ,םהיתוצראל ."םלועה, ינכומ תועצמאב

 7 כ"ג  עירוהל  םישקבתמ \ םירחא :םינפוס .י"ע = וא ."טלעוו יד, תכרעמ :י"ע ."םלועה, לע  םמתחב .ל"וחב .םימתוחה
 , . ,תקיורמה .םתפירדא תא הנלויב



 1[ .א ג , 3-66 .תוטשטפ6 |

 .הָפְצַּמַה לע
 .תויג 6 ם 0

 טעמכו ,וניניעל הלכו .תבליה הלוגה תוצראב תבשה תרומש

 לוטב :םעו ,תוענמנה תחאל תונידמה .בורב ונימיב תישנ

 ,םהילע תנעשנ תורהיה רשא ,םידומעה רחא רבשנו/פרו
 התרוצ םגפת לבל ירבעה םעה"תמשנ תא הר
 .ה
 םיקיחה לש םיטעב תבשה תלטבתמ חרומה תוצוו
 התיבשה ,ןושארה םויב * הכאלמ תישע = רוםיא דע
 ושכע ><, איסורב = בויח | תושעהל | הבורק .ןושאוה

 . הינמורו | היצילג = ידוהי = לע | וז הבוח = ליטהל
 יקיח ףקות ילכ םג תבשה תשורק הלטב ברעמה
 הכאלמ לכמ התיבשה רמוח תא מש וגיהנה םרמ דוע

 ,הנידמה גהנמכ  םיגהונ םירוהיה בור ויה" ,ןושאוה
 םיגהונ ויה דוחיבו ,ןושארה םויב חונלו לוח םתבש תא
 םע םייתרבחה םייחהל  םיזכרמ תושמשמה ,תולודגה .םיר
 םג ולחהשכ ,םינורחאה םימיבש ל"צאו  ,םנואשו םנו

 טעמתמו ךלוה ,ןושארה םויה תתיבשב רימחהל הלאה
 ,תבשה םויקב םיריהוה םירוהיז
 םיריהוה רפסמ ברעמה תוצראב טעמתמו ךלוה המכ ד

 ,לשמל ,הנה | ,תויסנכ יתבב  תוארל :רשפא .תבש
 ,תודהיה  םלוע = וילע שער .רסונשכש ,גרובמהב  רשא
 תא ךושמל -- םינוכתמ םה םימש םשל וכ. ,ולצנתה
 אוה ושכע ,םיהלאה-תרוכע לאו תודהיה לא םירוענה ינג
 ךכו .םילספסה י:פל םיפיממ םיפיטמה ,תבשה םויב םדומ
 רדפ ,םיראופמ | תויסנכ .תולהקה לכב םג בצמה

 אל ןזואהו ,תוארל ןיעה עבשת אל ,רוריהה תילכתפ הרוג
 ...עמוש ןיאו האור ןיא לבא -- עומשמ א
 :תוערואמה םע םילשהל ךירצ :יכ ,םירמוא שי .ךכיפלו |

 ללפתהל ווובל .יאנפ ול ןיאו תבשה .םויב ותכאלמב קוס
 םע רובצב הלפה ןקתנו ואוב --- םיהלאה-רבד עימשלו
 ינב ולדגי הז ןוקת ילב ירהש | ,ןושארה םויב : תותד +

 .ירמגל תודהיה םתתו ותרוה תער אללו םיהלאה תעד אלל םי
 יכ ,תודחיהל םיער .םימי  ועיגה יכ ,רבדה חמא

 ית

 == עזרת ,זומת ח"כ ,הנליו ===%

 יפפ

 :רחי לבא .אתולגב אתיירוא םג םא יכ .,אתולגב

 א \
% 

 ו ג 92-ע0 1 , 1910

 "תודהיה יניגמ, םילבוחש הלאה תולובחתב יכ ,ונל רורב הז םע

 ,העימטה תא םישיחמ ,ץקה תא םירהממו םיקחור םה םירומאה
 ,"םלועל איה תוא, ,לארשיל תבש שי יכ ,ונמע ינב םה םיעדוי
 םויל "רתיה,ב : בשה החהת םא לבא ,המייקל םריב ןיאש אלא

 - תורצנה .לא םעה-ינב תא הזב םיברקמ ונא ירה ,ןושארה
 - .התיסנכו

 ,ברעמה תוצראבש תולהק המכב ונקת םינורחאה םימיב
 לא עומשל תויסנכ-יתבב םירוהיה םיפפאנ ןושארה  םויב יכ
 ןיב  לידבהל -- איה הנוכה ,רובצב הלפת ילב השררה
 ' םיררוע ואצי תאזה השדחה הנקתה לע .לוחה ןיבו שדוקה
 "לא תוברקתה הוב  םיאצומ םיסכורותרואה :,םידרצה ינשמ
 ינפל .םישרוהו םינקתמה םיאב הלחתמ : םירמוא םהו המרופורה
 ויהי טעומ ןמזו ,רובצב הלפת םג ופיסוי יארו ןכ ירחא ,להקה
 "שוק ארקמ, רותב םישענו םירכזנ תויהל  םימיה ינש םיגהונ
 " ורמגל תבשה םויב םיהלאה-תדובע תא ולטביו ורמעיש םפוס לבא
 הול המורב םנמאו ,וירחאלש םויב רובצב הלפתב וקפתסיו
 רצה ןמו .ןילהרכב רשא המרופירה תדעב םג םינינעה וחתפתה
 ; םילאו?ו "הצחמל  המרופירה, לע םילרבילה םימערתמ ינשה
 םיפסאנ םהא רככ םא +ןושארה םויב ללפתהל רופא םאה
 +רובצב ללפתהלמ םיענמנ םתא המ לע ,השררל

 "המכ לבא .םיריתמ וללהו םירסוא וללה .וז הלאשב םינד
 םיריתסמו "הכלהב, הז תא הז םיחגנמ םהש ,םישנאה םה םיעוט
 וגאש |,ירקעה םעמה תא ,רבדבש היגולוחיספה תא םהיניעמ
 םשל התנוב תיתד המרופיר לכ  .ןיד קפפבו הכלהב ללב יולת
 תלצהל קר ט"יה האמה תונש תישארב המקש וו םג .םימש
 רשא .  םיזורכבו םיסרטניקבו םירפסב וארק = ,הנוכתנ  תודהיה
 הנעטה .התוא ואצמת םלוכבו ,םומלופה תעשב םינקתמה .ומסרפ
 שרחמ םברקנו יבה ,תודהיה תא םיחנוז םירוענה ינב :המצע
 ,תודהיה תא שיבלנ רשא הפיה השדחה הרוצה י"ע ונתרות לא
 ,םימה בלבו תמאב ךכ ובשח וירסימש ,גרובמהב "לכיהה, יתוא ירהו
 השוע הניא השרחה הפיה הרוצה םג תעכש ,ומצעב דיעמ
 "זי יהנקת, .ןושארה םויב השרד וב  ונקת ושכע ,םשור
 ,םינושארה םימיה ורבעי לכא ,השודהחב תובבלה תא ךשמת
 "אלא ראשי אל .םיעמוש ויהי אל ןושארה םויב .השררל םנו
 ונעבק םייונה לככ ונא םג יב ,רעצמו ץקועה ,ערה םשורה
 המיהלא-רברל םיאמצה, םה ןכיה ,ןושארה םויב .רובצב הרובע
 לעי ןילרבב = םירוהיה .הפפמ הנה +ןילרכב  םידוהיה  ברקמ |



 הלפתה לאו ,שפנ ףלא םיעבראו ףלא תאמל בוריקב
 םירבכג שיא האמ רע םינומש מ םיאב ןושארה םויב השררהו

 .ושודח ינפמ רבדה תא תוארל םיאבה םיחרוא---םיצחו ,.ףמו םישנוי -
 תוירבעה תולפתה תא םגרתל רשפא יאש ,ןויסנה חיכוהש םשכ :

 תא "םגרתל, רשפא יא ךכ ,ןמעט תא רומש לו תרחא ןושלל
 %- ".רחא םויל תבשה

 לבא ,הזמ הנוגמו רעוכמ רבר ןיא יארו--תוילג לש הינש תבש
 השק הלחמ יכ ,תוארלו-- ימת תוחוקפ תויהל תוכירצ וניניע <

 תודהיה .תוצראה לכב ונימיב ונמע לע תרבוע דאמ הנכוסמו
 -- !+המשנה ףרשת םא ףוגה םייקתי ךיאו .םעה תמשנ איה

 יאר הפיצו

 רשא הירוטאפבייב היהת ויתפה תישארב וא ץיקה ףוסב
 ןוישרה ,איסורב רשא תויארקה תולהקה חכ:יאבל הריעו םירקב
 רחא הלח .םיתניבש אלא ,םינפה ןוירטסינימ תאמ לבקתנ רבכ
 הריעוה התחדנ ךכיפלו ,הריעוה אישנ תויהל ריתעה ,"םימכח,ה
 רפסב םייונש :םה םיפסאנה ונורי םהב רשא םינינעה .המ ןמול
 רחוימ סמ תעיבק ;םיארקה לש תינחורה הגהנההל רשא תונקתה

 םישודקה תומוקמהו רובצה תורפומ ,תינחורוה הגהנהה ךרוצל

 םירליה לע הבוח תלטה ;ינולוחהו יתרה ךונחה :ןוקת  ;םיקיתעה
 ןוקת ;םיארקה לש תרה דופי תאו תיארקה ןושלה תא דומלל -

 חורל  םימיאתמ םניאש ,םיגהנמ תצק לוטבו תרה יגהנממ תצק
 ,םיארקהי לש חויחרזאה תויכזה תמלשה רברב תולדתשה :ןמזה

 .םיריצ םישלשכ ואובי הדיעוה לא יכ ,םירמוא =
 :.,!וז הדיעוב הנופצ הקומע תויגרט המב

 ,םיארקבש םיבוטהו םילועמה ,שיא םישלש ופסאתי הנה
 ול ןקתל ,םרובצל ליעוהל -- חבושמו הפי רהא ץפח םלוכלו

 יאדו  .תואנ . רתויה ןפואב | וינינע תא רדסלו תובוט תונקת =

 ,םח םד ירהש ,םירעוס ויהי םיחוכיה יכ םג רבדה רשפא ;קרפה
 ;םיפסאנה יקרועב לזונ ,שמשה ץראב לדוגו דלונ רשא םעה םד <>

 יוארכ ובל םישי אל בורה ,תוערה הנקלהת יכ רבדה רשפא-
 היפכה תא ומצע לע לבקל לכוי אל טועמהו ,טועמה תעדל -

 תרעס רבגתש העשב ,םואתפו "וכו 'וכו בורה  ותוא הפובש
 שיא שיאו ,והער ינפב ומבמ תא שיא וצעני םיחכותמהו םיחוכוה
 ריבסהלו ורבח יקומנ תא ןיבהל ירכ ,ותניב תוחכ לכ תא רוגחו
 ורוחו  ,רחא עגר םלוכ ומלאי הנהו -- ,אוה ויקומנ תא ול
 שא קרבב קירבה תחא הבשחמו ,םתוא ףולחי דערו םהינפ
 :רמאל ,םבלו םחמב הרוחש

 ונחנאו ,המל הלאה םירדפהו םינוקתה ,םיחוכוה לב, --
 ...!!תומל .םיכלוה

 תובצמכ ויהו םתמוק תא ופפכו ,םימלא םיפסאנה ודמעו ב
 ...םמצע .ירבק לע תוממוד . תויח

 הנושמ תעשב ,םיארקה םה ונרשבמ רשבו ונימצעמ םצע
 הגושמ תעשבו .םמצע .ינפב רובצל ויהיו ונילעמ ודרפנ  תועמו
 ךולה : ,קחרתהל םוחירכיו  םהידי .יתשב וניתובא םוחד תועמו
 ,ימואל שגר לכ םבלב םיארקה וריחכה דחכה . . .ונתאמ קחרתהו
 וכוהמ רשא םעה ןיב ,וניניבו םניב רשקה ירמגל קספנ ךכופלו
 םייתד  םינהגמ י"פע םלועב םייקתהלו תויחל ורמא רומא + ואצי

 םהל םג שמשל הכירצ התיהש .תירבעה הפשה תא וחנז .דבלב -
 םמצעל ולגס רשא הרוה הפשה יכ  ,םבלב ורמאיו ,תימואל הפש .
 רשאו ,תרבודמה םתפשל ,םה םתפשל 'םימיה תוברב החשענו =

 םהל דומעת וז םתפש יכ -- ,שדוקה ירפס תא םג .ומגרת הילא
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 < לע תודמועה תולאשה ןמ תחא לכ תודא לע םיפסאנה וחכותי

 ןוילכמ םליצהל םהילע ןנתו .תימואלה הפשה םוקמב
 ונינפל .תוארקה איה ירהו .םהב רגב ,ןבומכ ,הז םחטבמ
 . ,,.הצק לא תברקתמו תכלוה

 יפררנ .םה ןיא ,םיארקה לש םמויק יאנה םה םיחונ
 ו ,ונא .ונירוסי וכתנ אל םהילע ; םהיחא * ,ונומכ םראוצ
 םינהנו ,םהינפב םלועה ריוא תא םפוח ןיאו םהיפמ םמחל
 ומ לנא . ץראה יבשות רתי לככ ,תויחרזאה תויכזה לכמ טעמב
 .םתפיסנ תעש העיגה םא ,וללה .תויכזה םהל הנפיסות המו הנתת
 ] ..,1+םירופס םהימי םא

 וטועמ םצע ,םה וניחא : םיארקהל האנש רוטנ אנ לאו
 ישעי ונילעמ ודרפנ תועטו הגושמ תעשב קרו ,ונרשבמ רשבו
 פאו ,,םולה דע חרכהב םתוא האיבה רשא ,ךרדב םלגר תא
 ולה ,איהש לכ תלעות פ'הכל םהל איבה םחדיעוש ,םה םיוקמ
 -- ,םתוקת אובהו

 ,.ליבג .ךירגה ר"דה .תמ
 "תא וחכ היה רוע ,ותומב היה הנש עבשו םישלש ןב

 " ,םימחולהו םירבועה תכרעממ והרקעיו תומה אוביו ,וצראלו ומעל
 = דחא -- תימיאלה תורהיהל ,וינב יבוטמ רחא ומעל דבא ותומבו
 :םהונינע לע םיניגמה רחא---הירטסיא ידוהיל ,םילועמה הימחולמ
 -.ףחא -- ירטסואה טנמלרפבש ירוהיה םולקל ,הנירמה .ךותב םה
 < ,היריצו יבוטמ דחא -- תינויצה הגלפמהל ,םיצורחד וירבחמ

 .העאש הדבא איה ,הב םייח ונאש הפוקתב ,וזכ הדבאו
 , תרזוח

 היעצ יכ .םירבועה םה םייט ע מ ו הרובעה איה ה בר יכ
 א .ףיקהל תרתוחה ,ונלש תימואלה הקיטילופה רוע .איה .הכרו
 .םמצע ןיבל םגיב םידוהיה תא רהסלו םעה ייח לש םהויולג לכ

 "וכ ,הנידמו .הנידמ לכב .םימואלה רהי ןיבו םניבו .תונידמה לכב
 ןימואל ירטנמלרפ ןקסע לש םיפטה ללכב ונמלועב רוע אוה שדח

 : םיימואל םינקפע לרגל .םינושארה ויה םהש ,הירטסוא ירוהי .םג
 | ,ליבג .ךירנהכ םינקסע הברה ודימעה אל ,ולא

 .תוונעה תא .םירכוז היצילג  ידוהימ םיאכדנ םילכור יפלא

 העשב ,םידבועה ינינעל .תירטנמלרפה היסימוקב ליבג רבעש

 ,פחלוכרמו םילכורה רחס תא הנירמב רומג רוסא רוסאל עצוהש

 = .,תואקשמה רחסמ םחרכ לעבו .קחורב םיסנרפתמה ,םידוהי .יפלא

 הלשממה הליחתהש העשב ליבג םהילע ןיגהש הנגהה תא םירכוז

 תא םירכוז ונלוכ = , םידוהיק ירימ הזה הסנרפה ףנע תא .האיצומ

 = .וםיטעומ םימי ינפל דוע ירטסואה טנמלרפב ליבג אשנש ,םואנה

 תופיררל הבט התויהו  "תויבלסואינ,ה ד"ע .(ז"ש ינוי 95/15 םויב)

 .םוקמ לכב םידוהיה
 - שרוש תוצרמנה תושירדה תא הירטסוא | ידוהי .םירכוז

 הרעה בהקב תוריחבה יכרד תא ןקתת יכ ,הלשממה תאמ ליבג

 הש ןילופונומ הדעה תגהנה רוע אהת אלש ירכ | ,תירוהיה

 , םירכז .םעה שאר לע םיעסופה םיטעמ םינגרובו םימרקוטסירא

 < תוררתסהל רוסי תחנהב ליבג דבעש .הצורחה .הרובעה תא ונא

 .הירטסוא תכלממב רשא םירוהיה לכל תיטילופ-תימואל

 ,םע הו ךא | ;ותוחתפהה םצעב ערגנ הז ןנער חכו

 הילא רוזחל תנמ לע טנמלרפה תמב הא ,שפוחה ימו עיגהשכ

 :םימי ינפל מע הז ךא ; השקה ומע תדובע תא .רובעלו ףיפוהלו

 הב רובע לע ןובשחו .ןיר .םהל .ןתנו .וירחוב .ברקב  םירחא



 רבעב ותהובע לע הדותו ןומא וירחיב ול ועיבה
 ןנערה חכה םואתפ קספנ הנהו -- * ,ריתעב  ותרוב

 + דוע ונגיאו הי ה .ץודחה ימואלה

 7- !םעה תהו

 .תוקַפְסתַעְשְּב

 + ריונ לש .רשגב השעמ
 הכנהתנש ,תידוהיה היצנגילטניאהש ,רברה לגלגתנ דצמ |
 סומסילאירממה לש ושררמ תיבב הנש הרשע "שמח טו

 תא האור הליחתהו הקיטנמורה לא .הבושתב - הרזח יו

 ? תירוהיה תונמאב ,תידוהיה תורפסב -- ריינ לש .רשגב ונעש
 ירצבמ תא ובזע ,המחלמ ילב ,שער ילב -- םנ ךונרש
 ,תוריקחו .םיקופקפ ילב ,שָדחח תא ושרקו  ומיכסהו .הוירואא

 ריבש םע - .ונלצא ותוקת המ תונמא לש הז יפוי"רצנ +
 . עבטה ןמ הלעמל והז אלהו + גאולו בער ,המשנו ףוג ל

 היפוסוליפה .היאו + לגרל ךרדמ ןיאב | ,םאתפ תונמא
 הכרבדתמרא קר יּפ  ,"ןיאמ שי, רקש יכ | ,תרמואה
 : +תמצ םיחימצמ םתענ ם
 ,לועומהו שורדה לכ ,ןמז לכבו םוקמ .לכב .היה .ןכ אלו

 .הלודגה תונמאהל םדקו ןיעב היה לכה | ,רישכמהו .ץוח
 + תימואלה תונמאה .תריצי .תא םירישכמה תודוסיה ונלצא םהו

 + ונלצא חתפתהל לוכי .תונמא לש עוצקמ-
 הירב הבולע .המכ --- םורע ידוהי ,אל יאדוב .הרוטפלוקס

 והשיבלהו םכשה : . םירירש אלו הרזג אל ,םורק ,ףוחש וטו
 ,"ףירח,ה תא לפפה הארו ,הלגת וינפ תא קר ,בטיה וה

 הרוטפלוקפה יהוז אל לבא ,םיניעה יוקל ,בוצעה ,"יק,
 םיביבח םדאה ףיג יקלח לכ ,םדאה לכ הל וכ תו
 .הל םש
 תינמא רשפא | ,'זיפה | תונמא | ,רויצ, :ורמאת אמש -
 דע הז .תונמא-ןילקרטל סנכהל הכוז םע ןיא .אלהו--- תיביטו

 רע .,םיחרפו אשד היר גפסיש דע | ,רעיו ההש ךרה
 .העמש אל וננואו התאר אל רונניע --- ונאו ,םירפצ .תנר טק
 ריכנ םא ,םש חרפל עדנה .לודגה עבטה דוהמ ונקתרהנ המ

 םש ואצמת םא וארו תידוהיה תורפסב וטטוש %התרישל
 הפע, :םתארקו ונירפופב לודגה לא וכל ,הנשושו .רורד ר
 ילדנמ ןיא :,עדוי ץרפ ןיא .עדוי אוה ןוא -- 3 וזיא -- 'רו
 ערוי אוה ןיאו +םמש המ -- "םחיר תא םינתונ םיחרפה, .

 ותרוצ תא עבטה טשפ ,םעבצו םראתו םילעה האפ תא

 תא דימה םיטלוק ונא ךכו .םיִרּפצ םתס ,םיהרפ םתס וראש
 ןמ טסי'זזיפל  היהו ןטיול הכז םאו ,ה?בקה לש לודגה ומ
 ךלהו הנפש ירחא אלא ךכל .הכז אל ידה ,הנושארה הגרר

 ;לופנל הטונה ןטקה תיבה םש ,הזוחאה לא  ,רפכה לא <
 הברעה ותפש לעו ,ולשה לחנה לחוו ,חמוצ לודגה ןג

 ,תידוהיה ותובצע. תא .,וברקב ירבעה ובל תא טיול רמ
 ,ונלשמ הרוצ ונל ןיא ,םש ול שקבל חרכוה תורוצ

 ל ,יוקל ונמעט .ונל רשא םיעבצה ןושל הינע ,ונחנא וננונגס דבא
 לע ונמע ייח ונתשי אלש דע :רורבו יולגו .םונפ
 אל ,םיעבצה תונמא ונכותב חרפת אל-רומג יונש ותמדא
 ןושל .,היזיאופה ,הקיסומה הראשנ רוע ןכא ., הרוטפלוקסה חרפה
 וראשנ רוע לבא ,ראמ םש איה לד ,ריעב עבטה ןיא ,המשנה
 ונוזחו םדאה ,תינלוחה ,הקומעה ולש הינולוחיספהו םר א ה הב
 לכמ המשנה תא םיבהואה הלא ,םינמאה ובר המכו ,ותודידבו יייונעו
 רקי ,ןותנ םלועה הפ ,רפכה ןמ רתוי ריעה הלורג :םירמואה ,יפוו
 .חתפתי ריעב קר ,לכב םראה יכ ,לכיהה ומכ ףהרמה םהל
 אופא הפ ,םהיתוחכ ורפי םש קר ,הלאה םינמאה לש סנורשכ
 רילי אוה ידוהיה םג אלה יכ ,םהירפוסמ םילפונ ונירפוס .ןיא
 ..היתונש םישלשש .תידוהיה היצנגילטניאה איה  ריעב | ,ריעה

 ,הקיסומה דוע הראשנ .הלטבל הילע ורבע אל יארוב תונורחאה

 " םיכירצ ונייה הפו  ,וניניעב םילק ולא םירבד ויהי לאו  ,היזיאופה
 . ונתלשממ רצבתהל הכירצ התיה הפ ,םירישעה תויהל ונחנא
 :הקירילה תא ,יגולוחיספה ןמורה תא אורבל םיכירצ ונויה .ונא
 הלודגה האחמה הכותמ העמשנו ,לודגה ןוגיה הב עדויו ,תימלועה

 םיכירצ ונייה תולודג םיעגפ-תורישבו 4 ,הבלענה המשנה לש

 התיהו . המואו םדא ירוסי ר"ע ,םינש-יפלא-סשע רבר לע ופסל

 הז לכ .םלואו .ונינעמ ייח תא הרכעו ,םלוע תניק וז .ונתריש
 ּהקומע :ןואגב רמאלו ראפתהל הקרצה ונל ןיא .ונידיב הלע אל
 : .ונשואיב ונעגה הרובגלו ,ונתריש התיה

 והבאש ינפמ ,ונל אב וננופא לכ יכ ,הערל םיכסנ םא

 ּונא זא ,דיתעה תא  רוציל ןוצרה דבָא ,רבעל םיעוגענה םעל
 תוישיאה \א םייחב הלודגה תוישיאה קר יכ ,תודוהל םיכירצ
 ,ריגהל היהי רהומל הנהו---,ונתוא ליצהל הלכי ר פ ם ב הלורגה

 ,ונניא יכ  ,יתוא עדוי ןיא ,האור ןיא ,םלענ לורגה ידוהיה יב

 !  ,תשחור ונלש תורפפה .ונניא רפסב םג יכ ,הזמ ארונ םלוא

 < ןורשכה ונברקב שי .התולפשמ םמורתהל הלוכי הנניאו ,תלחוז

 הפוצה ןורשכה ןיא לבאי,הארנה תא ריצל .שיה תא תוארל
 \ קר התע תעל םיריכמ ונירפוס ..ארובו הפוצ  .תואיצמל רבעמ

 "  ,הסגה תויעבטה תא ,תונמאה לש תיביטימירפה הרוצה תא

 התרוצ תא םיאור םה ןיא לכא .ןדעתמה םזילאירה תא םימעפל

 < ;היוטנפה לש | לודגה םלועה ,תונמאה לש המלשה  ,הנוילעה

 רובגה תא שיא םֶלְג אל רוע .הקומעה האידיאה לש םלועה

 םחולהל יתנוכ ןיא .יכ  ,ףיסוהל : ךירצ | ינא - ןיאו- - ,ונתורפסב

 ,רבלב אבכוב-רבל  ,רובגה
 :תירוטסיהה המרדה ,ירוטסיהה ןמורה קלח םג .אוה הזכו

 לש םילודגה םיללצה תא תילעהל ירכ ,השורדה היוטנפה ןיא

 ' העשב שא לש :ונורשבל עינה המ ,וניאר רבכו .בשה רבעה

 ' המכו שלחנ הטכ ,(יבצ יתבש) .רחא ירוטסיה ןקוירב שגפנש

 < אלא טלוש אוה ןיאו ,תונמאה שוח אוה םינוא רפח ! קמטצנ
 ,ההכו תכלוה הנומתה הנהו  ,הרוצה הקחרתה ךאו ,וילא בורקב

 .אמתסמו רוחתמ ףוצרפה
 םיאצומ ונא ,ביניגרוט דעו * ריפפקשמ ,תורחא תויורפסב

 " םיאור ונא םש ."חלצוי אל,ה תא תוראתמה תוינואג תוריצי

 < \המכ .הנהו :,תינלוחה היגולוחיספה לעב ,שאונה תא ,שלחה תא

 < ירהו .םתיוה ףוסל דריו חפט ,ןמאה םתוא .חפט המכ ,בבח

 ..רצויה דיב המלנתנש ןויכמ ,השלחה תוישיאה אקורש םינמז ויה

 ןואל הריבכ התיה התעפשהו ,תוילאיריא  תועונת .הללוח .,ןואגה
 5 . ,רקח

 :,שלחה תא ונא ונתורפס הרייצ ךיא ,הארנו הרוסנ התעו

 5 ונלש ןמאה .הלא תא ראה ךיא--שאונה תא ,"חלצוידאל,ה תא

 תא דירוהל הצר "יכנא, ,םהל געלו ץצולתה ,םהב טעב גרבמונ
*%4 



 ,םינרטסקאה ,םירומח הלא לכו ,הררי אלו -- םהילע ותעמר
 ףופ  ףוס םיכלוה  ,םירופסה ךותמ ונילא םילועה  ,תותסיסרוקה
 םלוכ .םה םינטק יכ ,הליל ןיב וננורכומ .םיטמשנ ,םיחכשנו
 ,ןטק ךכ .לכ : םרעצב שינרהל םג םילוכי ונניאש שיו  ;םיטועפו
 ,ימינפה םמלוע אוה לד ךכ לכ

 פ"עא ,הקומע היצרנט רימת הנופצ תיתמא תונמא-תריציב
 . ותריצידיפיל .קר .ענכנה  ,רצויה-ןמאה הילא  ללכ ןוכתנ אלש
 םשורה ותואל אלא היצנדנט ארוק ינא ןיאש ,וילאמ רורבו
 הפימ ,ותוא םמורמ איה ןםדאה לע השוע יפוי לכש ,לורגה
 תובצע לש הפט יב קרוז ,לודגה םלועה לא ותוא רשמו ברקמ ,ותוא
 .ערהו תוחפה ,לפשה לכ תא שרשמ רקוע יפויה ,הדחוימ
 דבל .יטתפאה גנועה  ,לודג .ירסומ חכ .דימת איה תיתמא תונמא
 ךכ לכ םימעפלש ,רברה תבס יהוזו ,הלובג הצק ןיידע וננוא
 ,רפומה .איבנ םג אוה תונמאה רקוחש ,םיאצומ ונא תובורק
 המ  םדאל תויהל הלוכי ללכב תונמאה יכ  ,רמאלו ןימאהל השק
 הניחבה יכ ,קפס ןיא לבא ..תרבואו תכלוהה הנומאה ול התיהש *

 -תומטורתה התואל םדאה תא איבהל הליכי תונמאה לש :הנוילעה
 האבה וזמ ילוא תלפונ הניאש ,אליעלר אתורעתיא זוחיאל ,שפנה =

 : . הפורצה הנומאה ךותמ
 לע .התעפשה יהוזו ,תונמאה לש | ילסרבינואה הכרע והז = =
 תועיפשמ .ןה ןיאש = ,תונמאה תורוצי שי םלוא ,ללכב םדאה

 :תוישונאה לש עורי קלה לע אלא ,םתס םדאה לע -
 יכ ,יכנא חוטב לבא .הנוילעה .התניחבב .תימואלה תונמאה יהוז
 ,רמאיש רחא ףא אצמי אל ונלש םיטסימוטפואה ילודג ןיב םג <

 ךשמב םג .ילואו ,םינורחאה םימיב תידוהיה ונתורפסב ורצונ יב =
 ,ןהב .םירומ .לכהש  ,הלאכ .תונמא-תורוצי = ,םינורחאה .תורודה =

 ",ונלוכ לע .הלודג ןהעפשה אהתש ,ונלוכל הוש .ןכרע :וב
 אילפהל ,םיברב לארשי םש םפרפל קר ונכרצ לכ היה ולא

 המב ונייר  ,ונתעד חונת --ןורכו .ונל .ביצהלו םימעה יניעב .ונחוא <
 לכ ןיאש רשפאו ,םישנא םג ויה ,םירפס םג ונל שי .ונל שוש
 ,ונתוא חכשל טילוכי םניא םחרכ לעש ,וז,אלא ונילא םימעה תאנש
 רוע .תימלועה הירוטסיההב ונכרע תא םיריכמ םה םחרב לעש
 אל םלואו ,תירוטסיהה ותרוכב דעב ירוהיה לובסי הברה הברה
 .םלועב וננורכז ראשי יכ ,ךכל םינאוד ונא ןיא . ונכרצ .רקוע :והז
 ,ונכותב תקסופ הריציה םאו  ,םייקתנו היחנ יכ ,איה ונתנאד
 , ונמויקל הלודג הנכס הזב שי ירה

 וכותב אשונה לכ---ןשורפ "תונמא,  ,"תורפס, :םילמה םאו
 תא ,םינירע רתויה שפנה-יעוזעז תא : ,תויחצנה תימילבורפה תא = =

 לכל ,םירשי תויהל אלא ונל ןיא. זא יכ -- ,לצאנהו בגשנה
 ושכע לש ונתורפסב ונעגה אל התע תעל יכ ,תודוהלו ,תוחפה "

 : תומכה אלא הלרג אל התע תעל .הפיחילא אלו בגשנה לא אל
 ןיירע הומ הלעמלש המ לכלו ,אל ותו--,םירפסה רפסמ הברתנ =

 .הנותחתה הגרהמה לע טעמכ םירמוע ונא
 י(אובי ףוס)
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 .הֶָלְעִמַה רּוסי
 הבשומה תא םיאור לודנ קחרממ , הלעמה דוסי .איה הפי

 איה תפקשנ ,םורמ ימ יאר די לע םילדגה היצע םע  תאזה
 | ,לודגה רככב הפי הנפכ הלותמ תוביבסמו הנפ שאר םורממ <>

 + םיביהרמ ביבאה ימיכ ,ןלונה ירה ןיבו לילגה ירה ןיב ערתשמה

 יפפכנה .המקה ילועבגב ןיעה תא הבשומה תודש
 יד ,םיחרפ בר עפשב האיצומ המראה ,םילבשה

 תמוקמ הלעמל הלוע םיכררה ירצב לדגה ארפה בשעה
 עמה .םימודאה םהיחרפ העפשב םיאילפמ ידנאיליאה יצע
 לו םתרמצמ םיפטיע םהש | םיקוריה םהידגבל | טושק :ןיעב
 וויח הנפל .ונא םיסנכנ ולאכ ,םשור השוע לכה | .םתבצמ
 .,ץהאה לע ררויה למה ןמו םימשה ימשנמ עפשב
 יעל .םילגנו םיכלוה |, הבשומה לא ברקתמ התאש המכ
 שה ןמ הלוע  חוחינ חיר .הזה םוקמב רשא יפויהו עפשה
 ה רהו םיצעה ןיב ךררב הלגתמ םעפל םעפמ ,םיכורבה
  ןנ אלא ,הכשומ וז ןיא ,אל ,לודגה טגאה לש םיטקשה
 לעמל םיאשנתמו תורוש תורוש םירמיע םיסיטפילקוא
 'םמצע לע וחקלש םיבוטה םיקנעה םה הלא .רטמ םירשע

 זקע יצע לש תושרוח תורזופמ םינוש תומוקמב ,הילוח תוצבמ
 םישארה ;םיננער בהז-יחופת יצע לש תוצובק תוארנ םשו הפ

 םוושיה םישורבהו ,םיענ לצ .םיליממ תותה יצע לש םיבחרה
 לנה ,םירחאה .םיחמצה לכמ םעבצב םילדכנ ,םידמוע .םיקדהו
 ,םינווג תעפשו םיעבצ ללש ;ריהזמ לכה ,חרופ .ךונפל

 תורבוע בחר בוחרב הזה הפיהו לודגה ןגה .ךוהבו
 הו רשיה הוה .בוחרהו ,םיצעה ןיב םירתופמה םיתב תורוש
 ה  םיצרו םיקחשמ םיזילע  םידלי : העונתו ןואש אלמו הפי
 "קה .אוה ונינפלש בוחרהו ,ןג אלא ,הבשומ וז ןיא ,אל ,הנהו
 יערי אלש  ,םידוהי ידלי קחשל ואב וילאו ,ןנה ךוהב הרדש
 :םידלי ,תולסלופמ תואפ ילעב םידלי הנה 4, םתדלומ-ץראב תודלי
 < םיחוואה ,םיררפסה ידלי םג .הנהו ,הרותה ל וע מ וקתנש  םייתפצ
 לש וינב ,שמשה יפוזש םירלי הנהו ,עבטה יבגל םירגו ץראב
 וויתבא ץראל אב יכ ול םרג  ידוהיה  ולומש  ,יררוק -ידוהי
 .החע יהיו ,םמשו .בווע היהש םוקמב ןיפנא = ריעזב .תולג.ץובק
 .. , חרופ ןנל

 .תטש וימימ ינפ לע .םגאה רע  ךלוה ישארה בוחרה

 םנאה רי לע םיצעה .הולשו טקש | ,רפסמ תוריס החונמב
 תמו ,םנאה לוממ ןלונה ירה לע הכופש החונמ ,ועוני אל
 . ראב ךכ לכ םירקיה לצהו םימה .  שישיה ןומרחה :טיבמ החונמ
 .תממוב שפנה תלבוט ןאכו ,הלעמה רוסיב םה םיבר לארשי
 6 ,םימ טקשבו לצ

 .םדוהי תדונא ירי לע 1888 תנשב הרסונ הבשומה
 "רע הטרא תרובעב וקסע םירסימה , היסורב רשא ה'ציריזממ
 8600 ונקש ,תוחפשמ 95 תב התיה הדוגאה .היסורב םתויהב

 .,םמיה םתואב ובשח תונוכנ-יתלבה תועידיה .יפל : המרא םנוד

 הוחמ תואיצמה ךא ,רכאל הנקפטת העירז תמדא םנוד האמ יכ
 - לנדה היה אל המדאה טועמ םלואו .םתועט תא םידסימל חיכוהל
 ..רושי תנשב ,םיונעו תיאלת םיבשיתמה ייח תא אלמש  ,דחאה
 , + פירוהיה םירגהמל קיצהל תיקרוטה הלשממה הלחה הבשומה
 . םירכאה םהל ונב ןכלו  ,םיתב תונבל םהילע רסאנ םירז רותב

 . 0 תוביבסב בורל אצמנה  םוריפפה ינקמ  םילהא םינושארה
 . הנורה .ולבפ הבשומה ינב .םינש ךשמב ובשי םהבו ,םורמ

 לש .תולורנה .תוצבה תוערתשמ  םורמ .ימל ןופצמ = . םילקאהמ
 ..םינה ,ולבס םירכאה ,הבוהצה תחרקה תא תואיבמה  ,הילוחה

 ול םוקמה תא לבא ,םהידלי תא ולכש םיבר ,ותמ םיבר ,ולח

 בל ץמאב  ומחליו םשפנל  םיבוזע םירכאה ויה בר ןמז .ובזע
 בער ,תוקחד .הלשממה רצמ תוקוצמ ,הבשומה תוריתע רעב
 .הבשומה .תרזעל .אבש רע - ,םירכאה לש םקלח תנמ ויה תולחמו
 ובחה לש המראה תוקלח הנק רשא ,הפיואמ ןויצ יִבָבוח לש דעוה
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 ,הבשומב וזחאנש הלא לש םהיתוזוחא תא לידגהו
 הבשומה תא םירהל םינטקה ויעצמאב לובי א

 ,1889 תנשמ קר הלחה השרח הפוקתו ,הנצ
 הצורה .הבשומה לע ותיסח תא ןורבה שרפ איהה הנע
 ,בושיל הכימתה האיבהש הערה התיה  הלודג המכ
 ,וז הבשומ ינב וקסע .רומאכ .דבלב "הלעמה רופיב
 םירכא תויהל םא יתלב וצפה אל םהו ,היסורב םג המרא ת
 יפל  ,הטילחה איה .התשע ןכ אל תודיקפר םלואו " ,םומ

 "הלעמה דופי, ינבל םג תתל ,לארשי ץרא לכב הגיהנהש
 לכםדוק ..הנובשח לעו הנוצר יפל לכה תושעלו תישרח
 תבוח ,הרשה תדובעמ םיקתהל הקכיש ,הבשומה לע
 םיחמומ םיננג וחלשנ "הלעמה דוסיל, . הלחה הדובעהו \
 .םימשב יצימ תישעת םשל םינוש םיחרפ לודג .חטש לע
 תוכרב עבשכ םהבו ,םילודג םיסדרפ הרשע ועטנ יהו ם

 ,םיקסרפא ,םינומל ,בהז יחופת ועטנ םיסררפב = ,תופיו חו
 בל ומש רוחיב ,תות יצעו םידקש ,(םינטק םיחופת ןי
 ויה םהיניב ."רוסיב, ועטנ םידרו ןוילימ ךרעב  .םיחרפה
 דע ולעשו תפרצמ ואבוהש םיחיש ויה | דאמ םיחבושמ ם
 תשרח תיבו תונויסנל הירוטרובל םג ומיקה . חישה קנרפ
 אלמ חוחינ .חיר .הפי הלע .לכה ינוציחה רצמ ,םיצימה חוש
 ןיע תיארמלו , םיניעל הואת ויה .םיחרפה | .הבשומה רווא
 םישמחו האמ ך"עב .הרובעה ךלהמ לע חומשל םג היה ו

 .תוינוצחב קר התיה הפי ..ךימה הב :םידבוע ויה םירוהי
 הפינכהש ;ווטעומה תוסנכהה < ,הלוכ הבוקר התיה תו
 םג ,האיציהש תובורמה תואצוההל ללכ ומיאתה אל תו
 ידיב ידימת רספה ואיבה ,םידיחי ידיב בוט רכש םיאיבמש םיו
 ,תלעות לכ ילבל םיירקע םימוכס םיאיצומ יכ םירכאה ואר ,הוו\
 םה ,םריתעל הגאדב וטיבהו ,םנובשח לע ףקזי הז לכש ו

 לא בושל תלוכיה תא םהל ונחיש ,ושרדו םימעפ המכ וננולתה
 לבקל םתוא וחירכהו ,םהל היה אל עמוש לבא ,המדאה ח

 ושיבתה אל  ,העירז תמדא םהל תתל םירכאה תשקב '
 ןכ לעו  ,ןידרוי םימשג ןיא "רוסיב,ש * ,זירפל .עירוהל | םידיקפ
 ושאונ רבכ "רוסי, ינב .הדשה תריבעל | לגיסמ םוקמה |
 א"קי . הדנקל םתוא וריבעיש ושקבו הבשומה תא ליצהל :םתוקחמ
 אוצמל .היה לק ןבומכו ,בצמה תא רוקחל הדחוימ  הדעו החלש
 *רקיה, ןויסנה ירחא . הבשומב בצמה עור לש תותמאה :הבסה תא

 ,וליחתה הבש המדאה תדובע -- לא םירכאה תא בישהל טלחוה |
 הבשומה תא םיריעצ 15  ובוע םינוקתה תעב = ,הלצינ .הכשומוו
 ןינבה תריתס היה שרחמ הבשומה  ןינב ,ץראל  .ץוחל ומלח

 םרוק הלעש המ ,לכה תא ובירחהו ורקע תינמחר ילב .ןש

 תא םויה דע םיריכומ םיטעמ םירירש קרו  ,םיאילפמ םומונפ
 חטשה ןמ ,תודיקפה .תלשממו תועיטנה תפוקת תא =- רג

 םירכאה יתב די לע ןטק רכז קר תעכ ראשנ םיחרפ ערזנש לודגה
 ,בזענו םמש רמוע תשרחה חיב ,הבשומה תודשב תובוחרה ידצנו

 םיסוכמ םיצעה ןיב םיונפה םיחטשה .ורקענ םיסדרפב םיצעה ב
 בל דוע םש שיא ןיא ,תרבענ הניא םיסדרפה תמדא ,םיבשע .

 םידליה ,םתיא םיבנוג םיברעה ,םיער ושענ םיצעה תוריפ .םהילא
 רוע היה רשפאש יפ לע ףא ,םה םיבוזע םידקשה םג  .םתוא םיפטוק
 םיצעה תא דקופ ןיאו ,הרבועמ הניא םידקשה תמדא  ,םתוא ליצהל
 קר .םינבאו לוח ומתסנ תוכרבה .םהילע חיגשהלו םהב לפמל

 לבא .ןאטסידרוקמ ידוהיל רסמנ .אוהו ,ראשנ דחא לודנ פרופ |
 ,בוענ - בצמב .רבכ היהשכ ירוהיה ותוא .תושרל רבע פדר
 םג ול השק ןםררפה תא ללכשל ירכ ץוחנה ףסכ יא .ידוהל

 = ,ןתוא ובהא אלו ןוניבה אל ,ןועדי אלש תורובעב קוסעלו הנימ

 לא רחא ןפואב ופחיתי .יכ ,םיברעה םינכשה תא ליגרהל .ןכ
 םג הלודנ הוקת ןיא ןכ לעו ,הבשומב רקפה ושענש תועיטנה
 הברה איצוהל הוש רבדה ןיאש טרפבו ,םייקתיש הזה ידיחיה סררפל
 תוביבפב םירכמנ בהז יחיפת ,ולולכשו סדרפה ןוקת לע ףסכ
 בהוה יחופת תא ליבוהלו ,הבתה דחא קנרפ ריחמב ,לוזב תפצ
 ' לדגת ןכ לע יכ .רשפא יא ,אפוריאל םחלשל ידכ ,ףוחה ריעל
 : .הלבוהה תאצוה דאמ

 ונקנ םנמא .המדא םנוד 11,000 הבשומהל הל שי ושכע
 יתלבה הינקה יאנח ינפט לבא ,םנוד 14.000 םינוש םינמז ךשמב
 = המראה .םיברעה יריל ורבעו םנור 8000 םירכאהל ודבא םיחוטב
 <  םורמ ימ תברק .העירו תמראל הלכ טעמכ ושכע הכפהנ הי'רופה
 - ,הוה רככב םימשג טועמ לעו ,תוחל יד הבשומל  הקיפסמ
 - האיבמ הטחה ,תוריקפה תואצרהב קר ןנואתהלו בותכל היה רשפא
 800 שי רכאו רכא לכל ,םירעש 81 םג הבוט הנשבו ,8
 םוכס הזיא ץמקל תלוכיה תא םג רכאל ןחונ הזה קלחהו ,םנוד
 :.םלוכ טעמכו םתמדא תא בטיה םידבוע םירכאה , תוערה םינשל
 םירכאה בצמ אוה בוט המכ רע .תו'פוריא תושרחמב םישמתשמ
 < לע וז הנשב ואיבה םירכא השלשש ,הומ תוארל רשפא ושכע
 םירכאה . הנוכמה קנרפ תיאמ שמח ,הריצקל תונוכמ .םנובשָח
 הסנכה םהל איבמה רכר ,תומהב לודגב םג "רוסי,ב םיקסוע
 םיחיורמ םה ירה ;קישב םיררוש םיער םיוקמ ןיא םא) הבוט
 םה .םקסעל םירופמ הוב םיקפועה םירכאהו '(האמל םישמח
 תא םה םיבזוע םימעפלו ,תומהבה תא תוקשהל רקבב םימיבשמ
 .תנורחאה הריפסה יפל .ןהילע רומשל ידכ הדשב םינלו םהיתב
 ,128 םיווש ,1% תודרפ ,8? םיסוס :תומהב 5?% הבשומב שי
 --.80% םישבכ ,50 םיוע ,?8 םילגע ,5ל תורפ ,9 םירומח

 השלש רוע שי ,םנוד 800 דחא לכ ולבקש םירכאה דבלמ
 -בּושיב | ןויסנה ,םנוד 600 ןהמ תחא לכל ,הומרפב ובשיתנש
 רכאה ןיאו ,הדשה ךותב םיאצמנ םיתבה ,הפי הלע תומרפה
 הז לבא ,בושלו והדש לא ותרידמ אובל ירכ הבורמ ןמז איצומ
 "רחא .הבשומה ןמ קחרה תבשל הנכס ןיאש םוקטב קר רשפא
 רחי וחמרא תא דבועה ,הלודג החפשמ לעב ,רג אוה םירמרפה
 י ,וינב םע

 תריגה ילגרל לבא ,םייברע םייתרח תרזעב םידבוע םירכאה
 םיברעה םילעופהו םיתרחה תדובע תרקיתמ הקירמאל םיברעה

 שונ :רפכמ | ,הריגהה הבר "רוסי, תוביבסב .הנשל הנשמ
 ' תילע לע העיפשמ הריגהה ,שיא 180 הקירמאל ועסנ ורבל
 ' שורג 4--5 יברע לעופ לבק םינפלש רועב .הדוכעה ריחמ
 .ושכע ררוע םילעופה רפוח ,םינש יפ ושכע לבקמ אוה ,םויל
 ,םהירבד יפל . םירבע םילעופ תחקל "דופי, יבשוי ברקב ץפחה תא
 ,םילעופ 80 לש הצובקל תידימת הדובע קיפסהל םהל רשפא

 .םירכא םהיניב ,שפנ 989 אוה הבשומב םיבשותה רפסמ
 ";תושפנ 45 --- תוחפשמ 11 "םירז,ו ,תושפנ 184 - - תוחפשמ ₪
 ,תפצ ינב םידוהי 5 םיבשוי דוסיב ,"רחא רוע,מ םניא םיכשותה
 יוברל םג םרוג הז רבד .דחא דרוק ,תויררפס תוחפשמ 5
 זא ,רפסה תיבב םידליה לכ ,תוחפה לכל ,ודמל וליא , תופשה
 לבא ,םורליה ברקב תירבעה הפשה תא תורשהל רשפא היה
 ברקב םג ררוש | ךכיפלו ,הו ךבד םג הלע אל דוע "רוסי,ב
 שגר ., םילוגה ברקב יוצמה תונושלה לובלב ותוא םידליה
 םיקחשמ םירליה תא ותוארב ,הבשומל אבה שיגרכ םיענ יתלב
 פשה קוזחל גאור ןיא "ריסי,ב , ןוגרזו תיברע .םירבדמו * בוחרב
 יקפתסמו .,בםרע ירועש ןיאו םילודגל תואירק םש ןיא .. תירבעה
 - .רבלב רפסה תיכב קר תירבעה הפשל עגונב

 .קלחה .אוה ישארה בוחרה ,תובוחר ינש שי הבשומב



 ןמ .רתוי קיחר ינשה בוחרהו .םיה.דע דרוי אוהו ןשי רתויה
 וראשנ רוע ןכ לעו ,תודיקפה ימיב רוע הנבנ ןשיה בוחרה .םיה
 המוד בוחרה לכו ,םהה םימיב ועטנש םיחרפהו םיצעה םש
 ,תישעמה הרובעה ימיב הנבנ שדחה בוחרהו ;הפי ןגב הררשל
 םישיגרמ  םניא םהו  ,םמצע םירכאה דיל רסמנ לכהש תעב
 ןוא ,ץע ןיא ,חמצ לכ ןיא םיתבה די לעו ,יפויב ךרצ לכ
 רוצְל םילוכי םניא םירכאה .קרי  תונג םג ןיא הבשומב ,חרפ

 6000 רכשב הריכחל רפמנ םיגרה דיצש ינפמ ,םגאב םיגד >
 רישע םגאהש ינפמ ,ביט קסע םישוע םירכוחהה ,הנשל קנרפ
 .ראמ רע םיגרב

 הרפמו הבשומה לע יפוי הליצאמ םנמא םורמ ימ תברק =
 ילגרל ,הבשומל הער םג תמרוג וז הברק ךא ,התמדא תא
 *רוסיב, .םגאה די לע תואצמנה תוצבב | תויולתה תולחמה
 ,ושכע ךא .תונברק הברה הלטנש ,הבוהצה תחדקה הררש
 הרמב םילקאה בטוה ,הבשומב ועטונש תוברה תועיטנה ירחא
 לכבו ,לילכ הרבע .אל ןיידע הבוהצה תחרקהש יפ-לע-ףאו הבורמ =

 רבא רבכ לבא ,םירדוב הבוהצ תחדק ירקמ דוע שי הנשו הנש
 "רוסי,ב הבוהצה תחדקה הרמגנ תונורחאה םינשב ,החכ הל
 ,השק הירלמ תלחמ לש הרוצ השבל איה .תוער תואצות .ילב =
 . תחכשנו תרבועה |

 תודיקפה ,'רפ 10850-ל הבשומב תולוע רובצה  תואצוה
 עצוממה ןובשחב  תוריקפה תנחונ ןכ יכ הנה ,'רפ 8000  תנתו
 רכאו רכא לכש תעב ,רובצה תואציהל 'רפ 946 רכא לכל

 .'רפ ?0 קר ןתונ =
 םיברעל הרופמ איה .רקויב הלוע הנניא הבשומב הרימשה

 ול שיו ,קשמרב בשווה ילע רימא לש ותוסה תחת םידמועה |
 קר .יד ,לילגב רשא םיברעה לש לודג קלח לע הלודג העפשה <

 זיעי אל .שיאו ,הרימשה הרסמנ הזה רומאה יברעלש .,תערל
 ןוחטבה ראמ לודג ןכלו .ההשה תאובת וא המהב בונגלו לפנתהל =
 םיכלוה םיסוסהו תומהבה ,חותפ לכה הלילב , תאוה הבשומב =
 .היתובשומו לארשי ץרא ירפכב יוצמ יתלב רבד -- םישפח םהל |
 הלוע .תורחא תובשומב , שדוחב קנרפ 180 םימלשמ םירמושל |
 + רתוַי הברה לודג ריחמב תיללכה הרימשה =

 םידימלתה רפסמ ,'רפ 8800 אוה רפסה-תיב לש ביצקתה
 לכ תקזחה הלוע .םירימלתה .רפסמ טועמ ינפמ .םיששל בורק

 דומל . תיתפרצ םירמול רפסה-תיבב .'רפ 61 לש םוכפל .דימלת =
 תעפשה ילגרל .תיברע םג םידמול . תודיקפה ןמזמ דוע ראשנ הז
 .םידימלת 10 ינשבו ,14 רחאב ,"םירדח, ינש םג "דוסיב, שי" תפצ

 שי רפסה-תיב די לע . שרוחל .רפ 4 םירוהה םימלשמ םידמלמל <
 ,וכרצ יד רבועמ אוה ןיא לבא ,ןג-

 הבשומה .דאמ בוט אוה הבשומה לש ירמחה בצמה |.
 הנשבש תעב ,םנוד 5490 ודכע 1908 תנשב .תחתפתמו תכלוה
 איה רכא לש העצוממה הסנכהה ,,ד 5.510 קר ודבע הינפלש
 תדמוע העצוממה הסנכהה םוכסב םנמא .הנשל וטינ- .רפ 8

 איה הסנכהה תקולח לבא ,ההובג רתוי הנררמ לע הנפ שו
 .'רפ 8000 לש םוכס א'קי השירקה תואולהל ,הוש רתוי
 ינפמ הלודג הדמב הבשומה בצמ ערוי תאוה הנשב

 םה םנמא םאו ,םיתבוש םירכאה ןמ םיישילש ינש ,הטימשה |
 .הזה ףסכה םהל קיפסי אל ,התיבשה ףלח "הקולח, םילכקמ

 יכ ,תאזה הנשב קר אל  םירכאל לודג דפפה םורגת הטימשה
 םהיתודשב תושעל ולכוי אל םירכאהש ינפמ ,האבה הנשב םג םא

 רובעכ .אבהל .תואובתה .ליבשב תושורדה .תונכהה תא וו הנשב
 םינברה תא וללקי זאו ,םבצמ לוקלק תא וארי םירכאהו ּהנש

 תאנק תא םאנקב ,לאשי ץראב ונלש םינברה ,םכצמ תא וסרה

 אלו .לארשי לש םנוממ רספהב וחינשה אל ,הטימשה
 5 ובושי םירכאהש ,םינברהל רברה יוצר .םתוירסומ לוקלקל
 \ םה ויהי הז ידי לעש ידכ ,"הקולחו, תובדנ ילבקמ לש
 "שיח .,ונממ תונהיל םה םג ולכויו קלחנה ףסכה לא םיבורק
 :פ) .ןהוא ורמש אלש ,תוכלה עובקל ואב ךכיפלו ,םהל .רקי אל
 איה .הארככ תאזה הנשה לבא ,םיק היה שרקמה תיבש ןמוב
 ויוה הטימשה רעב םתמחלמב .הטימש ןיד םירמושש הנורחאה
 הלו ןאכמ . לארשי ץראב הרותהו תונברה רובכ תא םינברה
 טאה בלב .תונרשחה  הננק רבכ םאו ,םלוקל רוע ועמשי אל
 נב םירחא םירבד הברהב םג טשפתהו ךלת ,הטימשל עגונב
 ,הברה .קפקפל ןיא תאוה תונרשחה תואצותבו ,ונינברל

 ,ןקשריה ,צ

 רז ל
 : =ץ

 "= ינומלאה רוח---רוטקוה תיבב בשותל יתייה ןכ יכ הנה.
 ירח םייח---תמדוקה .תובהלתהה התואב רבדמ ליחתהו ,ורופפל
 חחב .ינובישוה ,םישרח םידנב ינושיבלה םויב וב ,,.יל ואב
 ..תיב"לעב .ןיעמ םאתפ ותייה .,בוענו .ןצבק רענ .,יכנאו .,דחוימ
 אל שגרו ,ילש יחיה .תושרב תויחל יתיסנ אל םויה דעו ידועמ
 'תינקנ הבר האנה---תודידב לש גונעת : ינפקת התע רע ויתערי
 , ..,יל רשא רדחה ילתכמ

 ןוהבשורקה לש ומלועב לכתסהל יתולחה טקש בלב,
 < הוחוימ האנה ..,יתולאשב םלועה-אריב תא תואלהל יתלדח ,אוה
 וא ,ירוה תיבב םש =, יבנהרה תריצי  ןפוא . "תורידבב יל םרג
 . .יננ לע הז םיצפוק ,םיצצורתמ ירוהרה ויה ,תסנכה .תיב רצחב
 ,ץע ,סוס ,רה :ןולחה רעב הצצהו תבכרב העיסנ תעשבב ,הז
 ןעהו ,החא רבד לע ומעל רשפא יא ,בברועמ לכה ,םדא
 < תווש תורוש יחומב .םירוהרהה .םירהתסמ הפ םלואו . תיהכנ
 = א ,ומוקמ לע רוהרהו רוהרה לכ ;םיבוצק םינבל לש ךבדנכ
 : ! גונעת -- והגשמ תא קחור דחאה

 + יהותעו ירבע .תודא לע  דוחיבו  ,ויה .םיבר ירוהרהו

 . בוט .אוה הנהו .יתיאר ןורחאה תאו ,רוכעו ער ול הארנ .ןושארה
 = .,םינוש םיעבצב ןתוא יתראת ,תורוצ ינוימדב יל יהרצ .,ריהבו
 . .ירוצוכ אלו .םויח םירוציכ .יל ומדנ רשא דע .,(הב יתעקתשנ ךכו

 . היה יבלו ,תובהלתה ילב :,ןובשחב יתלקש רבר לכו * ,ינוימד
 התו יתדובע , , , תבש תדועס תעשב ייווהי בלכ ,ולשו . טקוש

 < .סכנ ןהלדה תא יתחתפ --- ןומעפב םדא  לצלצ :ןיאכ טעמכ
 . ייירודורפב ןחלשה לע רשא חולב ומש יתטשר --- םרא

 ךןיד וינפל תהל יל היה אל שיאו ,םולכ ינממ שרר אל שיא
 בורק היהש רחוס ידוהיכ ,לודגכ ימצע תא .יתיאר . , , ןובשחו
 . ערומו רכמ ...הנכסה ןמ לצינו םנ ול עריא םאתפו ,טימשהל
 < וחקל אל בוחרה  ,ריעה , ,,םתוא .יתשקב אל יכנאו ,יל ויה אל
 < ולאכ ,התרבחל וז. תידוהי ריע ןיב .לדבהה .אוה ןטק :יבל תא
 םג .ןהיניגב לע יוטנ .היה דחא ךנאו ,ןלוכ תא התנב תחא די
 ןתיא ,קושה | ותוא ?ןהיניב לדבהה המ -- קסנימ :םג .אנליוו
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 יכנאו .,ונשיתנ רבכו יל םיעודו 0 תש כ

 ,ייח בצמ יל היה רדהנו 1 ,ררהנה לאו שרחה . תו

 לע הלע ,יתדלוממ יתחרב רשא תעב ,םהה םימיב הנה,

 =- וירוצי לע .חוגשמה 2 ןיאו לשל אוה רקפה יב

 לע יתמחנ ,םיהלא יתוא דקפ הנהו  יתיארש רחאל הז

 ,יל המרנ ,יררחב " קבר הבר הבהאבו ...תוערה .יתומש

 תא רומש רמשמ לכמ, :ילא רמוא ומצעבו ורובכב הב

 יתייה .תוקוחר םיתעל = .."ךיתואלת לכ ףלח ךל .יתלמנש

 רברהו ,החפשה םע רחי ,הבטמב יתייה  דעוס ,יררח תא

 םע ינויאר תא ןילוח תושע? יתיבא אל :ןוצרל יל הו

 םויב קרו .,,יניעב ושדקנ םויל םוימ רשא  ,הידליו רוטקוהה |

 םלואה לא םנכנ יתייה ,תובצע תעשב ,םיברעה  ןוב וא םו

 ,"םירונס,ב וא ."םיסוס,ב םהמע קחשל | ,םידליה םע עשע

 יננה רשואמ יכנאו ,יתוא םיטרומו םיטבוצ ,יהוא םיריתכמ םוז

 לע םימשב-בשויל  הידוהו חבש ןתונ ינא יבלבו .,העש ז

 רחאלו = ...יתודליכ תורלימ הלאה  םיבורכה | תא .ליצה

 התא המל, -- :ירדח לא בושל ינפ םש ינא ,קוחש יתענע
 השק המכ רע התוארב ,רוטקודה תשא יב תרצוע --

 !הכורא העש הפ תוהשל ברסמ יכנא ךא ,הירלי לע ו

 הנה הזמ ץוחו .יל ןילוח קוחשה השעי אמש  ,יתייה

 המדנ .רוטקורה םע שגפהל יתצפח אל ץפח ,וגב היה רב
 ינריאשהל ליאוה םנוא | ךותמ קרו = ,יל אוה םיוא +

 ייוותוב
 רברה ...יתרצונ ךכל אל ,וכרא אל יתולש ימי םלואו

 השלש םינש רובעכ ,םיריהבהו םיפיה | תולילה  רחאב =

 ,לושמל אב התע הז ףרוחה ,אוהה תיבב יתבישיל וע

 ,םלועה הארנ ןנערו זילע . ץראה ינפ לע חארנ .ןושארה

 יצחב דמע :חריה ,םימשגה תומי לש תובצעה ןמ לאגנש ר

 תא וילעמ שרג המר ריבו החטבב ,החונמבו טקשבו ,

 ,ןולחה דיל .יתדמע | ,וירבע לכמ  והוריתכהש ,םולקה םיננעז
 הרונמה תא .ילע בוט היה יבלו ,שרוחמה  םלועה .לא יחננונתה

 רואה תא תוארמ ידעב עירפה ןטקה רנה וליאכ ,הנוכב יונ
 םילועשמבו ,םלועה  ףוסמ רהנ רשא ,ףסכה ויז תא ,ריהנה |

 ,אנליוו  תואטמיסב יתרכזנ | ,,,ירדח לא .ביתנ ול. ללפ םשי

 םיענ .המו הפי המ -- ימולחבו | ., ,ידיתע \ רבד | לע  יתמלח <

 ...רוטקורה תשא םע דחי יהדלומ לא ינא בש הנהו -- !הוחמה

 עורל חלסא יכ ,ילא תננחתמ איהו ,ךכ לכ הבוט תינזגרה ומ
 ושקבי יכ ,יאנת לע ךכל םיכסמ ינאו .,,הנב תויהל :בושאו הגל
 ,..ול םולש השעת איהו -- !יח ונרוע ןה --- אבא .תא ואמו

 :יתוא קבחמ ,יראוצ לע לפונ אוה ,.,אבא םנכנו להבנ םאתפ
 םלענ ,הלפא הרעמב בשוי יתייה תומלש םינש !ינב נג
 רשא ,םויל  יתיכחו ישפנ הא  יתלכלב םיבשעב ,,,םדא .ןיעמ

 תא יתעדי ..,יתוקיצממ ינצלחל אובתו םלועב לודגל היהח <
 לרח יכ ,תנמאה םנמאה  ..,ךילא יתילגנ אל הלגנ ךא  ,ךמוקמ <

 ,םישנאב יכנא שיא ,אל ..,+ילע ודב רשאכ ,יכנא .םישוא

 ינב .ךדימ הז לכו ,יכנא עגושמ יכ ילע ואיצוה ער םש קו
 העבש הלו בהו תרונמ ךשאר לע יתיאר ,תדלונשכ ... יל אב

 וגלגלו ,תוירבה .ינזאב יתרפס הזה אלפנה הארמה תאו טק
 תוארל יתיכז התע ..,יתנמאהו ,םגולגלל בל יתמש אל יכנאו ל

 טיבמו האתשמ רדמוע ינאו ..,"ךב םייקתנ יחור ןוזח .יכ ,יניעמ |

 + ...יתויחא תוסנכנ ...+ אבא ו תר א אוה הזה ,םלוע-לשדונו ו

 ..וםלועל דוע ורכזי אל ,םיערה םימיה וחכשי  ..,תוקישנ ,םיקובח
 תועמר | הדירומו .לכה תא האור הנפב תדמוע רוטקודה תשאו
 +... ןושש

 .םנכנ שיאו ,ירדח תלד החתפנ הנהו יתבשקה םאתפ
 ןושארה םויב | ומכ | ..,רוטקודֶה תשא הנהו  ,ינפ תא יתובסה
 : םינינפה ,םירוחש השובל התע םג ההיה ןכ ,הינפ תא יתוארב
 2 -ףס לעמ יתצפק ,יתמלכנ ...הזח לע בהוה תרשרשו הראוצ לע
 ..  חכשא אל יפאב םייח-תמשנ רוע לכו -- הינפב יתלכתסנ ,ןולחה
 אטרדנאכ ...חריה :רואב םיראומה ,םימוגעהו םירוחה םינפה תא
 דגנל רמוע יח םרא יכ ,יתחכש רחא עגרו ,יררח ךותב הרמע
 ' ונממ קלחו חריה ץצופתנ םימשב םש יכ ,יל המדנ .יניע
 אטרדנאה העעונתה הנה ךא ..,ירדח ךותל לפנו םירוחש ףטעתנ
 ףדנ . היתועונתמ העונת לכמ ,הרוא אלמתנ ררחה לכו --
 ןורבש םולה יכ ,שיגראו יכות לא חירה תא גופסאו ,םימשב חיר
 שיאו ,ןפואה ךותב בשוו רנא המע חי הנהו  ,אראו ,יננה

 ונילגרבו ,תובולש ונידי ונחנאו ,ררומב רהה לעמ ונתוא לגלנמ
 ! אנ ןעשה, .../הלעמ ,הרהמ,  ,םיקעוצו ןפיאה תא םיפחוד ונא
 1 ,..םיפטו .םיסט ינאו ,איה תרמוא - - "ילע

 ,ילא הח.פ -- + ךשוחב בשוי התא עורמ, --

 . ימולחמ
 ,יתינע --:.ךכ ..,עדוי יניא יכנא םג, --

 - , הרונמה תא
 שגרה ילא  הרברבו ,זא יתייה דלי ןה ,רבדה אלפנ,

 רחפ ךותמ ...היפב הער הרושבו ,האב "חרואכ, אל .יכ ,יתשגרה
 ...תדוק יתלחתה

 ,יחצמ לע הגונעה הדי המש ,ילא השגנ איה,
 :הבבוד ,ערה ןיע ינפמ ילע

 ךיתב ..?ךל םולשה .ךְל רק םאה ..ץרעור התא המל, --
 .,,םומעש ..,יח ;ותא דציכ ,אנ רפס ןכבו ...בלמ תחכשנ המוהמה
 תא ןיבי ךבלו התא חקפ רענ אלה ,,,יאמיחר ,םלועב החמש ןיא
 אל ךא , ךמא איה הער םנמא ..,ךמא תיב לא עסו םוק .,,ךְל דיגא רשא
 תובוחרב םש םייחה םישק :ינא תעדוי . ,.םלועב דגו:ענ היהה
 לע אבת יכ הרצ ... ודחי תבשל םראדינבל בוט ךא ,םילפאה

 .5אל היהי רשא לככ והורזעי רוזע ךא ,וריאל ויחא וגעלו ,שיא
 תוצלה .,. עצפ ושבחי געלב םג קוחשב םג רשא שי ,,,םדי
 ,..!]ןה האופר

 . המרנו ,השאה ילא הרבד רשא לכמ רבד יתוניבה אל,
 <. .יתוא םישרגמ ןכא ,..ןירוטפה לע יל זמרל האב איה יכ ,יל
 ,הארנכ ...יכבב יתצרפ הזה םוקמב יתבשל הנושארה םעפבו
 :הרמאו יתועמדב השיגרה

 י..ךתוא .שרגמ שיא ןיא ..,. קוניתל התא המוד ןכא, --
 2 %הפ בשת ימ םע םלואו

 * היה אבס .-- הרובר תא יתקספה -- בשא יתרבג םע, --
 - א\,לאוגו בורק יל .ןוא המראה ינפ לעו ., ,םיהלא ותוא חקלו יל
 .,(ול םא .,יתרבג ,תא . ,.!אוה םנהיג : אוה תיב אל ירוה"תיב
 +:,ךינפ לא טיבהל םויב תחא םעפ קר יל ינת

 ".ןהה םילמה לכ יל ואב ןיאמ ,ןיבהל יל השק םויה דע,
 " הליחתה הבר הכיבמב : הילע לודג םשור ירבד ושע ,הארנכ
 ] ,.,רצה ירדח ינפ לע הנאו הנא תעטופ

 < ויה .הירבדו החתפ -- זהזמ- ינא תעסונ ןה לבא, --
 תחרוב יכנא םג .. ,רוע בושא אל םלוע דע יכ רשפא --- םיפוטח
 ימ .,+ ילומ ינלטלטי רשא לא -- = + ןאל ,.. תוירזכאה ינפמ
 ,.,דחא לזמב ונינש ונדלונ ילוא ,עדוו

 ץקיאו

 יתקלרה ףכיתו

 השחל ולאכו



 רעב הציצה רוס הלגת לבל הששח ולאכ ,הקיספה איה,
 שיה ,אברדא, :תרמואכ ,גלשכ ןבלה םלועה לע הפיקשה ,ןולחה

 .ירדח תא הבזע ןוזפחבו -- "% ץראב קדצ =
 ידיחי תבשל יל היה השק .רמוע .יתראשנ םער םולהכ,

 העלקו ןטק יאר רילהבשי החפשה .חבטמה לא יתסנכנ .ירדחב
 ,הננאש  הפצוח היורש החיה .הינפ לע ., היתורעשב םימורא םיליתפ
 :ףכ תאחומ הליחתה ,קוחשב הצרפ יתוא .התוארבו
 +. .ילא אבל רמאת הלילה תוצחב םג ,יכיפנ ,םנמאה,- - 2
 ןה +תררצ רבכ .ךלש ןילטלטמה תאו !ידמחמ .ןידנולב = ,הנכס <>

 ,י+ אופא ראשת ימ םע , , ,םירליה םע הריבגה הזמ תעסונ .רחמ =
 ,יל ירפס -- הילא יתננחתה --  !ינעלה אנ לא, --

 .. .1 תעדוי יארו תא ןה ? תיבה תא תבווע איה עודמ
 לכש םעטה ותואמ תחרוב איה , , .ינא תערוי יאדו, = /

 םהישנ תא תוכהל ןינהינ "םינפלד,ה . , ,ןהילעבמ תיחרוב םישנה
 ,הזאו ...אעניצב םהיתורבג תא םיטכוצ "םידיגנה,ו ,איסהרפב
 רבג יהת הרהמב ןה ., ,.םימיה לכ תייה ןיע-םותש ,לאימולש

 המלש הרות ,םלועבש הטוש --- % . ,. דמול ךניא םישנ.תוכלהו
 ,.. רומל רכש ילב איה תינקנו ,איה

 ,יתעוערונ .ישפנב תטרש וטרש החפשה לש ןירודחר .ירבד,
 ,תומיענב ,םותב ריטקורה תשא תרבדמ הז עידמ ,םלוע לש ונוברע <

 ...אלמ היפ "תומכח,ו ןידורח :וזו --  ,ןופיקע יל
 ,ןולחה .ריל יתבשי הלילה לכ  ,ירדח לא יתבש זגורמ, < =

 םנמאה, : יחומב .רקנ רחא .רוהרהו ,םימשה  תפכ לא יתמבה
 סנכת .ילוא ;יתיכח ..ינרבע רער "+םה תמא החפשה :ירכד ל
 ; הל . דיגהל יפב ויה- םירבד המכ | ,יוה ', רוטקודה תשא" תינש
 ףיע ינאשכ הטמה לע יתלפנ רחשה תולעכו .יתיבח .אושל םלואו
 הלילה יל הז יכ ,יתער יתחסה העש התואבו .םידגב שובלו
 םימי ךשמב רשא ,השאה םע רחא גג תחה יתבישיל  ןורחאה .

 אל םלוע דע יכ ,הצירעהלו הריקוהל יבל תא החקל םיטעו
 ...התוארל ףיסוא
 תא:האור ינא ןיא :ייח ימו לכ ילרוג אוה הז ןה םלואו, =
 3 רלה

 .בהז .עבטמ .יתיאר ןחלושה לע ..יתנשמ םוקל יתרחא,
 רוטקודה תשא תאמ הרושת איה וז יכ 7 דיגה יבל :וכשח 1

 העש התוא ,הברב ילב םג ונררפנ ןכ יכ הנה ,העסנ ינפל
 ,.."אבסה, רטפנש העשבמ רתוי בוענו םותי ימצע תא יתיאר
 : שוררלו ךוקחל יתנאמ יכ ,ימצעל וראבל לוכי יניאו ,רבדה אלפנ
 רוהרה יבלב הלועשכ ,םויה רעו "% החרב וא 'העסנ המ ינפמ
 ,..!םומכ ריס רבהה ראשי ,רי קווחב יכותמ ושרגמ ינא ,הז

 ..,ורבעש םימיה תא יתשקב וליאכ ,ררח לא רדחמ יתצר,
 התואב הינפו .רבד השקב ,המורמכ איה םג :החפשה תא יתשג
 ןימסיקו תורורצ ,ץראל תולפשומו הינע .תוגונ ,םירחא ויה העש

 אצוה התע הז וליאב ,היה .תיבה הארמו ,הפצרה לע םירוזפ וז
 ומכ ,שחלבו ,ינפב טבח .ילבמ  ,תורירקב ..., תמ ףוג .וכותמ |

 :הרטא ,לבאה תי
 ,לבח .תוצק לכב תונידמבו תוצראב | ובבוסי םא ףא, == =
 ,.."'הרמ ול ןיאש םדא והז ןה %המ ,הומכ הנידע שפנ אצמ

 התיה הביבחו הבורק . החפשה בל לא םג רברה עגנ ןכא,
 הירבד םלואו .תצצולתמ הניא .תלבופ איה :הז עגרב י
 ,..יל וארנ תמה לע דפסהכ  ,המיא ילע :וליטה <

 התוא ותיאר םשש ,םוקמה לא ,יררה לא יתרזח בושמ
 ,..הב קר .יתרהרהו .ימוקממ יתוז .אל םויה לכ .. ,הגורחאה םעפב

 ,,,.יל םחו תיבב :בשוי יכנא הנה
% 

 ' לונשב םא יכ ,תיבה רמושל יתוא תושעל הנוכב .ילא אב אל"

 - .יתשננ אל יכנא םלואו ... לחוז ליחתהו חנאנ .,.ושאר ץחמו לקתנ <

 ..% + םירליה .םע .איהו

 < םינומא ,םיגונע אלה םהו ,ךשח ,רק ...! תבכרב
 ,וריכתל היה השק .רוטקודה .ילא אב הלילב,

 "ואב ,היה רובש המודמכ ; רדונתה ותכלב ... ובצ וונפ  ,הפופכ
 -ףוטקודה יל הארנ ,ושאר לע רדנליצה ןיאבו וילע ךוראה .ליעמה
 וטמ ידחפו .תוגאדב רורט אוהש העשב ,טושפ יאנליוו .ירוהיכ
 1 וו העשב יכ ,יתשגרהש אלא דוע אלו ...םלענ "ץירפ, ינפמכ
 הוה -- ךולמי יכ רבע ... ןואג אלמנ יבלו -- יי ל קוקז
 7 -- 1 וינפמ

 "ומפע תא וכשנב רבדל חתפ -- ךילא יל ןטק רבד, --
 טנא םג .. .הזמ ועסנ .םירליה םע תרבגה --- ויניעב וצמצמבו
 " החע ונתובב .יכ ןיבת ןבהו ,התא הקפ ןה ... המ ןמול עסונ
 וגרוחה .ןמ .ןימסיק טקלל םיליגר םדא נבו  ,ןברוח ןיעמ
 מוקמ לע יהי לכה יב ,הלועמ = הרימש = תיבה ךירצ ןכבו
 ךנע,.תיבה לעב התא יהת העש יפל ,.,לוזגלו .בונגל ואבי .אל
 " " ,,חיבה ינינע תא לכלכת איה . תרבגה לש רשב תראש םג בשת
 : ? קסעה רמגנ ,ןכבו

 הני לבל רבוע לכ ינפמ רחפמה ,ףרוטמ לש ךויח,
 'אוה יכ ,יתשגרה שגרה  ...תושביהו תוטפורמה ויתפש לע הארנ

 ו

 :שקיב אוהו ,..ומצע םע יריחי ראשי לבל ,רשפא ...רחא ןינע
 ,ילא אבו -- רתסה ל רוקמ

 ינהל .לוכי אל ןטקה יחומ .וינפב יתלכתפנ רעצ ךותמ,
 מח, לש שמשכ רוכש אוהו -- בושח םדא ,רוטקוד %רציכ
 : ..."אשירק

 לבל ביבסמ ךורכ ינועפצ .שחנ ... % רברב םשא ימ ךא.
 ! בירחהש איהו ירוה תיבמ ינחירבהש אוה הזה שחנה , םלועה
 נא .יכנא יכ היה ירבו ...! הזה שחנה תמוי תומ ...הזה תיבה
 ,םיביבו .ךושנ תויהל בטומ . הזה תפומה תא תושעל יתרצינ
 : ,.. םישחנ לערב תומל רשאמ

 ,שרחמ תיבב ןלטבכ לשורמ . . , תצק חכפתנ רוטקודה,
 טובמו ומולחמ רענתמה םראכ ץיצהו ודגב לורשב ויניע תא החמ
 ...אוה ןכיה .תערל ויתוביבס

 לג לושמ, ףוס-לכ-ףוס ... תצ ק חונלו תכלל ךירצ ןכבו,
 ; ...+פרנוק ,ךכ אל ..,יינלופ טי'חל םדא

 תלדה ריל ..תבלל הנפ םיכרב  קיפבו השועמ קוחצבו,

 ."באוש םולכ ... והרועל ,ותוא ד וע םל יל ןהנ אל .יבל . וילא

 . י .,.+אוה םימ

 ותיארש םויה ןמל ורבע תועובש השלש קר .ינפקת דחפ,
 < הכיא ,הממש לתל היהו ךפהנ התעו ,הזה שיאה תא הגושאר
 [- + הוה הבדכ היה

 " "לכיהו, ירוה ילהא, : תוברוחה יתשו . הפלח וילא יתאנש,
 םיגד וליחתה יל הרזומ ןושלבו = ,יניע = דגנל ורמע  רוטקורה
 םוא ינבו ,אוה םנהינ ולוכ םלועה יכ ,יל המדנ ,םייח םישנאכ
 . םינענו דוטקורהב םיקנאנו םיחנאנ לכה | ,ויחא ינפמ שיא םיחרוב
 ...אבאכ םיאכדנו

 . יתיאו .,ילע ומשש * תיבה-לעב דיקפה לע יתחמש אל,
 בש יתייהש ,תותבש יברע םהואב ומכ הדונמו ףוחס ימצע תא
 לווג היה אל ובש  ,ירוה תיב לא .הרוא אלמה  שרדמה-היבמ
 תואור יניע ויה בלח-רנ לש ההכ רואלו ,לוחל תבש ןיב לרבהה
 ,תוזגורו תובאור ןהַו התיוזב השא השא תובשוי יתויחאו ימא תא
 .. .ןהיפמ טלמתמ וניא .דחא רובד ףאו

 (אבי דוע)



 + בֶרָעַמְּב תיערמה תורפה

 .תילביבה תרקבה החתפתה םרט  ,םינושארה םומ

 תוכלמ .ימימ ןפוא לבב ,י נש תי ב .תפוקתב יב = ,םובש

 חכ ירמגל קספו לארשימ שדוקה חור  הקלתסנ ,ךליאו

 והיקיזחהש ,הוה רברה תא וסחיש שיו .ובש תיתורפסה ;

 הפיקתב ונמעב םייתדה םייחה תוחתפהה ןפואל ,רומנ .יארו

 םיינחורה תוחכה לכ תא העלב ,םירמוא ויה ,הכלהה

 שורח תא וינפמ החד הריתה ש ר'ומ  ,תילארשיה המואה

 השרדה ,בהכבש הרות תולמב קוידה ,םוצעה לופלפה

 םלואו =- . םעבש יטויפה ןורשכה תא םגפ * ,ץוקו ץוק

 םיעדוי ונא ,תאזה הטלחהה תא .הרהס ונימיבש תיעדמה ה

 םיינחורה תיחכַה לכ תא הכית לא הטלק אל הכלהה .יב

 םימיב םג .וחורב ש ד ה ל לדח אל אוהו .ירבעה םעה

 תינחורה .הריציה תלשלש לע רומעל ונל .רשפא תעכ ,םו

 תא תעל תעמ השרח אלא ,ןמז םושב הקספנ אל הנהו

 תוריציה תצק .הינפלש וזב תעגונ תחא תינחור הרוצי .ק

 ןתצק ; שדקה יבהכ ףס!אכ וטלקנ ינש היב תפוקתמ תווה

 םנמא ןתצקו ; ירופ וא ינוי םונרתב םיזינגה םירפסב ונל וו

 המכ ירהש ,ירמגל ןהמ שאיתהל ןיא .לבא ,םימיה- תוברב

 .םינורחאה םימיב תעדה חסהב ולגתנ םיבושח םונ

 םיבושח םירומזמ ץבוק ונל אצמנ םיזונגה םירפסה ףסואב

 ."המלש  ירומומ, םשב םימסריפמו ה מ ל ש ל .תועטב .םיטחו

 וררב םירקוחה ., הבורמ .ןכות סהב שיו ,רפסמב רשע הנומש םה

 םיאנימשחה םיחאה תמחלמ ימיב ורמאנ ולא םירומזמ יכ ,קפפ |

 ,םילשורי תא סויפמופ  %בכ רשאכ | ,לובוטסיראו םונקוה

 ירמאמב הכוראב ןינעה לכ תא יתראב .ימורח דובעשה לחה

 .ק'בח הינש הנש "רמועהב, המודקה ונתורפסב .הריציה .תפו

 רפס .דוע םיריכזמ םינושארה ויה ולא םירומזמ .ח*י רבלמ <

 ץביקה לש םירומומ השמח ועבקנ רבכו  .רחא "המלש :ירוממ

 וירבחו קנרה תער יפלש ,"המכחו הנומא, יציטסינגה רפסב ה
 . ליגרה ךיראתל הינשה האמה תונש עצמאמ ורובח ,ןמז רחאל וא
 הומו ,ט"י רפסמב ןמוסמ רפסה ותואב םיאבומה .םירומזמה .דחא <

 ,םייתד םיריש רשע הנומש תיחפה לכל .דוע ול ומרק כ .,הואו

 האמה תונש תישארב) עדונה יחישמה רפיסה ,סויטנטקל
 םרוקה רורבו ."המלש ירבד, לש ט"י רומזמה קא .איבמ  ,(תועינוה

 המלש ירומזמ ץבוק ןיב רוכח שי יכ ,שיא תער לע .הלעול
 םיאבומה ,המלשל םיפחוימה םייתרה םירומזמה .םתוא .ןיבו ערונה-
 ,םויטנטקל ירבדבו רכונה יצימסונגה .רפסני

 תא (11818) ם יר ה לד נ ר ילגנאה רקוחה םסרפ הנשכ הז =

 םינשו םיעברא ,ירוס רי" בתכב .אצמ רשא המלש י'ומו
 םיערונה םתוא .םגו ,המלש ירומזמ .ץביק אוה הז דידבתב ,רפסמנ <

 -בתכה,.תישארב .םיהסח םהמ םיגש הז ץבוקב םיעבקנ רגנמ
 ןמיס דע 'ג ןמיסב םירומומה תא ץבוקה ףיקמ הזכ ןפואנו 1

 "מ ןמיסמ) רבכ םיערונה המלש ירומזמ .םיאב .ןכ .ירחא נט

 יכ ,הארג לבא ,רסחב ןכ םג הקלנ רפסה ףוס ,('פ.ןמופ ד/
 הלחת :רחא ןפואב םירומזמה תא םירדסמ ויה םינושארה .םומיג

 לע ..ושכע ולגהנש ולא ואב ןכ ירחאו  ,רבכמ וערונש ולא וא

 יהז .יכ ,ם"י .רומזמה תא םינמסמ ויהש \המ ,ונל ןבוו הזיז

 ירבה לע התע ףיסוה קנרה . ונינפלש. םירומזמה .ץבוק תי

 תונשמ יחישמ-ידוהיל .םילהת .ירומזמ רפס, ורפסב) ילגנא

 . ,םרובח ןמז  ,הלאה םירומזמה תוהמ ררבו  ,('הנושארה האמה
 ,ויתוערואמ .תולשלתשה : ,םרוקמ

 לארשימ אוה רפסה רקיע  ,וירבד םיארנו ,ותעד יפל
 לגלגתנ ןכ ירחא יכ אלא ,היחישמה דה  רוסיל אוה םודקו
 ,תאזה תדה דטוה תישארב ,םייחישמה ידיל הז  םירומזמ ץבוק
 ,םישדח םינינע = וזיא- וכות לא = וםינכהו  וילע  ופיסוה  םהו
 יכ ינפמ ,ורמא יחישמ קפס ילב (ונינפלש .ץבוקב) ט"יה .רומזמה
 רכזנ אלש םגה ,םייחישמה לש םייתד םיגשומ המכ .וב .םיאצמנ
 ולא יכ ,קנרה רמוא והמדקהב ,חישמה ושי םש שרופמ וב
 רבג רשאכ ,רפסמ םושרח ינפל הזה ןימרקה רפסה תא ועדי
 המכ ,םינוילגנואה .ירופסבש  תירוטסהה תיצמתה רבד לע חוכוה
 :,שח אל , אבנ הממ עדי אלו אבנ קנרה ,ונממ רומלל היה רשפא
 < ץפח אוהש ,הזמ ךפהה הזה ןומרקה רפסה ,מ רומלל רשפא יכ
 ט"י .רומזמב .אצמנ יכ ,אוה אלפ תמאב ירהש ,ודי לע ררבל
 חישמה ושי םשו -- הלותב הרענ ירי לע חישמה  תדיל ןינע
 < הרוו רפסה ףינמ הניאש ,וז הפסוה ,יתער יפל לבא .רכזנ אל
 םיאבומ םנמא םירומזמב .דאמ תרחואמ איה ,וחורל ךכ-לכ
 .םיאתמ הז לבא ,חישמה האיב תוקת רבר לע םירבד המכ
 אלה .המודקה דוד-ןב חישמ  תאיבב תילארשיה הנומאל
 תישארב ז"י ןמיס המלש ירומומ) ונגה  רפסה רכחמ טייפ ןכ
 :םודרוה תלשממ ימי

 רוב תא ךָלִס ֶרָכי םקהו ה" הטיה
 /םיִהלא ,ְּרמָא רֶשֶא דעומל
 +לֶאְרְשְי ףלבע לע ךּולָמ  :יִּ
 רך ילשמ .סּורָהְי ןעמְל ,םכ ּוהָרְא

 < יָקּוסְמרי רֶשֶא םיוגה תֶאְמּוטְמ .םֶילָשּורָי הא

 המלש ירומומ רפפ היה םורק ןמוב יכ ,ררבמ קנרה
 "יכ ,תיכומ הו .תיחישמה היסנכב שרקה-יבתכ רפסמב הנמנ
 " אל  ,רחואמ רפפ היה ולא ירהש .רפסה רובח ןמו אוה םודק
 רכחמ דבלמ  .האילביבה ירפס ףסוא לא ותוא םיפסאמ ויה
 םירומזמה תא ררפ רשא ,"המכחו הנומא, יציטסונגה רפסה
 לכבו ,םדוקמ רככ ומסרפתנש םירומזמה ירחא ףכית ונינפלש
 .םינומדק .םירפוס המכ רוע הנה ,דחא רפס םתויה בשח ןפוא
 םהב םיעייתפמו םירומזמה ירבר םיאיבמ :תיחישמה היסנכה לש
 הלאה םירימזמה .יכ .,ארבסב = קיזחנ>םא ..שדקה יבתכ .ירברככ
 עבקנ לקנב אלה ,םינושארה םירומזמה ה"י םע דחא רפס םה
 רמאנ םא וליפא  .םודרוה תכלממ ימי תישארב :םרובח ןמו
 ירחאל רשפא יא ,תצק רחואמ ןמזב הלאה :םירומזמה ופסונ יב
 .קנוה תער .שרקמה-ןברוח  ירחא רע םרובה ןמז
 .רשע-הנומש םתיא ורמאנ הלחת ,הגורחאה וז ארבסל הטינ
 ונינפלש םירומזמה תא ופיסוה םהילעו ,רבכ םיעודיה .םירומומה
 . תופסיהה \תואמ ץוח--הברה רחאל ןיא םרובח ןמז תא םנ לבא
 . .עצמאב .םירומזמה לע ופסונש  ,םייחישמה ירי = ישעמ , הוטעמה

 . .הזל בורק ןמזב וא ,ךרעל ,הינשה האמה תינש
 ל אר שי ץ רא .ידוהי לש םייתר םיטויפ םה םירומזמה

 < ןכ .ירחאו תירבע הלחתכל ורמאנ םא ,ררבל רשפאדיאש אלא
 ", תירוס ו:רקיעמ. ורמאנ יכ וא ,(תיטפג םגו) .תירוס םתוא ומגרת
 עשמ אוה) .םירה תרעשהכ ,תינוי .ןושלמ םיגרת םניא .ןפוא לכב
 יירבדה .ירויצ .(רבכמ םיעוריה םירוטזמה חייל עגונב םג הז
 תירבע הלחת ורמאנ יכ ,הארנ יל ,.ימשה םריקמ לע םידיעמ
 .םירפס המודקה הפוקתב ינלצא ורבוחש ,דוע ינאצמ אל יכ ינפמ
 יב ,םירעשמ םירפסה הצק, עגונב םנמא  .תירוס וא  תומראב
 -לכ .הררבוה אל רוע וז הרעשה לבא . תירוס וא תימרא הלחת ובחכנ =

 רה



 ,הנוכנ הרעשה איבמ קנרה ,התתמאב קפקפמ ינא ןיידעו ,הכרצ
 םירומזמה. ורמאנ .יכ ,םידמל ונא הנממש  ,יאדיל הבורק טעמכ
 םינינע המכ םיאצומ ונא ירוסה חסונב הנה ,תירבע. הלחת הלאה

 קויד הז חפונב םיאצומ ונא ללכבש י'פעא ;םינבומדיתלבו םישק =
 תימוה תולמב תושקה תולמה תא ףילחהל קםננ םא .הבורמ
 םגרתנ םא יוצר .רתוי ןבומ ונל - אל ,תירופב ןהל

 תומוד תוינוי תולמב ןפילחהל הסננו ,תינוי הלאה .תולמה תא ְ
 ןהוא םגרתנו בישנ םא לבא . 0 ונידיב .הלעי אל :ןכ םג ,ןהל
 ףולחב כלה לע לכקתמ ןבומ זא ןהב אצמג .בורל הנה ,תירבע .

 םיאבומה םירומזמה תשמחב הז ונל.ררובי רתוי רוע ,תומוד תויחוא
 לבל היה ירופה םגרתמה .ינוי םוגרתב "המכחו .הנומא, רפסב
 ,(תירוסל הבורק תירבעה הפשה יכ ינפמ) ןיבמו :ןקייד פרא .תוחפה
 םוגרתב לבא .ךכ-לכ הבורמ ונניא ירופה חפונבש ישוקה .ןכלו
 אלש ינפמ יאדוב ,הנבה רפוחו תוירז המכ םיאצומ ונא ינויה

 תא םגרתנו בישנ םא קרו .וכרצ לכ תירבעב יקב םגרתמה היה <>
 ..יואר .ןבומ םהל .איצמהל וניריב הלעי ,תירבע םירבדה

 םירומזמה רובח ןמז רחאל ןיא .ןפוא לכב .יכ ,ונרמא הנה "
 תערכמה ותיאר . קנר | תרבפ יהוו .שדקמה ןברוח . רחאל דע
 שרקמה היה ןיידע .יכ  ,ונל אצי םירומומה ירבד לכמ וכ איה
 שדקמ לש יה צנה ומויקב ןימאמ יתדה ררושמה  ,םויק

 בלב הקח  ההיה תאזה הנומאה ,(ד--א ,'ר רומזמ) םיהלא |
 האב רשאכ ,סוטיט תמחלמ ימיב דועו ,אוהה רודה .ינב םידוהיה =

 המעו --- .ריעה לופת יכ ,םירוצנה ונימאה אל רוצמב םילשורי =
 ירחא ךשמנ ונניא ןטייפה םלואו ,םיביואה ידיב --- שרקמה

 םירומזמ םחיל .ינא הטונ יכה םושמ) תימשגה םתרוצב .תונברק
 םוקמ ויניעב אוה יהלאה שדקמה ,(םייס אה הכמ רחאל ולא
 .בלב אוה םיהלאה תריבע רקיעו .,םיהלאה תגיבש =

 ;ויִנָפְל הבא 'הל יכנָא ןחּכ
 .ויתובשחמדיתבו ול הָחְּבְזַא
 - ו 5 דבבצ

 ,םֶלועְהְדתובשָהמ ןָניִא ויִתובשָחַמ יִּב :

 .רַשְּב סֶהישעִמ רֶשא .רַשְּב הובשָחְמ ןניא ,

 יםיִתְפְשּו בל רהט .ותקרצ םיִהלֶא יַחְבְז

 (,ג--א ,'ב רומזמ)

 ירומזמל םבורב םה םימורו ,ת יתד הקירי ל םה םירומומה
 הלאה  םירומזמה ןכות לע רמועה לכ ,ןושאר .רפכב םילהה | -

 ,תיביטקיבוס הפקש ה רקיעב םהב אצמי (םילהת רפסב)
 :שמנ-ךלה הלוכ איהש םייחב תולכתפהו ןטייפ בל  תוגה
 ןטייפה פחי תא ןמסל | 'ונל . רשפאהא = וירוש  ןכות :יפ :לע
 עור לע תירידתה ותנולת םג יכ ינפמ ,ונמזו ומוקמל
 -תדנה הניא | ,םבל ןורו | םיעשרה :תחלצה לע > ,ולרוצ
 ןכש אלא ,וימיב ,ירסומה בצמה תורא לע תיביטקייבוא = תודע
 .םיצירע תעשר קר ּומלועב האור אוה , ןמייפל םלועה המ דג
 יב  ;הזל היארו  ,םירשיו  םיקידצ ןובלע * ,םיעשר | תוללוה
 תויללכ ןבורב ןה םיקידצה ירופיו םיעשרה ישעמ לע ויתונולת

 םהב םיאצומ ונא ןיאו ,ןלכל טעמכ הלוע רחא ןונגס תוימחסו
 ,וימיב ועריאש םיטרופמ תוערואמ | ,םיישממו  םושחומ םּו

 ,הירוטסה אללבא ב שי ןטייפה תנולהב | 5

 םלועהש אלא  ,םייריל םיריש רקיעב םה ונינפלש םירומזמה
 ,םיהלאב חמש ןטייפה בל ,םיריהומ רתוי םינוגב וכלב ןתנ
 תירסומ תוממודתה ךיהמ | סנכנ אוהו וב חטוב :אוה :יכ ינפמ
 ,תיפוסולפ תולכ תפ ה ויטויפב האצמנ םג ,הניכשה תציחמל |

 < התוא מ .וירברב שוגפנ םימעפל .ןמייפה שפנ תא .תממורמ

 :רסומה תרותב רשא הלענה תירפומה הרכהה
 : ר"ל רומזמב לשמל

 .רַשָנ בלה סא, .בקָע ףָרָד ןיא
 הָרָשָי הָבְשְהִמִה םֶא .עצְּפ ןיא
 .רואָנַה ןויערה קומע םֶא .בלּב רעפ ןיא
 .בָצִע יא בֶלּב

 :הְלַעִמ לָש אוה הָטַמ לש המ

 -הָשמְל הָמּואָמ ןיָאְו ,הָלָעַמְל
 המ ּואְרנ תעבהירסמ ק

 ֶכְתֶא לוצקל ּוחָתַפִנ דָפָה ירו

 +היולְלַח- ּולְצְנָהְו ּויָחְ וחִמָּב

 ךלוה רשָי

 ב
 ש

 ןייפל תאב אל םייחה לש הזילעה .תולכתפהה .התואו
 ." יע:פ וילע ואב אלש םישמ ,ירמח רשוא בורמ
 עי, לבא--וייח ימיב וילע ומק םיבר םירוסי  ,הברדא , וימי
 ג ,ופדרל וילע ימק םיבר "!יהלא ,ךילא יתטלמנו ינוע-ילבחמ
 וסח בורב יתוא ליצה םיהלא לבא ,םהל שאר דונמו קוחש 'היה
 .ושפנ לע הרבע השק הלחמ םג ,(ה"כ רומזמ) בחרמל והאיצוהו
 ולחמ םק םוהלאה רסחב לבא ,תומה הא ויניעב האר רבכו
 "ךומס ונל--וייחב ותאצמ רשא האלתה לכב ,(ב"מ רומזמ) יחיו

 ,'הב חוטבו .

 = םיגשומבו בו הלאה םימויפה לש  םירברה"ירויצב 5 ,רומאב
 .ץא .תווהיה יגשומל רגנתמה רבר ,הימתמו רז ןינע םויתדה
 "וה ,ירבעה םרוקמב הלאה םיטויפה ואצמנ ולא יכ ,קפס
 שמה -ןינע םימעפל .אבומש המ ,שדקה יבחכ חורל םימיאתמ
 "פה םימיב ,ונתחנהל ללכ הריתס וז ןיא -- "שדקה חור, וא
 ןגמכ) שרקה חור גשומו ,רוד"ןב חישמ תאיבב ולכ םעה ןימאה
 שק הימתל רשפא ,לארשי ימכח יפב רוגש היה (האובנה
 ישורפר .תרותל אל ומר םוש הלאה םיטויפב ןיא יכ ,הז לע
  םו םומר םהב שי יתעד יפל לבא ,םיקודצה תרותל אלו

 "תלעעתתהה .םייסאה תכ לש םיירפומה םיגשומל
 סתפקשהו םתרותמ הלאה םירומזמהב םלועה-תפקשהו תיאובנה
 יהש לכ ומר ויפב' ןיאש תויהבו ,ןה םייסאה לש: תיתוה
 ובלמ יכ ,טילחנ ונחרכ לע הנה .תיחיש:ה תדה יגשומל
 המשרה ?עמב יהוז = ,וינויער תא ןטייפה באש וחורמו
 ₪" רומומ ,תייםא-תידוהי הלוכ איהש הריחיה תיתורפסה
 פ לע אל  ךייש ונניא ,םייחישמה תרותמ אוה  חוקל יארובש
 'לקננו ,ץבוקה | פוגל. וירבָר-ירויצו ונונגס יפ לע אלו ונכת
 ,ידימ רחואמ ןמזב םיהומזמה לא ואב יכ ,ולא תופסוהב ריכנ
 םיוומומב ראמ הימתמ ,ירקיע ,דחא רבד שי הו תמועל .ףייזט
 םיאצומ .ונא ןויערו ןויער  לכב | ,רוברו = רובד לכב הלאה

 הרות :תילארשיה האובנה לש הדיסימ תירסומה הפקשהה תא

 לבא נו םיהלאב םוצע ןוחטב ,בוטהו רשיה תבהא ,בלבש
 ,הילארשיה המואה לא שגר אלמ רשי פחי םהב ןיא
 ירומממ, רשע-הנומש יכ ,ךתוח תפומ רבכ םיאצומ ונא הזבו
 ,םימא רחא ןטייפ אל ונינפלש םירומזמהו םינישארה "המלש
 :םעה לוק רה םהב עמשנ .ילארשי ימואל שגר םיאלמ םינושארה
 םעה תווקת םג , ושפנ" רמב קעוצו םישק םירופי לבוסה ירבעה
 םיטויפב ןכ אל , הלאה םירומזמב ווטב ןהל .ואצמ ריתעל ירבעה
 .לאושי לש .םיירוטסה תוערואמל זמר םוש םהב ןיא ..ונינפלש
 םידוהיהל אלו תישעמה תורהיהל אל .רורב סחי םהב ןיא םגו
 מעל םיטנטסטורפה םיגולואיתה םיריתמ וז  ארבוע ךמס לע
 .תיבורמ תורעשה תונבל

 כ ב

= 8% 



 ּואצמנ ןכיה | .קנרה לאוש % הזה ןטייפה יח הבסמ |
 ורכז אל רשא  ,םייחישמ םידוהי יליפאו  ,םידוהי ם
 תישעמה תודהיה תא אלו םיאיבנהו השמ תא א

 אלו ןוליפ ירפסב אל אצמנ אל טתומכ + ירבעה סעה תא
 תירוטסה תרופמב אלו .ןוילגנבאה יבחכב אל  ,ןהכה ףסוו

 ידיל אב קנרה .תיחישמה היסנכה תובא ראשו םוונפופא ₪
 דנבאה ירפסב הזוחה ןנחויל ןטייפה תא תומרל ,השולק הוו

 ,ךכ-לכ הימתמ ונניא הזה ישוקה לכ תמאב םלואו
 ןיא ,הקיריל יריש ףסוא ,םילהת לש ןושאר רפסב םנש \

 ,ירבעה םעהל אלו תיל אל .םואיבנל אלו השמל אל רנו שא

 תודהיה רשא ,םדאה יתוא לש ,םדאה בל תוגה ירפ םה ו
 ץבוק םיאצומ ויה ולא ,ובש תוישונא ה לכ תא העל

 ויה יכ  ,יל קפס ןיא ,הלא | ונימיב .(םילהתבש) הז .םווט
 +הוה ידוהיה ןטייפה יח הבפמ וזיאב = : קנרה .ירברב שו

 הלבק הבש ,הפוקתב ורמאנ הלאה םיטויפה .יכ : ,אוה +
 עוקשו יח היה ילארשיה םדאהו ,העובק הרוצ  רבכ

 ,םיבשוח ונייה ,הלאה םיירילה םירישה תא ונערי אלמלא
 ,רפסב וירבד .בותכל :ירוהי שיאל היה .רשפא יא םהה ו
 וסחי תא :ריבדו ריבר  לכב ילכמ = ובלחתונה או
 ובש ידוהיה יכ ,םירעשמ ונייה . ירבעה םעהלו תודהיהל 3
 םיירילה םיטויפה רבלמ לבא . תישונאה השגרהה לכ תא ₪
 םהו .?םירפופה, ימיב םתכנ רשא ,"תלהק, רפס םג וע"
 אל וע .,ונמטב  תודהיה  תורבגתה ימיב םג יכ = ,ונל םיח

 רשפא יא רשאכ ,תרחואמ הפיקתב .ידוהיבש םראה
 אּוה יבל-תינחבש ,ירוהי תואיצמ םחמב = רייצל רוע םהל הו

 םירומזמ .יכ ,וטילחהו ודע  ,יתד יא ימואל ןוג םוש ררלמ
 הלוכ .תולארשוה .המואה יפמ אלא ,םרמא ידיחי .ןטייפ אל

 יעגפ לע ושפנ רמב םירבדה תא ןנוק .ידוהי םדא אלו
 +וללכב םעה אלא | ,(תומודמה וא .תויחמאה) :ויתורצ .לע
 היהי הנה אוש נ תניחבב הלאה םירישב ירבעה םעה א

 ,אשונ תויחנ

 רפומו תר הלכ התיה אל  המודקה תירבעה תורפסה
 ,תוימואל וא (הוב הז םיקובד םהה םימיב ויה .רסומו תד יג
 ףס א ה תעב ךאו. תואשרנ א םגו ןילות םג ההה א
 יפל ,ךכל םייוארה םירפסה קר ץבוקה לא וחפסנ שרוקה י

 .ימואלה וא ירפומה ,יתדה םנכת רצמ  ,וגוהה רודה ינב הפקה
 םיכייש םניאש םירפס םג שדקה יבתכ לא וסנכנ הז לכפו

 רישו תלהק ,םילהתבש םיישונאה | םיירילה םירושכ הנ
 אלו תונוש תובס = יפ לע ונל וראשנ םירפסה ולא

 הוכנ

 ;םויתחו םיטויפ .ףסוא אוה | ונינפלש םירומומה רפס
 הרוצה  םהל ןיא | לבא ,.תורהיה ינשומב רו ו
 םירפס הסכל :ומרג :תונוש -תובס ,תודהיה לש תטלובק
 וזיא ,ילארשי תיב בתכב, ובתכנ .אלש ,םיזונגה  ןמ ,םיגוש
 תערל רשפא יא ,הלאה םירומומה ץבוק החהנ יכ ,המלנ חנ
 ונשוכרל םיכייש הלאה םיטויפה .םגש " ,אוה רורב לכא + תמ

..2 
 .תֶבְרְעִמִה לֶא סיִבָתְכַ

 ו 7
 !םירבכנ םירבח

 רבדב ןייעל מ'חה :ונחנא וניסנ ,וניראמ תופרשה יעוגנ .תבוטל . "שאה:רפס,
 והזה הפוה .ןויערה תא לעופה לא איצוהל ליבשב תושעמ העצה תונכת ןוכהלו

 ,םיאכה םירבדב םכונפל .עיצהל .םירככתמ וננה  ונילעה רשא תאו

 ..מ"חה תער .א"כ ,"הפירוא, תעד וז ןיאש ,םידקהל ונא םיחרכומ םלואו

 ם"ומ ולחנמ גונהא וז העשב םניא הפ םירגה םירבחה ןמ םוברש תויהב ,רבל

 " אל 'אבאשב, והנה רנזולק ר'דהו .אנליוול ךומס הריעב  ץיקח ימיב רג
 .ונאש טרפבו ,הטסופה י"ע םתגר תווח תא  לכקנ רשא רע  תוכחל -ונוצר
 םוצור םא ימ ןעי ,תקחוד העשהו ונתעצהל המה םג ומיכסי יארוב יכ ,םירעשמ
 תודלונה תופיה תועצהה ןמ הברה לרוגכ וז הפי העצה לרוג היהי אלש ,ונא

 .'' נא םיבשוחו ,תושממ הדוכעב ר ה מ ל ונא םיכירצ---ןתע אלב תועוגו וגלצא
 < ןורפח לע םורחא תא םיחיכומה ,ונחנא נויה ולא ,הנושמ ןוויב הז היה יכ ,כ'ג

. 

 ,הלועפ .חכ .ןורסחו תולצעב ונתוא- םישאהל םידי םיגתונ ,תישממ הלועפ

 גוללה םיפיעסב תללכנ ונתעצה

 הרשעכ תורבעה הפשב :תחא תכב םירפפ השלש איצוהל ךירצ (א

 :םירשעכ .כ'ג---תיפורה הפש-ו ,סופד ןגיוב םירשעכ תרכורמה הפשב סופר ןגיוב
 : .ןיגיוב

 ןנענ רבכש םירדסמו םופופרמ לש תוערוהה ןמ םיאור ונאש המ יפל (ב
 -- ירבעה רפסה .תספדהל לגוסמ  רתויה םוקמה היהי = ,םכילעימולש  תאירקל
 ,הסידוא --יסורהלו ,אשרוו --ידוהיהל ,אנליוז

 !הזכ ןפואב .עבקהל םיכירצ תכרעמה ידעוש ',םיאצומ זנא הז תמועל (ג
 '* בל ונמש הז ןודינב ,גרוברטפב---יסורהו  ,אירווב---ודוהיה  .,הסידואב --ירכעה
 :הוצירחב הואלמי יכ ,תווקל רשפאשו וזכ הרובעל םילגוסמה םייתורפפה תיחכל

 . 7 רעו הפ ןנוכל ןנמצע לע םילבקמ ונייה הסירואל עגונש המ
 .תא לשל ה כ אובלו ,רחא דצמ (ירבעה ףסאמה לובשב)
 2 ,ונש רצמ---(יפורה ףסאמה ליבשב) הספרה ינינע

 יר רעו לובקל ,הבוחה אופיא תלטומ , אשרוובש םירבהה לע ,םכילע
 -נתעה .יפל .סנכהל םיכירצ הזה רעוה לא .ידוהיה ףסאטה ליבשב  ינווצקר
 םירבחה ןמ השלש םינשו ץרפ ,(ותוריש תא ןמצעב עיצהש) םכילעיםויש
 : .וילע לטנוש עוצקמה תא שיא שוא ךורטל םילגופמה

 . .גרוברטפב 5"פשב | תילארשיה תוגותעה ןמ םורבחה םיכירצ כ"ומכ
 ,יפורח ףפאמה ליבשב ינויצקריר, דעו עוכקלו ףסאתהל

 נוגע רורפ לובשב אשרווב לכלכמ:דעו .ףכית  עובקל ץוחנ הז דבלמ

 פובשב ,אנלוווב הז ומכ ינש רעוו ,ירוהיה ףסאמה לש לתקב הצפהו הספרהה
 .םולטונ יסורה ףסאמה | לש הספדהה ינינע  רורפל עגונש המו ,ירבעה ףסאמה

 .הפ ונילע רבדה תא ,רומאכ ,ונא

 םירלוקריצכו םיארוק:תוליקב קפתסהל ולכוי אל םינויצקרירה םידעוה (ד
 .םזרזלו דו ת יב םירפוסה ןמ דחא לכ םע םירבדב אובל ויהי םיכירצ א"כ ,רבל

 .ירש פא רתויה םדקה ב םחוו ירפ תא חולשל ןורז רחא זורז
 "עובקל ןנתנוכ התיה אל  ,םורעה ןיב תותורפסה הדובעה ןנקלחשכ (ה

 הסידואמ רפוס יכ ,רשפאל ונא םיבשוח :ךפוהל ,םירפופל עגונב םג ריעל הפש

 ועוה לא תיפורב וא אשרווב ידוהיה תכרעמה דעול םוידוהיה וירבד חלשי
 , ,ךפיהלו--- גרוברטפב ינויצקרירה

 -ןמ ףסאיש ףסכה תרועת תא םיחרהל עיצמ יקצינבר רמ רבחה (ו
 .וקזנש תלא תבוטל םג א"כ ,תיפרשה יעוגנ לב רבל אל ושירקהלו הריכמה

 : .קמואלה רשויה תאז בייחמ תישאר ,םינורחחאה םיפוכתה םישורגה י'ע

 חוו 'םתושעלו םירפפה לע םיצפוקה רפסמ תא לידגהל םג רבדה רוזעו תינשו

 ,םיורלופופ
 > ו א תויהל הבורצ םופסאמה ירמאמכ תכלהתמה חורהש ,וולאמ ן-ומ (ז

 םושו | .לארשומ םֶדא םוש זיגרהל הלולע יתלב :רמולכ ,ירמגל תי תג לפמ

 יונלש תוגלפמה ןמ  הגלפמ

 0% םכמ םושקבמ .ונא ,ונתער תווח תא ,םידבכג םורגח ,םכל ןנרסמב

 וניתועצהבו ללכב רברב ןודלו הפסאל ףכות אורקל א"כ , השעמה תא ץימחהל

 : :תבותכה פ'ע .ונל םג עידוהל אנ ובאת ,וטילחת רשא תאו ,טרפב הלא
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 הרצל םוחאו טעל םיהכח לש רובכ ישגרב

 - ;יקסניול יל .א ,קילאיב .נ .ח
 < + ןמניילק השמ .,יקצינבר .חיי



 | רבכנ ךדוע
 : םיאכה םירברל םוקמ ךנותעב תחל השקבב
 הכח הרילומה ,תימוא"ה הרכהה תררועתמ ידוהיה םעה ברקבש העשב

 ,ןבומכ = ,רשפא:יא ,,תירבעה  תוברתה עוצקמב ארבנהו השענה = לכל הלודג

 דומלל ךירצ ,תייבעה הקיסומהל דוחיבו תונמאהל ונכל תא  םישנ אלש

 ויתוחמשו ויתורצ , ושפנ ךלה םופקתשמ וכותבש ,יממעה  רישה תא תעדלו =

 ,נמע לש
 ,וז הקיסומ חתפל ויה התרטמש , תירבעה תיממעה הקיסומהל הרוגאה = =

 ,יוארכ םדבעלו םווממעה םיביטומה תא ףופאל ףכות השגנ  יכ  ,ךכב :הלוחחה

 םושמו , םיידוהי םע:ורוש לש הנושארה הירפה תא הדוגאה האיצוה ושבע

 הלרתשמ איה יוה ,הלא הישעמב ישחומ ךרוצ שי יכ ,הרזגאה איה החוטבש =

 ,הכרדב הל םישגפנה ,םיעירפמהו םולושכמה לכ לע  רבגתהל

 יכ , תירוהיה תוברתה ינינע ול םירקוש ימ לכל .תארוק הרזגאה תגהנה

 :תיבב ,םירבע םיפשנכ .הדוגאה האיצוהש םירושה ןוא םעה ברקב ץיפהל לרחשו

 וגלש יממעה רושה עמשיש ךורצ םוקמ לכב --- ירכעה תיבב ,ירבעה רפסז 5

 +דול יוארה םוקמה תא םופתישו

 לע בבחתי המכ רע | ,הזב היו"ת ריתעב הדוגאה לש הישעמ תחלצה |

 + ןושארה .הנויסנ םעה
 : וו הסורהא י"פע .ןימזהל רשפא םירישה ץיבוק תא
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 רומג .רובכב ל שט
 'תירבעה תיממעה .הקיסומהל הדוגאה תגהנה :

" 

 +.הָיקרּוטמ םיִבָּתְכַמ

 וו.
 תושקנתה---,הינשה תירטנמלופה היספה :י ל לכה ב צמ תי

 הלפתה יתבו רפסה יתב רבד לע קוחה -- .שרחה רדסב

 = - .היקרוטב תשזהח יתב  רבדב קוחה תעצה --- :הינורקמב |
 תודהיה --.ישכ םכתה םע החיש :םידוהיה ינינעמ
 ,ילופונאירראב ערואמה-- .ץוח יפלכו םונפ יפלכ תינמותועה
 לוטב---,תושדח תוירוהי תודוגא --- . ל המורה ערואמ --
 -- .הנרוזב הגיגחה---.םירוהיהו םינווה דגנ םרחה---."הרכזת,ה

 -- :תונוש -- ,יולה השמ תומ

 ,טנמלרפב חינשה "היספ,ה הרמגנ

 הגתוה (היבעה הנשל  רבמבונב ו"טב) 'הינשה  "היספ,ה תחיתפ םע
 טנמלרפה יחיצ ,םיפו רתויה הריכה ריע ילכיהמ ךחאב טנמלרפה .תיכ תכונח .םג =

 תודג לע ןבלה .ןומראה ותואב תבשל -ןואגב וכלה טניסה ינקז  םהירבחו

 אושנ  תיגיגחה הבישיה התואב אשנש ןושארה םואנה יפ לעו ,רופסוכה =

 םינושארה שפוחהיימי ךשמה ורגב  וליאכ וירכחו אוהש ,היה הארנ טנמלרפה .
 תמאה תא דמעמ ותואב | ריכזה אישנה  .אלטצוא התואל םויואר .רחו* ושעמ

 היקרוט םגו ,םימעח ימי ירברב תוציפק ןיא וכ  ,ןאכ הוחבשש  ,תֶמְפרא
 הרוכעו תוחתפתה לש השקהו הכוראה ךידח תא רובעל תכירצ השר

. 

 ןותנ היה ץראה לרוגש ,'המרקהו תודחאה,ל לודג ןוחצנ היה החפהי
 תא ףבל טוקבוש רומחמש סויה  ותואמ רמולכ = ,לירפאב ד"כמ דוע חי

 .תא לורגהש המ ,המחלמה:רש רותב חצנמה החפ טוקבש:דומחמ םג פנכנ
 .םעה>יניעב םג .ןויהטסינימה

 ו וכ ,ץריהיפינפל עגונב םולש לש  הקיטילופב  ליחתה החפ:יקח
 מתשהל .ונממ השרד העשהשב םלואו ,ילמרונה הבצמל הנירמה בושתש
 אפ .דומהו וז ותבוח תא םג השע ,"םופורח םועצמאכ, ץראה םולש ךרוצל
 - ,חיכוי הינב

 הקקחש םיקוחה רפסמל וז היססב וקחוהש םיקוחה רפסמ תא ליבקנ םא
 | | ןרתוי םיצורח םירחכנה ויה הנווחאה היססב יכ ,הארנ תמרוקה היספה

 ונגה לש סתו:צע לעו הדוכעה םיעמ לע םוננואתמה םה םיכר תאז לכב
 וגה םבוהל ןיא ,םמצניל םהשכ ,יקקחנש םישדחה םיקוחה יכ ,איה רברה תכס
 וחסמהיסמ) םיסמה = רבדב םיורקיע םינוקתל ,לשמל ,הכחמ ץראה .בושח ךרע
 ימושח רתויה םיקוחה .םולכ השענ אל דיע הז ןורינכו ('זכו תואיבתהיפמ
 .ותויפצנוק ןיא הז קוח פ"ע) "תויסצנוק,ה-קוח המה הנורחאה היססב ולכק תנש

 ::ימלוח  ןטנמלרפה תמכסה ךותמ אלא תונתנ ,הכלממה-רצְואל הסנכה תואיבמה
 גל הלשממה תמכסה הוד היפענוק תניתנלש ,רמאו ךכל דגנתה ותעשב החפ
 ,תונורקמב רפסה-ותבו  הלפתה:יתב קוחו .תוחוגאההקוח ,םיתבה"פמ קוח

 תמוה ,'םימואלה תלאש , החקלתה םינורחאה םיקוחה ינש ילגרל
 וכל הבוה שככ (םינויחאה םומיה לש "האצמה,) היצזינמותועה ןויערש .וחיכיה

 :המדקתו .תורחאה, לש ינמיה ףנאב ש  םירחכנה ןמ םיבר בלבו ,םיקרוטה ברקב
 לש ןוגה רפסמ םהל שיש "* ,םינויה .תיניבוש הרוצ םג הז ויער לבק
 תג קוחחשכו .םריכ התלע אל המואמ לבא  ,םהיתויכז .לע ץרמב וניגה

 " פג םלואו .האתמ תואל טנמלרפה תא דחא שיאכ | םינויה םירחכנה וכזע
 < קירטנה לש ותולרתשה םג ,הארנכ ,ליעוח .אלש םשכ ,הליעוה אל תאזה האחמה
 .קוחה תא רשאי אל ןטלושה יכ ינויה

 9 שחל שו ןכורה ירבח ברקב טלכנו ךלוהש  יניבושה םרזה תורמל
 וממכ םינוןגה תבר הכלממ  ,הטירק=ןינע לש הדלות אלא )1 תויניבוש ןיאש
 ; החרכומ -- ךרדב תכללו תתפתהל תמאב איה הצור םא ,תיקרוטה
 ,החרזא בור לש םהיתופיאשו םהויואמ םע כשחתהל
 0 הכות לא  םינכהל .ךירצ אל לבא ,איה הפי
 ימאהל ונתוא םיבייחמ תמסרופמה םתונל:סו  םיקרוטה עבטו ,םורחא םימואל
 יהז .ןוריננ האסה תא ושדגי אל יכ

 ופכנ תלשומה איה "המרקהו תודחאה , םייה םג הכב הרבעה הנשב ומכ .םולכ

 תושעמ הוציזופואל 4 םינושה | םימואלה ירחכג .תא דחאל | תונויסנה לב

 ןטנמלרפב תושדח תוגלפמ רוסי ר"ע .םיעירומ ויה עובש לכב טעמכ ,והתב ולע

 ,יה ןוסוהל םרגש יריחיה רבדהו * ,המרגורפ רפוחב ונויטצה ןלוכב ןבור לבא
 ,ןקלכה תוצרא לש םיטנמלרפב םג גוהנכ ,תויטופ תוטטקו האנש ,האנק

 -.אסחרפב םורחבנ םירשעמ רתוי ובזע םינורחאה םיחריבש ,אדבועה איה הבושח
 = /הגלפמח לש 'ףוסוליפ,ה פג הנמנ םיבוועה ןובו ,'המדקהו תורחאה, תגלפמ תא

 תלאשבש אוה ירבעה אריקה תא ןינעיש המ- .עוריה  ייניקיפכט הזיר ר"דה

 < םקרוט םיוחכנש פ'עא = ,וז "היספכ, םג טנמלרפה ןד אל תירוהיה הרגהה

 ר'ע והגרוש תעב וז הלאשב לפטל וחיטכה (ישבדםכחה יל רפס ךכ) םודחא

 / \ .היקרוטל םירמחמה .תרגה
+. * 

 ו היקרוטב .היצוטיטסניקה ןתנה םוי ,  ימואלה נחהל תונכהה םצעב

 ֶּנ .פינולקש ,םירמשמ לש .המלש תורדתסה התלגנ : השיערמ הצצפ הלפנ .הנהו
 = תא ןופהל .התנובו , הדשה-ירעב :םיפינסו תוקלחמו הריבה ריעב הל םיבורט
 ימס םיכרו , דימח-לודבע לש "םיבוטה  םימיה, תא שרחלו היפ לע .הרעקה
 וופמנו ווסאנ םתרשממ התע ושרוגשו ןשיה יוטשמה ימיב םידיקפ ויהש

 -  תתתפתה תא כסהַל הוה ןויסנל בל םימש ויה אל םלואו , אבצה.טפשמל
 ', .וםיריעצ אבצ-ירש םג םירשוקה ישאר ןיב ואצמנ אלול ,  תינרוחא הכלממה

  טנפלרפב תופוצר םינש יתש בשי (ייב:רוג) םירשוקה ןמ דחאו

 ₪ תומשב םיארוק ,םיעודי םישנא םג ודשחנ :וומ הלודגו .ינמותועה

 .םגוש םימעט ינפמו ,שרתה רדסה ימוב וליפאו  םירטסינומ ויהש  ימ

 .רסאמב םתוא םג םישל היצילופה ,חארנכ ,תששוח
 ו אוהו

 ב
 ,הוה רשקב הלגתנ םויקרוטה  םייחה לש שָרח רצ רוע

 0 םייחב תיקרוטה השאה לש התופתתשה



 םגו . םינוש םיזורכו  זירפב אצויה  ןותעה תא קלחל--הלומע
 -ימ ,החפ.ףירש לש ותשא -- השא הדמע תוודתפה
 .ףירש היה ,דימח לודבע ימיב רמולכ ,ותעשב . םלוהקוטשב רוצ טו

 תירצמ הכוסנ ,ותשא תצעב הסנ ןשיה רטשמה :לופנב ."רסומל, עו
 תא אטסל ותוקת םלואו ."הטדקהו תודחאה, תגלפמל ברקתהל ,חומ
 .האב אל ריצ תרשמ שדחמ לבקל וא ןוירטסינימ הויאל .סנמהל

 סעביו .הוכ םסרופמ 'רסומ,ב ןומא תתל הלכי אל "המדקהו חו
 לכ תונמדזהל הכחיו , םיריעצח םיקרוטה לעו שדחה רטשמה לע
 ןושארה ףרוחב דוע ול האצמנ תאוה תונמדורה .המחלמ םהנ וו

 החפ:ףירשו ול .הצוחמו "קסויק ןידליא,המ םירמשמר ופרטצנ םהל
 התוצירעל -- אוה ףאוש יכ ,טנטלרפה אישנ הויו דימחא ל

 לירפא שדוחל ג"יב "המיקו תודחאה,  ןוחצנ - יוחא . דיחי  תלשש
 התע .שרדחה רטשמב םקנהל תולובחת לכח םשמו , וירפב החפימו
 תא ררועל ידכ ,םיעצמאה לכב שמתשהל החפ.ףיוש לש וחתכ
 ,הארנ םירסאנה לצא ואצמש תודועתה י"פע . תיחכונה הלשממה *
 , ויה תוכירצ וא . אבה "ןדמר,ה ימיכ הלועפל תאצל היה "ירצ הוה
 תולמש תופוטע , תורוכש תונוז לובטטס תוצוחל תאצל ,  םירשוקה חו

 : םיניטאטה ןוטה רמאיש ידכ , איפהרפב םירעוכמ םישעמ תושעלו ,
 שורדל ויה םיכירצ םירוכש לעילב-ישנאו "! וירפ הוו שרחה רטשמה

 ..."תעוה
 םהיתומיזמ ורפוה הריבה-ריעב רשא היצילופה לש התוצירחל תורוה לכ

 "םיירקיעה םינוקתה,, ילעב :בורו , ןנטוב ועדונ םהיתוינכה לכ .ם :
 + םהינפל ןוכנ השקה םשנעו רסאמהיי
 הלוצנ בוש וכ ,הוה רברה לע חומשל הריעצה היקרוט הלו
 +השק

 יתבל עגונב טנמלרפה קקוהש ,שדחה  קוחה תא הלעמל יתרכזה הנה
 הינודקמב ,רבדה יטרפ לע :הרצקב דומעל יִואְר ,הינודקמב הלפתה תמו

 (םיסמודוטרוא) - םיבלפוכרפ הלאו הלא = .םירגלוב רצב םינוי = ,עורומ
 ו
 םהל ורפיו םיגנויה לעמ  םירגלוכה ןדרפנ תיניר מ ה בם ינפמש א

 םינויהו .תוסכודותרואה .היסנכה לש הלפתה ית 1 רפסה' יתב םהל םונוש
 "תויפונכ,ל רוסי תשמשמה איה וו הקלחמ | ."םוקזחומ,ה  םהש

 םנעשהב ,סינושארהו ,תימוא ל הלאשל וז הלאש ושע םירגלונהו סו
 ,םינטלושהמ םונושה 'םותר יב,,ה לעו היסנכה ינינעב םהלש תודחוומה :תוומוה ל)

 אלו הלשממל אל- -רחאל ןיאו םה וגלש הלפתה יתבו רפסה יתב לב,
 ,וז טבמ-תרוקנל םיכסהל | ,ןבומכ ,הלכי אל הלשממה ,"םהב קלח --םיִנגלוכ

 :לובהלש ,םורפכה הלאבש - העוצה ,הינודקמב םולש ףוס ףוס תורשהל הו
 ,םירגלובל םיכיש :והְי : םומוקה הלפחהו רפסהייתב---/\ .לש בוה סחב שו
 הלפתרותב תינמותועה הלשממה הנבת םינויה ליגשנ

 .םישדת פסי

 הירגלוב דיש ונעטו ,םינויה ומיכסה אל וז תילרבול .העצהל םג םלואו
 לע התנכש הירגלובל - חור.תחנ תושעל הצור תינמותועה הלשממה כו צמא ,
 ידכ םועצמאה.לכב טנמלרפכ ושמתשה  םינויה' םיריצה .,םינווה ,םה .םנינש

 העצההו - - ,יתולצה אל ,הלעמל רומאכ , לכא ,הלשממה תעצה תא "
 ,הווקה וכועב ומצעבו ודיבכב םינויה לש קירטכה סנכנ התע ,הל

 לכ תא בל תמושתב עמש ןטלושה .ןטלושה ינפל בציתה ךורטנח
 אלש ,ףיסוה םגו  ,םינויה לש םתוזגרתה לע ןרעצ תא ול עיבח ,ריתינולח
 .תולשבו םולשב ויחי םלוכ םא היהי רשואמו ,םינושה ווניתנ יב .תודפ הש"

 ךירטבה | .תוינויה תודעה שאר לש ותעד תא וחונה אל הלאה םירבוה
 תיטוא לה היסנכה תושירדל םא  ,תונוי  תימואל הצעומ ליהקהל שי

 הלפתה-יתבו םילודגה םינהכה לכ = ותאו קירטכה רטפתי --בל םעוו אל תאח |
 םירמוא ,הלשממה לע םשוה לכ השעי אל הזה השעמה םאו
 הטלחהה .תורידאה תובכלממל םודנרומימב תונפלפ

 תיקרוטה תונותעהו ,הפ תוינורמה תוריפסה לכב םיענ:יא םשור התשע ₪
 ונצראב רכד הנתשנ אל םאה ?היצוטיטסנוק וגל ןיא כו, .ותנעוטו רז

 / חה

 ימינ ם/ ןונע לכ ילגרלו םונותג םירמוא * ,ונלש טנמלרפה ייפ לע .טלתוהש
 "..!?ץוחה ןמ הרזעל תונפל םיינמותוט

 קוחהש פ'עאו ,הלשממה לע םג םשור סונווה תואחמ ושע ןפוא לכב

, 

 ןהואיצוי יכ ףקות לכְב םישרור | הינודקמ ירגלובו םיעובשמ .רתוו הז רשאתנ

 - םימיב ..השעמ התשע .םרט רועו הכרד תא הלשממה תבשוח -וע ,הלועפל

 המכ ררועתנש ןויערה יכ ,תוימוקמה תוינידמ ,תורופסב אבנל םיברמ םינורחאה

 רמוע "תשלושמה תירכ,ל היקרוט לש התופרטצה ר"ע .הנורחאה. הנשב .םומעפ

 רוככ הזה השעמה ןתי ירה ,וז האוכנ םויקתת םנמא םאו ,הלועפל תאצל
 םנמאו .,"יאפוריאה טרצנוק,ל היקרוט סנכת ודו לע וכ ,םייקרוטה םיונירמהל

 םונינעל  תוכייש םהל שיש ,םירחא םימעט ינפמ  םגו הז םעטמ יכ ,רשפא
 הלפתה.יתב ד"ע קוחה תא הלועפל החע  איצוהלמ הלשממה הענמנ ,םיימונפ

 ,רפסח:יתב
 + ,ימינפ םולש .היקרוטל התע שורד לכ םדוק יכ
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 תא ..תוירובצה תורזנעה לע הניממה = רטסינ מה םינכה רכעש ףרוחב

 דובעב הקסע הדחוימ הדעו .ץראב הישעתה תמדק םשל אבה קוחהדתעצה

 .קפס וא ,טנמלרפהל תולעל העצהה הקיפסה אל ןמזחהרצוק ינפמ קר ,העצהה
 . גווו העצהמ םידחא םינמיס ירהו .טנמלרפה הרשאי אבה ףרוחבש

 םנוהש ,קוח כ והסונש הישעתל  תוינלבקו תשורחה-ותכ :'א ן מים |
 פ"הכל הנשב םיחרי 6 ךשמב םיקיפסמהו .(לבור 120000)- ת"ל .1500-ל הלוע
 .'ז ןמיסב ןלהל תורכזנד תויכזה לכמ םיגהנה ,םילעופ םירשעל הדובע

 ,(ר"חתב דופי ד'ע תונפל ךירצ חילאש) הילוה לש הצעומה .'ג ןמי ם

 | השקבה .הבשחנ רהא ןפואב ; םיחוי ינש ךשמב התעד תא תווחל תבייח

 5 .תלבוקמל
 . לובי ,םכרצ לכ  םיפסובט םניא השקבה התחדנ םליבשבש םימעטה םא

 | .הכלממה.תצעומל תונפל השקכה"שיגמ
 הרשואמ העדומ רופטל םיכירצ .ץוח-תוכלממ יניתנ םינלבקה .'ה ן ם יס

 ' םיקוחב "וכו = תשורחה-תיבל עגונב םה םידומ יכ ,לוסנוקה וא סצרא-ריצ .י"ע

 לכ .תא עורפל םה םיביוחתמשו ,קקחהל םידיתעהו ושכע םיררושה  ,םיינמותועה
 ה .הדעה לשו חכלממה לש םיפמה

 םיחמומה דבלמ = ,תשורחהיתיבבש םינומסהו םידיקפה לב .,'ו ןמיפ

 = ,םיחמומה שילש .םיכירצ הינשה הנשה ףוסב  .םינטותוע םיניתנ תויחל .םיכירצ

 < 0 יםינמותוע םיניתנ כ"ג תויהל םיחטומה תיצחמ--תישילשח הנשה ףוסבו

 7 :ולא תויבומ םינהנ תשורחה יתב .'1 ןמיפ

 םגודט ףסב ןיא  םנח םהל םינתנ הכלממהל םיכוישה תועקרקה ןמ (א

 תואצוה לכמ םירוטפ (הריבמ ירטש) "םינשוק,ה .םנוד םישמח דע דחא

 םסמ םורוטפ םילעופהו םודיקפה (ג .םמ = לכמ םירוטפ .םינינבהו תועקרקה (ב

 תונוכמו ןינב ירמוח (ד י"םיטנטפ,ה.סממ םה םורוטפ הוב 'אצווכ ,הסנכהה

 ?וחה רטוחה םא ('ה .לוכנה-סכממ .םירוטפ םהל  ךוישה לכו ל"וחמ םיאבומש

 רוטפ אוה ירה .הרוצ-יונשב םיתנש  ךשמב :ל"וחל .אצי אוהו  היקרוטב דבועו

 . .האצוהה םכממ
 ,'ב  םיפיעסב תורבונה  תויבזה לב

 0 ,םינש 15 ךשמב

 לש והיחמ יצחמ תוחפ תויהל .ךירצ יחה רמוחה ריחמ ,'ח ןמיס

 % .דבועמח .רמוחה
 תשורחהייתבב הל ףירצה לב תא תונקל תביחתמ הלשממה .'ט ן טיפ

 ו"טב  ל"וח תורוחפ ריחמ לע ולעו םהיתורוחס ריחמ םא וליפא  ,םינמותועה
 הינקה יאנתב הו ןמיס וסינכי הלשמטה לש םינושה םיפינפח לכו .האמל

 : :םהלש

 ךומסל ירכ ,המדא יחטש םנח תשורחח>יתכל :ןתת חלש-מה .'י ן מ ימ

 < ולת לורב-תולסמ ןינב לבא ,םהל םיבורקה םישיככהז לערבה.תולסמ לא םתוא

 : .הלשממה לש רחוימ .ןוישרב
 אנתה לכ ירחא םיאלממהו םיטיקה תשורחה:יתב לכ .א"י ןמיס

 , + 'ז ןמיפב תויונטה תויכוה ןמ םָינהנ הוה קוחב םירומאה

 ןמיסב הוה קוחה יאנת ירחא, תואלממה תונוש תוינלכק .ב"י | מיס

 .רחכת רשא תודחוימ תורוחספ לע " ןילופונומ , םג לבקל הנלכות
 םימייק תשורח יתב יטקידורפ םלואו .םינש 15 אוה ןילופונומה ןמו .הלשממה
 =ונומ חכב .רוסאל ןיא םנְו  ,ןילופונומ תעיכק י"ע ןיקוזנ תויהל םיכירצ םניא
 , .ל"וחמ םינימה םתוא תאבה ןילופ

 .:היקרוטב :םרקתהלו חתפתהל הושעתה הדיתע חו = קוח תעיבק י"ע
 ל ירעוט דועב הו קוחל םבל תא ונלש ןוהה ילעב ומישי רשפא

 8 .(אובי ףוס)

 תומייק הָו .ןטיפ לש "הו 'ד ,'ג

 ו וקומרח .א =



 ,תינויצה .היצררפה חכ יאב לש הריעוה ר"ע הרצקב ונערוה 27 רמונב
 התיהש

 .וז הדיעו ד"ע םידחא םינינעמ =
 שרוחל ז"יב תתפ רטסשנממ סופיירד ר"דה היצררפה לש רעוה שאר 2

 ופתתשה הריעוב .הילגנאכ תינויצה בצמ רבד לע רצק םואנב הריעוה תא ילוי
 ירוצ  ,ןעוואק ףסוו רמו ןיטשנבור רמ ,גרכנורג רמ ,סופיירד ר'רה :דעוה ירכח
 יגרובנידא ,לופרביל  ,סדיל ,יוגולג ,םהננומריב .רטסשנמ םירעה מ תודוגאה
 לש היפימוקה תאמ  םיריצ ינשו "הירבע,ה לש םיריצ ינש = ,קרוקו .ןילבוד

 ח"ודה ,יסנניפה ח"ודה תא רבזגה ארק הריעוה ההתפנש ירחא ,תמיק ןרקה -
 ירחא ,םהב לפטל יאדכ וניאו ,ראמ | םינטק םירפפמה  .םיפפאנה תא ןונע אל

 ירחא, :רמאל ,דעוה עיצמש היצולוזר חסונ ר"ויה ארק ,לבקתג ח"ןדה רשא *

 *םינומרקה םיבכמה, ןררואה .ר'ע תינולרבה היצנרפנוקה הטילחהש הטלחהה <.

 סופיי וד ר'ד = ,"םויהמ הלטב הילגנאב תינויצה היצררפה .יכ ,הריעוה הטילחמ < =

 םינוכמ ."םינומדקה םובכמה,  סנמא יכ < ,ןומאב היצולוזוה תא  םיעטמ

 רזומ רמו רטסג ר"דה ,ןמצייוו ר"דהש העשמ, | ,היצררפה תא סורהל םהישעמב
 תיציזופואה לש הזכרמ אוה השענ ,ןדרואה לש םדבכנ םירבחל ורחכנ

 ,תיציזופואה .לש המרגורפה תא ועיצח רשא םינושארה "םיככמה, ויה תמאבו -
 תחא  הפופכב "םיבכמה, םע רורל רשפא יאש םושמו ,יעישתה סרגנוקה לע =

 ןנמוקמ תא  בוזעל ונילע ןכל ,תויצרדפ יתשל תילגנאב םוקמ ןיאש םושמו
 ."ןדרואה,ל

 לע ריזחמ אוה ןב ,רצק םואנב היצולוזורה תא ךמוח ןעוואק ףפוי רמ :
 .ר"ויה לש ורבד
 תונקתב .הפי הלוע וניא ר"ויה ןודאה לש .וקומונ, ;דמלמ ר"ד ומ ,
 היצררפל רתאתהל םיאשר םולקוש םיפלא תשלש יב ,שוריפב רמאנ .ונתורדתפה

 ,םויקה תוכז םהל .שי םילקש םיפלא 'ג םיסונכמ "םיבכמה,ש ןמז לכ כ"או (הרחוי
 לפטל ושכע ורכזנ .עודמ ,ןיבהל .רשפא יאו ."יחרזמ,ה םג םייקתמ הזכ ןפואב

 שי םנמא ,םינש רשע ינפל רוע דפונ ןררואח ןה ."םיבכמה, לש םווקה תוכזב <
 שו ,תינילרבה הוצנרפנוקב וטלחנש םולשה תוטלחה לע  םוזגותמו םוסעוכ
 היצולוזרהל םעט רוע ןתונ הז רבר ןיא לבא .היציזופואה החצנ יב לע םיזגרתמ
 : ,ר"ויה עיצהש
 השלש םהל ןיא ןכ לע יכ ,םויקה תוכז םהל ןיא "םיבכמה, :גרבנורג רמ 5
 לבא םילק ש םיפלא השלש רעב םימלשמ םה יכ ,רבחה חמא ,םילקוש םיפלא

 זא וכ ."םיבכמה, זנב ומחלנ אל ול ,האמו ףלאל קר הלוע : םי ל ק ו ש ה רפסמ
 ,ונלש היצרדפה תא סורהל םיצור "םיככמה,, ישאר לכא וז היצולוזיר ונעצה אל =

 .ריתעב םייקתתש היצררפהל הל רשפא יא ולאכ םואנתבו
 עדוו ינניא ,ראמ ער תונויצה לש ימינפה כצמה |! ןעוואק ףסוי רמ :
 זאו ןמז הזיאל השפנל העונתה תא בוזעל ץוחג ,התעמ הב ךלנ ךודה תא
 לע יכ ,עדא םא ףא . היהיש המ היהי .יתרמשממ רטפתהל יתטלתה ,,,הארנ

 ,ןבומכ .  רטפתאו .יתער תא הנשא אל ונתעונתל הנכס אוכת יתורטפתה * ידי
 תורחתההל עגונבו ,רתוי לכוא אל תעב ... לב = ,ויח ימי לכ ינןוצ ראשא <

 היצררפה תאמ ללוש םיבכמה םוָיק יכ ,רמאל ילע ,םיבכמה,ו א היצרדפה ןיבש =
 אנ הסננ . םהל .רוזעל םינוכנ וגחנאו  "םיבכמה,, ודבעי ., םייקתהל .תלוביה תא =

 הולגנאב תונווצהל הל שי םא , רכד לופו ךוא הארנ זאו  היצררפה תא לטבל
 היצרדפח תא לטבנ אל.םא:ףא םייקתת אל -- ואל םאו ,בטומ םויקה חכ

 % ווננש
 הפסוה .ארוק גרבנורג-רמ . ןינמל היצולוזרה תא רימעהל | עיצמ ר"ןוה = =

 רעש אלא .היצררפת תא לטבל רכרה רקיעל חמיכסמ הדועוה :רמאל .היצולוזרהל

 ןפואב ראבי יכ וחוא םולאושו םצמוצמה לעופה רעוה לא םינופ ,השעמ השעוש =
 תחא היצרדפ הילגנאב היהתש ידכ ,םירבדה תא רדסל רשפא | ךיאה- ,ימשר
 תודובעה רתי לכלו סרגגוקה לא תוריחב רורפ ךרוצל , םילקש ץובקל הרחואמ
 ..תוינויצה

 ,ולבקתנו םומעפ יתש ןינמל. ורמעה הפסוההו היצולזרה =

 ולכקתנש רחאל רבכ םא .ונל ראבל השקכב = ר"ויה ונורא :דמלמ ר"ך = =

 דורה תא תשחכמ הפסוהה ןה ?אל וא היצררפה הלטב הפסוההו היצולוזרה |
 וצל

 הפסוהה םע היצולוורח תא (!תושילשח םעפב) ןינמל םידימעמ בוש
0 

 םיטרפ ,ונודנולה ונרפופ תאצרה פ"ע ,םירסומ ונא ושכע ..ןורנולב

. 

| 

 ןו .םגו .הפסוהה ילב היצולוזרה תא ןינמל = םירימעמ + ולכקתנ אלו
 4 , תלבקתמ

 ןירג ,סתרמשממ םירטפתמ גרכנורגו ןיטשניבור .,ןעוואק ,סופוירד ה"ה
 נווצ הדוכע םושב קלח אוה חקי אל "םיבכמה,, ומווקתי דוע לכ יכ ,ףיסומ
 :הרועוה הרמגנ הזבו

 ! וז העידי םיאצומ וגא "טלעוו,ה לש ןווחאה רטונב --
 תומס :דנלוהב בושח רפומ ןהכ 'קעי .רמ י"ע  רסונ רבעה שדוחב

 תרוכעב םש קופעלו לארשי ץראב לחנתהל םירמואה , םיריעצ ךנחל דסומה
 .הנוחמל  תוננגה העיגה רנלוהבש םושמ . רקב לודגב וא תועיטנב ,המדא
 " הל אצטת םרי רשא , םינוגה = םינננ וז  ץראב ךנחל | היהי רשפא . ההובג
 ןוידע אוה ןטק הוה שדחה  דפומה לש ושוכר . םהינג ירפל םיקוש שובכל
 מ רשא ,תפומל המריפ רוסיב ;עש יפל ותלועפ גוח תא םצמצי ךכיפלו
 טטש י"פעא , הז רסומ -- תמדאה תדוגע תרות תא ודמלוו םיכינחה ויחי

 שפא .רסומה תונקת יפ לע ,  -ומג ינויצ .יפוא ו/'כב ול ןיא ,תינויצ איה
 טנ םיטסרוטמה םיגוגדפה ןמ רחא . םינויצ יתלב םג הגהנהל ורחביש
 " .םונויצ 'תלב םגו םינויצ םג וסנכנ חקפסה דעוה לאו ,הגהנהה לא

 טול םונש שמחו  םירשע- הניאלמת .וו הנש בא שרוחל יעיבשב --
 רודה ינב ונינקסע ילודג ןיב ןושארה , ירוופיטנומ השמ 'ר .לש ותומ
 יואה בכוח קר אלו . לארשי ץראל ושפנ לכבו ובל לכב רוסמ היה ךשא
 " רנכו יראה תלואג ןויער .ןיעמ .םעפ רבכ :ובלב יב אלא , ירוופיטנומ היה
 ..ןוקח .תגחנה -- , לארשי .ץהאב עקהקה לע  םידוהי רומעהל .תובשחמ בשח
 ; ואב .תונקל .הרמאב . ,ירויפיטנומל.- םלוע .תבצמ דימעהל הצור  חימואלה
 הנשומה תא אורקלו םילעופ .הילע בישוהל תנט לע  ץרא  תרבכ לארשי
 "לכ וכ" ,םיחוטב ונא -- ."השמ תרכומ, רמאל ,  ירויפיטומ םש לע תאוה
 -תוקחלו  ץראה תלואגל םיגאודה לכו ירויפיטנומ ןורכו תא ריקוהל םיערויה
 לכ תא ּושעיו תיטואלה ןרקה תעצה לע וחמשי לארשי ץראב ידוהיה לעופה
 הנה ידיב .היהתש  ידכו הו ךרוצל תובדנה ימוכס ולדגיש ידב , םדיב רשא
 +הלועפל הבוטה התבשחמ תא .איצוהל תלוכיה תיטואלה ןרקה

 ' לש ןתרוכע תא רדסל הצפחב ,ןלקב לעופה רעוה לש הכשלה --
 | ישנה לש ןתדובעל זכרמ,  הרצי ,  ןדחאלו םושנה לש תוינויצה תודוגאה לכ
 \ תא תויטרפ תוינויצל םגו .תוינויצ לש תודוגאל .קיפסי הוה ןכרטה .,"תוינויצה
 יה הפירראה .רשפאש המ לכב ןהל רוועי םגו ןהל .תושורדה תועיריה
 +81 גנירעננילרראק ,ןייהו םא ןלעק , "ארויב-לארטנעצ סעשיטסינויצע

 ,'לאלצמ , ישעמ תריכמ ןילרבמ ףרודסקוב רמ י"ע חרדפנ ןגניסיקב --
 < ןיא םץה תוודש בהקב :ונל םיבתוכ ,בויק ךלפ ,ןילאממ --

 = תוחרה לכ .תובצע תנכוש םינפ לכ לע .םירכינ תוררועתהו םויח ינמיס
 . :ה מג לבא .תונויצה ןויערל םוקמ שי םגמא םיריעצה בל ברקב . םיאכודמ
 = .!תוחכב ןימאמ שיא ןיא , שיא ןיא השעמלו רבדל םה םיבהוא ,םה םיביספ

 4 .:. םימחרל םיקוקו םידבועה תשלש םינש םגו ,אוה

 = ןלופ ירע .לכבכ : ונל םיבתוכ  ,קצולפ ךלפ ,ןיווכאד מ --
 - תונוצה "הפיטנש, תעמ  וננויערל תובהלתהה  ונרועב פג הרבע  תונטקה
 ןיא םנמא ,הלוגס יריחיל ןינע תונויצה .התיה ואמו ,  םיסכודותרואה יניעב
 .בויק ונריעב ויה דקתשא . תישעמה ונתדובע לע םג ןנואתהל םיכירצ ונא
 "אנ לא לבא . ל"הקל "בור 110 ונחלש םידחא תועובש הז .םילקוש האמל

 . אצישכו ,םינשב וא דחא שיאב דימת היולת הדובעה :ונמצע תא המרנ
 תא לידגהל וניריב הלעי םאש ,ירה  ,הדובעה השלחנו רועה ןמ ןקפעה
 פיטיב .ונדסי וו הרטמלו , הדובעה םג לדגת םייטנגילטניאה וניתוחב רפסמ
 --יתוינויצה תודובעה לכ תא דובעת רשא ,םיריעצ לש הדוגא םינורחאה

 הונזא "שוקה תרהט, תסנכה תיבב אנליווב הכרעג זומתב ף'כב --

 רמו .בוכורב ,מ ,א רמ ןכרמה רבח ומאנ ,לצוה ר"דה חונמה ונגיהנמל

 / ,ןייטשנוולק .1
 גוקנמתל תווכזא  ןהב וכרענ יכ = ,ונל  םועידומ תובר םורעמ --

 + תונמה
 וכוע אל םש וכ ,ןגל םיכתוכ ,קסבטיוו ךלפ ,קפני ו ודמ --

 אוכת וז העירי לע םולכ םיפוסומ ונא ןיא . לצרה ר"רל הרכזא םוש םינויצה

 . המצע לע זורכתו

 .  .תימואתפה ותתימ רבד םהל עדוחב ,"םלועה, תכרעמו .זכרמה

 . .תברנמל וז המרגלט וחלש  ,ליבג . ךירגה ר"רה  ונרבח לש
 ..הפוטחה | ותריטפ ילגרל ראמ רע .םישערג, = :בובלב "רוחוו,ה



 .םיעיבמ ונא ,הירטסוא ידיחי לש ןונהה  ריצהו רקיה
 ,יזכרמה דעוה ,חונמה תחפשמ לש םרעצב ונתופתתשה

 רלוד 9 ונל חלש אקירפא םורדב רשא ןוטפיוקמ ןילטיג .* רמ .רב וש

 הלאו .צ"וח רעו רי לעש םולבנעיליל תפוק תבוטל ףסא רשא ,  ו

 ,רעברענ .י ; 'לוש 5 איב רעבלאס ,מ ,ךאש "י , ןיראווש 'י : םוברנ

 'ש ר"רו ןילטיג ,י ,ןאמפאה .ר , ןאמרקוצ .,מ ,רעטסיימ ל" ,טאטסעק

 ינשו רלוד 5 ה*ס 'לוש 2 א'ב ארופש .ש , ןאמגנילק .ב "ליש 8

- 
 .הָיְסְּורְּב

 ,"םיתמא .םיסור, בל לע םג תלבקתמ בשומה םוחת תא לטבל העצה

 םג "ןינאילבויקה, אב ןכ יכ הנה . לארשי תבהאב םרשחל ללב רש
 רתויו ,וגמז רבע רבכ םיחתה בוח יכ , רמואו םוחתה לוטב .תוכוב

 תולאשב בר רמוח םינפ ינינעל ןוירטסינימב תעכ םיפסאמ בשמה םו

 הבישיה תא םידוהיהל ריתהל הנוכנ הלשממה יכ ,תוטשפתמ תועומשה 1

 רתות יכ , ךכל דגנתת ףקוה לכב םלואו , הכלממה יבחר לבב  תורועגו
 + םירפכב בו

 הלשממה : וז הפפוה םג םינותעה םיאיבמ וללה תועידיה םע .רחי םלואו

 ינפל עיצהל ירכ  ,םירוהיה תלאשב  ןודה המודהש ,  הזב שמתשהל הו

 .םיעוב ק םיקוח ושכעמ הנייהת "ת 1 י ע ר א ה יאמ*תונקת,

 םושרגמו ןירה רמוח לכב "םוחתה תוכלהב , גהגתהל םיפיסומ החע"תעל\
 , םוחתל ןיוחמ תוירוהי תוחפשמ

 ירשו לבחה ירש לא הדוקפ יגטפקרוטה רוטנרבוג לריניגה חלש , עודוכ
 , ןטסקרוט תולובגמ הרבוב ידוהי שורוג רבדנ 1
 ןובלע תצק ,הארנכ ,אצמ ,  בוניאירבינ לריניגה , יפפכה לבחה רש |
 לריניגה לא תולדתשה שיגה ןכלו ,ם תג ומ א ליבשב קר םידוהי ףוחול
 לע םג םא יכ ,םירוהיה לע קר אל לח הזה רלוקריצה יהי יכ רוש
 , םאלפיא תד תא ולבקש םירוהיה וגויה --- *םוז"

 בוניאירביג לש ותולדתשהו ,וז הערל םיכסה  רוטנרבוג-לרינוגהו

 לש תוחפשמ תואמ וזיא םג  שרגהל םידמוע םירוהיה םע דהיו .

 תעב ירמגל ולבלבתג , ןינירב םיאיקב םגיאש , היסורב היצולופה ידיקפ
 , םורוהי לש הבישי:רתיהל עגונב תוגטקהו תולודגה תוכלהה  ילגרל הנו

 , תויכז לעב ,דדחא ירוהיב השעמ . הז ןינעב "זוירוק, םירפסמ םינותעה
 יכ ,אצמ 'קינדאירואה, ךא ,קסטוקריא ךלפב רשא ,בוכמרישמב רוגל אא
 לכב רוגל ויתויכז לע ידוהיה ול הארה רשאכו .  ריביפב תבשל ירוהיל רף

 םלואו , . . ינאש קסטוקריא ךלפ : רטושה הנע ,  הבקפומב וליפאו .היפור .תניזמ
 הנפ וז "הרומח הכלה,ב ומצע לע ךומסל הצר אל 'קיגדאירואה,ש 5 \
 קסטוקריא ךלפ םג יכ ,הנע רוטגרבוגהו .קסטוקריאב רוטנרבוגה לא המרגוש |

 +4. בשחו חיסור .תנירמ ל <

 , םיבר םידוחיו , "הבישי רתיה , תכלהב ריביפב הברה םירימחמ ללכב
 ורזגי אלש ידכ ,םתד תא רימהל םיפונא ,ריביסב םינוש תומוקמב ועקתשמש |

 רתפב הלאה םירמומה ןמ םיבר םירמוש , יסור .ןותע ירבד יפלו + תולג .םתילע
 הירוטפהה ,ןכא ..,י 1 ל ג ב הילע ורתו םנואמ קרש , תידוהיה הנומאה וקח תא

 -- [ תונשונו תרזוח וע

[ 
 ב

 .חולשל ותדובעמ .חונל אצוש םרוק קיפסה ירו ו ש הלכשהה:רט
 .רפסה יתבב םידוהי םודימלתל .תולבגה ןינעב םושדח ם

 לש וא םייטרפ רפס:יתבל עגוגב םידוהיל המרונ עבוק רחא  רלוקריצ
 הלאה רפסה"יתב לא ,הלשממה לש רפסהיתב תויכז םהל שיש ,תודוגא

 וסנכנש םירצונה םידימלתה רפסמ לא םאתהב קר  םידוהי םידימלת םילבקתמ
 .תאזה םודומלה-תנשב

 לש טניבקה וע העוכקה המרוגה תבוח תא ליטמ ינשה רלוקריצהו
 =סונימ תאמ ןוישר  ולכק םינוש םינמזבש ,רפסה-יתבמ הלא לע םג םורטסונומה
 ---.הלוגרה המרונה תא לידגהל הלכשהה םוירט

 2 ,םתונמוא ילגרל בוקרחב הבישי תוכז םהל שיש ,הכאלמ ילעבמ . םיבר
 ..,םירמוא םה םתשקבב ,תוקונות ידמלמ תויהל ןוישר תשקבב רוטנרבוגה לא ונפ
 5 <. הבישיה תוכז םהל תנתונה וז קרש ,םתונמוא רעב עירפי אל הז םקפע יכ
 :הגפ ןכלו ,ולא ןיעמ תושקב החוד םעל:רפסייתב לש רוטקרידה היה התע דע

 ןונעב גהנתהל ךיא הלאשב םינפה ינינעל ןוירטפינימה לא יכלפה רוטנרבוגה
 :תויהל םיאשר םתכאלמב םיקסועה ןינמואש ןידה קספנ יכ * ,םיעידומ ושבע .הז
 : , םירמלמ םג

 יםיקחמ וליחתהש , בו'ציררב יתרשמ ר'ע העיריה האבוה םרוקה רמונב
 םג "כ , םינותעה םיעירומ התע ., םידוהיל תולבגה ןינעב ןוטלשה ישעמ תא
 . ןולופב םומשיטנאה ישעמ תא םיקחמה םידוהי ואצמנ אשחאווב

 איצוהלו םירוהיה םע םחלהל תונורחאה םינשב ןילופב וליחתה , עודיכ
 דע הלבלכה יפגע לכמ םתוא קיחרהלו ןהב  וקיזחחש םהיתוסגופ תא םדימ
 ,רשפאש המכ

 םידוהיה םהילעופ תא ורטפש ,תואקייבפ ילעב ,םורוהי ןאצמנ הנהו
 טוגו לבל םינונחתב .ןילא ונפ םילעופהש ,םהמ רחאו , פמוקמב םירכנ וחקלו
 ורימהו וכל ,ילש תשרחה-תיבב ודבעתש םכנוצר :רמאו הנע , םהיפמ םמחל
 .םכתד תא

 ךותב בושח םראו "סקודותרוא, אוה ידוהי ותוא יכ , םיפיסומ םינותעהו
 ++ ,ותרע

 .תולדחשה שיגה , הפירואב יקררר דמלמ , ומש םינוק ,םידמלמה דחא
 :דאהש רחאל , קיר דמועה וגועמב םיגחה ימיב הלפת:תיב חותפל ול ושרוש
 יתולדחשהב םינפה ןוירטסינימ לא הנפ ,ןתשקב תא התחרה תימוקמה היצרטסינומ

 הלפתהתיב, םשב  "יטוירטאפ, הלפתהתיב הסידואב חותפל ןוישרה 1ל ןהני יכ
 : ,"תרלומהו רסיקה םולש דעב םיללפתמה תדוגאל

 .תחיתפ יכ , םינפה ינונעל רטסיגומה תאמ הבושת הלבקתנ הנה םלואו
 תדלומהו רפיקה םולשב הלפח .יכ ןעי ,  הרחוה אל "יטוירטפה, הלפתה-תיב
 --- + תויסנכה יתב לכב תכרעג

 לע .הקירמא יפוחב דאמ םירימחמ תוגורחאה םינשב וליחתה , עודוב

 טנרגימא תאמ שוררל ןיגהונ תורמוחה לכ רבלמו , היסורמ םיאבה םיטנרגימאה
 < , לקהל ןוגהוג ויה  ןוטסוולג ףוחב קרו . רלוד 25 לש םוכס תוחפל ול יהיש
 א"טי .תרבחל ףינסהו . םירגהמה יוברל וששח אל תימוררה הקירימאבש ינפמ
 , ןוטסוולגל םידוהיה םיטנרגימאה תא הגורחאה הגשב חלוש היה בויקב רשא
 .תוחפ אל הסינכה תוכלהב םירימחמ ןליחתה םש םג יכ , העורי הלבקתנ התע

 / הגורחאה העב םשל וחלשנש םיטנגרגימאה לכו , הקירמא יפוח רתיב רשאמ

 שוררלו רוקחל ןמלכוו ר"דה תא ןוטסוולגל חלוש א"טו ףיגס . םבקע לע .ובשוה

 א"טי תרבח הקספ ,ןיגעה ררבתי רשא דעו .הז יונשל ומרגש תובסה תא

 -- + ןוטסוולגל םיטגרגימא חלשל

 תאלמ סוי תא הלאה םימיב  גוחל ורמא גורפ ,ש ררושמה יריקומ
 םיכסה אל ררושמה םלואו , ביבחה ןטיפה לש תיתורפסה ותדובעל םינש םישלש
 " העשה איה התע אל, :רמוא אוה *,וואנ .דוא, ןותעב וכתכמבו , וז הגיגחל
 םא ךא ,יארוק רצמ הבח תעבה לכ ריקוהל ינא עדוי םנמא ,לבוו:יגח גוחל

 ףא םוחתה ךותכ םיפרשנה יפלא ןיב וא  בויקמ םישרוגמה תואמ ןיב אצמי
 << , שדוקה לולח .ןיעמל וז הער העשב ילבוי תגיגח תא בשוח ינא ,יארוקמ רחא
 ףוסוג התע:תעלו .  "יבל גח. תא גוחל דוע הוקא , ייח ימי םוהלא ךיראי םא

 2 + *ןגמע תדובע תא רעצ ךותמו יאשחב דובעל שיא שיא ונלוכ



 : ונל בהוכ , ןמ םהרבא רמ , הינמורמ ונרפוס
 התפהו האנש .סרקמכ לכה .יונש לכ אב אל הינמור ידוהו לש םכצמב 9

 ופסאנ .ןילאו , רחפמה תוכשל לש סרגנוק היה ןורחאה שרוחב =, םורבע לכש .

 רחסמל רטסינימה חתפ םרגנוקה תא :ץיראה לכמ םונמורה םירחוסה חכ:יאב

 םימיל רחפמה ןמ םאיצוהל ךיא תוצעבו "םירזה, דגנכ השרדב --- הושעתו

 ישעמב תושעל ןרהמיו "םתיבלב םירשיה, סרגנוקה ירבח ואר תאו תא ,ואובי

 םחלהל ךיאה ,תועצהה וקספ אל ופופ רעו סרגנוקה תישארמו  ,רטסינימה

 קיזחי ןעמל .הינמור  ירוהיל ופסכמ .רחשמה,, ,סנאיללאה לע  ורבד , םידוהיב

 ,תאזכ רשכ תעשב |, גוהנכ לכה---'וכו "וכו "םינמורה ץיראה יתרזא דגנ דמעמ

 רחפמה תא ררחשל ידכ ושענ רבכש  תונויסנה תא ריכזה" םג וחבש אל

 םוטנדוטפה ודי לע םינש וזיא ינפל יסאיב וכרענש תוערפה ןה אלה --- ינמוהח =

 ,+  ן'בו ןיבמהו עמשי עמושה : תרמוא תאז ,המואה ירוחב =

 ודמע . הימדקאה ירבחמ דחא טשרקובב תמ םיטעומ םימי ינפל ל

 ירכ , ונעדוימ אגרוי תא תמה םיקמב | ובישוהו הירבחו הימדקאה ילהנמ

 ןיאש ,וז המב לעמ םג וחור לע הלועה לככ םורוהיה לע רברל לכוי החעמש

 הריהבה תא החמש תעורתב הלבק תינותעה ,הינמורכ הנממ הבושחתו החָובג ,

 התעמ יכ ,וריעה ועשעמו אגרויל םידגנתמה םירפוטה ןמ םידחא קרו ,תאזה =

 , ךכל .ןמזה ול רסחיש ינפמ , תימשיטנאה ותד ובעמ לודחל אגרוו חיהי חרכומ 6

 -- ! םיפי ןימוחנת . הימרקאה ינונעב היהי דורט ןכ לע יב

 ה +

 :לובב תימשיטנאה : עונתה תורבגהה רבד "םלועה,, ."יארוקל עודו רבב = =

 תונויסנ איהה הנירמב ושענ יכ , םינותעב תועידי ואב םינורחאה םימיב , הירג =

 לא ובתכמב (הירגלזכב ללוכה בר) זיירפנרהא .מ ר"רה םלואו ,"םימורגופ, לש

 אלא ווה אל יב ,רמואו ולאה תועומשה תא שיחכמ "ןעכעל  רעזגוא, ןותעה <

 םיניתע קרו . תובירה תא ףכית תטיקשה הלשממהו תורגת לש  םידדוב .םורקמ |

 םומעה ןוב הבוא .ליטהל הנונב -וא היצפניס םשל "תזארונה תועומשה, תא ודב =

 .,.םולשב :ןרחו םויחה

 ,.תוערפ ישעמ .ד'ע םיעידומ סרפב .תודחא םירעמ רככ אל הז ו

 ,איהה ץיראה ירוהיב
 ידוהי ןיב הלפגש .הלק הרגת תוערפה \ תישאר .התיה .םוקמ לכב  גוהנב =

 ידוהיב הבר  תוירזבאב םקנש ,לודג ןומה ףסאנ הרהמ רע ךא ,ימלשומו <

 .זובלו לולשל  םהיתויונחז םידוהיה יתב לע ולפנתה ךכ רחאו ,שפנ והוחצר

 שרחה רטשמה לא הזע הביא םבלב םורמושה  .,םימלשומה \ םינחכה

 םדיל אכה .הרקמ לכב םושמתשמ , ןומהה לע ןוטלשה תא םתאמ לטנש , סרפב

 , םידזהיב
 + בוחרה לא תאצל םרהפב ,םהיתבב םירוגס םידוהיה ויה םידחא םומי

 -- :תוערפה תא קיספהל רבדה הל/ אבצ ישנאו םירטוש ואבש ירחא ךא

 םימיב המסרפ "הלהק, םשב הארקנה קרא:וינב תירוהיה .תורדתסהה

 םידוהיה לע הנגהה דבלמ , המויקל הנושארה הנש ג- היתולועפ ד"ע ה"וד הלאה =

 ,םידוהיה ייתב םוימינפ םיגוקתב הברה הקסע , םוימשיטנאה לש תולילעה ינפמ

 הדחתוימ הדעו הרסונ ןכלו ,יתד ךונח םולבקמ םניא םירזהי םירלי לש לודג

 רלוד 75.000 הדי תחת שי רבב וז תולכתלו ,הזה רבדה תא ןקתל

 לש  םייתדה םיגינעה לע קפל "םונכרה דעו, רסונ "הלהקה, י"ע /

 תלודג הלהקל תונטקה תולהקה תא רחי רכחל לדתשמ הזה דעוהו , םידוחוה |

 .הפי תררוסמ תחא
 ירמוש םודוהול ריתמה ,טנמלרפב קוח לבוקו יכ ,  תלדתשמ "הלהקה,

 ..ןושארה םויב  ןתמבו אשמב קוסעל תבש
 הריתע איהו ,"הלהקה, תעדב ולע תיבוט תובשחמ הבוהו הכרה רעו

 -- + לעופה .לא .ןאיצוהל

 כ
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 ,בור יכ ,"הלהקה, רעו אצמ לארשי ידלי לש ךונחה תודא לע ושרדו ורקחב

 עהוה) עםסתקהשנה 2. מת מה דק :

 מ 5

 הודפול  קוצינואה  ךרוע = ,רנניז = רודוזיי< ר"דה
 ו :נע + ורפס לעפמ תודא לע טקפסורפ הלאה םומיב םסרפ | ,תילגנא
 תוולביכ, .םשכ .לורג רפס אוצוהל רמיא  רגנוז ד"דה . תושעל שגנ
 רש ןג ,הזה לודגה רפסה ."שרקה יסתכ רחאל תורוהיה תורפסה
 / תוידוהיה תויתורפסה  תוריציה  רחבממ םוקרפ ליבו = ,םיכרכ
 . , קילאיב .ירישו ןיקסנלומס > ירופסב הלכו שררמהו דומלתה
 1 וריקמה סנושלב ופפרוו םירבדה .םידומע תואמ שמח לובו הזה רפסה
 וז האצו ה יכ , ךרועה רמוא יתורפסה רמוחה תריחבל עגונב . ילגנא
 ה -= + תויצרנטו תויתוגלפמ , לכמ

 ומ גארפב הרצי "ןמהיבב םירוהיה תוקיתע תרימשל הדוגאה,
 ותל םיענונה םיקיתעה םורבדה 'תא רוצנלו ףופאל ותילכתש

 איה גאיפ הנה |, עוריכ

 , ידוהי

 + תאזה ריעב םידוהיה
 , תוקיתע .רתויה

 תוודוהיה תולהקה ןמ תחא

 רפוע "ןשיה ריעה, .קלח היה רפסמ םינש ינפל רעו
 ה וטמה לש םירצהו םימוקעה תובוחרה ןסרהנ ןווחאה ןמזב קרו
 מ ,ךרע :ייקי תונורכז א הברה םירוהיה | עורב" וראשנ רוע םלואו
 , רועו קיתעה ןימלעה תיב ,להקה תיב , "להושיינטלא , קיתעה תסנכה

 שוש םיצפחה לכל ןורכז ריאשהל הזה שרחה םואיזומה אב התעו
 \ םוובר .םזאיזומב ופסאנ רבכ . ןחכשיו ורבאי לבל | ,ירוטסיה ךרע
 גש .השורק ישימשת , םולכ ,םיבתכ ,הרשע:ששה האמה תוגשמ םאצומש

 ינג לע .ןמא ישעמ תוקיתע בהז תוהונמ ,בשוח ישעמ תויסנכ
 תייופפ .המכו המכ , גארפב לארשי  ילודג לש תונומת  תויולת םואוזומה
 , םואוזומב תרמשמל ורסמנ םיקיתע

 ולידגהל הנוכנ הרונאה ךא ,רעצמ הזה םואיוומה תישאו
 = --,ךועה-בר .דפומל

 תאוה ריעב םירוהיה עברב ייכ = ,םיעידומ  ןודנולמ
 .תעכ ךא ,יערא ןורטאית קר םש היה התע רע ,ידוהי ןורטאות

 'דופיה  ןוהה .תוינמ לש קסע היהי הזה קסעה .עבק .ותוא תושעל
 ה איה הינמה .ש"ל ףלא רשע םינשל העצהה יפל הלעי הרבחה
 יתה .ןינב רבד .התונקל ולכוי םידוהיה םינומההש ידכ ,תחא וורטיל
 --יםש תוידוהיה תונובשב הבר תחמשב לבקתג ;ודנולב

 מ ושכע הנד הילרטסוא תלשממ יכ ,םיעידומ םיבר | םינותע
 ושה יטרפ .םירדונ םידוהי ןוילמל לודג ץרא | לבח תוצקהל ליבגנו
 : --.ןיידע ומסרפתנ אל תאוה

 ןנהל הקירמאב טנבלרפה תדעו ינפל האבש ,היצטופירהב - -

 ושוב = ,יאקירמאה ירוהיה דעוה,, ירבח ופתתשנ אל , םיפורה  םירוהיה ינינע

 םסוופמה ןקסעה ,דעוה שאר אצי "הלהקה, ירבה לש הנורחאה

 הש  תוהחא םינש הז, :וז תוקלתסהל םיקומנה תא ראבל , לשרמ

 ;ממ  ליבגת אל יב | , לרתשמו  הקירמא יניתנ  םידוהיה תלאשב קסוע

 .הלומעת לבו , יטמולפוד ןתמו-אשמ להנתמ הז ןודנב ..םהיתויכז תא .היפור

 / קנה .היסורבש םישורגהל עגונב . ליעוהל אלו קיזהל ;ר הלולע יבמופ

 החא הכלממ לש = םיימינפ םינינעב ברעתהל תואשר הקירמא תלשממ

 0 ,'תלעות םוש הנאיבת אל הפ ל:קנש תויצולוזירה לכש םג המו

 םונתה ןמ שיא השעי לבל מלחה ,  הזה .רואבה עמשנש ירחא

 רעה. סע הלחת : ךלמה ילבמ , םידוהיה תלאשב דעצ םוש "הלהקה, לש

 8 --- י"יאקירימאה ידוהיה

 גרבדלונ + ,' .איצומה

 סה ₪. ה. 0 תה
 ,בונאיורד ,א ךרשו
.1/8808 .] .4 05 6 



 .."המידק, תואצש
 , ע"רת  תנשל "המידק חול,ה . לש ולרוגב . התלע

 תועובש .השלש | םינש .ךשמב :יכ דע = ,גרברלוג 5
 לע  האבש  הבשל  תרקבה  םג  ,הזה "חולה, ןמ |

 .עבק תאצוה "חולה, תא תושעל "המידק, תאצוה תא הרווע

 ישומשה רמחה רבלמ ,ליכו (1910---11) אע"רח תנשל "המודק

 :וללה תוקל

 .הקיטסיטטסל הקלחמ
 תוידוהיה תולהקה (ב .ץראה רודכ לכ  ינפ לע םודוהוה

 בשומ ((ד ,םירוהיה לש היצרגימיאהו היצרגימאה תוחול (ג ,םלועת

 םהושעמ יפל היסורב  םירוהיה  םיבשותה (ה * .םובלפה פל

 ייחב םידוהיה תופתתשה (ו = ,םירבדה פחי .םוחיכומ :תוחול ש

 םיבשותה (ה  .אכצה תדוכעב םירוהיה תופתתשה (ז .,בשומה

 ,הינמרג ,ןרגנוא-הירטסואב םידוהיה (ט .םהלש תודמעמה פל

 + םהו:תלשמו .םהו

 .תודסומ

 :הירטסוא ,היסור ירוהי .ינינעב םיקסועה תורסומ (ב  .לארשו לל

 .םייאניתשלפהו םיינויצה תורסומה רזאת (ג + ונמוגו ה\

 , תינויצו תידוהי  היגולונורב .ןוז
 ,לארשי-ץראב תוידוהיה תובשומה לש רצק רו

 תירוהיה תימואלה העונתב םיבושחה םינקפעה לש תורצק תוחלו

 . הלאה םינקסעה ימגתפ

 .םימסרופמ .רתויה םירוהיה םעה"יריש לש תואחטונה

 :תוצראה לכב םינויצהו םידוהיה םינותעה תמוש

 .ןהיתוצראל תוינויצה תוצובקהו .תויצרדפה .לש תזאסורדאה חמוש
 .םיינויצה ו לש םינופוקהז תוינמה לש רוחמה

 =- וסקא 0 פאק 5 הלשלה ול'כ 0 ריח

 םע 'ר.6--וסקא 60 - ,חלשמה .םע :8,60---.סקא 5 " חלש
 ,רלפמסקאה 'ק 10--.סקא 500 ,חלשמה םע "'ר 1-8
 .: תועדומ :ריחמ

 .ר 19--רומע יצח .ר 90---םינפה ר ח א תועדומ לש דחא רומ

 .עברה 'ר 15 ,יצחה 'ר 25 ,דומעה 'ר 40---ע צ מ א ב וא םונפה יג פל
 ,הרבעש הנשב  הרקש 'ומכ ,הולשמב תונקיד<ואמ = ענמהל ומ

 "המידק, .תאצוה התע .תשקבמ | ,ןמז רוחאבו  רחא .תבב תונמזז
 ,סהותונמזה תא חולשלו םורקהלו רשפאה לכב םוזירז תויהל

 ' .טסוגואב 15 .םוי אוה .תנעדומ תלבקל ןורחאה
 םיחלוש ונא  ךליאו  ,סקא  הרשעמ ; םינמוזמב קר תולבקתט תונמוח

 :.לש ותסירדא יפ לע הלשל .ךירצ ףסכ לש < תואהמה
 ₪. תי [0ת6ה60קזע, םוותסמוה.

 0 0000000 קודקרה תעידיו ק'הכ תנבה תלעות
 "ביתנ .םלפי, .'פאק 5% ק"הכ ירואבב השרה ךרד ּ
 "םילעפה  תוחול, פאק 89 .("לולפמ,ה לע  תורעה רותנ קו

 ידו לע פאק 61 רחי םתשלש  ,'פאק של (קודקדה תמל
 (יחור ירפ;- "לעפה  תובסמ,ו "םשה תובסמ,, םירפסה נישה
 כ"ור :1/ ריחמב = ;ונויח :,בוצקה םריחממ 'צורפ 15 לש
 חולשמבו ,'פאק .%---נינבו ,'פאק ל תפסוהב  ,תוירחאב 7

 :יתבתב .  ריחמהמ .עבה .ירכ :ק"ד 5
 ו ל םחהמהה) 3התההפההמ 09

 לקנערפ לארשי ןם לאיחי = ץֶראנוש רכשי חל

 םישראמ

 פודאר 1

0... 
| | , 

 . רשאב

 קר .ותש
 יי .

 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 9 שיש- "לרב , -ש-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לורבה רוסי .תא ליכמ
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה דוסיו .. םיאפורה לש םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םדה תאי רהטל ידכ
 .תונייה ראש לכמ רתויב לוזו .רתויב ליעומו םינטקלו .םילורנל

6+ 
 ,הפידואו יושרו "למרכ,, תרבח לצא הריכמה
 ולר שר רב

 - יעלעדנעמ,
 ןעבעגוצפיורא וצ ןעטערט רימ םאד ,,טנאקעב טימרעיה ןעבאמ רומ

 ןעדויו םעד ןופ םּ ּואעליבו ןי םוצ ,ןעבארפש ערעדנא ןיא ןוא שידוי ןיא

 (שפיוטאוגא יש םירפס רכומ עלערנעמ 'ר
 = ןופ :טויצ ךעצנאג רעד ןיא ןעבעירשעג טאה רע םאוו , עקרעוו ענייז עלא
 טעוו סאוו ,.םואעליבוי ןעגורהעי 75 ןייז .וצ--,טויקנימעט רעשירארעטיל ןווז
 א .שודוי ןוא .ןעניישרע טעוו ,רהאי סעויד רעבמעצעד  טאנאמ ןיא ןייז
 טרעפעבעגסיוא ןוא טייבראעכרעביא רעדנעב 14--19 ןופ עבאגסיוא.טבארפ

 ( 5, עבלעוא | ךיוא סעד ןיא .,תופפוה | עויג  לעיפ .טימ טסבלעו ןערויו ם'נופ
 0 א" ךיוא יו ,ןעוועג טקוררעג טיג לאמנויק טצעי ויב ךאנ ןענעו סאוו
 יעב 9 םהיא ןעגעוו ןעלקיטרא.קיטירק  ןוא .רבחמ םעד  ןופ עיפארגאיב
 . רעלעטשטפירש .עטטהיר

 .או .ריו ,רעצעורעביא ןוא רעבעגסיורעה עלא ןָענרֶשּוו ןוא ןטעב רומ
 רכומ ילעדנעמ ןופ  עקרעוו יר ןעצמעורעביא טינ .ןוא ןעקורד :טינ ןעל
 = ."עלערנעמ , גאלרעפ ןופ שינביולרע א .ןהא (ץיוואמארבא י"ש) םירפס
 :" ןוא ןעפיוק וצ טיג ,רעפיוק.טאווירפ ןוא רעלדנעהכוב עלא רימ = ןעטעב ךיוא
 ,"םירפס הכומ .עלערנעמ, ןעדויו םעד ןופ ךוב םוש ןייק ןעפיוקרעפ וצ טיג
 , "עלעדנעמ, .גאלרעפ ןופ  עמריפ רעד רעטנוא טקורדענ טינ ןענעו םאוו
 : ןיא קרעוו  םעלעדנעמ 'ר/ ןעצטעורעביא ןוא 'ןעקורד ןופ עטבער עלא .ןעד
 ( =. (צ .רונ ו ןערעהעג רעדנעל ערעדנא .ןוא .אקירעמא ,  אפארויא

 !"עלעדנעמ, גאלרעפ םעד
 סעלערגעמ 'ר .ןופ ןעניישרע םער .ןעגעוו ןעטקעפסארפ עבילרהיפסיוא

 ל .ןערעוו טבילטנעפערעפ ךילצרוק ןעלעוו עקרעו,
 < נא ויד" ןצ .ךיו ןקדנעוו וצ ,ןעטייהנעגעלעגנא-סטפעשעג עלא .ןענעוו

 !ןעסערדא.עדנעגלאפ טיול נאלרעפ ןופ רערהיפ
 .(רבחמ ןופ סערויא) .ץיוואמארבא ,א .ר*ר : אנליוו ןיא
 .פמאק טע נרעבנעטיוי ,יקסדיק ,"סערגארפ, גאלרעפ : יושראוו ןיא
 - , .קרעבערש .ש  גנולדנאהבוב -/ : אנליוו ןיא
 = .פמאק םע- גרעבנעטיוו ,יקסדיל "פסערגארפ : אקירעמא ןוא

.1 0 0 1 

 0 : ו
 ןלעקב ."1271))\ 77, לש תכרעמה

 ד ]מ 8/8. 3 011תפ סודות 81, 1460. ,,1כ16 076"

 , הנליוב "םלועה,, ליבשב .תועדומו םימתוח תלבקמ

 '' תא חולשל .םילוכי  הינמרגו  הירגנוא-הירטסוא תונידמ .יבשוי

 ו ) ראוהה תדועת יספוט ירי לע םתטיתח ימד
 " תאצוהב ו"יע .םיצטקמו .ל'גה .תכרעמה תבזתכ' םש לע םיכורעה
 :<(ריע .לכב ראורה-תקולחמ יע םנ םותחל  רשפא) \ , הטסופה



 ץיקה ימיב ₪ ₪ ₪

 ,םויה םוחכ : ,םידנרגהו תוריפה יופרש העשב

 לוקלק .:איבהל :לולע .המחה "תומוכש  תסופיונש והיא .לכ .ללכבו
 הסונמו הקודב הפורת ךל ןיא ,הביקז
 ,"לאפר-ןם,.יתפרצה ןייה

 רתוי
 וא הת םוכב גוזמ

 בישמ : ,ףוגה תא קזחמ .הביקה תואירבל .ליעומ
 .ןואמצה תא רבשמו : חורה

 ןוסוחח הווה פומה 09-23 39ת5, ₪10 ם, נסו | 0 3זו8]
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 + תירבעה תוברתלו הפש? תורדתסה
 רואל אצה ,

 ,ןילרבב תירבעה תוברחלו הפשל הדיעוה לש ,
 לש תואצרההו םימיאנה תא םג הדיעוה לש מ"ומה לכ תא ללוכ
 ,ןיקצומ .ל רמ. ,רבוב ןיטרמ רייד ,ךוומימ רד 'פורפ ,טנב ה"ד ברח
 ,ןוזניסומ ר"דו ןיטנרולפ רמ ,ןמרפוס רמ ,רנזולק .י ר"ד ,טכנ ,י ר"ד

 ,רומע 8% הקיזחמו רודהב הםפדנ תרבחמה
 -- 'פוק 41 וטרופ םע ,'פוק 35 הריחמ ---

 ..וטרופמ רוטפ םירלפמסכא הרשע הנוקה
 :"ףסאיחא, תרבח לצא ישארה רכממה
88 ,* 13180800 138050780 

 70ע|גש .,10ם1888[%) \(הזפטןפט;
 .השרו ,"הישות, .תאצוה לצא םגו

 תישילש הנש \
 רווצמ עובש ןותע

 ינבלו .םידליל תוקוניהל
 ,םירוענה : :

 6  .םידימלתל ורבע-יפור ןולמ :םרפ 9
 הו ךרעבו 'פאק 60 רוע ל"וחב ;כ"ור ₪ הנשל ןותעה ריחס

 0 כ הנע .עברל) צהל , 0
 :הפורדאה

 6הדוה ,,[ החקסאוווו'מ
 60803610 .,1130ז0021* ל

 יו
 ו

 כ ' ,םימחה

 תורהנב תוצחרתהה

 \ לש הנטק תנצנצמ
 הזה הקשמה .םימ
 דדועמ ,שפנה תא

 ו

 שוש 0
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 נו עמ ןופ

 רהֶאי ןָעְּבלַאה ןָעמְנווצ םַעַד .ףיוא
 גנוטיוצ רעשודוי רָעכְילגְעט רָעד ףווא

 ; "םלעוו עיינ ירש - , עפ | רָעפְרה

 וררעמול  ץדנעבלָאפ רָעְועְל ץרהיא שעיג "טלעוו עיינ יד,
 : סַעיִמָעְרּפ

 ןעמפורש עשודוי (ןעגיב.קוד 260) רעִדנָעִּב 2 (א
 נב .עלולרחעי.בלאה ןוא עבולרהעי רפ) ןאמשיר פ דוד
 : : . (חנשב 1 עפולרהָעי בלאה .,רָעַדְנָעְּב עדווב עפולרהַעי

 5 ועטפירש ןעגווב קורד 10) רע דנ ָע ב 2 שרוח ןָעַרָעִי (ב
 / .רָעְלְעמשמפירש ץעשידוי עטסַעב וד

 : ןָענְעְושרָע .ןיוש ןָעְנָעּו טצָעי ווב
 ,ןעטפירש ם'גרעבנעסייוו מ ,א רָעְדְעִב 2

 .ןעטפירש ס'יכנא ,י רז |
 ןעטפירש ם'חעלצינש רּוטרא .

 מע רעוגוא ךרוד ןעמּוקָעּב רָעוְעל רֶעַדָעְי ןָאְק  םַעַ רָעְסיוא <
 , ל א ממ (רעפוב.רהעל רָעסיוא) רעב .וילרעלא

 .ע6- .40%0 ןיב 25 ןופ טאבאר -נ
 :ץ ל ממ רעעל .ערהיא ןענעוד ףייא לנו "טלעוו עיינ יד,

 וטפרעוא "טלעוו מנ יד, שָעְוו קָעווצ םעְד ןצ .שרֶאו ןעגוד
 ףולמדעמש ןּוא מדעמש ץלעופ ןיא רָעועְל ערהיא

 דער ןוא ןָעְרְטמקעל עשודוו עמסָעב וד ףרוד ןעגנוזעלראפ
 על ןוא ןֶעטנָענָאּבַא ץרהיא ףיוא שג *טלעוו עיינ ידק :
 100 ןופ עמוס א ףויא ןעסִילָאּפ עטלהַאצָענניוצ (19) ןהָעצנַנ וז

 ,לכוה 100 ףווא .פולפ רַעְדְעִי ןָעפולָאפ עפנלטאנָאמ 12 : ונייהר |
 אפ רָעדְעי .ןָעסְולָאפ עפולרחַעי-לָעמרְעופ 4 | לבור 1900 ןָעמו
 פ רעד ,ןעסולָטפ עפולרהָעי.בלאה 2 ; לבור 800 ןָעמָוצ ,יר 0
 ;300 ףיוא ולָאּפ רָעְּנלרהְעַ-1 ; לבור 600 ןָעמַּוצ ,לבור 800 ףיוא

 : רָעְרֶא "טלעוו עיינ יד, ןופ טנָעְנָאּבַא רָעּבולמאנָאמ רֶעדְעי
 יא עב רָערֶא ץיצקאדָער ןיט ראפ יז ןֶעְלָעמש וא ןָערָעַמּונ 30 ןֶא ןָעלמָאז
 | ןפלָאפִדג ץמלהָטצְענייש 15 ןעמּוקָעב וצ ןָעסנאש טה ןָעטנָעב ַערָע
 ש עַד ץוח 8 מטה .טנָעְנָאבְא רָעְבְולרהָעְי.לָעַארְעַופ רַעַדְעְי ; לבור 0
 רעבולרהעובלאה רָעַדָעְי ן לבור 200 ףיוא רָעְדָעְי ,ןָעסילֶאּפ 4 ףֶאְנ וצ
 ןעסלאפיןדב 9 ףֶאג ןָעמּוקָעְּב וצ ןָעסנַאש ,םֶעַד רָעסיוא ,ףֶטנ טֶטה טנָע
 ךֶּו םעדרעסיוא ןַעְבָאה ןָעַטנָעְנָאּבַא עבולרהָעְי וד + לכור 800 ּוצ רעד
 0 .לבוה 500 ןּופ םָיְלֶאּפןדנ ןעמסָערג םָעַד ףיוא ןָעַס

 וברעמעפ רעד ןופ טלהָאצָעגסייא ןַעְרָעו עלו ןָעסולֶטּפ עלא יד
 + 1858 הי ןיא טָעדנרגעג) טפאשלעועג-ץנארוקעסא רעג
 וקצרער יד ער ,ןֶעְבָאה משיג תואצוה ןטק טָעוו .סולָאּפ ןופ רָעְמְומנָעגיא
 / , עמוס עצנאג ור ןייא טלהַאצ

 ןמל טב ו ר,, ןופ ומרפ-סמנָעמָעְנאּבִא
 רי לָעטְרָעְפ ₪ 8 ראי ה א 8 א א
 | .יִפָאק 50 שדוח ₪ ,לבור 0

 'לגוו 6 רהֶאי בלאה ₪ , לבור 19 ראי ₪ : ףולנָעמ ןָעקוש וצ : דנאלסיוא
 לבור 1,20 שרוח ₪ ,לבּוה 8 רהָאי לָעטרֶעַופ ₪

 ,רהאי בלה 8 'ר 9 רהָאי א + ףילטנָעכָעוו לֶאמ 3 ןָעְקוש רצ = .,
 0% י'ר 1 שדוח א ,'ר 2,95 רהָשי לָעמְרְעְופ 8 ,'ר 0

 9% :סערדא
 = פתמתודוה דד דד ג 1 101 ךכ<* הדהמה 08.

 ;דנאלסור

 < תוטגשסה .,סזפ .אסחמ רח ממד <, וזגזפלהוזפ , 310 58.
0 



 הנש
 "תיעיבר .

 ./ 0 "עץ  תוטב-טלקמ שוברל | תפאוש | תונויצה %
 .לאושי  ץראב לארשי םעל יולג-טפשמ

 .(ליוכ תמלגולפ)

 רכע [
 .ישימח םוי

 ועובש
 לכב אצוי

 1 ןכת ה

 .הפצמה לע

 ,ירויפיטנומ השמ 'ר (א .

 ,'ץקה, תא םיקחודה (ב
 . .;הנושארה .תושננתהה (ג

 ל | ,(ףס-=2) .וישרודו .רוד

 ל , ;ןהכ .םקעי 0 ,(ריש) .םיפשכ-לגעמ 8

 ּ , 2" םֶאר א < ,םינותעב 6 ]

 2 ;ןקשריה .צ : .(ץו) "ןרצול. | 4 .

 .רלפנרב .ש .ר"ח ,(אי) ברעמב תיעדמה תורפסה 8
 ; : ,ינומרח א י .(ףוס--8) היקרוטמ םיבתכמ 6%

 . : ְ + תונויצב 8

 , ה ,היסורב 9
 , בוכורב ,מ 8 : .(ןוטילופ .תלופמה תחתמ 0 /-

 כ ּ 9 = ה |

 ' / פק 88 שרחלו ,לכור 1 הנש עברל ,לכור % הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל ; היפורג *םלועה  רחפ

 ,רלוד 5 5/ג הפירימאב ,גניליש 9- הילגנאב , קרשמ 9  הינמרגב , םירתכ 10  היראגנוא-הירשסואב :  ל"וחפ ן

 < .הנש עברלו יצחל הו ןובשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראצ

 . ..8 30 הסירדאה יונש דעב

 יו )
 \  י'ק 40 םידומעה ראש לעו ,'פוק 80 ןושארה דמעה לע -- .םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לב רעב :תוקדומ וחפ

=: 

 , \ :הפירדאה

 6תמתב]ה ,]הסהתעמ", )אהמהה, 01ץהתמתאש 00התהצסתהה 8. 1| 0608200 מ .,1130]ג2ם', ]מג |

 : 6 פאק 10 היל ג לכ הזחמ 5 -- .\%
 ל



 הנשה ףופ דע ילוימ --- תלבק תכשמ

 == לוע ==
 (לארשיב, רובצה ינקסעו םירפופה יבוט .תופתתשהב הנליוב אצוי ירבע ןועובש)

 ' תושידרהו םינינקה .לע ןגהל ,הלואגהו היחתה ןויער לש ואטבמ ילכ תויהל ,ול הותהש וכרדמ רופי אל "םלועה
 ,ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה .םעה לש םיימואלה

 :"םלועה,ב םיאבה םיידימתה םיקרפה המה הלאו
 השענה לכ .לע .תוריקס | ,קוחרמו בורקמ םינינעה = רבדב .תורצק תוריקס  ,הפצמה לע (א

 .ויתורייעו .לארשי .קרפה לע. םידמועה
 ,םינותעב (.ח : .ןמזה תולאשב םירמאמ = (,ב

 . לארשי .ץראמ .םיבתבמ מ ,ערמ ירמאמ |
 .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (.י .תונויצה ינינע רע .םירמאמ =(

 ,היסורב ., י"אב ,תונויצב :: תויעובש תופקשה (,אי תומרה < , םיריש = , םירופס = : הקיטסירטלב וה 8
 .תויפרנוילביב תומישר (,בי ,םינוטיליפו

 . תויתורפס תועידי :(.גי , ,תורפס ינינעב .תוריקפו תרוקב ירמאמ = 4

 :"םלועה,ב התע דע. ופתתשה רשא ,םירפוסה המה הלאו

 ןויטשנרב ,היבוט:רב = ,ר"ד ,ש .רלפנרב ,בהובָא ,,ב רשא ,,ד .ןרהנייא ,ןמא ,.מ .ןוקשיסוא ,םעה:רחא
 ,רזעילא-ןב ,ר"ד: ,) םיובנריב ,תיבשחמ לעב ,.ח ,י ץיבוקרב | ,,ח ,י רנרב ,ימע:ןב ,.י .מ יקסבצטיררב ,ר"ַח .ש
 , םיוכנירג ,.בא .גרבדלוג  ,,ב גרכדלוג  ,םירמ:ןב  ,,י השמ:ןב ,,ש .ח  ,םהרבא-ןב ,הרובד ןוראכ ,.ל .י .ךורב
 ,ינדה  ,,מ .שינעה ,באוכה .,א .ש :יקצידורוה 4 ,תעסגנתמוסץ ,,א םונאיורד ,,ש בונבוד ,(הוש8 ,והירמש קולרוג
 ,ז מ. יקסבופלוו .,,ז ,צ  גרבניוו : ,,י ו .להאוו , מ יקסבצניוז , ,פורפ ,א .גרוכרוו ,.צ ןקשריה ,,א ףידרה ,.א ,ש גרבשרה
 + א .י שווירט ,,ש .יקפבוחינרשמ ,ר"ד .,י .ןיהט ,,א ינומרח ,,א יחרז :,:פ .מ ןאמרייז ,ם"ו ,מ :גרובליז וו יקסנוטובז

 ,ריד ףסו .הירול ל מ םולבנעילול ,.ל א < יקסנינועל ,םקעי  ןהכ | ,םוחנ ימלשורי ,,א .יחרי ,ול הפי \,ל 5
 ללה ןב יכררמ ,ן--ז ,5 מ ;םירפס רכומ ילדנמ ,,ש רסיל ,,מ ינונבל  ,בקעי  רנרל * ,ןיול-ןמפיל ,,י  ,י .ןיטנבל ,

 ,.א .י ץידיינ ,,ט רמחנ ,םכמ יוררנ ,.ש רגינ ,ר"ד .,ר קראמיינ ,ןישבמ ,קחצי ןילוגרמ ,םהרבא ןמ ,,צ .י רנלימ ,ןהכה
 ,,ב ,ר יקצולפ ,השמ יקפבטפ ,נ*ב דניקליס ,הרובד ריפס ,עשוהי ןיקריס ,,א רפופ ,השמ יקסנלימס  ,םוחנ .םולוקוס -
 ,.א .א קבק ,.י ןמפוק ,.ר ץיבונלפק ,,ש ץיבונרצ ,.מ ןייזאפ ,,נ םניפ -.,בקעי ןאמכיפ ,.ל. ,י ץרפ ,םהרבא רדולופ ו
 ,ףסוי ןיבור ,בר רב בר ,,ש .דלפנזור  ,בקעי ץיבוניבר  ,,א םָאר ,בקעי ילובק ,עשוהי .ץיבורוטנק ,הרוהי .ינרק = 90

 ,המלש רליש ,,מ טילש ,,ד  ץיבונועמש  ,בקעי גרבנייטש | ,הרוהי 'גרבנייטש ,םכילע םולש  ,.א ,ה יקפלוגשאר
 = < דועו שולת ,,5 ןאמפיש ,יבצ .ןייטשפרש

 ..לוימ ואצי---שרוח לכב סופר תונוילג 8 ואצי התע רע רשא תחתו "ם לו ע ה, תומכ תא .ךליאו . ילוי תלחתמ לידגהל הטילחה תכרעמה =

 יכ .,וילאמ .ןבומ ..ןוילג 9 םימעפ יתשו תונוילג 8 "םלוע,ה .קיזחי שרוחב םימעפ יתש ונייה ,שדוח לכב םופד תונוילג 9 ךליאו =

 ,תוצוחנה תופסוהה תא כ"ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלכיה היהת רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי דוע בטוי הז ןוקת וע =

 ו .םוקמ רפח ינפמ התע רע אבל ולכי אל רשא
5 

 : ונייה ,התע רע היהחש ומכ ראשי ריחמה .

 7 .הקירסווב ,גניליש 9 - הילגנאב ,קרמ 9  הינמרגב ,םירתכ 306  הירגנוא-הירטסואב :ל* ו ח ב ,הנשל לבור 4 :היסורב >>

 .הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו קנרפ 16 תוצראה ראשבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי-ץראב ,רלוד 7

 ,'פוק 86 הסירדאה יונש דעב

 .'פוק 40 םירומעה ראש לעו ,'פוק 0 ןושארה דומעה לע םיתעברא .תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ

 / וקו דב תחא םעפב ,הנשה ףיס רע ילוי תלחתמ ונייה ,הנשה יעיבר ינשל םתמיתח תא שדחל םישקבתמ םימהוחה לכ ץמקל | ירב תחא םעפב , הנשה ףוס דע ילוי תלחתמ ונייה , הנשה יעיבר 0 םתמיתח תא שדחל םישקבתמ םימהוחה לכ

 ו : . היצרטפינימדאהל .הרהי .החרמ  םורגל אלו תואצוה
 /1910ותשטחחתש 81 ,ןייהר נ"ע  ןלקב "טלעוו \ יד,  תכרעמה תועצמאב 'ם לו ע ה, לע < םותחל םילוכי ללוחב םימתוחה =

 . םהיתוצראל  "םלועה,, ינכופ תועצמאב |
 תנרעמהל כ"ג  עירוהל םישקבתמ םירחא  םינכוס וע וא. "טלעוו יד, .תכרעמ :י'ע "םלועה, לע םמתחב ל"וחב םימתוחה

 ע .תקיודמה םתסירדא תא הנליוב =
 , י

 א 1



 0 א '  ,הנליו

 .הָפְצִמַה לע

 - ירש יטכוא 0% יה

 ,הנושמ הלגע לארשי ץראל האבוה םידחא םיחהי .ינפ

 םידוהי םירכא ואציו ,הלגעה ההיה הדבכו ,האמ תב

 ,"לאלצב, ןג לא ,המילשורי הולעיו ,התוא יעיסיו םירוהי ם

 םש הודימעיו ,הדובכל התנבנש הרחוימ .הבוס תחת לא
 .:+תמוקמ םש יב -- םלועת
 ,תובר תוצראו .תונידמ"רבע הב ,וז איה ירויפיטנומ תלג

 תא ויניעב האריו ,הלוגה א תוצופת לכב רשא ויחא לא

 .םשפנ תאשמ תא ריכיו ,םהיכרצ תא עדיו ,םעברו

 ירברב  ראשנ ומשו ,ירויפיטנומ השמ שיאה הז היה. לודנ

 הבהאה למטל ,הפורצה  תירובצה תונקפעה למל .הלוגה""

 הששבו ירויפיטנומ דלונ ד"מקת תנשב , תדלומלו  םעל הנמו

 ,םינש שמחו םירשע ינפל רמאל ,ה"מרת תנשב בא שרוחל ר

 םישודק םיכוראה וייח ימי לכו  ,םינש עבשו :ןקז וימע" לא .ף

 .ויכרצו םעה ינונעל
 תוצראמ ץראו ץרא לכבו תולגה תורודמ  רודו רוד .לכב =
 ויה רשא ,בל ירוהטו חור ינמאנ םינקסע | ונל ודמע תולה

 וללה םינקסעה לכ. םלואו ,ויח וברקבש םרובצל םלוכ .םוה
 ,וריעל ,ותנובשל שיא שיא  ,אוה ורובצל שיא שיא ויה :םירוט
 ןושארה היה  ירויפיטנומו  ,ותנידמל -- .רתווה < לכלו = ול
 לכ תא תערלו ןיבהל ובל תא ןתיו ,ול הרצ התשענ הנומש

 תא ריכהל ליחתה רשא ,ןושארה ןקפעה היה ירוופיטנומ ןהלונח"
 תנשב התנבנ איה .וילע הדיעמ ותלגע :, הלוכ המואה תא ,םעה

 ויחא לא תאצל הנושאר ומצע תא ירויפיטנומ : ןיבהשכ 1816, 
 הנהו (1846 תנשב) הנש םישלש רובעכו  ,היצנרפבו \ הילטיאב <

 אגליוו ,גרוברטפ תוצוחב רשא  רופכבו גלשב הלגעה העקש רג
 תחלו תותילוס לע הדימעהל אלא ,הנקת הל .התיה אלו .,אנוק
 ;;,איסור .חסונב ףרוח תלגע לש :הרוצ ה
 ,ותרוצ תא טשפ םרט רוע ותוללכב ומיגהו םהה םימוב = =
 ,הלומה ילב ,םיתלצעב ומרז םייחהו םכרדכ םילפא ויה תואובמז
 איה תירוסיה התמיענש ;תישירח הימה וטיגה ריוא היה אלמו ,םכרזכ
 םגש דימת תחנא ,תדרוי אלו הלוע אל ,תקסופ הניאש הו 4

 הכותמ םיטלוק םניאו .דוע התוא םיעמוש םניא םמצע םיחנ

 ,וז רימת תחנאל ובישקהב ,החותפ ינזאש .שיא\
? 

0 

5 

 .ע"רת ,ב

 , ויניעב שא החדקו וינפ. לע לצ רבעו ,וברקב ובל דערו
 תואצוי תופורטסטק אל , ירויפיטנומל ול התיה החותפ ןזואו

 םעה תגאר לע ומצע תא רסומ תויהל ותוא ואיבה ללכה ןמ
 ' םיפלאכ הז .ונמלועב הפצה תישירחה החנאה ;וירוזפ תוצרא לכב
 < ךוהמ טלק אוהו ,ול התיה החותפ ןזוא ,ךכ ייל ותאיבה הנש
 ,םירחא וטלק אלש המ וז טלוע תחנא

 : ,השע רשא ןושארה השעמה יכ  ,רבדה  אלפנ אלו
 -- התיה ,ומעל יונויעו ונורשכ ,ויתוחכ לכ תא רוסמל וטילחה
 ;.הרכה וז .הילעב ויה .אל יאדו .לארשי .ץראל .הנושארה. הילעה
 רויפיטנומ לש החותפה ונזא לבא ,קיודמ שפנ ןובשחו הרורב
 אלמ .וטינה ריואש  ,תישירחה םיאכנ תימה .התוא יכ ,ול הריגה
 . ,הבש איה םשלו האב איה תובא ץרא .תוברחמ ,התוא

 : ירויפיטנומ הלע ,שלשו  םיעברא ןב ותויהב ,ז"פקת .תנשב
 ,תחאו םיעשת ןב ותויהב ,ה"לרת תנשבו ,לארשי ץראל הנושאר
 לארשי ץראל --- תיעיבשה םעפה ול וז --- הנורחאה םעפב הלע

 ,תוקוחרו תובורק- ,תונידמו הוצראל ותלגע והוא האשנ םיתניבו
 המוהו תחנאנ ,תלבופ איה העש לכבו םוקמ לכבש הלוגה לא
 ותעיבה לע רמועו קזח לבא ,ןיידע רורב יתלבו ההכ ,שגר הזיא
 גכדהל ,ןושארה ימ ו א ל ה ןקסעה תא ,ירויפימנומ תא אשנ
 וקבדתה ךוהמ בואשלו ,הדנאב רשֶא םואיטנאה ותואכ ,ץראב
 רונדנו היכרצ תא ןיבהלו הלוגה ךותב  רובעל ירכ ,ץרמו חכ וז
 : הבל

 ורה תיחת ,הדובעו למע ,עקרקב הינח ,תובא תמדא ,
 -- והלונה לש היתואובמ ךותב לארשי ץרא לש הרוא .תקלרהו
 למ,ב שמתשהל ונמצעל אנ השרנ) תאזה "המרגורפה, לכ

 אדו .,ירויפיטנומ .לש ושפנ ךותב הפסת ,העפעפ (וז ."תכלהמ
 .ןווא לבא  .קיורמ שפנ ןובשחו .הרורב הרכה ןאכ ויה אכל דוע
 :םהו ,ןאכ ויה ךרד םותו חור ןומא ,הבהא אלמ בל ,החותפ
 'ץראב הפורצה ותונקפע תא ליחתהל ירויפיטנומ תא ואיבהש
 וויפימנומ השמ 'ר תא ושעש םהו .הב התוא םייסלו לארשי

 .הלוכ המואה לש המחנמו הביבחל ,יממע רובגל
*% 3 
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 ם .י"'אבו .ותונקסע. תא ירויפיטנומ ליחתה .לארשי . ץראב
 ע תבצמ הז המחנמו הביבחל ביצהל .הכירצש איה המואהו ,התוא
 נ ןורכז .ילספ ונילודגל  םיקהל ונתעש העיגה אל :רוע , י"אב
 ל םלוע .תבצמ ביצנ יכ ,העשה :העיגהו העיגה לבא , תוצוח

 ב ,ירויפיטנומב חח אוה רשא ,הרובעה התוא דובעל ונפיסוה
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 ה לע וז הפסאל ולפטנ ,"ןיפירת-ילעב, = ,וניחאמ 07 ה

 קה ירוהיה רמולמה הז , ירויפיטנומ דולק , תישפחה תוירצונה = ינב ןינמל) טסונוא שדחל ישימחה  םויב ופסאנ ןילרבב
 הג ןוהחש ,השרח תודהי ןימל הואתמו תירצונה תרל םירתכ הז םרגנוקב ,"תישפח תוירצונל ימלועה םרגנוקה, ירבח (ברעמ
 רות ףורצב םיאיבנהו השמ תרות תא בבוחה ,תירצונ ,ןהכ ןמרה :ברעמבש םידוהיה %לודגמ השלש םג םיפתהשמ
 ישורפהו םירפופה תרות תא הנגמו ל ,םיתילשהו לע דומעל ידכ ,שריה לימאו ,ירויפיטנומ דולק
 "נאקישב ימרופירה ףיטמה  שריה לימא ,לארשי ימכח | ,אדבועה תא םיעטהל יד ,הזה םרגנוקה תופיאשב רשא "תוריחה,
 ןיצומה ,הטסרופמה המרופירה התואל ,ןהכ ,הקירמאב םישמשמה ,םיטנטסטורפ םינהכ הבורמ רפסמב וב םיפתתשמ יב
 . הצילט התוא השועו ירוטפהה הנכת תא תודהיה הכלממב יב ,עורי רבדהו ,היסורפב םהיתויסנכ יתבב הנוהכב
 שה; .תא רימת שקבמה ןקמעה ףוסולפה ותוא--ןהכ ןמרהו  םיטונה םישפחה םינהכה לכ תא  ףקות לכבו ףאב .םיפדור וז
 ,"הרותבש | הזיא סרגנוקב היה ולאו .הנוהכה ןמ םתוא םיקיחרמו :תונימ רצל
 םתפיאש יכ ,םינעוטו םידמוע הלאה | םישנאה םיאשר םיימשרה םינהכה ויה אל "רקיעב הריפכ, לש רדשח
 ₪ םדאה ינבכ תא תושעל ,הישמה תומי תא ברקל , רב ףתתשהל

 וחפפיו ,בלכש םירברלו תרל עגונב םימע תולובג םורהל ,תחא = ויתופסא י"פע הז סרגנוק לש וביט המ םיערוי ונא דועו :
 הנח .הופרציו היקקזי רשא הפורצה תרה התואל םידוהיה קנרה לש םרוסימ היתרה הפקשהה :םיטלוש וב .תומדוקה
 ."תישפח תוירצונל  ימלועה ל לש תיערמ תרקבל ענוב הרומג תוקידא רמולכ ,וירבחו
 "לנתסנו הפילקה תא .תופיה םהיתוצילממ קורזנ םא םלואו יכ  ,ןויערהו = ,תודהיהל  םוצע דוגנו תירצונה תרה תורוקמ
 וה לש תמפרופמה הפיאשה ונל הלגת הנה ,ןהבש ןיערגב | תישונא תוברתבו * רסומב המוצע תומדקתה איה .תירצונה תרה
 וזו לע לארשיל הלואג איבהל -- וידימלתו רדנלרירפ דוד | ,יטמגודה .לועה תא םעמ לקהל יוארש אלא  ,תודהיה .יבגל
 .,וו .העצהבש תורורמה תא טעמ "קיתמהל, ידכש אלא ,הרמה | תרבסה תצק וז תישפח תוירצונב .שי יכ ,בשוחה לכ לבא
 םידוהיה וחפוסי יכ :השרח עשי-תרושב ונל םירשבמו םיאב םה | ,הברדא | .העוט אלא וניא ,לארשי תריתלו .תודהיהל .םינפ
 :זחא הרוגא ושעי תונושה תותדה ינב לכו ,"תישפח תוירצונל, = תרותל  תוחפה לבל םיסחתיתמ םיקודאה םיטנטסטורפהו םולותקה

 ) ,תווהיה לש ירסומה .קלחה עלבי הבש  ,הפורצ תדל | יונמ "םישפחה,ו .,דובכה-תאריב  תילארשיה האובנהלו - לארשי = =
 חל ואיבמ הב ש ומ ש ה לבא ,תאזה העצהה לש "תוילאידיאה, הדופיבו הרוקמ ב התיה תיקארשיה תדה יכ ,םלצא רומגו -

 :תלעותה קר הראשנ ;תוילאידיא לכ ילבו יאנת לכ ילב--םתס יכ  ,התנהנ תורהיה אל האובנה .תרותכו ,םדא-יהבוז לש תד
 ,םלועב = תוזרפו תוצולמ םושל הכירצ איה ו ,תירמחה = אלא ., האובנה = תרות -.חעקתשנ הב קר יכ  ,תירצונה .תדה 'םא <

 ןשגרכ ,"ךרע"ילק, םינינע לע םמורההל | ,עודיכ ,הליגר .איהשו  יגפמ  ,הבש  עשיה-תרושב תצק הממוע  .תורחואמ  תופוקתבש
 'ילודנלו .'וכו תועיבצמו רקש תפשמ הקחרה ,ירוטפהה ימואלה | תוקנל ירכו - ,םידוהיה לש םתרותמ םירבד הב ולע בוש .יכ
 'המ רובוהל יואר םיניכמ םה "םימש םשל, יארובש ,הלאה | יהוו ,תישפח תוירצונל .םה םיפאוש---ידוהיה .רופיה .ןמ התוא
 -.!פופרוא, ורפסב וקניה המלש ,םמולש ישנאמ דחא בתבש ,וללה "םישפח,ה לש תיתרה םתפקשהו םתטיש .תגצמה

 ' םלדתשמ םירחא .בא ,םתד לא םירג םיסינכמ  םירוהיה ןיא, = המכ הוה לוצלצהו ,תלצלצמ "תישפח תוירצונ, .הלמה לבא

 יו-יו מנטה נב הב הונה ב ברה א ונעה מכ שמ

 ותחנא תא םיעמוש ונא הנהו ,יח רבקנ ולאב הז ה וצי לבא .ךוה

 *+  תלופמה .תחתמ .בובורב ,מ א
 ץןייגשריה לש תיטמרדה הקהלה ירבחמ ונגה ,ה:מ תומותחה ,ונחנא, : .

 = .ןווטאותה ונל ויה םירו איהה תעה רע .וז הקהלל ונסנכנ הצחמו הנש ינפל 5 תֶלּופַּמַה תחתמ ו
 הטל ונפאש  ,םייסור םייטכרד רפס יתבב 0 תידוהיה תונמאהו ידוהיה

 עט הט-רבד םימעפל תוארל ונל ןמדזנשכ .ונתרובעב הל שמשל ,תיטורה | !לפנ תודחא תוכר תושפנ רוע הנה ;הנטק תחא הבצמ רוע הנה .
 דע בושחל ונלוכי .אל ןפוא םושב  .ונירוחאל תועתרנ ונייה תידוהיה הטבה | הויחא ואצמ אל יב ,םמלועמ ורקעג םידחא םוריעצ רוע הנה ולח
 פשמ .,ןיובשריה לש ונורטאית תא ונשגפש דע ,תידוהיה המבה לע הרובע | .. .ונלש והתה םלועב תועותו ןיאליטרע ןילואד תומשג רוע הנה ;וגמלועב <
 = ךלוה : וניארו ,רתוי וילא ונלבתסה ,וז תוישיא הדמע ןורטאיתה ותוא שארבש .לוקה יאשונ, , םהילגדלו םהיתונחמל םימואלה ,"םעבש םיליבשמה,ו 5

 תא םיקנמ ;רוהטו יקנ  ,יתונמא ןורטאיתל םיפאוש םישנא ; המ-רבד רצונו םישנאלו "םיטועפ, םישעמל היונפ םתעד ןיא וגלש "היחתה ינקסע ו "הרו

 < .ןשפנ לעוג דימת ונב הררועש האלחה תא וכותט םיאיצומו ידוהיה ןורטאיתה = םהל ןיאו .  דיתעל תוינכת -- םירצויז ללכה תרובעב םה םיקסוע ,םייטרפ
 הויצו אוה יכ = ,האידיא יכרב לע לדג ןייבשריה לש ןורטאיתהש ונשגרה = וניתוברוח ילג לע חקפל  םילוכי םה ןיאו ;ורגב אלש םינטק חפטל יאנפ

 יוחא .ונבשמג . קוחתהלו ארכהל הדיתעו תחרכומה ,תימואל העפוה ,תימטע = םימחול ,םעה ינפל םה םיכלוה . םייח םירובקה תא תלופמה .תחחמ איצוהלו 2

 ןהמוחב הברה ונלבס ונלב .ונכרד היה השק . הקהלה לא ונפנכגו וו העפוה . םילשחנבו םיללחב לפטל םילוכי םה ןיאו ,םעה תמחלמ םה
 רחא שיא ומבש לע אשנ הזכ לודג ןינבש ינפמ ונלבס ,ראמ הכרה | -- םה ,םעבש בטימה םה ,ולכ םעה םה םה אלה הלאה םולשחנהו :

 ,ןייבשריה -- דחוימ | הוהה -- םה הלאה םילשחנה .דיתעה יגצינ וא רבעה תיראש םה ,ותוקת
 תיוטמה החלצהה הרדוע ן"כב  ,ירמוחה ונבצמ היה ערש המכ רע, בחרמל םיהמכה םה ,םיידוהי םייחל םיאמצה םה | ,ותיוהב שיגרמהו חה
 < ו תירוהיח היצנגילטניאה ךצמ בוט סחי וגאצמ ונאבש םוקמ לכב ;וגחור תא ...ידוהיה ונמלועב ,רצה בולכב םיטבלתמה םה ,ידוהי

 פיה, + רמאו ןוובשריה רמע ,חיממע האודיא םשל השק הרובעו למע תוגש יתש מפה ובחתכמ תא  ,"ונלהק- תעד ירצוי )= ,ונלש םינותעה וסיפדה . הדרפ , יל ,ףןפבלו רחא שיא לע ידמ רתוי אשמה דבב ..,לבא .תוימואלה תורדשה דצמ = ולש  תוטמררה הקהלהש ,ןויבשריה ץירפ עידוה הפר הפשבו תועינעב
 :הליחתב .הליבחה .הדרפתנ ןייבשריה אצישכ ,וילאמ ןבומ --- ."!יחכ לשב ,ינממ 0 לק דה וליפא ונמלועב עמשנ אלו :ןטקה בתכמה * ותוא להקה ארק

 הקספה וז ןיאש תואור וניניע לבא ,תינמז הקספה אלא וז ןיא רשפא :ונבשה | ורחא, רחא רובד וליפא םיארוקה לה הק ךוהמ אלו םירפופה להק ךותמ 0 עמש

 8 ושודקה וירבחשו םדקתה ךכ לפש / ,ןורטאיתה .יכ ,םירבדה ןיארנ  תינמז = *לוךגה ןומעפב ךושמ,ל  ןויבשריה עדי ול . תוטמררה הקהלה לש "הת
 .ייי"הו רבדב ןימאהל םיצור ונא ןיא ,אל םלואו . ןודבאל ךלוה ,םיבורמ תוחכ = ךוציל -- ותדובעל שגנ תולודג תועורתו םיוורכ ילב .:! תומלוע שיערו

 וריצי תא רבק תורמרמתהו החוצ ילבו ,הו םשל היואר אהתש , תידוהי המב



 םיריממה .לארשימ םישנאה התוא ..תירצונה ה
 ויה רשפא .רבדה היה ילמלאש ,םה םיחקפ

 םישקבמה ,םיללמוא םיריעצ םישנא וא ,םי מע פ ה

 םהש וא ,'ובו רפסה יתבב ולבקתנ אל תולבגהה ח

 םיצפח םהו ,ללכ הנומא םהל ןיאש ,לארש

 םיטיבמ םשש | ,תירצונה הרבחה לא | הרמהה ירו לע

 .. ."םיימשיטנא בורל םה םהירחא םהינבו --- שפנרמאשב |
 םישנא 'סרגניקב, .םיפתתשמה וניחאמ םישנאה תשלש ם

 וימכח תמכח הדבאי, ינמעל ואב םיער םימי הנה לבא

 .י."רתתסת ינוב

4 
 .פנו אה הו

 הדירפמ הקומע םוהת---י"אב ןשיה בושיהו שדחה בושה | 3

 םמלוע תא םינובה םישנא ןיב הדירפמה םוהחה = יהוז |[

 םרפחל םיפצמו םמלוע תא םילבמה םישנא  ןיבו םהופנ |
 םהיכרצ יפל , םישדח םייח םירצויה ןיב ,םירחא לש
 םהיתומא 'דב םיפנכתמה ןיבו ,המוקדיפוקזו םיאירב םדא

 לכ םיתיממה ,תומדה .תא םיטיעממה ,םינשיה םייחה לש \
 ,אירב שגר לכ ,םיו

 הביאה יהוז ,וללה םיבושיה ינש ןיב תחצנ תיעבמט הנו

 ,הרובעה לע .יחו למעה ןיבו .הקדצה לע .יחו די משו
 הז וללה םיבושיה ינש ומייקתה םינש לבוי .יצחמ ר

 ,ןשיה לש ונברוחמ תונבהל הצר אל שדחה בושיה
 תוחפה לכל ליצאהל וא שרחה בושיהל רגנתהל הפנש ירחא

 תורמלו ,וביוא םע םילשה וליאכ הארנ | .תילצה אלו וו
 בושיה :היולג המחלמ הצרפ אל םיברה םידוגנהו תיעבטה ה
 ,לעופב ןשיה תפירה םושמ וב היהש ,רבד לכמ .קחרתנ
 ומצע תא שדחה בושיה רבעש םיבר םירבדבש אלא ד

 ,.ותורמל דגנתה אלו ןשיה
 5 הוש היה אל הזה המורטה םולשה םלואו

 -- םהל אורקל ונהנש ומכ וא ,ןשיה בוש
 יטינרבק

 ,"םילשורו ינבר,

 רברה תא םוהתה עולבכ וארה םנמואה, : תולאושו תידוהיה . הרכחה לכ

 %.,? רבדה רשפא םולכ ? ךכ לכ הבורמ הדובעכו למעג *
 *תולוקה, תא םיעמוש םה הנהו ,ונלש = םי לו ד ג ה תא האור .ינאו <
 בוט רבד םנמא :! וז האירק איה תינקטצ המכ : םידדונתמו וז המת האו

 המל לבא .  ועגיו ןלמע הברה  טנמא | וירבחו ןייבשרה לש סגל שו

 ,םגובלע תא עובתלו םלמע לעו םהיתונברק לע זירכהלו .תומלוע .שועדהל ואי
 הברה .ףרוע ול םינופ םה ןיא יכ ,הז "םרסח, רעב הדוח םעה םהל בייח \לו

 לעופה לא םיאצוי םניאז הכשהמב םילוע םיצוחנ  רתויו םילודג .רחוי ם\

 תודרוי תוימואל תודובע .לש תושק תולחתה הברה , הברה | פורהה רגמלו

 וא .תוחפ לאיריאה ןמ הב שיש הרובע לכ ? ךכב המו ה ו יתומא 'ג
 תולחתה לעו םיחילצמ םניאש תוגווסנ לע תוחכ זובזבו , תונברק תשרוד רח

 ונמלועב תויהל רשפא-יא תרחא , ונלצא .חרכומו לוגר .ןויזח אה .תורמגנ ןנו
 םעה ךיתב דבועהו םעה  ךותב יחה לכ ? וילע ונילת יכ , והמ .םעהו .,פווחח

 אוכל אלו טעמ  עונצ תויהל ךירצ  ימזאלה דבועהו . רבדה תא .תעדל 7
 + + ; ויתונכרק לע וירכהלו איג

 הפיזנ-תרעג ךותמו האירקה תולעב לש ןניד קספי \ הז .ןוצר.יא  ךותמו

 ,ומצע "דניירפ, רמונ ותואבו ..וירכחו ןייכשריה לש םנויסנ לע םירבדה ומ
 ךפוש אוה [\. רמ רפוסה תאמ הבושת האב רבכ ,הרומאה האורקה הספרנ וגש

 תידוהיה הרבחה לעו תידוהיה היצנגילוטניאה לע  ,הסירפה לע ו

 :רמאל האורקה תולעבל ץרא ךרד דמללמ קפאתתה אל וה םגו ו

 לש םיממעשמה  םיזגרבה הקיר תוימואל לש תולודגה תו

 אל ,שדחה בושיה לש ותואיצמ ןועל חולכל ולכי אל
 .םיפא תעיז' הרובע םהב שיש םייח תאטהל חולסל ולכי
 אמטל הפיאשה וללה םיטינרבקה 'בל ברקמ הקספ אל םלועמו
 ינב םג .ולבקי ,הקולחב --- םה םתאמוטב שרחה בושיה תא םג
 םג ויהו רפה םחל םה םג ולכאי .הקולהה ףסכמ שרחה בושיה
 תא טשפש תובשומה ינבמ ימ היהו  ,וחילצהשכו ,םהומכ וללה
 ינכר, לש םנועמב החמשה החיה . הלודג ,הקולחה לא ודי
 :ּ בושי :,שרחה בושיה .תמוחכ וצרפ ץרפש וניבה .יכ | ,"םילשורי
 2 ,הדובעהו .למעה

 בושיה ,וללה החמשה יעגר ויה רתויב םיבר אל לבא
 ,םיפא תעיזב לובט םחל  ,תולמע םידי :ודרמב דמע שרחה
 הלורגה םתוריהז תורמלו . תושדח םייח תוריצו םישדח | םייח
 םישדחה םייחה ועקב ןשיה בושיה יטינרבק לש הלועמה םתרימשו
 ועיגה "הברוחה, רצח רעו ,םירצה םילשורי תוכוחר ךוח לא םג
 ,הרובעהו למעה לע םיעונענה

 " םוקמ  ץ"ביח ילעב, -.ואצמ ןאכ .הטמשה תנש האב הנהו
 לש םרתיה תא "םילשורי יריקי, ולמב לטב ."םבוח, תא תובגל
 תא ורסאו ,הטמש תונש שלש הז היבילא וגהנ רבכש ,םיריתמה
 = 08 רמונ םלועהב יקסנאילימס רמ רמא הפי -- יכ- ,הדובעה
 ואצמ "םימלשורוה, םא ,היהיש ימ היהי לש ודובכ בשחנ המב,
 ,הלטבה םויק רעב םחלהל בוטה ןייזה ילכ תאו רשוכה תעש תא
 לכל רבדה רורב ןה 4 ןולקה .ייח םויק רעב :תולצעה םויק רעב
 < לנבל ,ןשיה בושיה ינבל קיזמ הזכש  רוסיא היה םאש ,םדא
 לוכיה ףכית תאצמנ התיה זא יכ ,תפצו הירבט ,ןורבח ,םילשורי
 ,תובשומה ינבל אלא קיומ הז רוסיא ןיאש ןויכמ לבא  ,ריתהל
 ..לע .תויחל .םיצורה = .,וללה "םיצרפתמה, תא אכדל אוה ,לולע יכ

 ...רהה תא ןידה בוקי --  ,םלמע
 המרעה ה האצמנ ףופ ףוס יכ ,י"אמ ועידיה רבכ םנמא

 לבא .,"םילשורי .יריקי, םג הל ומיכסהש | ,"ןידה י"פע תרתומה*
 "םימלשוריה , ומיבסהש רחאל : תצק התיה תמדקומ תאזה "הרושבה,
 :: וליטהש :רופיאהש ,יאשתב וזירכה .שדחה רתיהה ןפואל יולגב

 ,.ךרד םישפחמו םיעות םידלו לש םבל תימהב .םגש רע --- = , םילד  םע:ינקתמ
 םועמוש ונא .ןיא ,תלופמה תחתמ הלועו תעקובה ,םוכר םירוצי לש םתחנאב םג

 + תומלוע .שיערמה לודגה ןומעפב לוצלצ אלא

 םיזורכמה --- ונחנא ,וב םיכשומה ןנחנא אלה !לודגה ןומעפה

 םוצצופמ םירוכרב םימחולה --- ונחנא = , תירוטלוקה ונהדובע לע הלילו םמוי

 5 : תורבח םודטימה -- ונחנא ,םעה תפש לש התמחלמ תוקיר תויצרטסנומידבו

 = ,םונטק , םוישממ םושעמלו ; תולודגב םוכלוהה --- ונחנא , תונמאלו , תורפסל
 .הנא ךיא ,.שפנה תורכמתהו הדוכעה תבהאו הברה למע םישרודה ,םיגהדומ

 2 + בל םימש

 םירפוסה ןיב דמוע אוה דדובו ידיחי . ןומעפב ךשמ אל ןייבשריה
 המ י"פע . םלוע ינקתמ ןיב וקלח ןיאו "לעויילק, םושל ךייש ונניא , םיריעצה

 םנמאו ,ובלל בורק תויהל ידוהיה ןורטאיתה ןינע היה ךירצ תיתורפסה ותרובע
 ידוהיה ןורטאיתה ךותמ ול רחב . דבוע ןייבשריה ליחתהו | , ובלל היה בורק

 הטוריפואהב .םשפנ התצקש , ןורשב ילעב םיריעצ םידחא םיקחשמ ןשיה

 .שפח ; הכתאמ תונמאה תא רובעלו רוע דומלל ןצפחש םורועצ , המרדולימכו

 ןטצע .תא וניכהשו םייטמרר רפס:יתבב ודסלש תורועצ תודחא תוקחשמ אצמו

 תונמא ה ,הרוהטה תונמאה םשל רחא | םלוכ תאו | תיסורה המבל

 1 םילושכמה ובה המכ- ,ותרובע התיה השק המכו .תי רו היה

 = ןורטאיתה לע  םויה לכ  םירבדמה לא =. םירובמה ! ירוהי ןורטאות

 2 ?תידוהי המב תריצול דוע רסח המ , ידוהיה
 השב ילעב = תוקחשמו = םוקחשמ | אוצוהל רשפא = . ןוא --- םיקחשמ

 םישנאה םהיניב םיטעמ לבא | .ןשיה- ירוהיה  ןורטאיתה ךוחמ = ןויסנו

 לב .העירו םהל ןיא < ,ונש - אלו וארק = אל : םלוב טעמב ,םיטנגילטנואה



 לש םנויו םהיבנע חאו ,םייקו רירש לארשי לש םנייו  םהיבנע לע
 ,וריתה םינמרגה

 ע-- הנטק הבשנ םש ,ןטק הבשנ הפ יכ ,ןמאנ ,שרחה בושיה ינב תא ,ןבומפ ,השיערה וז הירורעש

 תיכב--םשו סש םיאולכ .םהו ,המודמ תונמחר ,תורסרפ | ,םהישעמב כ"כ  םיריהז .ושכע ויהש רע ולא לש םתונלבס העקפ
 ווג קחחש י"פעא ,םתערמ אלש הליבטל םיופצ ,תוריזנה = חכ-יאב = ,םיחומ | וליחתה ,םישק םירבד םיעימשמ וליחתה

 , תירצונה תדה לא תוטועפה תא םינכהל | ףומרוסאל טלחוה םשו ,צ"לארל .תיללכ הפסאל וארקנ תובשומה
 התיהש ,תחא הידוהי  השא השרווב ינא .ריכמ ףיסות אל יכ ,השקבב הלוגה לא תונפל --- היולג המחלמ ףוס
 ואנו םידקמב קרו ,הלאה תוטועפה תלצה לע השפנ תא תרסומ = דוע ףוסות אלו , הקולחה ילעב לע היתובדנ ימשג תא קירהל .דוע

 הש .ימל קיפפהל השא התוא הלוכי ,הריב .התלע ללכה ןמ . לבחל תיחשמ ילכ םריב שמשל הקולחה
 הנ ליבשב רמוח | תאז  היגולוריטרמ לש :ןוירוטסיה  תויהל
 ,וטנפ - - ינעב התיה וו השאש | ,תודוהל ינא ךירצו . םימלש

 םיריכמו םיעדוי ,הנושארה תושגנתהה יהוו ,ןושארה דעצה והז
 שנא ררועל  ,הנטק .הלומעת וזיא .הושעל- יתיסנ ימצעב ינא = הפונה תוצרא לכמ םהילא אבו עפושה ,ברה ל : יריקי,, ידיב ןותנה ןייזה ילכ אוה ןכוסמ המכ .שרחה בושיה ינב םה +

 וה ,םדב תמעפמ המח השנרהש ,םימוחתב וליפאו .לדתשהל | תא םירסואה לש ןושארה םרעצ הרומאה הטלחהה התיה ךכיפלו = =
 חשהל וניסנשכ םימעפל .,טושיק-ןוד לע ומכ ילע .םיטיבמ ,המחלמה

 ונטקה םירמוכה ,םיריזנה לא .ונתוא תוחלוש תוריזנה ויה
 ,תקוחמ .תובושת ונתוא םיבישמ ויה םלוכו  ,םילודגה .םירמוכה
 ת, לש השעמהו ,גוהנכ ,שרק תחשמ תופטונ ויה .םהיתותפש
 , .השעמ ראשנ *ןהכ

 ודוהיהו - , הלאה | תוערואמה ופכתשכ -- היצילגבו
 'וא ולב ,םחכ לכ הא  ולכ ,םירעשה לכ לע וקפר םיאצילגה
 : ,הכולמה ריעב םילרתשמ וליחתה זא ,וליעוה אלו---םהיתועיגי לכ
 פינורקו םיבושח םירוהיו ,טנמלרפב םידוהי שי אלה םשש ,ןיווב
 שאר ? תוולדתשהה לכ תירחא התיה .המו  .ללכב  תוכלמל

 ןיב לירבהלו ןיחבהל הלוגה עדת יכ  ,תווקל ונא םיצורו -
 חוטב .בלבו ,תומה ןיבו םייחה ןיב ,םלוע .ילבמ ןיבו םלוע ינוב
 . הנושארה תושגנתהה לש היתואצותל םיכחמ ונא"

 5 זנה-מלקמ דוגרפ ל רמא - ו .וישרודו רוד :חקסופ םיריזנה-טלקמ דו צא + ,הפַאַאט ,םוירטסייני - .
 םידלי תפיטח : עובק קרפ הז .ירה---.האלהו זאמו !זולשממה 2

 שגרתמו תלעפתמ איה םולכ ,"םילעארזיא .סנאילא,  כ'ג שי ןיוובו 6 ג
 ,ונא הדומ .ללכ הכוח הילע רמלמ ינא ןיא  +הלאה תועומשל | תורסיתה ןמז  ץבו  וננמז .ןיב לדבהה תא .ןיבה * ןעמל

 ,נחמכ רברה השענ .לעפתהל ונלרח רבכ ינמצעב ונחנאש הרקמ :רחא הרקמ רכז רבעה ןמ תולעהל יד" "סנאילאה, |
 .ומרקב טפשמה-שגר  ,היצסניס = דוע תאז  ןיא םינותעל וליפא .אראטרומ -
 ,וז הרוקנב םגָפנו ההק 2

 , למ תא שיערה ,הלאכ םירקמ האממ דחא = ,הזכ הרקמו ,96 .רמונ *םלועה, ןווע (* <

 ,התוא הביחרה רבכ תורפסה ,םוי םוי ייח תפש ,הוורפה תפש * ,תינגרוב | םכונח ידי לע ומגפנ יעבטה םמעטו םנורשכו | ,תונמאבו .תורפסב  איהש
 ןווטאיתהו . יתורפפה ןונגסל  ונלצא םיקקונ  םניא םויחה לבא ,התוא הגדע הלא ךותב םיקחשמ אוצמל רשפא ,הנשיה המכה לע ודבעש הדובעהו
 עופוי תידוהיה המכה לע. םאו = . תואיצמה לש היווליא ונמל ןתיל ףירצ אלה = ,תינוניב הלבשה םהל שי .וללה .תיסווה המבל םמצע תא ונוכהש

 < הוחמה לכ היהי אל ,תידוהי  רבדיו ,טושפ רכא .ןידה אוהו ,לרנג ,רטסינימ | םלוכ טעמכ לבא ;,תונמאה תא םה םיכהואו תונמאבו תורפסב העיד
 - ימלועה ראוטריפירב אוצמל שי "כב םאו .,"םירופ לש קחשמ,, אלא וניניעב = םידוהיה םיסופטה ,וערי אל :תידוהיה תורפסה תא ,  איה תיסור .םתלבש
 ע'נע אלח ,ונלש המבהל  םרושבהלו ילכ לא ילכמ םקיצהל רשפאש תונויוח + הגעלג תידוהיה םתפש ,םהל םיוו

 יואוכ אקוד םדבעלו , םדבעלו םתוא אוצמלו .םשקבל ךירצ ,ןכומה ןמ םניא | . דאמ הינעו הריעצ תורוהיה תיטמרדה תורפסה ,ןיא -- ראוטריפור < /
 ,ידוהי םעטב | םנמא הב שי , תידוהיה המבה ליבשב הפתכנש , תינקירמאה תידוהיה הפר

 ,[היצנגילטנוא ה בורו ונלש "בהזה יטרקוטסירא, . ןיא -- םיאור להק ידוהיה ןומהה חו יפל איה הכותכ לבא .ןווטאיתל רמוח בור פ'ע
 לודנה ןומההו . תידוהיה המבל דע תררל םמצע תא םיליפשמ םניא ,לוכיבב | לע הו םיבבוגטה םיטקיפיאה לע תדמוע הלובו  ,םיסג היעבצ ,הקירמאב

 אצומ אוהו ,םוגפו סג ומעט הו דבלמו ,םינורטאיתב רקבלי ללכב הברמ וניא | המרדה , ןינמוא לש הכאלמ אלא םינמא לש הרוצו הניא ללכבו הו בנ <
 יניאה אופיא ראשנ ,  המרדולימהבו הטוריפואהב ינחורה וגונעתו  וקופפ תא = איה .הקוחר לבא ,יתונמא ךרע דימת טעמכ םנמא הל שי תיפורה תידוהיה
 = + מונוטה רחוסהו ,"הצחמל טנגילטניאה, ,"ליכשמה ךרכאה, ,  ימואלה טנגולט = -ריפירהו ,תינורטאית אלו .הבורב איה ת יתר ר פ ם , ןורטאיתה ןמ .ידמ רתוי
 = יזוהיה .ןורטאותל לבא , ומורה ןורטאיתה לא אבה להקה ןט ןוגה .קלח םה וללה | הו םיסנרפתמ םנמא ןהינורטאית םלועה תומואבש גהונב 1 ימלועה ראוש
 רפח ידוחיה ןורטאיתל יכ .יעבטו ילמרוג .םיאו-להק םה םג םישמשמ םניא | ונא םג םילוכי הזמ הו םילטונ םירחאה םימעהש המ לכ אל לבא .הזמ

 היוולוא  קיפסהל  ךורצ .ןורשאיתה . יטונפיהה חכה -- בושח רחא רבד רוע | םולדכנ םהש המב לכ םיירצונה םימעה לכ .ונלש המכה ליבשב לושי
 בורש .ינפמ ,וז היזוליא ןורטאיתב לבקמ םיאורה להק םנטאו .תואיצמ לש  ,םה תהא הרוטלוק ינב םלוכ ףופ ףוס ירה ,םתוחתפתה תגררמב הופ

 | ןווטאיתתש ,האורה ןימאמש ינפמו ,הב םיצור ןורטאיתה לא םיכלוהה | אצומ התאש תורדשהו תודמעמה , תפתושמ תרוסמ  ,םיפתושמ םיגח םלובל <
 להקה תנומא תא רוע רסח .ידוהיה ןורטאיתה לבא . המלש היווליא ול אוצמי = ןלוכ םימעה לש םהיתופשו .םירחאה םימעה לכב םג םתומכ שי דחא םעב
 וכודב וברקב םעפי ובלש ,טושפה ינונחה וליפאו הצחמל טנגילטניאה ,ותמכפחו "= לכ ,רכאב ךוסנכ ,םקה ינכ לכ הב םירבדמ | .ןה  תויאפוריא = ,תויח תופש
 לעמ ול הלנתמה םלועב .ומצע תא עיקשהל רהטמ אוהו רז ןורטאית ףוס לע * םע לכב םה  םיברו . ותוחתפתהלו .ויברצל םיאתמה | ןונגסב דמעמו דטעמ

 ןיתוממא רקבס השענ אוח דימ ידוהיה ןורטאיתה לא .סנכנ אוהש ןויכ ,הטבה = .ןוואהו ןיעה חו לבל ולגרוה רבכו . תורז תופשב םג רבדל םועדויה .םע
 ינפל אל אפיא םוקחשמ םירוחיה םיקחשמהו .,'ומצע תא תומרל, ץיפח וניאש = הכרה טעמל ילבמ תיסורה .המבה לע תוונכשא המרד גוצהל רשפא ךכיפלו
 / פמלוע ךותמ .םחוא אוצוהל ראט השקש , םירקבמילהק ינפל אלא םיאורדלהק = +תורמעמ ינש ןב אלא וניא ולוכ ידוהוה םעח ., וגלצא כ"אשמ . התומד 'ח

 יאשהש .םימשרה תא םהיתובלב קוחמל ., םויה לכ םתוא ףיקמה | הפש אלא הניא תידוהיה הפשה םג ירה אליסמו ירבועהו יגוניבה ינגרונ



 החפשמ י"ע :ידוהי .רלי הבשנ הינולובב !ם
 ,הוצמה תא םייק  רמוכהו  ,ותד תא רימהל רמוב
 דליה ךא ,דליה תא םהל ובישיש ושרריו ,סמ

 ףוסבלו ,ןמשחה לא ,ןומגהיכראה לא .ונפ וא ,םה
 ידיב ראשנ דליה ,הליעוה אל םתולרתשה ךא  ,רופְ

 , תילותקה םתרב והוכנחו
 ,תפרצבש "ןיסנאילא,ה -- תעכש | ,יניעב .רברה

 ראש לכו ,הילגנאבש "'זיאו'זד-ולגנא,ה = ,הירטסוא

 ןינע .ליבשב .עבצא תופקונ  םג ויה אל תולודגה
 + ןאקיטאוה  תרוק יבועב .סנכי ימ * ,םירמוכה םע

 ,ימ +קונית הנממ ולזגש  ,תחא  תידוהי החפשמ בי

 עסונ היה ,'וכו םידלישטורה ןמ ,םידוהיה ןיב רשא +
 + ונמזב ירויפיטנומ עסנש ומכ ,הזכ ערואמ ליבשב ומ

 0 ּונל שיש םידוהיה םירטסינימה - הלאמ = ,תע

 .תרמוא החיה "א"קיא,ה ץ ותומקתב "בותב הז .רבד ןוא
 ונחנא, : םירמוא ויה "תירביינב, ; "היצזינולוקל .עגונ הר
 ,ונלש ונתורדתסה וליפא --- ,"היפורטנליפ םשל קר תו

 ,ינא .אריתמ | ,השיגרמ-תידוהי  רתויה יארוב .איהש
 רורב :+הינולובב הבשנש קוניתל -  ,ונל המ! תרמו
 םהישאר לע םהידיו םיאצוי ויה תאזכ הלאש יררועמש

 קר ונל שי ושכעש ינפמ | ,ושכע לש "תויצומיטסנוא/ה
 -- "תויצוטיטסניא,ו ?תויצזינגרוא, = "תויצזנגרוא,ו "תויצוטש

 ,השגרה לש םינואנ ,חורה = יקנע ,תוריפל ישנא .,םיש
 תפילקכ "ןיטוטאמסה,ו "תויצוטיטסניא הש ,םינואנ אלא ,םוו
 ,םירבדה קמוע ךותל םירדוח םהש ינפמ ,םהינועב :

 ירוהיה םלועה תא םיפיקמו ,תילכתה תא ,תוינחורה תא
 ותלעמ .התיה = תאז ,ורעצ תאו ויתוגאר תא םברקב םמ
 ,הימרכ לש .ותנוכת םג התיה תא ; ירויפיטנומ ף ,לצרוה \

 םתרכה תגררמבו םישנאב אלא ,תוערואמב יולה רברח ןוא
 םא יכ ,ונתוא הרקי המ אֶל ,םהה  תוערואמה הא פת

 .המבה לעמ םילנתמה םייחה ךות לא העשל םתוא ךושמלו .בוחרהו קוזה
 ולא לב םאו ,תידוהיה המבל ןיידע  םיוסח םורבדה םתוא לכ

 ?רל שי המ ול סח

 תרוע ילב ,םיירטוח םיעצמא ילב ןייבשריה שגנ תידוהי המב תרוצולו
 .קוח ןוצרבו הסימח הנומאב קרו ,רבדבש ישוקה תרכה ילב .םג .ילוא ו

 ,ותדוכע תישארב ול הדמעש איהו

 המבהל ורכמתנש , םיריעצ םיקחשמ לש הנטק הֶרובח .וביכס הפסאנ =
 לע םכרצ יד רכתשהל ויה םילוכי .םשפנ םוחו םבל םוח לכפ תיזוה
 ,תיסורה המבה לע = םתצקו הגשיה תירוהיה המבה לע םתצק , תורחאה תומגה

 רוע ורצי אל םה . ומדקתהו ודמלו ודבעו ,ץחל םימו רצ םחלב וקפהפה הש
 םה לבא . תובר םינש לש הדוכע הצוהנ הזל ,שדחה ידוהיה / |ורטאיתה תאי

 ופתתשה ולא ,םשפנל םיכוזע ויה אל ולא . תיתונמא תודוהי המבל דוסו ומיה

 םשש , ןולופ ירעבש "רימזה, תורכח , תונמאלו תורפפל תורבחה הרובעב ומ
 תונורשכ הזיא רוע םהילא ךושמל םולוכו ויה זא , הנשיה תודוהוה המכה תחוו

 לודגהל םג םדיכ הלוע היה הז י"ע ; תיפורה המכה ןמ וא תידוהיה 'הטנח ןמ
 ,םורפופ םג .הרובעה לא ךושמל זא :היה רשפא | םהלש  האוטר]פירה א

 לדגו ךלוה היה .םיאורה להקו | ,ימלועה לו ןמ .םומוגרת נובו רצא
 תזיא  ךותמ האצי אלש ןווכמ ".ןויבשריה השעש הלחתהה םלואו .אוה .
 הרוטלוקח יאיכנו .תונמאל תורכחה ירצוו | םוכמוח הל ןאצמנ אל "לעיל

 םהש תולודגה תא ןויבשרוה לש ותמכב ןאצמ אל .תיממעה הפ חי
 -- חכ לשבש דע אשמה לב תא וממש לע ידיחי םדא אשני ךכ)
 ,ס

 תא האר אלש ימ = ,התרובעב ןייבשרוה לש ןתרוכח תא האר אלש

 אוה -- תוערואמה לע םיבישמ ונא ה מו ,םילעפתמ ונא רציכ
 . תולעפתה הברה םדא ינב ולעפתה םופיירד ערואממ .רקיעה .אוה
 לש הגררמ--- היצסניפל ןובאיתו תושדחל  תונרקס ךיתמ .ולעפתה
 -=- וררחשלו סופיירדל = רוזעל ליבשב :ולעפתה ;  תונרק יבשוי
 תידוהיה  הידיגרטה :ןמ לעפתה לצריה  .תונמחר לש .הגררמ
 ,תוגרדמבש הוכגה החיה .וז---תויכזה יווש ירחא םג תקסופ הנניאש
 .אראטרומ השעמ ךותמ :הימרכ לש ותולעפתה כ"ג .התיה וז ןיעמ

 ,יטרקורויבה ררשמה ןמ ןואגה תא הבוטל לידבמה רברה
 ,.הפקשהה לדוג :אוה טוירההו ינוניבה ןמ לודגה םראה תא
 רציכו .הימרכ .לכתסה רציכ ,הארנ הנה .הלוע פה ןפואו
 הול עגונב שמתשא אל ,יאראטרומ הרקמ לא עגונב לעפ
 הלאכ םינינעב ,םיבר םהמ יבאש רככש | ,םיידוהי .תורוקמב
 :רמולכ ,דצה ןמו ,םיללכ תורוקמב שמתשהל רתוי בוט םלועל
 .,ימואלה וא ,יתדה עוצקמהמ וא ,יטרפה ידוהיה עוצקמהמ אל
 .וילא ךייש הזה ןינעהש

 .בתוכ ,(: םיתפרצה םינוהעה תורוק רפופ ,ה ינריבאט
 .הרקמ :6 יאנותעה מ לופה תנוכת רואתל שידקהש .קרפב
 יאנותעה סמלופה תוחתפתה ןפוא לע הקזח הלועפ לעפ אראטרומ
 םיחוכיוהש ,תוירבה םיבשוחש המ איה האיגש ,תפרצב ופיסכתו
 םג ורגיו וררוע םה | םירצונה תא קר םיקיפעמ ויה תדה ינינעב
 6!1|המש66 ה לש םיכרכ רשע הנמשב ,תוישפחה תוערה ילעב תא

 ויאייב יאול ,הז לומ הז םידמוע תונחמה ינש תא ונחנא םיאור

 םיגותעה די תרגתמ תדה תא ליצהו .ןונג ןגמ תמחלמ םחלנו דמוע
 37 ירוטסיהה רועיה לא עגונ רבדהשכ :080/8/ = ספ ,860
 וויתרה תוערב שיש החוכנהו תמאה לא וא ,תילותקה .היסנכה
 " העילמ תב ,תקסופ הניאש תובהלתה ויאייבל - ול שי ,ללכב
 ,דחא ןומגה ,עגר לכב תנזוימו הפוכת הנכה | ,שלחנ ונניאש
 ..לש היתואיגש לע .רגת ויתושרדמ תחאב ארק | ,י פ רויניסנומה

 עטש6מ6 'הצסנמוסמ. וו 20טובה]ומתוס. םזו8 1909. (:

 + 188 'יע (:

 = אוה ,םלעפמל .םתורכמתה תא האר אלש ימ ,תידוהיה המכהל הירכח לכ זובהא

 רשפא .והחב הלע םלטע לכשב התע םבל באכבו קומעה םרעצב שוגרו אל םג
 המבה ןמ ןאבש םירועצה ,םמצע תרצב אלא ללכה תרצב אל םה'םירצימ
 : קינחמ  ,םוקמה םש םהל רצ .הילא בושל התע ו ל כ ו י אל הנשיה תידוהיה
 - לא  תונפל ושכע  הנלכות אל יסורה יטמרדה ס"היכמ .ואבש תוריעצה  ,רוזאה

 .ךוח לא וגפס ,ידוהיה םלועה ךותב ןמצע תא ועיקשה רבכ ןה ,תיפורה המבה

 . המרדה לש "הושלח, תא  רבכ ובהא | ,םיודוהיה א םיסופטה תא ןהיתושפנ

 = תא ,הנקזהו הרכנה לש .רעצ תא ,תבה תורצ תא ,םאה תוגאד תא ,תידוהיה

 ,יי]הל םירז ושענ רבכ *הירוכג, םע תיסורה המכה ;תירוהיה החפשמה ירוסו

 ,םמצע ליבשב תירוהי המבב ךרוצ סה םושיגרמש רשפא ,ןכ םנמא

 " ילעב לכו | ,תירבעה ;תידוהיה הרוטלוקה יאיבנ לכ ושיגרהו יאולה םלואו

 .םהב םיאור םהש ,םיבוטה םירבדה םתואב םמצעל יטרפ ךרוצ ונלש "היחתה,

 : +םעה --לונשב ךרוצ

 .ןללח ולפנ תודחא תוכו תושפנ רוע הגה ;הנטק תחא הבצמ רוע הנה

 הנה | 0 שא הזיחא ואצמ אל יכ לק ורקענ םידחא םוריעצ דוע הנה

 | *..ונלש והתה םלועב .תועותו ןיאליטרע ןילזאד תורחא תומשנ רוע

 <תירוהיה הפשה "יאנק,, , תירוהיה תונמאה יאיבנ "הרוטלוקה-יאשונ, הנה

 . המב לש /.תלופמה תחתמו .םעה תמחלמ םומחולו ללכה תריבעב םיקסוע

 , םוכרה הירצויו היריצו לש םתחנא הלועו תעקוב ,תינבנ הליחתהש  ,חידוהו

 ,י.תידוהיה המכה 'תודיתע--סתומכבו םהכשו  םהיתוריתע---תידיהיה המבבש



 ונתי,ו .םירכזנה םינותעה .וילע ולפנתה ףכיח ; םירפוכה תיפוסולפ
 םיחוכיוה לכו .ריטלוב לש ויתוחכוהו ויתויאר לכ :"הפי הנמ ול
 תורורעש ר"ע ,הפרשל ןודינש : יילילאג טפשמ  ד"ע םילופלפהו

 ר"ע ,היסנכה  יסכנ ד"ע  ,םירמוכה תוילכש ד"ע ,ןוימלת-רב ליל
 ויתותוא אבצ תא ץצוח איצוהו ויאייב םוקי זא ..םיתפומהו םיפנה
 םימסרפתמו םיטשפתמ ילותקה םלועב . וישקיהו ויתוגויגה ,וילשמו
 ,תפרצב ,דרו ל ריעב ועיפוהש תואלפנה רבד לע םירופסה
 םיאנקה לע םימכ געל תכפושו תועדב םישפחה  תגלפמ תעזערזמו
 לע .ןיגהו ,המחלמל וברח תא ויאייב רוגחי זא --. םיליבהמה
 לע .הרסונ תירצונה תדה לכ .יכ ,חיכוהו  ,תואלפנב הנומאה
 . "וכו תואלפנה

 לכ -- 6ורפסמ א"קמב רפסל הזה רפופה ףיסומ -- ךא,
 - ללוחתהש דחא חוכיו תמועל  םפאכו ןיאכ םה הלאה םיחוכיוה
 ,התע הזה הרקמה 'המ ,אראטרומ הרקמ ילגרל םירפוסה הנחמב
 ,יללכ חוכיו ,  ריבכ חוכיו ררוע ותעשב תאז לכבו +והרכזי ימו
 . הלשממה ,היגולואיתהו הקיטילופה וכבתסהו ושגנתה וב רשא

 םיימואלה לש םהיתופיאש ,ידוהיה חכה  ,םינהכה תויכזו <
 ,הפוריא לכב תועדה ישפחו ןקיטאוה ,םיקלטיאה

 ךשמנו ,שעג-רה | תוצצופתה ןיעמ היה הזה סמלופה, |
 ןתבוחל ובשחש תונלפמה לכ תא עינה אוה .תועובש הששכ
 דועש םינינעל תואצות ויה ונממו ,ןקיטאוה םע םיטפשמ רבדל
 .םלועה ןמ ורבע אל התע םג

 ותסינכה הנכס תעשבו ,הלח הינולובב | ירוהי קוניתע < :
 התוצ ןכ ירחאו ,הליבטל ,ותחפטמ התיהש' , תירצונה המאה

 ,ויבא תיבמ- קוניתה תא  איצוהל םינהכה-תוריקפ םגו הלשממה
 ,תירצונה .תדב וכנחלו =

 008- - םינותעה ורהימו הזה רבדה | עדונ ךא . .טעמכ
 :הליהבמו השיערמ האחמב תאצל ,11600100016 260818 :81606
 תבעות רגנכ ,באה לש תיעבטה תוכזה חופק רגנכ וחמ םה

 הריצ תא תווצל תפרצ תלשממ תאמ ושרדיו ,תואנקהו תוירזכאה =
 תלשממל שיש, ,ןעמ *6]0008/1/00026. ןותעה ,רבדב ברעתי יכ =
 תלקלק תא םש ןקתל ךרוצה יד ןקיטאוהב אבצ ישנא תפרצ

 ימ םנמא, :לק ןוצלכ ויאייב בישה הז לע *(.  "יתרה ןוטלשה
 םיתפרצ אבצ ישנא םא ,תילותקה תדה לא סנכוה ידוהיש ,ןימאי
 .'(םהלש הבורה ינק ףקתב ךפיהה תא וחיכוי

 הוה ערואמה יכ ,רחא הפ וטילחה םיתפרצה םינותעה בור,
 םידוהיהש ,םהל .וארה רחאה רצה ןמ ,טפשמו ןיד ןיאש- הארמ
 -- םידוהיה, = ,םירחוימ םיקוחל םיקוקז רויפיפאה תלשממ לובגב
 היסנכה תלשממ לש היחרוא רככמ הז םה -- ויאויב ,בתכ
 תעב ,התמרא לע םהילע ךכופתו םתוא הלבק איה .תילותקה
 הסחמ .םיכומו םיקושעו  םיפדרנ ויה םירחא  תומוקמב רשא =
 ,םשוכר לעו םהייח לע קר אל שורפ | היה | תאוה הלשממה

 הוה ןויערה הלע םרטב םיבר תורוד הז . םתנומא לע .םג :ךא
 יקוח םללנב היסנכה תלשממ הקקוח ,תורחא תלשממ בל לע
 תא--םתד לע םריבעהל היה רופא םהיפ לע רשא ,קדצו רשוו
 הלשממה הרסא  ןוחטב רתיל .. םהבש םינטקה תא וא .םילודגה
 .תוירצונ תוחפש וא םירצונ םידבע םהיתבב:ריבעהל םידוהיל איהה
 תדה לא םידוהי םידלי םינכהל היפנכה הריתה םינפוא ינשב קר
 לא עגונב ,םיביזע םהשכ (בו ,רבדב הנכס שישכ (א + תירצונה
 םילבקמ םניאשכ ,םדעב רודגל םידוהיה םילוכי .ןושארה יאנחה

 .914 'מע ('

 ידכב ימורב ליח לש ןויגל תפרצ תלשממל היה איהה תעב ('
 + רויפיפאה לע ןנהל =

 16וגמ ₪08. 100 כ 26. (*

 נשה הרקפה לא  עגונבו ,םירצונהמ .תוחפש וא םידבע
 ; .6 םשארב םמשא

 וטרהו תועיבצהו תואדבה ןמ המכ  ,דיגהל .ךירצ ןיא
 ה תא הלבק היסנכה תלשממש ,תוראפתהה .הלאה םירבדב
 ארמימ איה .,תורחא תוצראב םיפררנ ויה רשא תעב
 א .התיה ררפס וליפא .םינוש םימעל ענונב ,תוצראה לכב
 עי ןכנו ,ףילכה .תונירממ ושרוגש םידוהיה תא הלבק .איהש
 העשב :הוה ןומופה עמשנ ץרא לכב .םשרגל םג הקרצה
 טדה .הפ םיכומ ויה אל ,םירחא .תומוקמב םיכומ ם'דוהיה
 ב .,ןילופב ,לשמל  ,םיכומ ויה .אל םידיהיה , ותצקמב : אוה
 יבש ו'נהת .תרחא העשב אלא ,זנכשאב םיכומ ויהש העש
 ןוטופב ומכ ,נכשאב התיה אל ןילופבש ח'תו  ,ןילופב התיה אל
 'הלכחו הכמ לש תוערפה ויה אל היסנכה תלשממ ץראב םג ןכ
 "וטנק לבק ..םולכ חיכומ הו רבד ןיא לבא . תוחיכשו .תופוכת
 ,םהל םיכירצ ויהשכ ,םידוהיה .תא .םימעפל

 תוירזכאו תוארפ השעמ לע הירוגינסה התוא לכ  ,ללכב
 םיקוחל םיקוקז םידוהיהש ,םי קו ח לע עבצאבדהארוה ידי לע
 לוקב לבוקמהו ןיוצמה ,יסופטה ןפואה אוה --םידחוימ
 משנת םא םג ,עשרהו סמחה רוד לכבש םידוהיה ירְרוצ
 םיארמ םה ,ךפהל ,עשרו םמח תויהמ םיקסופ םניא ,םיקוחב
 :הירעונה תדל םידוהי תוקונית םינכהל רתיהה , ךתוי דוע םילפשו

 :ילותקה .האורשכ יכ  ,איה הנוכה , ךחוגמ אוה "הנכס תעש ב
 שפנ תלצה ליבשב ול תושררה ,תומל הטונ ידוהי  קוניתש
 "היסנכה הרפא ךכ | ליבשבו  ,תילותקה תרל והפינכהל קוניתה
 ךויאט ,רתיה -- דחאה רצמ , םירצונ םירבע .קיזחהל : םירוהיל
 -.ילוחקה .ןותעה ! רוסאל .ךרטצת לאו  ,ריתת לא = , רופיא---אסיג
 ..יהאוצב קר .יולה רלוקהש ,שלשלו תונשל האלנ אל  .םווגצסזמ"
 :נור לבא , תירצונ החפש םתיבב וקיוחהש ,אראטרומ לש וירוה
 לע אלפתמ הינריבאט .הז רבד ועמש אל ולאכ --- םינותעה
 . ,ןיכהל לגוסמ ונניא וילע הבוטה תויעושיה ריכ ;הז .רבר-םלעה
 - לגב שי םנמא ,הז .הנגה-ןפואב שי  םיעותעתהו תימרתה ןמ .המכ
 . ראש ,חכשנ ןיד הזיא ךשוחה תורודמ םינשונ םיקוח לש
 "תא רוע רכו אל שיא לבא ,תורישל םירצונ קיזחהל םידוהיל
 / לכ תא ורמשישכ אלה יכ  ,וילע דיפקה אל שיאו אוהה  ןידה
 .  ותוא תבסו .יח לכל םייח וחיני אל  ,ןונאקה לש םינידה םתוא
 / פא יכ ,רומאה קומנה ליבשב התיה אל איה םג ןשונה ןידה
 אלש ליבשב  ,תיתדה  םתוקיד אב םירצונה  ולקלוקי אלש ליבשב
 תורוהה םתואב עבקנ ןידה :ותוא .תד לע רובעל םידוהיה םותפי
 ,ם"וכע ויהש םירצונה ןיב רוע השדח תירצונה תדה התיהשכ
 --םידוהיה יותיפ .י"ע םרוסל ורזחי אמש היפונכה החיה תששוחו
 םילטונ םניא םילעב .רותב םידוהיהש ינפמ ,תוטש לש ששח
 .םתד לע םירצונה תא ריבעהל םמצעל תושר

 םיתפומה ההש לע םג םירמוכה םע  חוכיוה לחה זא

 לש -תולובו  תוקילקיצנא איבה "סע,  ןותעה | .םייתדה

 םידלי םינכהל . תושר ןיאש ,תוחיכומה  ,םימרוקה םירויפיפאה
 תויצירגנוקה תאמ ךכל תומוד תוטלחה םיפדה 81600 .ןותעה .תדל

 לש ורפס תא וקיתרנמ .איצוה 186  ןותעה ., ימורב  תומרוקה
 < + 'הקוח ריב הליבטה, תא וצאנ רחא הפ םלוכו ,שודקה םאמות
 08/0/16 06 אוהו ,רחא אצמנ םמצעב םילותקה םינותעה ןיב סג
 ,תודוול ובל תא אצמוו ,ילותקה רובצה ןמ שרפש ממ

 תילותקה היסנכה ןיאשו ,ירמגל רשכו ןוגה ונניא השענש השעמהש

 רחאב הקרזנש ,וז תונימ ,ימורב הלשממה םא יכ ,וב המשא

 ויאייב םבלנה םחולה תא םירורמת הסיעכה ,"םמולש ישנא,מ

 שעמש < ,תוארהל ,תובהל םיבצוח . םירבדב םעפה דוע אציו

 ו

 של



 תולובה לא ,תוקילקיצקאה לא ליבקמו םיאתמ
 הינולובב .אראטרומל השענש הז רבר יכו ,ם

 םילגנאה יכ 0 תמחלמ ירחא --

 ימ עדונ אלו ותמש םיתפרצ םידיקפ לש וא םילויח

 םירינויפימה םימחרה ילעב ואבו ,םהב לפטמ היה אל
 --םהלש הסחמה יתב לאו רפסה יתב לא םופסאיו

 תא עבותה יתה ויבאמ חכב לזננ קוניתלו הול שו הש
 + ויקשוע רמ

 תישאר אראטרומ הרקמ היה :הינריבאט .תטלחה
 םיימואלה קווחלהנושארה הבפה ,תימורה
 :ילק-יטנאה הטישה לש תירקיעה  אצומה  תרוקנו וקו
 ומצעב הטנש ליבשב תצק םזגמ .ילוא הינריבאט ., תפרצב

 םיטילחמ ויאיג ביא םג ,ינרימ םג לבא .תוילו|
 6 והמכ ןיאמ .תואצותה בר יטילופ ערואמל .היה ארא
 לכ תא ,םירפוס לש סומלופה לכ תא .הוה ןינעה לב

 ,ותעשב הימרכ השע ימור תלאש לא .הכימסהו יטילופה
 *רוה לשו לדוג לש  תיטסיצילבופ-תיטילופ הדובע ה

 ליבשב המחלמ תאו ההיה םנמאה לבא ,לצונ אל"
 ,תומלוע ינש : ןיב .המחלמ התיה  תאז + אינולובב רח
 תאז .ןכ ירחא אבש ןוחצנ ידוהיה םלועה חצנ איהה ה

 הלשממ רותב היסנכה ןוטלש תחה הנושארה  הריתחה ₪
 הול ףרטצנ .לודנ יטילופ ןפואב השענ רבוהה
 לבא ,דאמ הפי היה הז רבד ;עסנש ותעיסנב ירויפימממ

 ,הקד הרובע איה | הקיטילופ . תמאב הקיטילופ איה
 םימרוגה לכב  תועייתסה , רשוכה-תעשב תושמתשה |
 לכ ירוחאמ ,אראטרומ ןודינב הימרכ השע תאוו -- ךכל

 םיימואלה םע תחא הצעב ;הימרכ רמע םילרבילה סינא
 ,הימרכ רמע ם
 ינבש תוערואמה ןיממ דחא ערואמ לגרל וימוב התלע ךנ
 ,םנאילא,ה תישארבש ,טילחמ ינא ךכיפלו .םבקעב תעכ םוש

 .תוינואג לש תוצוצינ ויה ,הירחאו .הדסוה יע
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 הָרּכְזָא הָוַה םויִּכ דוע
 ,עָרואָמ ותוא לכ אוהָשומְּ

 ,יתְבשָו רָבְכ יְִנקְנ םִָ
 ,םינוש םיִשַעַמ יִתִאְר םָא
 -,עְרואָמ ותוא

 .םיִנְורְתָפ ול יִתאַצִמ

 יִתְלְגַעַב זומת לַש םוי

 .יִתאָצָי ליִבְש יִריְְִּב

2 

 ,נשאָר לע הָתַכְה שמש

 שב הָצָמִר ה
 אָמצְמּו !חור סָפֶא

 ;הַמשְנה הָפְרְשִנ ּולְאְּ
 ,הָלְּב ּהָח הָפּוַה םָג

 הָלְנְְָ
 ו
 !רֶדְקַה תיִּב -- +הָמָש המ ,וה

 א לרוק

 תֶלְּדִה תֶא םיִחְתּופ ּונָא

 ועקרקה לעו

 , תל * רוכש תַפּוג
 " ףרש-ןיי בה ,רדְקַה .,וה.

 רָרְקהְ
 ונושלּב הָמ הָעוג ,הָעו

 ונוא" ראָשּב

 .ויִרְבַעַק ךַּפהְתִמּ
 5, .,רעוב רעיה ,שנרב ,םוק.

 ,רעוס ,םפות ,הָז שנ-רבו"

 הַָמיִהְנ לָכְו וכ םֶהּונ

 המ הלל
 .ויִרְבְעַל ךּפִהְתַמו
 ןיע .ונבסה עָנָר
 ,ןייה 15 דַמוע הָגַהְ
 ומ תוחפ וא גול יִצַחִ

 קל -- ּוטְרְקָח אל

 ופל התוא התיק המ
 ! בָהל לַכְא ּוניִבְרְק -לָּכ

 רָרְקהְ
 ,ףעו אָלַמ ,ףורְנֶא ץמוק
 הפיקה לֶא ּונָחְלַשְמּ

 ; םירש לכל תוחור לכל

 '!םיִדָו ,יִנּורָפזִת רכז

 הָמַא .הֶאְמ ּונקַחְרִה .אל

 ,המַחַה הָתְקְלִנ הנ
 ,םיִרָבַעמ אב םיִלְְ
 האב הָנפ ּוזיִאַמּו

 ,הַעְר חור

 ,םירז .םירוכְרְּכ הרָכְרּכ <



 ,הקרש הגר ,הָסְרצ ,הָחְרַּ

 הקמ לוח-תורַמָת הָאְשְ

 ה ו םִיניְִ
 הָרְעִנ ףכְבַּפ איגה יִּכ
 הָרָהְמ דעו

 רו ליבו רֶכָ ץפ
 .רַעָסלְַּלִֶב ּופְרְגנ

 ,הָלְב הפשכמו םאָתפ

 ,רוחָא הָבָכור שיָת .בג-לע

 ...רוחש קבב שיח פל
 ץֶרָאְה הַצְקְמּו םאָתַּפ

 הָלָע שָבָכַה תעְנִּכ קחַצ
 ..+ץֶרֶא הצק דפ לָגְלנְת
 ,םינפמו רוחָאַמּ
 ,םֶלוע תּופנַּכ עּברא לָּפַמ

 ואב הַמָה קמה יִלְּבִמ

 < שנ הָּבַר הָיְבּוּבְרִעְבּ

 םינרקו בנו יִלָקְִמ
 םינציל םַע , םיזיזפ םידש

 ,תופְרְַמ לע

 ,דַחפלוקְב ּומָה דַחָי

 ,דַחָי לָנֶעַמב ללוח
 םֶלוחַמְבּ
 ,םֶלועָה לָּכ תֶא "ולב
 רעָיו ליִבָש , םיִרָּכ ,םיִצע

 ,רעפה- -ליִלְבּב ּעְלְבְנ |

 הלנה
 , הָלָמְבְמּכ
 הָאְלְה חֶאְלָה הָצְר ,הָצֶא
 ,הָפַע ּולָאְכּו ,ליִלְּבַה ךותְּב
 , הָפְָסִנ איה םַג ליִלְּבּבּ

 הָבַב הָרְרָי הטל
 , םִרְצִמ ליל ,הָלְיל יִהְנ
 םיִמָשה ּואָר אל דַע

 הָמָדאְהְו .הָמְדַאְה
 ,הָבס ,הָנָח הָלָפַאְּב
 ,ָהיִלע שא לכה םִע

 / אלו .,תוחחור ,תומח .תועמד .,תועמה תוגלוז םהיניעו הטמל = יפלו תיל ו -

 ,הָמקנ לש לוחַמּו קחצ
 הלנה

 הָאְלָח הָאְלָ

 ,תרבועו תַפְדר ומ

 תועָבְ יפיע

 תועקבבו

 ,תֶרְבּוע תוירָּבְדמּ

 ,תירָחַאיִלְּב איה תֶרְרִגִנ ףא

 ,..תָרָרְנ בו טיט יִמְנּ
 ,רֶוָח ;לפה שטשְט -- םאָקּפ

 ...תירחש חגה = טיִבנ שבה
 תועה יא + םידשה יא
 / !רַבַע לפה
 .+, תואָלַפדִיְבְכ עִנְר רפוה
 הֶאְלַמ הָמְדִאְהְו !טקש

 ..,םינושאר םיִלְצְלְ רוא

 = הָלָנְֶח ...הָלנְַ

 ,ָהיִּתִחַת איה תֶדָמּע !רוש
 ' היפ

 ,םֶאר ,א

 .םינותע ַּב

 . לש ימלועבו םיעיגמ .המחה תומיו םח חור בשונש ןויב,
 . אנו םישמשממ יכבו םוצו לבא ימי -- החמשו הרוא ה"בקה
 | .,םימיה םתואב גהונ ונמלוע היה ךכ -- ,"הז רחא הזב :םירוהיל
 . קיפסמו םוחתה ךותבש תורויעב  רזחמ, ילדנמ 'ר  דוע היהשכ

 ,ךכ גהונ ונמלוע ןיא ושכע ."היכבה ירישכמ םש לארשי ינבל

 םינשוי םירוהי --- םיעיגמ המחה | תומיו םח חור  בשונ אלא
 םימשגה תומיו רק חור בשונ- ;הטמל .םידרומ םהישארו םיחנאנו
 . ייהטמל םיררומ םהישארו .םיחנאנו םיבשוי בוש םירוהי- -םיעיגמ
 . כ לע .םירכינ .תוררועתהו םויח ינמיס ןוא .םעה .תורהש ברקב,
 = ןמאמ שיא ןיא (םיאכודמ תוחורה לכ ;תבצע תנכוש םינפ
 <" ..םימחרל  םיקוקז .םידבועה .תשלש םינש םגו  ,אוה ויתוחכב
 = בצמ תא םיעידומה -דחא (םדוקה "םלועה, רמונב) רייצמ ךכ
 ו בצמה אוה ךכו ,בויק ךלפבש הנטקה ותרייעב  תוחורה
 ,ויתורייעו לארשי ירע לש לודגה

 מ לע,  ,יהו .הגהו םינק---ונלש תונותעב .םג ןכ םייחבכו

 יןיטאמ שיא ןיא ;םיאכורמ תוחורה לכ ;תבצע תנכוש םינפ
 רוה לע הבהינש הלורג- רתויז הרצה יהוז -- ןימאמ שיא ןיא

 1 ,םיחנאנו .םיבשוי .םידוהי ויה ירודו רוד לכב



 בוחרה ,תוכבל המ לע היה : םיכוב וניתובא תובאו

 לש םתעמר אקוד םלואו .םירוסיו הרצ ףוטש רימת היה
 הקספ אל םשפנ ךותבו ,םבלב רשא ןבאה תא הסומ

 לבא . רקוב םג יהי ךכ ברע היהש םשכ יכ ,הנומא /
 תררחשמה ,החנאה ,םוד םיקנאנ ונא םא יכ ,םיחנאנ ונ [

 רשא ןבאהו דררת אל ונתעמר ,וגנורגב תקנחנ ,שפנה תא

 ,ןימוחנתל ,הוקתל םוקמ הריאשמ הניאו החימינ הנו
 ,.,"ןימאמ שיא .ןוא
 תרבוח "חלשה,,ב "םימוחנת .סוכ,, ורמאמב רנזולק ר"דה .לבוק---ךנוע <

 ןומהה דעו קמעתמו ךלוה ,טשפתמו ךלוה ,רבגתמו שואיה - ךלוה

 ...םתנומאב םייחה  ,םימימת םירוהו ונברקמ וספ טעמכ  ,עיגה
 םתנומאו ,תודהיה םויק םצעב םיקפופמ ,וחומ) ובל ,המואה ינוע סו

 ,הגומא ,היח ,המלש הנומא רוע הניא איה ףא  הלודגה תימואלה הנ
 דעו ןינטקמ םעה לכ תא ופקת שנאיו קפס ,תחאכ הרכה השנוה א

 "..,ויגיהנמ דע לגומהמ

 םיבר אלא | ,תוצוענ וניניע רבלב םויאה .היהב אל נא
 הטני םהילעו ,הוההל המוהה דיתע םג םמצעל םיראתמ וצו
 ...ארוגה חה

 *דניירפח,ב [(. רמ לבוק---,םהלש ץיראב ךרוצ ם י ש ח/ םידוהי :ןיאו <
 תלשממ םע ןחמבו אשמב סגבנ ליבגגז יכ ,םינותעב הספדנש ,העוריב ונוע

 ,םישח םירוהי- - ,היסור ידרונל הלודג ץרא תרבכ תריסמ תודא לע חיל
 "ולמלא ?ץראב ךרוצ לכא  ,סישורגו = תוערפ ,תורזג  ,תופודר .,תוקחו
 ילמלאו ,ץרא בשיל םיר ש כומ םג ןוה זא יב ,םשפנב יח הו ךרוצ
 םיידוהו םיבושי ושכע ונל ויה רככ זא וכ ,הז ןורשכב תמאב םיטלוש \

 ינפמ וחרב םירזהי ...לארשי ץראב םג ילואו הקירמאב ,הניטנגראב ז
 הנש .םישלש רובע ירחאו ,(הוצראה ןתואב ןאצכ רשא) "תוערה תח

 ,רתוי .ונל .היהי אל םוקמ םושבו ...(םש ונל שי המ םינוילומ עקשה יי
 ...וירירש ב אל לבא ות עיוב דובעל ירוויה אוה ליגוש יו

 תוקיפסמ הנש .םישלש לבא  .,,תולודג תואצותל קיפפתש ירכ  ןידמ .רחוי
 רמונ "דניירפ,) "...אל זא אוה ןוגה רמוח ןינה-רמוח םא ,תוארל יה

 ןנוקמו בשוי רלפנרב ר"דה םגו-
 רכאש רחאל ,ונרודב תטעמתמו תכלוה תורבעה הפשה תע ידי ,

 טעמתמו ךלוה חרזמה תוצראב הרוכצ םג הנה ,ברעטה תוצראב רונצ

 הטעמתנ ,תירבעה הרה תעידי .הטעמתנשמ רתווו .,,ןשכע דגל וא
 ידה,) ...'תואיצמב רקו חעכ אוה תירבעה הפשה לש | קומע רומל .התגנה |

 ,(164 רמונ "מ

 לש הנורחאה ותחנה לע קולחל ןיה לעבל ול דשפא
 ויה תירבעה : ןושלה = תוחתפתה לש הו עוצקמב אקוה ,ןע
 ןה ,הבורמ הרמב הכרב תונש תונורחאה םינשה תורשע
 ,הנש םישמח ינפל ונל ומק רשא םירבעה םירפופה לכ 8
 ,שממ ןושל ינעלנ ,בוט :רתויה ןפואב ,וא  ,םימלא ויה 9
 ,ןכותה לע םעפה ,רברמ יניא) תירבע זא ובתכנש -

 ,ביכרת תנשב רוע .,.קיחצ ונברקב םיררועמ (ןונגפה .לע קר וא
 תירבעב םירמוא  ךיאה = ,"ץילמה, יב רוע וערי -/
 התוא לש ןושארה | רמונב וסיפדהשכו ,גזמהס0פממוהס 0
 ,עודיה בוגוריפ רמסינימה םהילא בתכש ,בתכמה ףוג תא הש
 ,"ןוצר יעבש םינודא,---בזאה06צותמ16 06 קא םילמה תא מת

 ךיאה ,עדי .אל םירטל יולה ריאמ 'ר "ראופמה ץילמה,ו דרו

 םוגרתל ותמדקרב) בתכו (ריכזמ) "ראטערקעס,ל תירבעב פו
 ירוא ,"דוס קיחממ, (לקנארפ טסונא ל לש "המילשוז

 אל  ,תירבעה . תורפסב 4 המלש הכפהמ ונמוב רציש הז

 * הפוקת יהוז :ןכ לע .רתי ,תירוטסה הדובעב הכורא הפוקת .ןניא הנש פו

 .תנשב) .בחכו להנמ םשל ו ב םירמו
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 "ררושמה,ו ."תשורח ןעמל תשורח, (אנריפפ י'אל בתכמב ח"כרת
 וילא ונפי יכ .םיריעצה .ויארוקל עיצהל .הצרשכ | ,רבולמונ
 רמאמ  ןיב .ולש "רוא רקובה,ב םיפרה ,םיכודש ינינע  רבדב
 "םידבכנ,ל -- "תקיודמה, הלמב תלחתמה | ,הערומ | רמאמל
 םיזוירוקה לע .'ךב רבודמ תודבכנ, בותכה ןושל ךמס לע)
 תורשע ,תורשע רוע ףיספוהל יל היה רשפא וללה םיטעומה
 םינש ךשמבש ירחאו .םמוקמ ןאכ ןיאש אלא ,הלאכ םיזוירוק
 ,ש ממ ןו ש ל ל תאזה תיזוירוקה ןושלה התשענ ,ךרעב ,תומעומ
 ר"ד ותואש ןושלל ,הב םיבתוכ 'וכו קילאיב ,םעה-רחא ,ילדנמש
 ,קיודמו טושפ ,חונ ךכ לכ ןונגפ ומצעל הב לגס ומצע דלפנרב
 < םגו הפשה תעידי םג הטעמתנ יכ ,םירמואו םיננוקמו םיאב
 0 ,..!הפשה תנבה

 :דלפנרב ר"דה לש ותניק איה ירמגל אוש תניק אל תאו לכבו
 (!חרזמה תוצראב אלו) תולגה תוצראב תירבעה הפשה לש רובצה
 הרואכל .טעמתמו םג ךלוה אוהש רשפאו ,לדגו ךלוה וניא
 לכהש ,"הדומ,ל תירבעה הפשה רומל הנורחאה הפוקתב היה
 'ירפסו .תודוטמה +: היאר אהו ,תודלי םגו םידלי םג ,הב ןיבייח
 םינונח ינב םינונחש ,ןוגה "טאקירבאפ, ושענ םישרחה רומלה
 ,"םלמע,ב הכרב םייוורו וב םיקפוע, םיטייח ינב םיטייח וליפאו
 שיב קסע ךל ןיא -- ירבעה | ןותעה | ,ירבעה רפסה תאו לכבו
 .תודליהו םידליהו םישיית םישענ | םיידגה ןיא ונבוחרב :ונממ
 ויעיל ב יקס--נא רמ רפסמש המ הנה ,םיארוק םישענ .םניא
 <: קסיורבובב תיממעה הקיתוילביבה ר"ע * רמונ "עינערזאבא

 םירפסה תקולחמב "תולאשהה, רפסמ לודג רוחיב יכ ,הארג ןובשחה ןמ
 וו הקלחמב "תולאשה,ה רפסמ יכו ("תולאשה,ה לב לש 6/70%) םייסורה
 -- 1009 תנשב ;ףלא 38/8: -- 1007 תנשב) הנשל הנשמ הלועו .ךלוה
 .תידוהיה-תירבעה תורפסה לש םירפס "תולאשה, הוב תולולכ | ףלא 52/5
 תירבעה תוקלחמל עגונבו .(428 -- 1900 תנשבו 148 -- 1907 תנשב

 :טעמב לוקש ןהב תויוצמה "תולאשהה ,, רפסמ ירה ,תידוהיהו

₪ 

 1909 תנש 1908 תנש 1907 תנש

 14 1.00 8672 | תידוהיה הקלחמב "תולאשהו
 171 5 8670 = תיובעה |

 -" תושירדה רפסמ יכ ,הלאה תורפיצה דוסי לע טילחהלו תועטל ןיא .םלואו
 םיטרופמ םירפפמ ,הלועו ךלוה תירב עה הפיה תורפ פה תוריציל
 '*פחיב תושירדה רפסמ קר הלוע הלודג הדמב . ךפיהה תא םיחיכומ רתוי
 לבא .(7769 -- 1909 תנשבו 4416-1907 תגשב) םידלי תורפסל
 רפסמ לודג תורמל ,ירה ,"םיפסאמו םילנרוו,ו "הקיטסירטלבל עגונב
 :ולא תורפיצ י"'פע חבוהל רשפאש ומכ , ודר י תושירדה ,םיארוקה

 1909 תנש 1908 תנש 1907 תנש
| 98 14 
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 הב שי יארוש ,תויאטילבש תיאטיל ריעב ,קסיורבובב םאו
 ,ןקותמ ררח הב שי יאדוש ,רכע תפש יבבוח תדוגאל ףינס
 לארשי ירעמ ריע וזיאב ירהש) תודוטמל, םינמא הב שי יאדוש
 םיריכנ שג הב שיש רשפאו 6 וז "תונמוא,  ינב .ונימיב ןיא
 "םא -- ,גוהנכ  ,"תירבעה  תורפפה תא | םיריקימה, | םיבושחו
 : ,,.!המכו המכ תחא לע תורחא םירעב ,ךכ קפיורבובב

% % 
% 
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 םיפפאמו םילנרוז
 הקיטסירמלב

 " ,."םימוחנת סוכ, ויארוקל גזומה ,רנזולק ר"דה אוה רחא
 ונלש םינוגיה וכ, יכ ,תואר ילבל ויניע תא םצוע אוה םנ ןיא
 "+ ועיגה שממו התע ונבצמ לואשכ השק, יכ ,"היתודג לכ לע הרבע
 לש תוצוצינ הוהב ןיא םולכ, :לאוש אוהש אלא ,"שפנ דע םימ
 ב : ."? םיניעל .קותמ רוא

 'העונתל ימואלה ןו י ע רה השענש םוימ ואלמ הנש םישלש קר...
 ונינותעש המכ .:,!םינופ ונאש תונפ לכב םייוגשה םיבורמ המו . תומואל
 ' כחותנ .םהב ןיא זא לש .ןיחומה תוגטק--התע םג "םיילאידיא, םניא
 : .םויח תולאש ,התע ₪ םוקסע ונינותעש , ל + רהבתנו םקפוא
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 אנ לא לבא ,תונורחאה םינשה תורשע ךשמב
 --םלוכ דגנכ לוקשה רחא "שובכ, רוע וללה םישובכה לע ףיסוהל =

 : ההע וניכרצ םה םיכורמ .המכו =

 \.,תונויצל ץוחמ ףא תדחוימ "תילארשי הקיטילופ, שי" רבכו ...תמאב ןה
 םיינידמ םיירבע םייחל הנכה אל םא | ,הלופ תונויצה איה המו
 הנש םישלש יגפל דועש , ימואלה .ןיערהו ?1םימלשו םירומג
 לא ןויע ר תגרדממ רבע ,דבלב ןיקסנלומס קר טעמכ ונכותב ול ףיטה
 ךשמבש , ?קנב ריבי תוארל ול םיניעש ימ ,  ללכבו ..,ה ע וג ת תגרדמ
 אלו  ..,ידוהיה לש הפופכה .המוקה הפקדונ תונורחאה .םינשה םישלש
 םויקה דעב השק המחלמ םידוהיב ומהלי םייוגהש ,םויה דוע  קוחה

 ויהי אל "תלטובמ תומכ, לבא  ,תונוגה יתלבו תונוגה ,תונוש תורוצב '
 םינפ הלבק ריעצה רודה לש ךונחה תלאש ףאו .,דוע םידוהיה םהל
 םורוהי ,דחאכ םישנאו םידוהי לדגל ךיא :התע איה הלאשה ,..תושדח
 ץיראב םיכנתתמ םידלי יפלא תרשע פ"הכלו  .,,םימלש םישנאו םימלש
 םירשקנו םנושלב םיובדמ דהאכ ימואלו ישוגא ,יעבט  ךונח לארשי
 לש וול פ"הכלו ,ןטק םע אוה שיא יפלא תרשע ירהו .םצרא לא
 ...בוטל התנתשנ תירובצה תונקסעה םג ןכ ךונההכו .,,הזכ םעל .הררש
 םושנא ינש םידמוע ,ןהילע םינד ונאש , םונשה םישלש תולובג לע
 ונא םיצוו םאו ,לצרה רודואית ר"דו ירויפיטגומ השמ 'ר : םילודג
 ,הזה רצקה ןמוה ךשמב ונדעצש ,םינפל הפסגה העיפפה תא דומל
 ,..הלאה םילודגה םיילארשיה םינקפעה ינש תא םשב אורקל ונל יד אלה
 דחאה ! םיבושח םוירכע םיזכרמ ינש ורצונ ולאה םינשה םישלש ךשמבו
 תורהיה תוחתפתה לע ותעפשה לבא ,םלוע ןינב וניא םנמאש , הקירמאב
 שוש םוקמב ,לארשי ןץיאב---וגשהו ; םירחא תורוד ימיב תרביג היהת

 היה אלש ,הנש תואמ הרשע.עבש יוחא םירכא לש ןטק דמעמ רבכ ונל
 תורפסב םג .תוארל שי ןכ םייחב ומבו .,יתרלומה ץראב תועיכקב הוב ונל
 ינש םידמוע תונורחאה םינשה םישלש תולובג לע | ...הלורג תומרקתה
 תומשה ינשב אורקל ידו , קילאיב ,נ ..תו ןודרוג ל"י : םילודנ םיררושמ
 ונתורפס הדעצש ,םינפל הפסגה העיספה תא ריכהל ידכ ,הלאה םיביבחה
 ,הרשעתנ המכ ,בוטל התנתשנ המכ--תיובעה ןושלהו  ..,וללה םינשב
 םושלש יגנלש ,ירבעה רובדהו ...הננער ,הקיודמ ,היח התשענ המב '

 ,הלוגה תוצופתכ םג אדבועל השענ , ונכותב רכו .וליפא ןל היה אל הנש
 ..."ינירט ימואל םרוגל השענו ךלוה .אוה "אפו = =

 שפנה תא ררועל ןחכבש ,םימוחנת .לש תופטמ הלא לכ ןיא יב,
 סוכ : ןומדקה ימואלה ררושה םע 'דחיב רמוא ינא ןכ לע 1 תשאונה
 ימו ,הותודג לב לע תרבע םינוגיה םוב  .,,!טעמ יפרה ,טאל םינוגיה

 גוזמל  בויח , תיממהו ליערמה שואיה ןמ ורורחשב ,ומע תלצהב הצורש
 . (וומת .'בוח ,ו"ש "חלשה,) ., םימוחנת סוב ול

 ןורל יואר יאדובו ,איה .קרצ-תמישר המישרה * ,ןכ םנמא

 ...לבא .וז םימוחנת סוכ גומ יכ לע תוכז ףכל המישרה לעב תא
 חרט ןכ לע יכ ,ללכ קדצ ןובשח וניא ןובשחהו השענ המ לבא
 תא ירמגל חכשו "ןעוטה, יפיעפ לכ תא םשרו רנוולק  ר"דה
 ונשבכש םישובכה םה םיבושחו  םיבר יארו = , ודגנכש "ןעטנה,

 ונילע יב ,חבשנ

 ,הבורמ תוריהמבו קספה ילב הלדנ רשא ,וניכרצ תיוככה תא
 םויל םוימו  ,דוע .הקיברהל הלכי אל קופסה תלוכי יכ. רע
 ינפל וניכרצ .היה םיטעומ המכ. ,. , תלוכיה .תדרויו .ךרוצה הלוע
 רותפכ, ,ךכב המ לש .םינפ הראה ,ןיבורח בק --- הנש םישלש
 ,ןומוסא תוישה .תיחמשו .הטורפ תוושה תווקת ,ונלשמ "תשוחנ

 אלו שממ .תילארשו הקיטילופ
 העונת לצ אלו שממ תימואל העוגת ; האבה ינמיס הפקומה וז
 שממ | הפוקז א המיק = ן/יםימיענ : םומואנו  םיואנ  םיבינ, אלו
 תומשנ .אלו שממ םישנאו שממ םירוהי םיזגרנ  םיבצע אלו
 -- עלקה ףכ ךותב תועלקתמו וההה םלועב תועותה | תוצוצר
 תישפח הבהאמו ,תישפח הבהאל תויחרנאמ ,תויחרנאל  תונויצמ
 תירובצ תונקפע = ; תולסלופמ .תואפו הכורא הטופק לע םיעונעגל
 םינקסע הניכמה ,הל םישוררה תונורשכה תא תלדגמו .הדילומה
 תירובצ תונקפע אלו ,םינקזה לש םנמז הלכ םרמב דוע םירועצ
 ; רחמ הלאוגו הסנרפמ היחי ימ םויה תעחוי איה ןיאש = ,וזכ

 לע תועיפשמו .תובלוהה  ,ןכותמ תולדגו .תוכליהה ןושלו .תורפס >>
 ץראה ימעש ןושלו תורפס אלו .,ול תושודקו תוביבח תושענו םעה

 קינו הלאכ ..,ןהב םיפלקתמ םירענו ןהב םיטלוש םינונחו
 הנ ונומעש הגועה התואמ ונאציש רחאל | ,םויה וניכרצ
 :קלוחנ תוריהמב וללה םיכרצה ולשבו ולדג ..הנש םישלש
 וע טעמלו ריחכהל ןיא .,בישהל ןיא השעגה לבא | ,ירמ
 עו םיכנוה םה ירהו ,ולשבו ולדג ,רבכ רשא ירחא םיכרצה
 שקנולל הקיפסמ הניא תלוכיהו ,ןאמנ םאו הבאנ םא
 . ,. .תררויו תכלוה ,תדרויו תכלוה איה אליממו

%* * 

 טעמ ךכ פכ םהיכרצש הלאכ 2. ונברקב שי יידע םלואו
 וווח םוא ינבל םה םימוד יכ דע ,תוטועפ ךכ לכ .םהיתופיאשו
 התא ,םתחמש לא םיקרפל בישקמ התאשכו ., ןידה אמלעב אל
 רניב תומימח ,הב שי המ וז החיש :ךמצע תא לאושו
 +המכחה ןמ רומגה ךפיהה אוהש ,רברה ותואמ תצק

 לנומ .תולעפתהב ."דאחסאוו יוואנ,ה ,לשמל ,הנה

 לוזה העושיה לע (16 רמונב) רפסמ אוה המוצע תוקבדבו
 גתה לע רמע יכ ,לארשי :םעל טרבמוז  רנרוו איבה רש
 שב .ררושה ו רדסה תריציב ונל היהש דחוימ
 : רמוא ,"ראחסאוו יוואנ,ה 0

 ווונוש רשא ,השק רתויה המשאה תא םידיהיה לעמ ריפמ טרכמוז,

 נלהתמַה הדגאה תא תחא םעפ תולטבמ ויתוריקח ןזנילע ליטהל םישקעתמ
 % ויתוויקח םלואו ...םירחא לשמ םינוזנו םה םינלטב םירוהיה יכ ,המודקה
 ןאטה תריציב ברעמה ידוהי לש םדיקפת לע קר רוא תוכפוש טרבמוז
 מע לש תדמתמה היגרנאה תואצות תא הריקסב םירקוס ונאשב .,.ימלועה
 ןונהל ולכל רשפא יא = ,(תיפורה) הכלממה לש 'כחור אולמ לכב התלגנש

 ווטמהו תשורחה לודג תורלותב בושח רתויה םוקמה תא תספות איה יב

 קי התלע םידוהיה לש ,רמאנ םא הזרפה וז ןיא ,היסורב

 0 קשמה לא היסור תופרטצהל .עגזנב תישארה

 :ןכבו
 והטמה\ תשורחה תומדקתהב יכ ,חיכוהל  םילוכיל = םיכירצ ונא,

 .טירמח ,בועמבש ןניתאמ תוחפ אל םייביטקא םירצוי .םידוהיה ויה היסורב

 כ ןיחטב ונילע םיעיפשמ הרקמ פ"ע  םילגתמה = ,םירדוב = (ג810ן0182101)
 \ .,."םירומג םויערמ תודופי לע וז החנה ססבל רשפא

 -/'ראחסאוו יואנ,ה אצמש "הצוהנה הדוב עה, יהוזוו

 השק ונבצמש,כ ,וז העשב וקלה םישנאה םישחש ךרוצה :והז

 .הלאכ םירבד ארוק החאשכו" ,'שפנ רע םימ ועיגה שממו לואשכ

 דנלב תומימת ,ןאכ שי המ :ךמצע תא לאשת  אלש רשפאדיא

 .!המכחה ןמ רומגה ךפיהה אוהש 0 ותיאמ תצק םג וא

 םקלחב יב

 - אהוב עוגנל .חרכומ אוה | םיקרפל : רקופ לש ודיקפת השק
 -לכ תא ליערהל .ידכ .היד הנממ תחא הפטש ,אמהוו שי ןהו

 .טשאה עוריה "עירומה ךרועו השעמ היה הל ביבסמ ריואה
 .ותונרנה ןמ םוכם :הזיא ודיב ראשנ יכ : ,"ךניירפ,ה  ל"ומ תא

 יטאיסור ידודש תבוטל תכרעמהל יחלשנש
 ..חא רסמ ונמזב יכ ,הלילע אלא נז ןיא יכ , םיטנמוקר ירי לע
 " י'םידוהיה לש רומגה םהיתויבז יווש תגשהל הדוגאה, חכ"יאבל ףסבה

 :הלאה םירברכ עודיה "עירומה, ךרוע בישמ הז לעו

 רופא ויה הבש םורגופהו המצע איהש ףא | ,יטאיסודבש יגפמ יב,

 - לבקל ילאוצופוא טטימוק היה אל ךא ([יל א ציפו א םורגופ) םוילאיצ

 !ויאפ,ה לש טטימוקהל  םידורשה  ףסכ רופמל ןוכנ רתוול .אצמ כל ,תובדנ

 - .וותולועפו *וויאפ,ה לכ םגש אלא | ,ורבלב טטימוקה אלש ,"עוווארפאנלאפ

 ,להושעמ לב ךש חמ ב ויה דועש אלא ,םיילאיציפיא ויה .אלש קר אל
 וטענו םיובדה ולגלגתג םליבשבש ,תויטילופ תורטמל
 סםימורגופ הברה דוע

 .(.ר .א --,אוה יל .תו'תואה רוזפ) "...!תוצוח

 ...!אמהוז

 . לכ שארב וגפשנ םודוהו ימרו

 - 'חינוה "דניירפ,ה .ל"ומ

 | ד
ֶ 

, 



 ,"רצול
 ץו

 םיארוקש המב ןימאהל יתודליב דוע יתלדה נו
 םניאש ,םייחצנ םירדונכ יניעב וארנ םדאה ינבו  ,"םֶלְ
 , רקפהה םלועב .םידנו םיענ םהו  ,רחמ ולטלוטי ןואל וה |
 ויה וירבדו ,יחישדשיא בוש חתפ -- .הלילב םידנו םֶּ
 ול אצמ -- :םירבדה ורמאנ ותלוזו לע וליאכ ,רתוי

 אלמ אוה -- הלק העש ושאר תא וילע חינהל םוקמ
 המדאה ינפ לע םימשה תפכ תחת ץוחב ןולל ראשנ |

 םלוע -- ךכ ןיבו ךכ = ןיב | ,זגור אלמ | אוה --- הרקהו
 אב הרקמב :תילכת ילב לגלגה בבוס ךכו ,,,'גהש ו
 רוע דומעי אל התעו ,העונת ידיל ואיבהו וב עגנו -
 ייח ימיב יל היה השק . . , ובובס דעב רוצעי רשא" שוא
 .."תויהל חרכומה, תא תוארל ,תוערואמל רדס אוצמל ם
 םדקש רברה םע רושק ילב ,היפצ ילב ,םאהפ יל אנ ונ

 ןנובתהל יתקפפה םרטבו ,רחא םיקמל יתלטלוט הנה
 ,םישדח םימשר ,םישרח םייח בוש םאתפו -- ביבסמ 3

 ףוס ןיאל רע איה הכורא ,המוד . השרח הביבס ,םישרח חו
 ...?המ םשלו + ינליבות ןאלו -

 שקבל הל הכלהו החפשה הרטפנ רוטקודה עסנש םווב :ןנ,
 רקובה ןמ ... ,ידבל יתראשנ יכנאו ,ןוממ רספהל הששח

 וא םיקירה םירדחה ינפ לע יתרבע : ילגר וחנ אל בע
 ותואכ ,יתטטח  ,יתיקנ * ,יתאטאט : םוקמ לכבו -,רצחב
 ...לרונב .םאתפ וב .הבוש. ,ותיב רי לע |

 בשוי יב ,יל המדנ ,תיבה תא יתבזע אל 2 העשל ףא,
 קו םאו ,םתזוחא שרויל יתרקפה יכנאו . ,םינזור ,"

 ה רבד יתיאר .ןיע יתחקפ לכה לע .  יתייה ןמאנ
 אל וליאכ ,יניע הסח הטורפ הוש לע ףאו -- ויתנמטו ויחו

 ,ותוא םיסנרפמ וינבש ןקז ידוהי אלא ,יתייה םינזור לש שוו
 םחל לכוא, אוה ןיאו "רבוע, אוה םג יכ ,םהל  תוארהל יונו
 לכ שארה דבוכב .הפצרה לעמ םירמו .דימת ןחונ .אוה ירה ,'פ
 ...םסיק לכ ,רמסמ לכ ה

 ,ושיגרה  ,רצחבש םינכשה,
 לפוטמ | ,המוקה"םרו שח
 ןילא ה

 ידוהי = ,ןעצר . ךכב ,הארנכ
 ,תיבה ףתרמב רג היהש ,םידליב

 וילעבש | ,עוצפ בלככ ךליאו  ךליא וזופמ התא המל, --
 + םירחא יריב הנוכב :והוריאשה
 םעכב יתינע -- 1 העורק העוצר 5 פרנס ךל  ךלבע ה

 ,חורבל ילגר תא יתאשנ ,עגושמ יניעכ תומעוזה ויניע .תא -/
 תושעל ליגר היהש ךרדכ ,ודיבש | העוצרב ינכי לבל
 ,,.תבשה םויב וא הכאלממ לטב היהש םימיה םתואב דוחיב -

 ילקמ תא ....ידיב לופת לופנ רוע .,םהוזמ בלכ  ,תאז רכו,
 -- אכנפ-ךכלמ ,ערוצמ ,ךמישא םלוע-לת  ,ךיערכ :יבג לע רב
 יתטלמנ רבכ יכנא םלואו ,.ודיב .אטאטמו ירחא ופררב ןעצרח ף

 יתחלש ןולחה דעבו  ,תלרה תא יתלענ ,חבטמה לא ,"יתושר, לא"
 ,יבורדשוא לומל עבצא :

 תעבגמ--תיזנכשאה ךתפנצמל ינא :געול = ,רבכנ .ןודא, ==
 שרגל ידיב שי -- .תבשבו .לוחב .ושארל שבוח היה .הולנ | ו

 םירובדב ותוא יתומיערה -- "רימ יז ןעייצרעפ, התעו ,הומ :

 אוהשכ וילא יתטבה .חותפה בנשאה דעבו ,הצחמל | םויונמשא
 ,אטאטמב ילע םיִאמ ו ופורגא מיק ,הינש קרוח ,המח אלפ

 3- םלועה =< . : : 2

 . ונממ םלוסה תא םילטונ םיסדנוקש העשב תובוראה הקנמ ותואכ
 תעשב ןעצרה תא תיארל יתינהנ ! הזה הזחמה יל םרג נונעת המכ
 ...שיא ינפמ ארי יניאו ןאכ ינא ןודא .יכ שינרהל ,וסעכ

 ,לודגה יארה ינפל יתרמע ,םלואה לא יתסנכנ זוזפ ךותמ,
 הריבגל האיבמה . םיינע-תב תרפותכ ,הפיתמו ררהתמ יתלחתה
 תלכתסמו תבשוי איה ,סנכהל ההוש "םאראמה,ש רעו ,הלמש
 .., רדחבש םייארב םיעגרל

 .ךשפנ תואכ ךתודליב ריחבי חמש ,ןטשל יל דמע אל שיא,

 !העש ול ןיאש םדא ךל ןיא
 ןוראוצכ הארתי ןעמל ,הלעטל יתהבגה יתנתכ ןוראוצ תא,

 <  ימפש תמיתח תאו ,םיתב-ילעב ינב םישבולש ךרדכ---ץהונמ
 ,..תפנכה-תיבל ותוא ןיכילומש העשב ןתח השעמ ,קילחהל יתולחה
 ,.,המויא תוובצע ינתפקת ,תולדג ךיתמ לופלס ידכ ךותב ,םואתפו
 השק יתבלע יכ ,ישעמב יתרהרה רעצ ךותמו ,םחונ אלמנ יבל
 וליאכ ,ימצע ינפב יתשיבתנ ... ויתזגרהו .הלוחה ןעצרה תא
 לע .ומות יפל חיסמו ינפל רמוע שיאו ,רומח ןוע יבלב יתאשנ
 .. .יבלב השענה תא עדוי וניא אוהו -- ,הז ןיממ .תונוע רבד

 םע פ הז ןיעמ שגר יתשגרה עריאמה ותואל רע יכ ,ינרובז,
 לא יאובל .םימי השלש םינש רובעכ היה רבדה ,ייחב תחא
 יתסנכנ .הרקמב ,ייתשייבתנ לכא שקבלו ,יתיוה בער , הזה תיבה
 אל ידבלמ .םייקרוט םיזוגא ןחלושה לע יתיאר ,לכאה:רדח לא
 .יסיכב םיתנטטו םיזונא ינפח אלמ יתלטנ -- רדחב שיא היה
 םע וליפאו ,רוטקודה השא םע שגפנ יתייהשכ ,הזה רברה ירחאו
 " ןחלושה לע םיררזפ ויה ם'זוגא תופלק וליפאו םיזונאו ,החפשה
 םיטיבמ יכ  ,יל המדנ : באכו הפרחמ רתפהל םוקמ יל יתאצמ אל
 ְ . ,. .ידעצ תא רומשל תוחוקפ .םיניעב ילע

 " "ירוהרה ךותמ המוה ישפנו השוב :אלמ יתבשי ברעה רע,
 . תטרח אל ןאכ ןיא יכ ,יתשח הלק העש ריבעכ קרו ,הבושת
 ,יבל באבו הלוחה ןעצרהל יתאטחש אטחה לע אל--הבושח אלו
 ,הנוכב אלש ילוא ,שיאה ותוא :עגנ ויפודגב רשא לע םא יכ
 נא ונובלע לע אל .. התע רע וב יתשנרה אלש יעצפב
 וכ" ,רוהרה ידיל .יתוא איבה וגולנל ..,ינובלע לע םא יכ רעטצמ
 יניע ואר .התע .. .! יתראשנ רזו יתייה רז-- הפ ינא תיב-ןב אל
 אל ןה  ,,.ןורכש לש בצמב יורש יתויהב ינממ םלענ רשא תא
 0% ,.+ 1 ןאלו ,הזה תיבה ינב ועסנ המל ,עדא

 ףוס-לכ-ףוס | :המואמ יתערי אל םימיה םתוא לכו,
 ריחיה-תושרב לגרה-תפירד יל ונתנ אל ,םתרבחמ ינולידבה
 "ולאכ ,רתוימ רדחכ יניבישוה "םינקז בשומ, לש ידוהיכ ...םהלש
 ' וניאש. םוקמל סנכהל קחרת לאו לוכאל םחל ךל אה :יל ורמא
 תשא .ירחא םג -.,. + הפ יל המ + יביטימ םה המו ימ ..,ךל יואר
 = זופמ ינא המל, :לאוש ןעצרה ,.,רהרהל םויה יתולחה רוטקודה
 ידבל ןאכ ינוריאשה המל םנמאו , , , "+ עוצפ בלככ ךליאו ךליא
 = לפנתאו לכה רומשא יכ ,ינוחינה תלשלשב רופא בלככ , , . + תיבב
 ,+ ,! ינודא שוברב עוגנל אבה לכ לע

 : לולא שואידירוהרה ילע ופקת העשל העשמ .ינזחא דחפ,
 < .וריחכה .הקזח רובו ,יבלב שיבכ תחא תכב ושבכ ןעצרה- ירבד
 .וצרק ץל יניעב תונטק םיניע  .םימיענה תונורכזה לכ תא םשמ
 | הוצ מ םשל קר, ,,,ימצע יניעב לדאו לפשאו ,געלב ילא

 . םלוע רע יכ ,יתשגרה שגרה תאז לכבו -- ... "ןאכל ונוסינכה

 ..רישעבו ,יתושר = ךותל .קחדנ יכ ,ונוע תא ןעצרהל חלסא אל
 "קירבה הנושמ ןויערו ,..יתחמש תא בברע ינע לש אלוליהל אבה
 תא תולגל םיאבה םישנאה  םה. םיאטחו םיער, + םפורה .יהומב
 + ,יי'םהיער יניע הוקפלו תטאה



 ירמא -- ?הכורא .הלעמ וניא ןובלע ,הכורא הלעמ הכמ,
 ,ןעצרה ינכה וליא ,הז םגתפב שי תמאה ןמ המכו ,ישניא
 :םרה ימולח תא -- .אוה ; וילע אניט יבלב התיה אל ,ינעצפ
 .ינע רמוש םא יכ ,ינא תיב ןב .אל יכ ,יל ריכזה

 םיפנכ קשמ ןיעב ,םלואה לש וללחב ףחר לוחכ רוא, .
 הררש תאז  לכבו -- טא םיעעונתמכ ומדנ םילכה לכ ,עמשנ
 העקש שמשה ... אטח-ברע תעש לש התואכ ,הקיעמ הממד
 גלשה יבג לע ררומב חנ שא רורכ הארנ קוחרמ קרו ,טעמכ
 הפ ראשא הכיא :המיא ליטר אבו שמשממה הלילהו ,ןבלה
 ךא ,היח שפנ יניע הניארת ילוא יתרמע ןולח | דיל . , ,?ידיחי

 םיסירתה יבג לע ..,םיעעונתמ םיללצ קר יתיאר םימודמדה ךותב
 המדנ :הררחב רוחא יתגופנ ,תבכוש האופק רופצ הנהו יתיאר
 ןמר םא יכ ,יניע דגנל םיחיכשה ףרחה-תוארממ דחא אל וכ ,יל

 ירוחאמ תומאו עוגא ,רופצה התואכ ,יכנא םג ..,יל יופצה לע
 םיצצונ גלש םיפוכמ תואמל םיגג ,.,םישנאו םיהלאמ בזענ .,רדג
 ינב םיבשוי ,םימח םיררחב ,םהמ דחא לכ תחתו ,יניע דגנל
 ייחו ,ולש דיחיה תושרב ,ותנפב יובח שיא שיא ,םיפלאל םרא
 לופא םא ..,ינשה ייחב איהש:לכ הסיפת םיסופת םניא דחאה
 רירוי אל יתומבו ,םימ ינקשי ימ = ,ינדעפי ימ  ,בכשמל םויה
 ...העמר שיא

 יב יתחכש -- ירוה .תיב לע יתענעגתנ העש התואבו,
 םילתכה דיל ,םירצה םילהאה | ךותב םש ...םשמ יתשרונ שרג
 ילואו ,ול בחרי ולאכ ,םדאל ול חורי ולאכ ,םיבוחטהו םישכעה

 ...החמש ערי םג
 ימ :ינתזחא הדרה ,תלדב .קפוד לוק יתעמש  םואתפ,

 תרובגבו ,יתצמאתה םלואו ...?םיאבו םיכלוה םיבנג ילוא ,עדוו
 .תלדה תא יתחתפ ,הרירב תילש העשב יפכב ושפנ םשה .ןדחפ

 הירבו ,רנ .יתקלרה ,תיבח לא סנכנו לגלגתנ .אוהד-ןאמ,
 התמוקו הנקז ינפכ הינפ ,תנבג הביר : נפל .התלגנ .הנושמ
 היתפשו תונטק היניע ,לגלנפו לודג השאר ,רשע תביהרלי תמוקכ

 תולודג םינש תוטלוב ןדעבו ,רגסהל ולכי אל יכ רע ,תובע "><
 יתגנובתה...הרג התלעה המהבכו ,יב הלכהסנו הדמע איה , תונבלו
 ןניא םיניעה ,ישוכה ינפכ םהל קרבו רוחש הינפ הארמ :הילא
 םטוחל תחתמו ,ןהילע םיליפאמ םיכובסו םיכורא םיסיר :קרו תונטק

 ,רוחאל הלישפה הידי תא ,..רבג םפשכ םפש חמוצ בעהו ךוראה
 .ינממ ןיע הערג אלו הרמע הקיתש ךותמו ,להוכה לא הברק

 םא יכ ,ילע הטיבמ איה היניעב אל יכ .,יל .המדנ,
 ,ויפ לא לכא אב אל םיבר םימי הז רשא ,בערַכו ,היתפשב
 םדא תומרב היחכ ..,םיכשוגה היטבמב יתוא תלכואו תלכוא איה
 :יתרמאו תצק ירוחאל יתעספ ,יניעב התארג

 ןיא תעכ לבא ...% תיבה ינבמ דחא לא תאב יארו, --
 , .,ןאל עדוי .יניא ...ועסנ לכה .,,שיא

 קוחשב הצרפ -=- "1 ךנה הפ אלה התאו "שיא ןיא, =- =
 התוכנ וליאכ ,תצק דער הרטומחה םע רחי הפוג לכו ,רורצ
 ינשקב רוטקורה .,,"םאראמה, תחפשממ ,ינא הבורק, == ןיחתורב
 ורחי .היחנ ןכבו ....ןאכ רומלל ינא הצור , . .ותיבב רוגלו אובל
 הפי רענ יכ ינא האור ... + תאז ןיאה ,טטוקתנ אל ,םולשב
 שי ,םולכ .ךכב ןיא לבא ,תצק טולק .םטוחהש אלא ,התא
 םפש תמיתח םג ןה ,אנ האר .. . רתוי תורעוכמ תוירב םלועב |

 ,הפי הרענ .,אנ ישנ ...+ התא הרענ אלא רענ אל ילואו ,ךל .ןיא
 םיעוצעצו םיקתממ תודמוח תורענה לכ ...+ 'דלמרמ, תא תבהוא
 -- ., ,םיענ עוצעצ ,אנ ישגה

 א ,םלואה לא הירחא ינחכשמ 'יחרכ לעבו יעורזב .יתוא הפמח,

 י""

 תקקורו  ,ללממ קספ אל היפ + יהמ וז הירב, .ותמהדנ
 היפ .השועמ ,עורפ היה הקוחצו ,רוכש ןקזכ הרובד תעשב
 וחנל רמועה תא עולבל .רמא ולאכ ,רתוי  דוע = .בחרתנ
 ;ןוא -- היפב םירז וללה "הבחה ייובד, יכ ,רבדה היה .רכינ
 ...םהב תונופצ תורחא תונוכו ,המיענ

 ש בלפ םא יכ םֶךא אל יכ ,יל המדנ דחא עגרו,
 | ךע ךא ,העש יפל ינפטלמ אוהו ,ינפל רמוע םעוזו
 . ..יםירזנל ינערקיו ילע לפנחיו

 דורו הוולב השיבל הראשנו הליעמ תא המישפה איה,
 ב יתלכתסנשכ ,העש התואבו | ..,השאר לע  ןיסוילפ תעבגמו
 :-ויעב העות התיהש תנבגו תפרוטמ "הצירפ, רכז .ינוימדב הלע
 ינ ףוחה .חומיב ןיב תפנכה-תיבדרצח | דיל תואטמיסב .יתדלומ
 שונח ףרח-תעבגמו הרורו .הזולב :איה םג השובל ,ץיקה תימיב
 ואת לבל .ןהידלי תא הינפמ  תוריתסמ ויה  תומאה ,..השארב
 המ לע, וזגור ךותמ ינא םג יתרהרה תומאה ןחואכו ,םתוא
 :יתלכי אל :הירחא ךלה יבל םלואו .",,.ץהזה ןכגה רשה םולה אב
 'היה .ןבל םורק ןיעבש ,היניע * ,םיטהול ויה הינפ ...הנממ גוסל
 קב ,,וולא וננחתה המינת ךיתמכו ,יחכנ וטיבה ,ןהילע .לילצמ
 לפנהו תוקסוצה הירש ולאכ ,המרג :התמישנ רעב הרצע
 יתאלמנ .,י:הלורגה .הרטוטחה םע | תו;באנ
 י,.תאזה הבולעה

 תא ןיכאו ,תותשל וא לוכאל  יתרבג הצור | ילוא, --
 " ,הלאמ םיבוט ןיטוחנת-ירבד יפב ןיאב ,הילא יתינפ -- םחימה

 : .ינפב טיבהל השייבתנ יליאכ ,הזחב הינפ השבכ איה,
 " המל ךא -- םוגמג .ךוהמ יל התנע -- !התא בוט המ, --

 ' ךתוארב המיא ךילע הלפנ אמש . .ףביבח רענ ,הככ תוכובנ
 "מפמ התא דחפמ ןיידע ,המוד .,4הלילה תוצחב האב הביר
 "א ..,ללכ  תונכוסמ .ןנוא - תולותבה ;ארית אנ לא ,.זתולותבה
 " המ ץוחו .יכנא הפיע :בכשל .םוקמ יל הארה התע-תעל --
 : ,,ףןיבתה ,ךמע .דחיתהל ינא הארי

 יתשע םולכ ..,+ינפכ תא הורי עוומ ,רברה המ , --
 < ךותמו ,הממורהה איה ךא ..בלענכ התוא יתלאש--+הער שיאל
 | :הרמא םעב

 ,.,ךיתשקב .רשאכ השע ...הטוש .,םילמ הברת לא, --
 ,.יהטוש לודגמ םיתעבש עורג הטוש ןטק

 .ויהתמועל ח"רפחו םינוא-הפר ימצע תא יתיאר הז עגרבו,
 יהרח לא יתבש .יבנאו ,תוטמה-ררח לא הותכלוה ,הלוקל יתעמש
 ותוא לכ .יל היה המותס הדיחכ ,יתנש הרדנ הלילה לכ ,ףוזנכ
 ,הרקמב אל האב תנבגה יכ .יל .ררבוה ירוהרה ךותכו ...ערואמה
 ער .וא .בוט םא | ,דוע יתעדי אל קרו ,ילא היפב הרושב ךא

 ,תרחא הרוצ יניעב השבל תנבגהו .,,יל רשבח
 וב ובה המ ! ךמלוע אוה רעוכמ המכ !םימלועה ןובר,

 ,.,!תונושמה תוירבה

 ב-

3 

 "הרגה לע םימחר

| 

 = .תנשוי .תנבגה תא  יתאצמ ,יתנשמ תרחממ יתמקשכ,
 תואיל  םיקיפמ .הינפ  ,תועורפ .היתורעש ,הדיב רפסו םלואב
 הרטוטחהו | ,יור שרע לעמ הררי התע הז וליאכ ,היטפאו

 הלילה לב הקבאנ וליאכ ,םשור ילע התשע איה ..רדוס הפוטע
 יניעב התארנ .ללכב ,.,החכ תא השיתה המחלמהו אוהר-ןאמ םע
 האנש ומכ - םגו .הולש ,הטקש 1 לומתא לשמ תרחא הרוצב
 (יבלב י;חמש ,התע הילע יטיבהבו ..,הבוצעו .תגאוד --- םדאל
 הליכו ,יתקפאתה אל .תחא שפנ רוע הוה תיבב בשת הנה
 :ןוזפחב .יתרמא ,וילע קיעמה ד ₪. םיבר םימי ובלב אשונה

 :י ךכ אל התעו .,יניעב .תיה הנושמ ,ךיתאנש לומתא,--



 ץ בצו

-- 

 תורירבה ...תורבקה תיבב רמושכ ,הפי ינא .ררוב
 ,רזכא ידוהי ,ןעצר רד ףתרמב ןאכ | ...תערה <
 .,,ינתוכהל הצר ,תאבש םרוק ,לומתא ..,יתוא םיערמ

 == :ייינפרח :םוקווה
 יב הצענ -- + ךל ןנמ יתוא תושעל התא .רמוא .ןכבו =
 ,אוה .לודג רבד  ןכא -- :ןהב .הלגנ .הנושמ- קרבו ה

 ,;הפחמ שקבת לא :ילצב | ,יריקי ,לבא ,ןאכ שי בה
 ..,רותסמ אצמת אל הרטוטחה תחתו ,הרטומח קר יל ₪
 ןיא חכו ,םינעצר םיללעתמ ,יביבח .,יב .םג  ...ךסמרת תא
 הבה םלואו ..,ינתאנש א:ש הזא םג ןה ,  ,יטצעל ץושא
 ,ךל ערהל אבה םע  ףורגאב םחלת לא : הבוט הצע ןל
 םוכירצ ונומכ םישלח םישנא  ..,ויניע תא .רקנ ךינר9ע8
 םירגפה לע קר :םה םיבלכ םדאדינב = .,,לותחה השעמ

 ,..תוצוחב םיללונתמ םירגפכ = םיאור םה ונתואו  ,,,םילפנתמ
 ךותמ  היפמ ואצי  םורבדהו  ,תונבלה הינש הקרח א

 -= הזה ףוגה ןמ חרפת המשנהו ,טעמ רוע המוד ,תומצ)
 ץחומ ,שיטפ םלוה -- רובדו רובד לכ - ,! הירבד םימכוחמ

 ,שממ תיחקפ ,וזכ המכח המלע :ימצע יניעב  יתלהנ
 לאכ שאר:רבוכב ילא רברמ --- ןבנ אחי ול -- םינשב לוזע
 ,טושפ ,םא יכ ,הלמחי ילבו .גולגל  ילב הצע | אושמ |

 --הבח ןושלב ילא תרבדמ איה .והער לא וירברב הנופה
 *,,הז גונעתב יתיסנ אל יו

 תופופ ,רעס ץוחב .םירבדב ונאב ,הדי לע 'יתבש
 ,ודער 'תונולחה  תוישמש ,ץראה ןיבו ..םימשה ןיב ומ

 םילדכנו םישורפ = ,ונינש .ונבשי העש | החיאו .ושער םיטוזו

 יאשחבו ,ונילא עגונ רבר לכ ןיא  וליאכ = ,ונומהו .םלועה מ

 ירבדמ :הל יתרפס הברח . . ,והער קיחב שיא ונחיש ונכפש ,םירו
 רשא ,תושדח תורצ תודא לע היפמ יתעמש הברהו יו
 ,ורבח ירבד .ךותל הז םיפנכנ ונייה םימעפל . , , ימימ :יתרע
 +... ןירוסי ירואתו רעצ-ירופסב  הזב = הז. תורחתהל ונחמא ל

 איחו ,םימי ויה ..הדלמ םומ-תלעב הנניא איה יכ יל ערונ,
 ,תוהמוא = ויה .םישנהו , האירבו הפי -- שש וא שמח תג =

 .,,הדלו ןוירה .רעצ .לובסל אוה -יארכ = ;הומכ ראת"תפי :תדל

 התיה הדיחי יכ ,התוא .וקנפ םירישעה הירוה : ...הב .וכרבתה לנז
 םג אלא ;דבלב הפי 'אלו ,הנממ וענמ רשא .רבד היה אל מז

 םירענ םע קר .. ,הבבושו הזילע הלא לכ לעו .,, התוה .העווח

 תספט ,תיבב היה אל שיא ,תחא םעפ . ., ,עשעתשהל הנה(
 ,.,םומהתלעב הראשנו -- .הטמל .הלפנו .הלקתנ ,ןורא לע החל

 ןיא התע ...הנתשנ הינפ הארמ םג .,.תמלא = םג .התוה המ מ
 תיפרגיטופ הנומת קר ...הרליה התואל .והשמב  וליפא המוח א

 =- התוא הדיחכה איה םלואו ,םהה םימיה ןמ ןורכזל .הל הרא
 ..:ןיעה תא רקוד יהי אנ לא ,דוע .בושי אלו רבעש למ

 םימעפ התסנ ,התעד לע הרמעש ירחא ,תונושארה םינשב, =
 אלא הנקת ול ןיא רבשנש ילכ, ,,, המצע תא תומהל .תוזחו <

 תולמשה תא  ןיכסב הערקב | ,תנעוט התיה = ךכ == "הפשו <

 תא וחיסי ולא "םיעוצעצ,ש ידכ  ,הל םיאיבמ ויהש * ,תושדחה

 וליפא הדבל הוחינה אל ,םירמוש הילע וריקפה ,..הנוסאמ התו

 ,היח איה התע ...הפי הרימשה התלע . -ףוס:לכ-ףוסו ,החא עת =
 איה םייתב אקוד ... תומה תודא לע בושחל םג הלדח לנג

 ,,.אוהר-ןאמ לש ותמח לעו :ופא לע וליאכ ,חצ

 ויה םישק | .,,םתומ לע .הכוב איה ןיא ךא = ,וחמ הורו, <

 הניבמ ,

 ,...ולדלרתנ ,םהיסכנמ וררי ..,! דאס םישק ,םינורחאה םימיכ םהייח
 אל ותיב :ךותב וליפא- -תואנ ויתובילהו ,רחוס ,אג ירוהי ,היבא
 רחאב ךלה  ,ףיקת םדא ,לכה לעו -- וילעמ וטנבא ריסה
 טייח ,ונכש תיב לא ומצע בו ודובכ ב ףרחה תולילמ
 ותוא אצי רקבב 'רחטמו .,,םיצע רזגו םחל תפ לואשל ,םישנל
 ויה אוה אלסלא יכ ,ראפתהו ריעב רבהה תא םסרפו טייח
 ותוא לכ ...בערב םיעוג  ,"םינסחיה םינפלדה,  ,"םיאגה םילדה,
 :התכב המאו ,ויכרב ןיב ושאר ,םמוד היבא בשי םויה

 םחל-תפ ךרצואב ךל ןיא :םולכ = ,םלוע-לשדונובר,--
 +םדו רשב תנתמ ידיל ונכירצת אלו  ,ונליבשב

 | הלילה .איבבו ,טיבעב ןתינ וא רכמנ .זויבב היה רשא לב,
 <  יהארמ | ,הל קשונ הילא שגנ היבא היה ,םיבער ויה תיבה ינבו
 : : רמואו אוהר-ןאמ יפלכ ועבצאב

 "אוה ירה םיהלא ןתונש המ לכ ,יתב ,תא האורה, --
 . ..ללכב  תורצ םגו -- הבחר דיב ןתונ

 הניא יכ ףא ,התופככ המצע תא התאר הירוה ייחב,
 הל ןיא : איה ןירוחהתב .התע  ,רבד לש ומעט = יוארכ

 , תדלימ תויהל תנמ לע דומלל ירכ האב םולהו --- םינודא
 תא תחקול תאזה הכאלמה יכ ,התא בשוח םולכ, --

 תולגל התצר  וליאכ ,ביבסמ | הננובתהב ,שחלב החתפ -- ץיבל
 הכח יבלב ןיאש דע  ,ינוקנפ דאמ הברה --- :םומכ = דוס ינזאב
 הגיב .,.תנויכתמ ינא רחא רבדל ךא ,, ,םילותיח לא הרתי
 ,בולכב  רופצכ איה םינב תכושח השא ..,םא  תויהל ביט :אנ
 "  /םונב דלא אל .יכנא םלואו ..,החונמ  אוצמ ילבמ תמבלתמ איה
 ,"אמא, םשל הכזא אל םלוע דע ,ןיבתה ,,,ייח ימי לכ
 ,שינרי אל :יבל  ..,ןתוא ביטרי אל  רלי יפו תוקמוצ הנייהת ירשו
 ,1יתאטח המו יעשפ המ ,םייח םיארכנו םיכלוה .יבר קב :יכ
 = לע ,,.אוהש ימכ ייח תמקנ םוקנל ,רגמל  ,רבשל הצור ינאו
 / םדא ינבו ,ונתאמ קוחר םיהלא ךא ..,ישפנ םדת אל הזכ לוע
 לכשל ידיב יהו א  ,תרלימ תדיבע רמלא = יכ היהו .,,םיבורק
 < םלועה לכ ... תועמד ךותב .םדאהינב וקנחי .ינומכ ,,,תובר תומא
 אגניחו .אלוליה יתיארו לכוא  הככיאו ,לבא-תיב | יניעב .אוה
 ,.. לבא"תיבב

 :הרמא ולאכ ,הדיב הפנפנ ,הירברב הקיספה םאתפ,
 ךרוע אלה התאו--הלאה םירבדכ ךילא רברא .הז .המל,--

 \ ,קונית
 ! יהתעו ,ימע .ךבדל היפ החתפ הרקמב קר יכ ,יל המרנ,

 ..,יתבשח ,יתוניבה אל הבלדתימזמ תא ...רבדה לע איה תטרחתמ
 ,הבח לש רובד הל רמול הקשח ישפנ ,אוה אמלעב רופס יכ

 ,יפב םילמ ויה אל םלואו- -התוא רדועי ,הבל לא םנכי רשא
 7 ! הילא יתינפ תובצע ךותמו- --ימצע לע .יתסעב,

 םילבוס ונא המ םוש לע :יל יראב ,תא המכח אלה, --

 .,4שירחיו ינינעב .םימשב-בשויה הארי הז הככיא .,3 ךכ לכ
 "םיהלא שי .םולכ +םימשב .בשויה הארי הז הככיא, --

 < לשמ אלא ארבנ אלו היה אל םיהלא ,םלועבש הטוש ,,?םימשב

 יל .ירב ,םיהלא | שי םאו ..,רעי אלו םיבור אל  ,אתורב | ,אוה
 .קוניתל = תתל .,ונממ .הפיו בוט ךלש ירזכאה .ןעצרה יכ  ,רברה

 .,(םלועל ללמא דחא עגרב היהיו ןוראה לעמ לופי יכ ,שמח ןב

 . יהו *- .ילואו .,תוכ לוע השעי אל - ךלש .רזכאה ןעצרה---!אל

 = | וינבכ באכ : ףוס-לכדףוס .הזה רברל לגוסמ .ןעצרה םג---ךירבדכ
 . ,..וירוציכ .םיהלאכ

 התיה יבלב .םג יכ ףא ,הלאכ .םירבד יתעמש אל ידועמ,

 הירבר | עמשל | םלואו--םלועה | גיהנמ .לע .אנימ .תובורקדםיתעל

 + ןנחתאו ,הלודג הדרח יתדרח הלאה ףודגה



 < .אוה לוכי לכ אלה ...םיהלא תא יפיצקת לא ,,,אנ לא,--

 ,,,אוה םימחר לא
 וב .עיבהש | ,הנושמ ךויח הארנ תובעה היתפש לע,

 ,ןקז .הריבעדלעב שיגרמש ותואכ ,תושידא ךוחמ זוב ,המצעל
 ...רסומ ול םיפיטמ וינבש העשב

 רבדה עגנ ולאכ ,תוניצרב הלאש -- ,.%ךמש המ --
 , הייחל

 .ןימינב .,זימש, --
 רבכו ,התא הכלהכ רוחב אלה ,רבכנ ןימינב ןכבו --

 ,"םחרי 'ה, + ההא םח הז המלו ,הבורמ הדמב ינוע ךייחב תיאר
 ריהכ רקבב יכ ,ךל ראתל התא לוכיה .,,ךכ רמוא היה יבא םג
 איצוי ,אשנהו םרה ודובכ ואסכמ םימלועה לכ ןודא םוקי דחא
 לש העמדו  ,"תנבגה לע המהי יבל ,ול יוא, = : הקומע החנא

 ,םלעת ילש הרטוטחה |: עראי לודג סנו ,ויניעמ דרת הטרח
 םינשוש -- ייחל ,הארמהתפיו ראת:תפי המלעל היחא היהו
 ...! תלוא רבדת לא ,ביבח ןימינב ,יוה -- % ינש -- יתותפשו
 י.,םימחרה תדמ םלועב זא הלדגש רשפא ,הולא ההא תייה םא
 םימת רענ ..,ינממ קחרה ,ידמע עעורתת לא : ינעמש -- .םלואו
 החפש לש המשנ ,המהוזמ הכיר ..,יכנאו .,הרוהט המשנ  ,התא
 דיגה רוהטה ךבל .לומתא | ינתאנש רשא לע תקרצ .,,הפוצח
 רשא שיא ןיא .., ! קוספ ףופ---ךא ...,הרעוכמ שפנ ךיניעל יכ ,ךל
 יתישע .ינא ...רפומ יל ףיטהל זיעי .ימ ..,ןובשחו-ןיד ינממ שקבו
 ןיבמה ...ינא םומ:תלעב..,יכנא תופחוימבש תסחוימ ,,,לובסא נאו
 ,..םונפ ףונ ,ם ומ הז המ ,התא

 ,רדחה ןמ הטלמנ .םאתפו, <
 ,המלענו--שערב תלדה תא הלענ

 םמוי .,,ינפמ תקמחתמ הליחתה האלהו אוהה רקבה ןמ, |.
 ךאו ,האצי אל הרועס תעשב םג ,הרדחב הרוגפ תבשוי התיה
 יכ ,יתיאר , טאלב ,יאשחב תיבה תא תבזוע התיה הליל אתא
 רבחהו ,היניעב .יתשאבנ יכ ,יל המדנ ..,רבר ינממ .איח הריתסמ
 יבלב שי יכ ,יתשגרה הכוראה החישה תעשמ .רֶעַצ יל םרנ הוה
 הדי :לע תבשל יברקב .ררועתנ .ןוצרו -- .הילע םיבר םיעוגעג
 ..הירבד לא ןיזאהל ,רידח

 ,םיננועמ םירצק םימי ,השק הנצ ,ףרחה רכגו ךלה םיתניב,
 ליטמ ידועמ ...םיריהב ,םירוהרה-יזוחאו .םיממוד ,םיכורא  תוליל
 םלועה ןןיבלמ ,םאתפ ןיקזמ ולוכ םלועה +המיא וזיא ףרחה ילע
 םדאל בוט אל ולא תועשבו -- ןברוח רעצב יורש ולוב
 ;(;ינפקות םומעש ,ומצע םע רחיתהל ,דרב תבשל

 םלואו -- יל רז וניא שיאהו | ,יח םדא ןיבו יניב עשפב,
 יתיסנ הז לא הז תשגל ונדיב ןיאו ,וניניב הקיפפמ הציחמ ןיעכ
 ולאכ ,הנושמ לוק המירה תנבגה ךא ,הררח תלדב קפרתהל
 ךל, == : יב .הרעג  רחא --- הלילה תוצחב הילע ולפנ .םיררוש
 ,ו!יחכ הלכ ,ירוסו הברת לא ,הזמ

 ,תובצעה תא יבלמ שרגל ידכו :,הינפל יתיארנ אל זאמו,
 ,םיעפונ ,םיכלוה םדא ינב .,, תובוחרבו  תיצוחב ליטל .יתולחה
 םישובח םישאר ,תורדא םיפוטע םיפונ = .ומלועב עוקש רחא לכ

 .,. תולודג תובשחמ םכותב םה םינמוט .ולאכ ,םירבכ םיעבוכ <
 אלש ,יתוא םיפחוד ,םיל ודג םינינעב רהרהמ ינרועבו,

 שובלה םלעה ותיא לא בל םש וניא שיאו ,לפונ .ינאו ,הנוכב
 ,םיגולגעה קרו - .; םיבשהו םירבועה ןיב טבלתמה < ,םיערק
 םידמועה ,םיאופקה םהיסוס תא םפטלב וא .ףכ לא ףכ םאחמב =

 םה קר -- חכטל םה םילבומ ולאכ ,עקרקב  םישובכ םהישארו
 : : לוקב ילע  םיגלגלמ

 ,הפרחב \ התוא ושרג ולאכ

 הקתו לופת אמש רהזהו רהזה ,ןטק יזנבשא ,יוה,--
 "  \,והבכרמה לא הלעו םוק .,,בורק ןמזבו אלננב יישודק,

 "ח נא .יתעמש אל ולאכ םינפ רימעמ יכנא ךא,
 ,ול קיצמ  רוקה קרו = . האלה ךלוהו םקו לפונ נא ,ירובב
 יטעמ יערק דעב .רוקמ תווכנ ינזא .הלקו הנטק תעבגמ--ישאר
 תו ולגר תועבצא תוציצמ ילענ ירוח דעבמ ,רמופ ירשבו הנצה תרדיח
 הא ןהינפצב ןה .הוטטחמ : ןהל .ןיא החונמו--.תושקנו  תולוחכ
 טיודננ תובחס יאולב .ןהימוטרחב תורקנמה תוכר תויגורפכ ,גלשה
 ענשמכ ינא טטושמ ףופכ שארב +יל תפכיא המ ךא --- ידגבמ
 ינאש שו ..ךלוה ינאו --ןשקנ אדל אד ינש ,תוטמיסו תובוחרב
 ענח ןמ  ,םיממושו םיבחר  תורש -- ביבפמ :רהנה לא אב
 ,ןושב תועבימ ילגר .הקינומרה תניגנ הלוע  םירדובהו םינטקה
 "מל ,ףרה ילב טטושל יל אריק יבל ךא  ,םיבוטר ירבא לכ
 .  הוונגו ץמא ינא אלמ הלא לכ רחאל ,רבדה אלפנ .עגר דומע
 : , יתוא ףחוה ריממדחכ ןיעכ

 ןטשה .חכ יל עדונ .הנושארה םעפב,
 , ומצע ינפמ חורבל ךרוצה תא

 פואה בלב ררועמה

 ,(אובי דוע)

 .. רלפנרב .ןועמש ר"ד

 . בֶרַעַמְּב תיעדמַה תורפה
 ,א"

 " אננל והימרי איבנה לחה רשאכ ,וה יש א י ךלמה ימיב
 םצראמ ולע םיארפה םיתיק פה :םויא ערואמ עריא ,ומעל
 ' ערומה ימשר ,הבירההל לארשי ץראב םג וטשפו
 < ,הינ פצ ורור-ןבו והי מ רי איבנה ירבדב םואצומ ונא הזה
 ואיצוהו םתועמשמ לע םינומדקה .םישרפמה ודמע אל .יכ אלא
 םיקיצמה םימעל םיעורי ויה םינושארה םימיב ,  םתנוכל ץוח םתוא
 ונשה רצמ םירצמ םעו רחא רצמ לבבו רושא ימע קר לארשיל
 תיב ימי ףוסב לארשי םע םויקל הנכס דימת הפקשנ םהמו
 -ברעמב הינומגההו ןוטלשה תודוא .לע הז םע הז םמחלהבו ., ןושאר
 יפרגואיגה בצמה םרג הברה ,לארשי םעל םלוכ וערה היסא
 תורמואה תורידא תוכלממ ןיב הנותנ .התויהב ,לארשי ץרא לש
 םימיב ,םוקמ ול רצבל ירבעה םעה לוכי אל יב ,הפיכב לושמק
 םיאופהה םיתיקפה תולפנתה | ןינע | רווחתנ םינורחאה
 הועש אל .רשא ,הרצ התיה וז תולפנתה .לארשי ץרא לע
 ,ק"הכב םימותס םינינע המכ ונל תררבמ איהו . ,םינושארה

 ונל רפמ םצראמ  םתולעו םיארפה  םיתיקסה רבד לע
 יפל , (ךליאו ג'ק 'יס  ,ג"פ הירוטסיק טו די רי ה .ינויה  רפוסה
 םנשומו ,םיכ לס םיתיקסה ויה ונימיב םירקוחה בור תרבס
 וגוב * ,ריטסינד  ,ריפינר םגו .הגלוו ,ןוד  תורהנ .יפוח לע היה
 תוצרא לע וטשפו ולע םשמ .רוחשה םיה תודגל רע וטשפתהו

 סע דחיו ,(םירמיקה) רמוג ינב תא םהינפמ ושרגו הוזקבק
 פע המחלמ םהה םימיב ושע םיידמה ,י ד מ ירע לע וטשפ ולא
 טודוריה) םהירי לע .שבכהל תדמוע החיהש ,הונינ לע ורצו .רושא

 . תולפנתה חמחמ םיסונא ויה םיידמה .ו'ב םוחנבו ב"ק ןמיס ,םש

 הטחלמב ,םצראל  בושלו : הונינ  ריעה .רוצממ לודחל .םיתיקפה



 ןכ .ירחאו .םינורחאה .וחצנ םיתיקסה ןיבו  םיידמה
 --םירצמ .לובגל ואב םרט ,םירצמל לאר שי ץר

 הטהו םירצמ ךלמ םתארקל אצי -- לארשי ץראב רו
 םיתיקסה  .ולובגמ בושל "תובר תונתמבו  םינונחתבו
 לכיה תא וזו ןולקש א ריעה תא ושככו םהל מ

 ןולקשא תא םייתיקפה םיטבשה דחא שבכש העשב וש
 תונירמ ראש לע םהיחא וטשפ ,יטידורפא שדקמב ו
 םתלשממ ימי וכרא הנש הנומשו םירשע |. תיברעמה א

 ןהוא ושעו ןורו .תרבעב ןתוא ובירתה רשא ,הלאה
 ןמ םתוא ושרגו םיידמה םהילע וחצנ ףוסבל ,הממש

 .(ו"ק ןמיס םש טורורוק)
 תחכוה יפל םה ,ועינכה רשא .םירמיקה םע  םותיקפה |
 שדקה יבתכב םירכנה זנכש או רמג ינב  ,ונימיב ם%

 הימרי ןו--ה ,'א 'א י"הד ;'ו ,ח"ל לאקזחי ןג.--ב ,'ו

 ! ונייה ,רמג ינב "םיזנכשא,ה ויה ארקמה ירבד יפל ₪

 םימעפלו זוכ ש א) ןנכשא ינב םיערונ תוירושאה תמו
 תוירושאה תומישרה יפ לע . (הירמג םע) .רמג ינבו

 תנש רע ?%1 תנשמ לשמש) ןוגרס ךלמה ימי ףוסב רננ\
 הימריב) ןופצמ .םיארפ ןומה ט ר ר א ל ןופצמ .('ונה .ינפל
 טררא ךלמ לבא ,(נכש או ינב טררא תוכלממ :(ןימ

 רושא ךלמ ןרח-רפא .הנטקה היסא תונירמ לע וטשפו סמ
 ןמו .ירחא .השאל ותב תא ול ןתיו זנכשא ךלמ םע תירב ח

 .ןבירחהל הנטקה היסא תונידמ לע םעפה דוע םיתיקסה ול
 תא ונל וררבי הלאה תוערואמה .הישאי ךלמה ימיב היה
 רשא ,הימרי איכנה ירבד תצק םגו הינפ'צ איננה"

 רפסל שוריפ התע םסרפ ,לפיל ףסוי  ,ילותק רקוח
 בור ,אוהה ערואמה יטרפב הבורמ הראה האצמנ ובש ' ,הינ
 רוחיב ..םהילע רוע ףיסוהל שי יתעד יפלש אלא ,םינוכנ .ויונו
 ,הימרי לש םימותס םירבר המכ תנבהל ץגומ

 םותס ןינע םיאצומ .ונא הימרי תאובנ תחיתפב ףכית הנה
 ורורב םישרפמהו ,הקיתשב וילע ורבע םינושארה רשא דו
 וינפו האור ינא  חופנ ריס, + רמוא .איבנה + קחודב ובשיל ומ
 ול האב הז לעו ."הנופצ (ל"רש תערב םינפמ ירק ינמ |

 םיבשוח םישרפמה  ."הערה ההפת ןופצמ :םיהלא תנשו
 לש החרזמל איה לבב לבא ,לבבל םינווכמ הלאה םירבוהע <
 בשיל רמאש טראשוב תעד איבמ ל"רש ,הנופצ ל אלו %
 ,ןופצ  ךרד תכלל םיכירצ ויה י!אל לבבמ םיאבה .יכ :,וז אהימת

 ןוימר בושיב - הרהקתנ אל .ל"רש תעד לבא ,תמחו הלבר .ךוז
 לבב ףוסהףוס ירהו +הערה חתפת ןופצמ :רמאנ ךיא ירהש ,ה
 תחאב יכ ,ל"רש רבופו + החרזמל אלא י"א לש הנופצל הנא
 וארש ינפמ ,י"א לש הנופצל לבב יכ ,ונימאהו לארשי ינב עפ <
 : ןופצ רצל איהש .ובשחו ,ןופצ ךרד םיאב לבבמ םהילע םיאנו *

 ,הימרי ימיב ועדי אל יכ--דאמ איה הקיחר וז הרעשה םא
 אל יכ ,קפס ןיא תמאב לבא .הריבכה הכלממה לבב איה ןכח |
 ,י"אב זא וטשפש םיארפה םיתיקספהל אלא  ,איבנה ןווכ לבל |

 הארנכו .טורוריה תורעב ,םהה םימיב היהש ירוטסיה ערואמ וה
 ,ונימיב ואציש .תוירושאה  תומישרה ןמ <

 והבָנ .והת - הּגְִנ ץֶרָעָהְתֶא :יִתיִטְכ
 :יםֶבוא יאו = םָמָשַה לֶאְו

 : ורוד ןב הינפצל םונשב םדק ,ץראה לע םיארפה ואיבהש ארונה

 םושער הגה םיִרָהָה יִתיִאְר
 .ּולקלקתה תועָבְגַהדלְְ

 ו
 .וָבְנ םומשה .ףועדלֶכְ
 רָבְרְטה לֶמְרכַה הָגהָו - יִתיִאְר
 ב

 .ופא .ןורַח ינּפמ 'ה יִנּפַמ
 + (ו"ב--ג"ב ,'ד הימרי)

 םימיב בצמה היה הזכ  .תואיצמה לא םיאתמ | רויצ והז
 וברקו וכלה רשאכ ,איבנה אבנ הז לע ,ץראב םיתיקסה ומשפש
 םהילע איבמ יננה, = +1 י--ו"ט ,'ה) י"א לא םיארפה .םייתיקפה
 ,אוה םלועמ יוג ,אוה  ןהיא יונ ...,לארשי תיב קחרממ יונג
 םירבד ,"רבדי המ עמש ת אלו ונושל עדת אל יונ
 ינב ויה אל יכ ,ורמאנ לכב לעש רקיעדלָכ רשפא יא ולא
 ,םנושל תא םיעדוי י"נב ויה םגו ,לארשי ץראמ כ"כ םיקוחר לבב
 ןיעמ התוהש ,תימהא זא ורבד תיברעמה היסא ימע לכש ינפמ
 : (ה"ב- -ביכ  ,'ו) ןלהל איבנה רמוא ןכו ..םלוכל תיטמולפד הפש
 רועי לודג יונו ןו פצ ץ רא מ א ב םע. הנה 'ה .רמא הב,
 ,ומחרי אלו אוה ירזכא וקווחי ןוריכו תשק ,ץרא יתכרימ
 המהי םיכ םלוק (לבב לע םלועמ הימרי  רמא אל הזה .רברב)
 ,ןויצ תב ךילע המחלמל שיאכ ךורע וב כרי םיסופ לעו

 לא  .הדלויכ ליח ונתקיזחה הרצ ונירי  .ופר ועמש תא ונעמש
 = = ,"בובסמ רוגמ ביואל ברח יכ וכלת לא ךרדבו הדשה ואצת

 ףלמה הישאי ימיב לארשי לע האבש תאזה המויאה הרצלו
 'ה אשי, :0ז--ט"מ ,ת"כ. םירבד) החכותה ירבד םג  םינווכמ
 .יוג ,רשנה האדי רשאכ ץראה הצקמ קחרממ יוג ךילע
 אשי אל רשא םינפ זע יוג ,ונושל עמשת אל רשא

 ןויצ .תב, .ץראב וא היה ארונ ןברוח ,"ןיחי אל רענו ןקול םינפ
 - "םיגרוהל ישפנ הפיע יכ יל אנ יוא--היפכ שרפת חפיתת
 '" םיתיקסב | אלא ,  ,םיילכבה םיגהנתמ -ויה אל .תאזכ = תוירזכאב
 7 ,רבדמ בותכה  םיארפה

 = "םואנ --- אוהה  םויב הנהו, :הינ פצ םג אבנ םהה םימיבו
 '  לודג רבשו הנשמה ןמ הלליו םינרה רעשמ הקעצ לוק -- 'ה
 | < לוק ;דאמ רהמו בורק 'לודגה 'ה םוי בורק, .(י ,א) ייתועבגהמ
 "  םויה הרבע םוי ,רוכנ םש חרצ רמ 'ה םוי :((כשקה :ונבומ)
 םוי הלפאו ךשח םוי האושמו האוש םוי הקוצמו הרצ םוי 'אוהה
 < יב, :אובנה ירבר תא ןיבנ הזבו . 0"ט-ד"י םש). "לפרעו ןנע
 < הושרני םירהצב רורשא ,המ מ ש ל ןו ל קש או היהת הבווע הזע
 לע .טודוריה .רופס .יתאבה יובכו , (ר ,'ב םש) "רקעת ןורקעו
 לכיה תא וזבו = םיתיקפה הושבכ ר'לא ,ןולקשא ריעה תודוא
 " הץראב ףוחה ירע לכ לע רבע הו םוכ .הב רשא יטודורפא
 "ןענכ ,םכילע 'ה .רבד ,םיתרכ יוג םיה .לבח יבשוי יוה,  ,לארשי
 ' תונ םיה לבח התיהו ,בשוי ןיאמ  ךיתרבאהו ,םיתשלפ ץרא
 .הדוהי תיב תיראש ל לבח היהו ,ןאצ תורדגו םיער תרכ
 םדקפי יכ  ,ןוצברי ברעב ןולקשא יתב ב ;ןוערי םהילע
 . הינפצ ירברמ .(ז--'ה ,םש ,םש) םתובש בשו םהיהלא 'ה
 "הארו ,י"אב םיתיקפה ימי ףוסב ותאובנ תא .בתכ יכ ,הארנ
 :איבנהו ..הנממ םיארפה םיתיקפה ואצי רשאכ ,ץראה תמחנב
 םע תא האר ,ואבנה ימי תישארב ,וירוענ ימיב רשא ,הימרי
 ןברוחה תא האר ןכ ירחאו ,לארשי ץראל ברקו ךלוה םיתיקפה

 ירהש ,הישאי ךלמה ימיב היה הז יכ ,ונל פס ןיא הנהו
 " שלש תגשב התיה ותאובנ תלחת .יכ ,םימעפ איבנה ריעה ןכ

 א-ב



 תלשממ התיה הז .יפלו :('ג ,ה"כ ן'ב ,'א הימרי) וכלמל הרשע
 תנשב ךלמ הישאי ,ןכ ירחא םינש תצקו  ןמזכ וב .י"אב םיתיקפה
 656 תנשב הז יפל התיה וכלמל הרשע שלשה תנשו ,9
 לע זא המק רשא הלודגה הרצה יכ ,רעשל בורק ,'ונה םדוק
 י ומעל איבנ תויהל וירוענ ימיב הימרי איבנה תא הררוע לארשי
 םהה םימיב ,הזל תומיכסמ ונימיב ולנתנש תוירושאה תומישרה
 תבלממל תוכייש .ויהש  ,היסאב תונידמ המכ םיתיקפה ושבכ
 ולע אל יכ ,ול היה יד ,םהינפב דמע אל רושא ךלמו ,רושא
 רושא ליח חצנש ירחא קרו ,המצע רושא תנידמ לע םיארפה
 תנשל רחואי אלו 599 תנשמ םדוק אל היה ה םיתיקסה תא
 היסאב הינומגההו ,םידשכה ורבג .ןמוב וב .םמעז לרדח 0
 .לבבל רושאמ הרבע .תיברעמה

 ,(אובי ףוס)

6 

 .הָיקְרוטמ םיִבְָבַמ
 וו.

 . (ףוס)

 הםבתה לש ותעיסנב  םינורחאה םימיב ןינעתהל .הנרה  ירבעה להקה
 ונינותע ושידקה בושח ינידמ ערואמל ומכ .הירוסלו לארשי:ץראל ישב

 תומרגלטבו ויתועסמ לכב םזחנ ברה תא וול םירפופ . םיישאר םירמאמ וז העוסנל 5
 ,םיטקנבה  ,תוחישה ,םונפה:תולבק יטרפ תא םיארוקה:להקל  םיעודומ ןיח
 .'וכו וכו להקה לע ברה השעש םשורה ,םימואנהו

 :םכתה לש ותבושתל אטשוקבש םידוהיה םיאנותעה וכה .דחוימ סרטניאב
 , םישנאהו ץראה וי לע .ושעש םשורה והמו ויפ ב המ עומשל ירכ ,ישב
 + 'ןכו "ובו רפסה:ותב תיבשומה ,םושדחה .םויחה

 לש לכה-ךפה תא יל רוסמל םוחנ יבר  לואוה תירירתה ותוביבחב

 הלמב הלמ טעמכ וירבד תא יתמשר .ותעיסנ וברקב הריאשהש םימשרה

 . םתרוצב ןאכ םרסומ ינגהו =
 ,יתרקבש םירעה לש יבלכה בצמב עוגנל הצור ינניא :\ש ב -םכחה :

 בצמהש יל .הארג , ללכב ."םלועה, יארוק תא ןינעח אל יאדו הז .ןודונב יתעד |
 ברקב בוט ינחווה בצמהו ,  תובשומב םגו לארשו-ץרא ירעב םג בוט ילכלכה
 יפל בוט (םיאנקהו םיריפחה) ןשיה רודה לש וכצמ םג לבא ..שדחה .רודה יגב

 רוחיב ,שדחה רודה ילע השעש םשו-ה לודג ..רורה !חוא ונב לש םהיתופקשה =
 השעש םשורה . םישנ תוופב וליפאו םידלי תויפב יח ןותעמשש , ירבעה רובדב

 + תירבע קר םירברמ יתעמש תובשומה לכב . ראמ .קומע יתה ירבעה רוברה ילע

 בקעי.ןורכזב קר , תירבע  ךא םירבדמ םלוכ -- השאכ רכגכ , לודגכ .ןטקב <
 קר טעמב םירבדמ םלוכ הרדחבו ,"שידוא, םירבדמ םינקז יתעמש הוקת:חתפבו

 םישג תויפב רוגש יחה ירבעה רובדה תא עומשל יתממותשה דאמ ,"שידיא, ש :

 םיבר רפס:יתב יתרקב ,הפי םשור ילע ישע רפסהדוהב םג .,םילשוריב םג

 תובושת י'תולאש לע בישהל ועדי םירימלתה לכ ,םידימלתה תא יתנחבו

 ןיאש ,קר לבח . םובוטה היררסב תגייטצמ ןפיב תירכעה הוסנמיגה . תוקיפסמ =

 לבא ,טעמ םירמלמ סנמא :תיברע ..תיקרוטו תיברע הלאה רפסההיתבב םירמלמ = =

 וערי םינמותועה םידוהיהש ., ךירצ אלהו ,  ללב םוערוי םידומלתה ןיא תיקרוט <
 הרשעפכ ןאבל ואב הרבעש הנשב ,לשמל  ,הנה , תימשרה ץראההתפש תא
 םבור . הרוגהדריע לש םיחוכגה .רפסה:יתבב םלתשהל ידכ לארשו-ץראמ .םורועצ

 רימלת ילצא היה התע הז ..הפשה תא .דומלל ליבשב קר םינש :ותשכ ודיספי <
 הנש דוע ראשהל ץילאיו הניחכב מע אלש , אבצל רפסה:תיב לש לארשו יצרא
 תיקרוטה הפשה תעיריל עגונב ולש ןויצהש ליגשב קה הקלחמה התואב <

 ,..האבה הקלחמל וריבעהל ינא יתולדתשה וליפא הלועוה אל , קיפסמ היה אל
 דוחיבו לארשי.ץראב םי ירו ב צ ה םי יח ה ר"ע יתעד תא לאוש ורוב

 ,דאמ דע ןח ינועב ואצמ הלאה םיידוהיה םירפכב םוירוגצה םייחה ,תובשומב 2

 =- ידוהו רובצ הז אלה . םירכאה ןיב תררושה  תודחאה תא תוארל יתאלפתנ
 ןיא תוידוהיה תובשומה לכב אלהו ! רוריפו תקולחמ  ,תונגרנ = , תובירמ ןואו =

 ,לב רפכ סוש תוארל וגלגרוה אל היקרוטב ' דחא םרדנ'ג ףא  ןיאו היצילופ

 הליזג וכ .ןיאש יקרוטה רפכב .םוי ךל ןוא ז"כבו , םירטושו = םירדנ'ג
 לכש ,רבדה אלפו . הלאכ םיאטח רבד לע ונעמש אל ידוהיה רפכבז
 לעוה- -אוהו ; הברקמ תרחוב הבשומהש , דעוה ידיב םינותנ םיירובצח
 ,הבשומה לש םוימינפה םינינעה לכב

 וו רועבש לבח לבא .  םוירובצה םייחה םה םיבוט :ופיב םג
 ;ענחש ןהיה ךירצ .תרדוסמ הדע דוע ןיא ,םידוהו- םיפלא תרשעב םיבשוי
 6 םושעיו םיונכשאה תאו םידרפסה תא ודחאיו הז רבדל םבל תא ומושי
 ₪ קר םיירובצה םייחל עגונב תדמוע םילשוריו .תחא הדחואמ
 ואב .הכורמ .רתויהו הקיתע רתויה הדעה איהש י"פעא . תישילשה
 ה ריע לאכ ,  םילשוריל תואושנ  םידוהיה לכ יניעש י"פעאו , םירוהי
 \ףךס לכ הב ויה אלו הצמשל העורפ תאוה הדעה התיה ,םיירוטסיהה

 ,תווקל רשפא ,היתוגלפמ לב ןיב יתישעש םולשה ירחא ,החע
 ערועצה תופי תווקת יבלב םירועמ דוחיב .םירדוסמ הוו םייח היחת תאוה
 וו הלאה םיריעצהשכ  ."םינומדקה םיבכמ הו "הוחאה, ,"םעה-תיב, ירבח

 "דע .קפס ילב הרעה םדקתת וא ,הדעה תגהנה תא םהידיב וחקיו חכ
 :ודננתה ,סעבט יפ לע  ,וללהו  ,םינקוה ידיב םינותנ הדעה יניִנע ויה
 . תוטדקתה

 פוווקע :םיטרפ יל רופמל ליאוי םא ,ודוכבל היהא הדות.ריסא :ינ א
 2 . םילשוריב הרשהש ם ו ל ש ה רבד לע םידָחא

 .פיופנו םיקלוחמ ויה םיזנכשאב םידרפסכ ,גנועב :ישב-םכחה
 "תונלפמהו תותכה לכ תא ונרתא .התוערב תחאה ריו ,תונוש תותכו תוגלפמל
 יררפסהו םיזנכשאה ןיב תודחאו םולש תירב ונתרכ םגו ןטצע ןיבל ןניב
 ושטטל םיעגונה םירבדה לכבש : רמאל ,ז ווח לע .ומתח םיללובה לכ חכ-יאב
 .ןעה ;םירבח העבש לש "ינחור ד עו, ונינמ .הדחתואמו תחא הדע םה
 ;וזופס--ונגפו יונכשא היהי הזה רעוה שאר .תדה ינינע לב תא להני הזה
 ח היהי הז םוקמכ ,םידרפס --- העבראו םיזנכשא ויהי דעוה ירבח תשלש
 הי השמח ויוכה העשתמ , יזנבשא -- ונגטו ידרפס "ימ שגה דעוה,
 הועהו הלשממה ןיב וכוותי הלאה םידעוה ינשו .םידרפס---העבראו םיזנכשא
 םילשוריב רשא ישב-םכחח ידיב תומותח תויהל תוכירצ .תודועתה לכש ,ןבומ
 שב-מכחה ,היאמ בקעי יבר תא תאזה הבושחה הרשמל ונינט ורובכל עו דיבו
 ו ,םולשה השענ הו דוסו לעו ,לכה ומיבסה הז יונמל ..יקינולסה

 ? הז .ויונמל ריאמ בקעי יבר םיכסיה --

 ואבנוראממ וכוש ירחאש יל בתכ אוה .םיכסי יב יכנא בשוח --
 , .הגורחאה ותטלחר תא יל עידויו ינרקבי

 םונסהל לכוי אל ריאמ בקעי 'ר םא תושעל ודובכ בשוח המו --
 ? תאוה הרבכה הרשמה תא לבקל :וילע ורסאי םיאפורה ,לשמל ,םא

 = ו יפנא עדוי לבא .ירעצל ,תונ על לוכי יגגיא וז הלאש לע --
 םשארכו  ,ריאמ בקעי יברל  םידגנתמ רבכ שי םילשוריבש ,םוחנ יבר ףיסוה
 היה ול ,ומצעב ריאמ כקעי יבר םשא וז תודגנתהב לבא ."תלצבחה, תדמוע
 .  "םימכח, םגש ,יתעמש . םולשב לכה רבוע היה - ,ול יתארקשכ דימ עסונ
 = לנא .שדחה "ןויצל-ןושאר,ה  דגנ היולג תודגנתהב תאצל םירזוא םידחא
 םיובדה) ... םתרשממ םתוא רוטפא תחא המרגלטב ,הישות השעת אל םדי
 (,סעבב טעמכו ץרטב .ורמאנ םינורחאה

 < .?הירופבו לאהשי  ןיראב םירעה רתי ודוככ לע ושעש םשורה אוה המו ---

 - ולב טעמב ,תונכסמ תודע . דאמ ער םשור 4 תושוע :תפצו הירבט --
 = השועש םשווה אכדמ רוחיב ."הקולחה, ןמ ץוח הסגרפל רחא רוקמ םוש
 םונשוי הידוהי בורו .ריעצ לכ טעָמכ הב ןיא .םינקו לש ריע יהוז . תפצ

 תפצב שי ,םידמולכ םמצ/ תא םישוע וא םידמולו שרדמה-תיבב םויה לכ
 היווסב ? תודהיל םה םיפיסומ המו םינתונ המ לבא : ,דוטלתב םינואג
 ןניא תודעה יתש .  ביאכמ םשור ילע ושע ןהיתשו ,טוריבו קשמד :יתרקב
 תעבשב םיבשוי וז ריעבו , תסנכ-תיב ןליפא ןיא הנורחאב .תורדוסמ
 יתשב .,רחפ תוגכהו םישנה לש ירפומה בצמה ררועמ קשמדב ! םידוהי םיפלא
 | -- טוריבבו ,םכחו שדח דעו ונינמ קשמדב ..רשפאה לכ תא ונישע תודעה
 הנשל ביצקת עבקי חזה דעוה רשאכ היהו .םירזו םינמותוע לש בברועמ דעו
 דה תועה ינב וב ונאמ  תוגוש תובפ ינפמש ,  ןונויד םכחל ובוח תא םלשיו
 ,.:םכח טוריבל םג חלשנ

 תאמ  ,ודובכ תעד .יפל = ,דומלל היקרוט :ידוהי לכ םיבירצ המ --
 + לארשי-ץרא ידוהי

 םהל תחקל היקרוט ידוהי לכ  םוכירצ לארשי ץרא ידוהי תא --
 הנה-- הפשל עגונבו , םברקב דאמ דע תתופמה ירוהיה שגרה לשב אטגורל
 , הרוטב .לארשי-ץרא לש דית קה -תפש איה תירבעה הפשה
 < פהל .הצוחנ וו הפש יב - ,תיקרוט רומלל .םיריעצה ןוב הפיאשה התע הלודג

 רכ .,וניניב החפשמהו - תיבה תפשל יהת אל. וז .הפש םג לכא  .רתויב התע



 +הרדחב]

 תא שקבאו , ינזאל םג וז העומש העיגה טוריבב !ובדה תמא אל

 ורפס ופיל ונאבשכ .ףקת לכב השיחכהל יקסורבלק "דאה תאו .יקפנו
 הבש ו םימו השלש ינפל םהילא הנפ יטלשוריה החפהש ,ופו

 וניניב ןגייהשכ - ו ,ירבעה | ,הזה יי םע יתארקל ואצוש

 לע .יולת לגדה ראשנ ,לשמל , הנפ:שארב ,רברה לע יתדפקה אל מ
 ררועמ היה לגרהש תומוקמב קר  .םיפוצר םימי השלש:םינש רו

 תא  :תקולחמה;עלפ תא וריסיש יתשקב םש ,םירועצהו םינקזה .ןומ

 ורותפיש יתרמא ןטק יב רע רפכ ךרד ונרבעשכ ,םחידיב םוירבעו

 הרשע ךכו ןםיינסו תועהו םיינויצהימו
 ךרוע .,וקפירפ רוד 'דאה ונרכמ סנכנו תלרב וקפד ןהחושה הרמגנ אבו

* + 
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 :האה ערוא מ ה , רבה תא "םלועה,  יארוקל יתרסמ םרוקה ינחנמ

 ופל םורבדה תא יתרפס .(96 רמונ "םלועה, 'וע) ביצעמה "לופו

 לע הז השעמ השעש םשורה תא רוסמל ינא הצור התע ,זא יל.ןע
 .ילופונירדא תדע לע דוחיבו  ,תיקרוטק
 אצויש (תמאה לוק). "דאררוב הל יד. זוב הל, ילוינפשיהה ןותעב |
 לכ ,אכדמ םשור םוקמה ירוהי לע השע ערואמה, :םיארוק נא .ילופונאו

 האלמ היצילופה .םיתבב םישופחו םירוסא ר"ע תושרח תועומש ריעב

 ובושח דרמ הז ערואמב הלג בהלנה וחטש ,םיוטושההשאר תורוקפ תו
 ",.,?ומ-.דגנכ ...,ררמ

 םיבהלנ םיטוירטפל םיעודיה | ,וניחא ויה הז  חמלו, :לאוש | ןותעהו

 לבא ?םומו השלש ךשמב דאמ דע םיאכודמ ,םיקרוטה לש םינמאנה .םהוהומ|

 -ירבדל תבשק ןזוא וטנ םשארב ילוהו םידיקפה לכש אוה ,רתויב בוצעמש

 ורבכנ תא תוארל רברה בוצעמ ."ןתמכח,ב איצמה םירטושה:שארש רקשהו ה

 :דרמ  ד"ע וז הסג הצלהו הידמוקב---דחא עגר  םג .1ל---םוניסאמ סקווש

 רקפמ דמעמבו ,ילוה לא ארקנ ילופונירראה ברה ..רבדה ררבתנ ונושאל,
 לכ תא ועיבה הלאה םיהובגה םירוקפה  ינש  ,ערואמה ר"ע ותא חחוש
 תועומשה לע םה םירעטצמ יכ = ,ורמאו 7 םישתור םהש הבה '

 ,.זורכה

 .ןוחמתב ברה לאש ?זורכ: היא --
 עגרב חוצילופה .ורו לע אצמנש זוהכה --
 לת

 האר תולילה רחאב :הלאה םורברה תא  ברהל אבצה רקפמ רפסו
 ונראה הלפתה תיב לא םישגנ םהינפ לע תוכסמו םישנא השלש רועצ

 .היצילופל רברה :עירוינ םיכנגל םתוא בשח איה  .תיבה חתפ די לע טפו

 םיקרוטה דגנ זורכ וקיבדה הלאה םישנאה תשלשש | ,ואצמ םירמושה ואגמ

 ןארק ירחאו  ,םירטושה:שאהל דומ רפמנ הזה זורכה .(* םידוהו רופאל םובומת
 ירחא .,.ם רשע,השמח ךשמב םירוהיה ואלכי םימו .השמח םוקמב וומא א

 יריב סתכנ אל .זורבהש ול ררכתנ יכ ,ברהל אכצה דקפמ חיטבה הכורא ה
 * .,םירןהיה

 לע  וקיברהל ורמאש

 השעמב לפטל .חתברה \ הריבה"ריעבש תולפפחו תידוהיה תונותעה סג

 ול .הסחי אלו בגא:ךרר קר ותוא  הריכזה תיקרוטה - תונותעה .קרז .,ילופונל
 רצק רחא רמאמ קר ןנאצמ הז ןינע ר"ע "תורפסה, לכב םלואו ,םוכ" יעח לכ

 .הרצקב פיהכל וולע דומעל יוארש ,'רורוא,ה ךרש ל :

 ,תמאה תא  חוכות השיררהו הריקחהש ,ותזקת תא עיבמ רמאמה:לעב
4 

 שמתשהל ורמאש ,םורמשמה ןצ%.ה הז זורכ תאש ררבתנ

 ,בתוכה

 בי
 = -וחכופמה תא .לידגהל ירכ ,םתבוטל בוצעמה 2

 םיביצעמה -

 < תוקלהל :תושרה ולופא ול שי ישב:םכחה ,רומג שפוח ו םירוהיל שו

 + םנווע לדוג יפל רומג שנוע שינעהל ךירצ, ,ויהיש ימ ויהי ,םימשאנה תא יכו
 םירכדה דופי לע רוסענ, ,םימרוגה תא םג  ןובשחב אובהל ךיוצ לכא

 םירטוש הד ש אר :הסג היצקוכורפ אצמנו ילופונירדאב < ןרקש
 תקפמה ,ריקפ והנה םירטושה שאר .תידוהיה המואה דובכב עגפ
 ףרס לע רומשל יהכ ,ותלכיב רשא לכ תא תושעל וילעו רונצההתחונמ לע
 טיקשהל תחת ?ילופונירדאב םירטושה.שאר השע המו .היכשוי םולש לעו ריעה
 לע ןמש אוח קצי ,תוירחאה:תבר ותרשמ וילע הוצמש ומכ ,זגרתמה ןומהה תא
 / .תא .ןפרחב .,ןומהה ותוא לש שודק  רתויה שגרב פג ןפואב עגפיו הרודמה
 "יו תיח זא וכ ,ותבוח תא ילופונירדאה םירטושה-שאר עדי אול .תידוהיה הנומאה
 = ,רסאמב ומצע תא לכ םדול םישל ךירצ

 " ,תורמחמההו. .סעכ .חעשב .השעש וישעמ  דעב יארחא וגניא ןומהה
 - 'בשחתהל םיטפושה ויהי םיכירצ טפשמה רוריב תעב . ריקפ ורבד ופרקב וריעהש
 * ,טופשל היהי .ךירצ ותואש םינושארה .רחאו ,הו ערנאמל ומרגש םירבדה םע

 2 ...'ותבוח תא השע אלש , םירטושה:שאר אוה
 : !השהחה היקווטב טפשמו ןיד שי : תודוהל ךורצ סלואו

 "םלוכו  ,טידוהיה "םימשאנה, לש םטפשמ ררבוה ןורחאה תבשה םויב

 4 . ןידב םיאכז ןאצו

 5 5 :הזה ןינעמה טפשמה ןמ םידחא םיטרפ הנהו

 < , םהולע ןניגה םיטילקרפ השלש ..רשע:העשת היה םימשאנה רפסמ

 .דחא ידוהיו (םסרופמ רפופ---םהמ דחא) םיקרוט ינש םהמ

 םימשאנה רחא ,םירטושה:שאר דגנ הכורא הירוגטק ויה םימשאנה ירבד

 ?יאטח המ :קעוצו םיטפושל הנופ , ןיד-תיכה שאר תולאש לע ותונע ירחא

 הורמא | ,פרהנ\ ירחסמרתיב = ; בנגכ רוסא ינא םוןי השמחו םיושע הז הנה
 ?יתאטח המו יעשפ המ :יב ונעו יננה ,אנ

 "אלש .ותוא  ורפא רשא לע ישארה ברה רפוכ לש ותאחמ סג התוח וזכ
 רמעמ "ותואב .ויהש .םישנאה לע רידא םשור ושע הלאה םירברה לכ . קדצב
 " = + הילוה לש םיהובג רתויה םידיקפה םג ואצמנ םהיניבש

 :אוה ...ייב:ףירוש ןיר:ךרועה לש ומואנ דוחיב ןיטצה הירוגונפה ימואנמ

 * םומשאנה לספס לע --- ומוקמשו  ,."רוטקובורפ, אוה םירטושהרשארש חיכוה
 תואמ עבראב היקרוטב םידוהיה ימי ירבד לע הרצ  הריקס ךותמ רבע אוה

 הכלממב לעמ אטח ירוהי םוש אטח אל םלועמש חיכויו ,  תונורחאה םינשה
 +..ול יוארה םוקמב יקרוטה ןכישורק תא בישוי = ינמותועה ןודח:תובש שרד אוה

 "אלש ,הלשממה רוגיטק דגנ .הפירח האחמ  עיכה : ידוהיח = ןיד:ךרועה
 "ירת א קרו ,םירטושח-שאר. לע .אנלבוק לכ םידוהיה תאמ  לכקל הצר
 ' סמ.-תא :םהמ תוכגל םולבוקהל חלש תרנותעב םירבדה ומפרפתנש
 ישגא הרסאש היצילופה דגנ 'החמ רועו ,םתנלבוק תא םתאמ לבקלו אקנפשוגה
 - אוה-- ר"ועה .םיס---םירטושה:שאר  השעמ, = .ןידה:רקוח דצמ .הרוקפ לב ילב

 ."רגובה תא שינעהל- הבויח הלשממהו ,תוכלמב הריגב

 :תיב טילחה הלשמ מה רוגיטק לש ותודגנתה תורמלו

 .- רעב טפשמב (טוריבב השדחה ותרשמב רמועה) םירטושה:שאר תא איבהל ןידה
 , .קוחה. לא םודגנתמה וישעמ

 -תובורא םיפכ:תואיחמב ןידה-קספ תא לבק טפשמהיתיבב אצמנש ןומהה
 .החמש לש היצרטסנומודבו

* * 
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 :ןיאב םידחא םימי ינפל הרקש ,ול המורה השעמו ילופונאיררא השעמ

 לכ .תורמל הפקת לככב תמייק הראשנש  ,ןולקהיריג תרזג ,יקינולסל הכומסה ביט
 0 תועקרק תינק ןינעב תורמוחה ,ינשה רצהמ תוחטבההו דחא דצמ תויולדתשהה

 וש ,ינשרד .ורמוא הז לכ-- -(י"אב

 י צו"חה ,םיה!היה היניתנ לע תוביט תרברמ הלשממה תא ונא םיעמוש
 7 ,תומרקתהל םימרוגה ,םיליכשמה

 תוימשיטנאה תוצראה לש םירוהול ארוק ,םירחכנה:תיב שאר .הזירידומחא

 *  םוקרוטה לש רחא גיהנמ ,םורומג םיחרזאכ הב .תבשלו .הכורבה היקרוטל אכל

 .ץרא הלגמ ,ייב -םיז אנ ר"רה ,הויר.רימחאמ םסרופמ תוחפ אלו ,םיריעצה

 -  .םינכהל לדתשמ אוה ןוידע עמשנה יפלו ,הינורקמ תא---םודוהיה ליבשב השרח

 ג של : ,הזה .רבדה א"  קזח:תעצה טנמלרפה לא
 ידע .,תויחרזאה תויכזה לכ םהל שי" םינמותועה | םידיהיה :וזמ הלודגו

 תודעה לש םוימינפה םינינעל עגונבו ,וקרוטו ירוחי יג  לדבה וא, הרואכלש



 ןבצמ הנה םרוקה יבתכמב דחאב יתראבש יפכו .סינידה לע רבועה ידוהיה תא
 הב רה לש ידמוחה ןכצממ  עורג וניאש קר אל היקרוטב תודעה לש ירמוחה

 תוידיהיה תודעהש הוב וילע הלוע אוהש אלא  ,היצילגו | הוסורב  תודע
 .ץוחה ןמ הכומת תולכקמ ,ללכהמ תאצוי ילב טעמכ ,הינמותועב

 המ םלואו ,בוט ולוכש הז םלועב בוט תויהל ךירצ היה לכהש ירה

 ?םיעמוש ונא המו םיאור ונא

 םוי .ורפסי רשא תא ןנא םיעמוש

 ,והבו והה ,תודעה תואצמנ ובש ,"הצמשל

 .רפסהיתב םירסח ,םינבר ןיא ,םילהנמ ןיא .ץרפב דומעו

 ורהמוו ,הזיר-דומחא לש ותאירק לוקל ונענש ,םידוהיה תא ונא םיאורז

 ינפמ  ,ואבש תמועלכ םי:ש ,לארשי:ץראב אל םג ול  ,היקרוטב זחיוהל אובל

 רצוע ה ש עמ ידיל אב רבדהש ןווכ .המודכו ןוישר ,תועקרק וגושה א ל ש
 ןפ :ןקפפל ךפתנ אוהו רוחאל עתרנ ,ויתוחטכה ףטש דעב רועצה 'קרוטה
 בצמב םיאצמנ ונא ךכו .תרחא וא וז הרוצב תולבגה- - תודילומ תוקפסהו ..ילואו
 ילארשי .ץראב תוע; רק תונקל םינמותוע םירוהי לע וליפא םירימחמש ,םיענה

 ךיא השעמה תא םישרופמ .םירימחמ ה ש עמ ב לבא ,רסואה קוח ןבומב ןוא .

 בושימ החונ ותעה ןיא החפה ןםירתס-תרוקפ לכק ימלשוריה .החפה :םיצורש | :

 --ראשנ השעמה לבא ,ומצע תעד לע םילושכמ חינמ אוהו י'אב םידוהוה

 לד תש ה ל ץוחנל החע איצומ ישב:סכתהש דע ,ךכ יריל עיגמ רבדהו .השעמ
 והרכעש הנשה לש !םיבוטה םימוככ ןולקהירינ לזטבו 'םירז םירוהי רעב אל -- =

 :םכחה יל רמא ,םירזה םודוהיה ליבשכ, ,םינמותועה םידוהיה ..,רעב- -אלא
 ."ואב םשמש תוצראה יריצו םילוסנוקח ולדתשי  ,סוטעומ םימי ינפל ישב

 יפורה ריצה לרתשי היפור ידוהי ליב שב זהמולכ
 !ינמורה ריצה--הינמורידוהי ליבשבו

 תינ ות עה  היצוטיטסנוקל תישילשה הנשה תלחתב ונא םידמועו

 המפ ?הלשממ וויא ?הלשממה קר םנמואה ?רברכ םשאה ימ !םילאוש נאו
 תוידוהיה תולהקה בצמו ,תונורחאה םינשה יתשב :ולעו ודרי ,ורריו ולע םורטסינימ

 םורוהול תוסחיתההו ,םיתנש ינפלש  ילוי  תושארב | היהש .ותוא טעמכ וה
 ;םירבדו םירבד ,םירבד---ונא .םיעמושש פ"עא  ,הבטזה אל 'ץוחה ןמ .םיאב

 ןה לבא ,םירוהיל הרחוימ הבח שח ונניא רחא וא הז רטסינימש םנמא השפא |
 תמאב םירוהיה:יבבוח םג וגיאר = ,ולעו ודרי = ,והריו .ןלעש םירטסינימה . ןיב

 1(החפ-הרמח ןווב-תאלט) :
 םיקרוטה לשו הלשממה לש | תודוסה:טניריבל תא אנ בוזענ םלואו

 וניבהה .עורפה ונבצמב םימשא  וגנה ונמצעב ונא הבורמ הרמב | !םוריעצה
 םינפה לע ונחמש .רבד ,רבד הכ דע ונישע אל השע לבא ,ץוקחב םולחלו רברל-
 םיביחש ינפמ ,םיקרוטה ונל וארהש  ,תינוצחה הבחה תותואו .תוריבסמה
 הלאה  הכחה:תותוא לובשבו .,ינתאו יתד ץובק לכל ומכ וגל םתוארהל .ןוה
 תוגרדמה רפפמ תא ונויה םונומ ,םייחה.תמחלמו םויחה תא | ,ונתושי תא .ונחכש
 תא םיחכוש ונייה הדות ישגר בורמו ,ונתאיקל  דרוי היה ינולפ רטפינומש
 םירבדה לכ לעו םילוחכה םימשה לע ,הפיה = רונאה לע םירבדמ נווהו ,וגמצע
 ,ונאב וליבשבש ,ונחלוש וליבשכש ,ןונעה תודא לע אל קר םלועבש

 ,ריעצ בר תינטותועה תורהיה שארב רמוע םיתגשכ הז ,םנמא

 עורפה בצמה, ר"ע םיניתעה םוי

 רשא שוא ןיאו ,םירדסדיא ,ךשח

 רואנ

 שיחכהל ןיא םנמאו .היקרוטב םינברה-שאר אסכ לע ותולעב תוצראה לכ ירוהו =
 יחיקרוטב לארשי ןרק תא םירהל ידכ ,רבד תושעלו לועפל םוחנ 'ר הצר הצרש <

 תודהיה תנקתל רבר השענ אלש טעמכ וא ,רבד השענ אל התע דע םאו

 ,םינוגה םיצעויו םירזוע םויה דע אצמ אל רועצה ברהש ינפמ אוה ,תינמוהועה

 םימעפ שלשו םילפנ ןרדסו ץווח ,לודג םוהנ 'ו היה םג ולו
 ריאשהש | ,סאיגוא-תוורוא תא תוקנל קיפפמ דח א שי א הי ה א ל- והנה |

 יה תא םיבבופה םושנאה לכו .תינמותועה תודהיה לש "ןשיה רטשמה, וורחא =
 :ורב הלולח םמושאמ ינניא ."ןשיה רטשמה, חסונב םינלדחשו םונקסע םה םוחנ

 הניא הלאה םושנאה לש םנזאש | ,ךיגהל קר ינא הצור  ,תינידמ תוינויצקא
 םינקסעה תונווכ .תינמותועה תודהיה לש תושדחה היתועיבת תא טולקל הוושע
 םוכרדב .רקיע לכ םייוצו םניא םהישעמ לכא ,ןה תויוצר רשפא הלאה

 ה ל א ש ה .תררועתמשכ ,התע ,התע תכלל ןיא םינש רשע ןא שמח יגפל לש
 תא םוערויה ,רח ינירמ לכש ילעב םישנא וגל םיצוחנ ,היקרוטב תי מ אלה |
 עגונבש ,רמאנ סאו .היקרוטב התע וגל ןיא הלאכ םישנאו ,וןוכרצו םעה בל <

 ארמומ קר וז הרימא .היהת אל ,ונברקב םיסננ תלודגה העשה האצמ ונילא <
 והרמ תמא אלא ,תצצופמ

 רשאמ

 * תובלב םוחנ בר רועה ,תומזגומ ןתצק ,תונקת הברה  .תיפוריא הלכשה לעבו

 ) הוה
 ףנ .ולוא דמועו 50 ראשנ--,רבעה רודה 0 ל ריואה קב םייקו רמוע
 ,ה ירעב 2 הריבה רועב םאו ,ריטצה ישארה ברה לש ונוצרו ותעדמ אלש

 וגלע תא העכתו הלוכ הרעה המק 4 רשפא היהש המ ,השדהה

 וש רע קוחשלו ללוחמ םמש תא עומשל ,לוהזל ילופונאיררא יריקי ורחב
 \,,סהילע וצולמיו וניגיז םירשי םיקרוט

 תרדופמ תונלדתשה תוחפל התיה ולו
 ינפל יתלאששכו .הטש ןיאו רדס ןיא הזב םג
 רבד דוע עדי אל ,ביטויאב היהש השעמה ד"ע ישב
 ערואמה םפרפתנש ירחא ,םימי עוב ש
 ;ווקעכו הניטסוקב היהש השעמה רברב םולכ ישב םכתה השע אל הוב אצויכ
 !הח רכדב וולא ונפ אל יכ ןעי  ,םורצקיו תורשה לע םיאודב ולפנתה יב
 "  םינפה רטסינימל תונפל היה לוכי אל םינותעהמ תועומש פ"עו ,בתכב

 תוחא ךרד ןיא--?דיתעל רחפ ררועמה הוה בצמהס תאצל ךיא
 ינש .םינוסכסה תא תרחא תעל ךושחל ,הרוטג תודחא וניתוחב תא דחאל
 תטוקב םירעוצו - םידחואמ ונתוא וארישכו .דחא םכש | דובעלו ונמצע ןיבל
 .וניחושירד תא ורוכיו וערי  זאו--,רחא ןפואפ ונילא סחיחהל וליחתי ,הפוקו
 ,תמאב םהולא בל םשויו וניכרצ

* * 

 ןינה ינותעב

. 
 תוקרוטבש תוודוהיה תודעב הברה הבוועה הארמל :אוד ונבלש הדסבו

 יוהי ברקב וניניעל  תולגתמה  היחתה | תותואל ונא םיחמש הרמב הב
 .פילטעתסה גחו .הנרווב * םינויצה.תיסנכ הנה . .הירגלוב  ,הנכשה הבלממה
 'וטה םיטעומ םירוהיה היסלבואש פ"עא ,איהה ץראב םג .םש  "םיבכמה,
 םווחא םינינז םשלו םימש םשל  ,תוקלחמו תוטטק םידוהיה ברקב תויוצמ
 :הערעהו הפחא אלמ .ובלש ,ריעצ רוד תונויצה הדימעה תאזה הנטקה ץראב לבא
 ,פילמעתמה םה הוה ריעצה רודה ינב ןיב ץולחהו ,םיימואלה  ונינינק לכל
 ןנא 'םיככמ,ל .תובושחה תודעה לכב םיפינפ שי .םתורדתסהלש | ,"םיבכמ;ה

 .ינתכטג יתכתכ התודא לעש ,אטשוקבש "יבכמ, הרוגאה דעב םג הרות םובייח
 תירכעה חורה תא םינכהש שיאה ,יאטשוקה *יככמ,בש היחה חורה יכ  ,םרוקה

 :ווולבחוךורב ןקרמ ידימלתמ ,ירגלוב ירוהי אוה ,"ןיירעפנרוט ןעשיטילעארויא,ה לא

 הגיגחה הארמל אטשוקמ םוררפסה םיאנותעה לש םתולטפתה תא ינא .ןיבמו
 .תוופ .וליפאשו  ,הירגלובב  "םיבכמה, ,םיריעצה  םורכעה  וברעש  ,הרדהנה
 ופתלהת אלמ ,םידוהיל הרתו הכתב רושחל ןיא םתואש ,םיתמאה םירגלובה
 - יתונוצה הריעוב םימואנה עמשמל םיאנותעה לש םתושגרתה תא םג ינא ןיבט
 !אנ ופנו ,ךבלב תושגרתהב קפתפהל ןיא םלואו,הנרווב ןטו ותואב הכרענש
 פגש ,אטשוקב ,םה םריעב םישעמה ןושלל וז .םתושגרתה תא .םגרתל םיווטשוקה
 - ד -- ?וחולצוה ,רתוי וא .תוחפ םוליכשמ םידוהי םורועצ יפלא שי הב

* * 
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 אלממ חיהש-ימ ,יולה השמ- -וייח ימיל  עבראהו םינומשה תנשב--תמ
 וע ריעה .לכב .הרהמ םסרפתנ ותומ רכד .דיסח.לודבע ימיב ישב-םכחה םוקמ
 --!!תירבעו) תיתפרצו תילוינפשיא תובותב תישארה תונברה האיצוהש תועדומ

 ביבס םיפופצ ורמע איהה העשכ .םירהצה תעשל הדעונ .היולהה .(תכרעמה
 היצילופה .םידוהיה םיעבורה לכמ שיא םיפלא- תרשעמ .רתוי חונמה לש ותיב

 הלחהו ןוראה דרוה ,טוחנ יבר ישב.םכתה לש ואב ירחאו ,םיררסה לע החקפ
 לע .ואשנ ,המודא  תכורפ ףוטע היהש ,ןוראה ירחא .הריבפה לבאה-תכולהת
 םירטושה:ישאר וכלה שארב ;חונמה לש םיבורמה דובכה-תועבטמ תא ישמ"תותסב

 'םימכת, לש הכורא הרוש--םהירחא ,הלשממה חכ.יאבו  הריבה.רוע לש
 לכ--הירחאו ,הרושה  ףוסב ויתרשמו וירפוס םע ישמ-םכחהו  ,םירוחש יפוטע

 .לודגה ןומהה

 ודיפסה ,תותרה רתו לכ חב-יאב וכח ובש ,ייקטרוא לש ההלפתה.תיכב

 תואמ שלשכ קרו  ,ןומהה דרפנ וא .תילוינפשיהב  תונמה תא םורחא .םומכה

 .תורבקח-תיבל ,קו'ודנוקפוקל הינאב ןוראה תא וול שיא
 ימי ירבר בתוב םלואו ,יכבב העג ,קו'ודנוקסוקב םגו ייקטרואב ,ןומהה

 לב ודי .וימיב .חונמה ןורבו תא םיחרפ רו ףושעו אל היקרוטב םידוהיה

 פעמכ השע אל יולה השמ יברו  ,הנותחתה אטוידה דע תוידוהיה .תולהקה
 ישביסכחה חכ היה .עודיכו .בצמה תא ןקתל ירב םיכוראה ותרשמ ימיב רכד

 יהחע רשאמ לודג דימח לודבע ימיב

 היל 80 ותחפשמל חלש יולה השמ לש ותומ רבד ןטלושהל עדונשב
 ורעב תופתתשה תואל

6 

9 
: 
ָ 



 ,"ףוגה יקלחמ, דחא היה הפ םגש ,יקרוטה "טרופספ,ה והז ,"הָ
 .ימלועל ךלה --- ,ורוע ירעש תא בוזעל יקרותה ןיתנל הוה רשפ

 ,לטב ."תרכזתהש כ  ,התע םגה : תושרה לא םיבורקה תא ונא םילאו
 ןמ םיאיצומ םהיחא תאש , ריפחמה השעמל וננוכתוו םידי:קו

 "הרכזת,ה לוטבש ,הלשממל לקנב התע חיכוהל ולכוי אל םאה --

 +! "ןולקה-ריג, תא םג ולא
3 

+ 

 ןינע ללגב  םינויה לע וזירכה  תיקרוטה  תויטוירטפה | יאנקש ,םוחה

 גותב הברה ,ןהיתוינא תא הנרוכמתש תוינוליהה תוינאה .תורבחל םוג

 םתויה ליבשב ,םינויה םג םרח םוליטמ םירוהיה לע הנה ,רצמ םוחב

 ריעבש םידוהיה םורחופה לע םרח רימ זיא ינוי וליטה ןכ הנה
 + םינווה לע םינמותועה  וזירכהש םווחה +

* * 
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 הנושארה , תוימואל  תודוגא יתש רוע אטשוקב  ודסונ רבעה עובשמ

 יכמוח, םשב עבור ותואב כ"ג -- הינשהו ,"לארשו:ונב ,המצעל הארקו יוקזחב

 תירוהיה הרכ הה תכתרה תא הלגר לע הבתכ הנושארה הרוגאה , "םונוינא

 :תפשו תימואלה ונהפש תא ץיפהל איה הצורו ,תינמותועה תויטוירטפהו תמ

 דוסי , םויבמופ םימואנ , םידלו-ינג ,  ברע.ירועש , רפס:יתב דוסו .ורו לע |

 תירוהיה הרעה תא םירהל, -- .הז דבלמו .'וכו "וכו .םירפס:יתכ) "אוק

 וזיא ידוהוש םעפ לכב םירוהיה :ברקב תודחא לש העונת  ררועלו

 , "םתודהי  ילגרל ול
 דומל:רכש םלשל הצור איה . הזמ תוחפב הקפתסמ הינשה הדוג

 לש רפסה-יתכב רומלל .םה םיחרכומ םתוינע ללגבש = ,םיונע .םידומלח

 םוינעה םידימלתה תא ליענהלו שיבלהל .השדחה הדוגאה - תצוה =
 + תיקרוטו תירכעל ברע ירועש רסיל --- כ"גְו םתירחאל גארל , םורוהי

 ימואלה גח תא ילויב ד"כב הגגח "לארשי.ינכ, השרחה | הדונאה
 --חילצמ רחבנה :ומאנ .התודסיתהיגח תא םגו (היצוטיטסנוקה ןתמ) ינמ

 הפי התלע הגיגחה ,תילוינפשיה---ןבפ םכחהו תי ר ב ע -- יחטק ה

 ?הדוגאה ורבת רפסמ הברתמ ,יל ורפסש יפכ .הב ףתתשה .לודג להקו דאז
 תבוטל קר  דחאה) םינוגה םימוכס הדוגאהל ובדנ הלהקה ידבכנמ סמו

 ,אטשוק ידוהי ברקב יוצמ יתלב ןויזה וה ,(יר ב עה דוטל
 הרמזל הדוגאב ושענש הבוטל םייונשה תא םנ  ןויצמ יננה החמשב

 ,'1וווסוהח8,, םיכתוכ ויה ותוא םגו , ירבע הדונאה םש קר היה הב דע ,'הנ

 ,(ברעמב םיטנדוטסה ןיב הצופנ  הדוגא) ,,ן\ןוטח הח1 0% המוד היהש יונ

 תירוהי הרוגא, :הדונאה ארקת התעמ . םיירכנ םירוש קר םירש ווה םוונזח
 הלשממה .תירבעה הרמול לודג םוקמ הצקוה התינכתבו "הנר הוטל
 .תושרחה תונקתה תא הוש\
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 ריעה וז ,יקיגולפב התע ההוש ופרק לאונמע ידוהיה רחכנה
 ףשגב .ידובכל ףשנ ןכרע "המדקהו תורחאה, ירבח ,טנמלרפה ריצ תויחל וב הו
 םואנה .השרחה היקרוטב םידוהיה ריקפת ר"ע רבד ופרק ,דאהו לודג ןמה ףחחשו |

 וניא , םידוהיה ןירבח רתיכ ,ופר ק 'הש קר לבח . הבר תובהלתהכ לגלח
 בושח רתוי ךרע חלצומ םואנל שי טנמלרפב ,ומצע טנמלרפב ויפ תא חת

 .יוקזחב וא יקינולסב רשומ
 ,ינומרח ,א 1

 ,18 רצ "כ  רמונב םפריש יבתכמב .תועט ןזקת 5

 + הנוכה תא תפרפמה האיגש ,ירעצל ,האב , הינש הרוש ,ינשה

 ינינעל = ןוירטסונימב .ןוילעה רוקפה ,רוטניסה) הלאה םישנאהו, םוקמב /

 םעפ םיפפאתמ יי ה ,הזמ הז םיקוחרה (תסנכ:תוכב שמשהו .רחוסה .,םכחה ]|

 דומעב

 \ לנה

 .תּונויִצַּב

 :יופרב תילארשיה הלהקה יכ ,ןמאנ רוקממ םיעידומ ּונל
 תלהנתמה ,םייהנפיא ןופ ןהכ תינורבה לש הפוקה םע דחי (הינמרג)
 ץראב בושיה תרשכה לש הרבחל ועיצה .הלהקה התוא י'ע
 יפל . תרנכ םי ףוח לע תיז .יצע רעי ןנובשח לע העטל לארשי
 ,יוסרב הלהקהל םינש 9% ךשמב רעיה תוסנכה תוכייש םיאנתה
 ,תימואלה ןרקל --- זאמו

 םינויצה תעצה י"פע רבדה תא התשע יוסרב הלהקה
 תויקל ונא םיצור ,ץילב רמ ונרבח העצה פ"ע דוחיבו ,וז ריעבש
 תורחא לארשי תולהקל םנ אמגוד שמשי הזה הפיה השעמהש
 םידבועהל ופסותי םישרח םיבושח תוחכו ,הל הצוחמו הינמרגב
 ,הבושיו ץראה תלואג תבוטל

 םורשע תב האולה תתל תימואלה ןרקה תגהנהל עיצה ילארשייצראה דרשמה

 הרשעל ףתושמ הכאלמ תיכו םיתב "ףירע .תיכ,ב  תונבל תנמ לע , לבור ףלא
 םא ,(ןארגיליפ) םירוזש ףסכ ילכ תישעל הקלחמב "לאלצב,,ב םידבועה ,םינמית

 ,רולל ךומס ל"הקה עקרק לע השרח הבשומל דופיה חנוי תאזה .העצהה לכקתת
 ,הריכתב המדא םנוד ינש רוע הרידל תיב דכלמ לעופ לכ לבקי העצהה יפל

 הדובעו , םינמית ןבוה ,תוחפשמ םושמח "לאלצב,ב ושכע תוקפוע ףסכה ילב תרובעב

 עיצמ דרשמה , וללה םילכה לע םיצפוקה םיבר יכ ,הנשל הנשמ תחתפתמ וז

 סה .עקרקה לע םבישוהלו םיניוצמ רחויה םילעופה ןמ הרשע ע"על תחקל

 .יפתרובע דעב עובקה םרבש תא לבקל ופוסויו "לאלצב, ליבשב רובעל ופיפוו

 - אע םגו םתבשומב הב וקסעו רשא תוננגה תרוכע י"ע לדגת םתסנכה םלואו

 - .אוהה םוקמב עטונש לצריה רעיב הדובע

 ה"כב ןורנולב .התיה ש ,תילגנאה היצרדפה לש הגהנהה דעו תפסאב

 תויהל הריתעה הדיעוהב .םדקמכ היצרדפה תדיבע הא ךישמהל טלחוה ,ילוו

 . הלכקתנ .ורטפתנש הלא םוקמב הגהנההל םירבה ורחבי הנש וצח רועב

 לש היתולועפל רופי שמשתש האבה הדיעוה תאמ רושא הכירצש = ,וז הטלחה

 תחא תינויצ היצרדפ קר םיקתהל הכירצ הדחואמה הינטירב תוכלמב , :היצררפה

 % .תוינויצה תודוכעה רתי לכלו םיפרגנוקה לא תוריחבה רודס ,םילקש ץובק תרטמל

 < הריעוה לא = ךורע היהש. , ןוספלוו רמ אישנה לש ןבתכמ ארקנ וז הבושיב

 היכומ אושנה  ,ןוספלוו רמ לש ןתלחמ תבסמ ונמזב  לכקתנ אלו הפלחש

 ,'םינומדקה םיבכמה,ל עגונב םולכ השדח אל ןילרבב תיתגשה הדיעוהש ובתכמב

 תונקת הנעבקתש דע םרוקה םרגנוקה תוטלחה תא ןפקתב הריאשה אלא

 הטולחהו ןה ז בתכמ ןוצרב .הלכק הפסאה .תיללכה תינויצה תוררתפהב תושרח

 ותואב .היהש ,הוצררפה רבוג ,םתעדמ ובושו יב  ,ורטפתנש םירבחה תא שקבל

 רפס רודס םשל הדעו הרחכנ .הדובעב ףתתשהי הצור אָוָהש , עודוה דמעמ

 ,אבה סרגנוקל עצוי רשא תונקתה

 + הירגלוב ינויצ לש תועיבשה הדיעוה ,הנראווב .התיה ילוי ף'כ- -זייב

 ?וז הטלחה הלבקתנ יעישתה פרגנוקה לש ח"הודה הדיעוב ארקנש ירחא

 .לש םהיתואצרה תא העמש יוחא ,הנראווב הירגלוכ ינויצ .תדיעו

 . הנומא תא עיבהל הטילחה ,יעישתה סרגנוקר תודא לע הירגלוב ירוצ

 הסיסב איה י"אב גוישעמה הרובעה יכ ,תודוהלו תילצרהה תינידמה  תונויצהל

 וללה םימרוה ינשש הנוצר תא העיבמ איה ךכיפלו ,וז הרובע לש יעבטה

 .ודחאתי
 הדיעוה התרשהש םולשה ר"ע העידיה תא הדיעוה תלבקמ חור תחנב

 תא הגהנההל ונתי םולשה יאנתש ,התוקת תא העיבמ איהו , תינילרבה תיתנשה

 . הל היוארה הגררמב העוגתה תא דימעהלו לקנ לע היתודועת תא אלמל תלכיה

 ..לש  תיטסיטטס המישר  םיאצומ ונא "טלעווה, לש ןורחאה ןוילגב

 רע + רמיהנפוא לש ודוסימ תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל ופסאנש םימוכסה

 - םופלא תשמחמ רתוי אל --איםורב הזמ ,קרמ ףלא םיעברא ופסאנ ילויב א'ל

 רפומה תבוטל הסנכהה טועימש ,םוקמ לכב ונירבח תא םירועמ ונירה . קרמ

 . .אוצמל הלע רבכ תיביטרפואוקה הרבחה לש דעוה ידיב .הכוה בכעמ
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 .ץורח להנמו םיסונמ םילעופ לש הצובק ,הבשומל החבושמ המדא-תקלח
 .רוחיא ילב תושעהל ךירצ ,י"אכ בושיהל בושח יאדו וכרעש ,הו ןויסנ
 ותעיסג ד"ע רמיהנפוא לש ותאצרה תא תידוהי ןושלב איצוהל טילחה ט"הוה

 אצת תרכחמה , ןיוצמ ןפואב ותעצה תא רטיהנפוא .ררב וז ותאצרהב .ו"אל >>
 * ; בםורקב

 -- היפורמ הוב ; קרמ .20,671.15 ק"הקה תפוקל וסנכנ ילוי שדחב

 .9578 אוה בהוה רפסב תומישרה לש ןורחאה רמונה .קרמ 4

 באז ןב ןווצ-ןב סדנהמה לש ותומל הגש תאלמ  םויב + םיעידומ ןנל
 םופלא ינש לש םוכס "י"אב ינכטה ךונחה תרוגא,ל וידידו ויבהוא ורפמ בונוילצ | -%

 ,סוקינכטה לש ןווצמ רתויה רימלתהל סרפ הנשב הנש ירמ  ןתני ףסכה ירפמ .קגרפ
 ב'לקהב חנומ היהי ףסכה .םוקינכמה  ירומ תרובחב היולת היהח סרפה תניתג
 ,הנשל 59/6 תולעהל ב"לקה .בייחתה הזה ןורקפה לש ותרממל בל םישבו ,ןנלש

 ירבח לש תיללכה הנשה תפסא היסנמגה םלואב ופיב היהה כאב ו'טב

 תורוא לע ןובשחו ןיד (1 : אוה הדובעה רדס ."י"אב תירכעה חיפנמגה תרוג

 + היסנמגב ימינפה .בצמה .ד"ע האצרה (3 | הופנמגהו הרוגאה לש ירמוחה בצ

 וזיא תעצה (4 = ; תיששה הקלחמה תחיהפו א'ערת  תנשל ביצקתה רושא (8
 ,תונוש (6 ןהקבמ רעוו 'חקפמ דעו תריחב (5 ן היסנמגהו .הדןגאה תונקתב םויונש

 רעול) 'םופסכה חלשמב ההמל = םישקבתמ םהומולשת : ףסכ תא וחלש אל דועש |
 תעל ןובשחב םפסכ תא איבהל דעוה לכווש ידכ ,בא .ח"ר רע (המורואב .ציוח

 תושארב .היסנמגה .בצמ- ד"ע .האצרהה תא םסרפנ אבה רמונב ...תיללכה .הפסאה

 -לא,  רמיהנפוא לש ותמישר הספדנ 28 רמונב =:תרו מ ל --
 רמוגב ,"טלעווה,ב הנושאר הספדנ תאזה המישרה יב 0

 .הָיְסּורְּב

 םידימלתל המרוגה תעיבק תודא לע הלכשהה רטסינימ לש רלוקריצה
 תולבגהה ילגרל .הבר הרעס בשומה םוחתב ררוע םייטרפה רפסה-יתבב םירוהי <

 םידוהיה  םידימלתה רפפמ דאמ בר ,הלשממה לש רפסה.יתבב םירוהיל
 רחאל התעו ,םידוהיה ףסכב קו תומייקתמ ןהמ בורהש ,תויטרפה .תויסנמגב
 רפוחמ רגסהל ולאה תויסנמגה לש ןפוס , םודוהי םידימלת .ינפב תלְד .ולעניש
 היסנמ:ה תצעומ יב ,(אנבוק ךלפ) ריטאקלווומ םיעידומ .ןכ יכ הנה .םיעצמא <

 םינש ךשמל | , תוחפל ,לטבי יב ,  רטסינימה לא תונפל םש הטילחה תיטרפה
 תוה רבדכ = ..היסנמיגה םויק תא 'רערעל הדיתעה , תאזה הרזגה תא ,תודחא
 ימ ךא -- םוחתה ירעבש | תויטרפה תויסנמיגה ילעבמ הברה תושעל 'םירמוא |

 ,ולאה תוילדתשהה לב הנליעות םא ,עדוי

 , תוברהו תופוכתה\ תושקבה ינפמ .ץראווש רטסונימה שפנ הצק ,הארנב
 . הפ-לעבש"תושקב לכקל וילע השק רתויבו ., םודוהיה ינב תאמ וולא תואבה |

 עודוהל  םודומלה  תולילג. לע םיחקפמהל תרוקפ חלש יכ ,אופא אלפ ןו
 רפטה-יתב לא .םוסינכיש 0 גרוברטפל .םיאבה םורוחול-וכ , םיבר

 .ו

 ץראווש רטסינימה יכ .,םינותעב לוקה קסופ וניאו ךלוה העש התואבו
 ויתודוקפב .דאמ  אוה ףיעש ינפמ ,ותרמשמ תא  כוועל בורקב ,רותע = .
 בלמ ומש חכשי אל יכ , ךכל תלבשחה רטסיגימ , הארנכ , ןוובתמ תונורחאה =
 -=-יעודוב ,חומשל םוריחמה = , םידוהיה | <

- 

 "אה 1 ,הז הש" ירוהי רועצ ל ןויב 7 הטיסרבינואב

 ובר .דובכ וב גוהנל יוארש ,הזכ םדא ומצע ינועבו

 ל םחל שי םא ,הלאשב םינפה :ןוירטסנומ דיל רשא = םייללכ םינינעל

 םיטנדוטסה יכ , הנע טנמטרפדהו ו הבישיה תוכז םידוהי

 . םידוהיה םהיחא ראש - םניד

 ... תויכז יווש לש הלחתהה יהוז

 ,היצמרפה תא

 רנק תואממ וכ ןתודחא 2 ערוא ו םוקמ  ןיא ןכל ,םידימלתה
 .השלש םונש קר םיסרוקה לא ולבקתנ םידוהו

 בווקב םיחקורה .תדוגא הטילחה הזה בצמה לא בל םושב
 ינבמ .םירוזיבורפ  ירזועל ורותו ומ  ,תולדתשהב זדיכ תלכוהש ומ לא

 --- ,רוזיבורפ לש םולפיר לבקל תנמ. לע "םינרטסקיא, רותב ןחכהל

 ,ןוממ רספה לע םג רתול
 | הקוחוה = (קסיוסיני ךלפ) קסנוסונימ זוחמבש .*וריש,, רואוב הצוחרה

 רווויה ץוח לע הנבנש הנש םירשעכ הזו .  םזיטאמווירה תלחמל :הקודב
 חי -- םתיצחמ ,םילוח  םיפלאל בורק הגש לכב םשל םיאבו  ,האופר
 ,.גוהנב

 ה לע רוסאל הדוקפ איצוהו  בונבליפ  לאריניגה ךלמנ וז הנשב
 ש ןובשחב ךרענ ט'זדובהש ינפמ םלואו . הזה האופרה םוקמב הבישיה תא
 מטה יסכנ להנמ הנפ ,יצחה רע טעמתנ התעו , םיפלא ינשל םילוחה רפסמ

 פקמ אצמנ ותושרכש)  המדאה+תרובע ינינעל  רטסינימה | לא .קסויטינו ךלפב

 + רואיב ץוחרל םידוהיל רותהל תוציחנה תא ול ראבו (.ואופרה
 == .עדונ ןוישרה רבד 4 לכא , וז תולדתשהל הנענ םנמא רטסינימהו

 - ,ןוזיסה רכע .רבכש

 יפנה לכתה לש רוטנרבוגה תולרתשה ד'ע ונערוה  םרוקה המונב
 .םיאצומ ונא התע .םידי'זרה תא םג  םירוהיה םע דחו אוהה לבחה ןמ שרגל
 ' ,הלאה 'םיללמואה ד"ע םיטרפ "ןעגראמ טוג, ןוחעב

 4 ווצראבש ,תופיררה ןמ םשפנ תא וליצהש ,םיפונא םירוהי םה םורו'זרה
 .ךא  ,תומלשומה תדה תא .ןיע.תיארמל םהולע םלכקב  (הרכובו סרפ) הרזמה
 ,.פידי'ודה ויה היפורל ינטסקרוטה לכתה רבעשכ .לארשי תד ורמש םלהא רתסב
 שמה תוחתפתהל הברה וליעוהו םהה תומוקמכ ובשיתנש םיגושארה ןמ
 .םש הישעתהו

 .לע האוש טימהל רכרה דיתע > ,רוטגרבוגה .תולרתשה לבקתת םא
 = יופצ וכ ןעו ,םהל ץורח ןוילב הז ירח--םתרלומ תוצרא לא בושל .םידי'ורה
 ,.תווחא  תוצראל דודנלו ,השדחה םתנומאב הדיגב ןוע לע תומ טפשמ םהל
 ,תיאפוריא ןושל םוש םיניכמ םניא יכ ,םילוכי םה ןיא
 ב

 / .נרבדלונ ל .,י .איצומה ,םונאיורד ,א :ךרועה
 : 1 %. ת. ז0תטה65ק[ס. 68005 4. [. 10/8808.



 1810 תש לש ישילשה עברל ל
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 "הלודנ הקיתויפע .-
 .הריעצהו השרחה .הנשיה תירכעה |

 .1910 תנש ראונאימ תאצל הליחתה
 וסת וכ

 א קס

 "הלודנה

 ;וללה םירפסה פ"דהיבמ ואצו הב
 ,םיראנמו םיהגט , םירדופמו םיכורע דיגנה לאומט /

 י (ארפ) ידורב .ח ר'ד י"ע - גמול
 , ,.,םינקתמו םיהגס , םירדופמו םיכורע , ןיבור המלש ריד

 .פנזול ק .י ר"ד יזע ,ןתרלותו רבחמה תנומת םע 05 טפו
 ,ק"הכ תפוקהב םירבעה תשבלה) םילשוריו הדוהי ןואג / .םירוה

 .(1רבש רה ש"א תאמ ,תורעהו אוכמ םע , התואנ
 ,םיקלת השלשב ,םישרח םג םינשי ,רטטשרד:רב ,ד

 .ןושאר קלה .ןוזגיב ר .ם ר"ד י"ע ,ותדלותו רכחמה .תנומת ₪/ 7/1( - 
 ץיבוקיליו ,ג 'פורפ תאמ ,שוכ ץרא רכדמב עסמיתומושה ,%
 . מצע ידוב תובותכ ויתודלותו רכחמה תנומת :םע . (קרוו-וונ) |
 .ןוסלגצק קחצי תאמ .א'ח ,םיריש ץבוק |

 .יקסבצטידרב .י מ ר"ד תאמ , םייתורפס םומו

 ףךושאר קלח .יקסרשרב .י תאמ (חונמה ןובועמ) ,םינורחא
 ,ןלפ ק .פ י"ע ויתודלות ,רבחמה תוגוטת םע

 ,רודניבא-]ב תאמ ,"רפסמ רותבו
, 0 
 וא רותב יקסרשרב ,+/ תוח) 0
 ."תודמה רפס, : ןושאר רפפ .ןיבור .ש"ריד ₪
 .םיובלטייפ .פ תאמ ,ד"בח תגלפמו ידאלמ ףש
 היליטסקפהו ברה תנוטת םע) ד"כח תנלפמ תורוקו ותטישו וורסו םט

 / .ברח תודלות :ןושאר ק%
 .ונש קלח .יק דש רוב .י תאמ ,(חונפה ןובזעמ) םינורחא ם

 .רואינש 4 תאמ .םירופסו תומישר ץבוק , תומהו .םייח

 אובט סע םירודטו םיכורע ,רגי יג פ הר ב א תאמ םירמאמ
 .הגוש אר תרבחמ .(תשוו) יקפנאנוופ ,א ,ש ר'ד ו'ע הע
 :.(רבחמה תנומת]

 ; לכור 12 חולשמה םע ,לבור 10 הנשל היסורב ! חמו
 .ךרעב הנש עברלו יצחלי ןכו חולשמה םע הנשל לכור 15 ל"וחי

 , (תורפסה תועצקמ לכב םירפס םיתאמ) "תירבעה הקיתוי
 :הנש עבר לכב תחא תבב םירפס 28 לכקל ; ןירועושנ

 ,חולשמה םע 'ר 32 הנשל : ל"וחב ;'ר 28 חולשמה םע ,"ר 6
 . :ףךרעב הנש .עברלו .יצחל כו :

 ףוצל םהילע תחא תבב "תירבעה: הקיתוילביב,ה תא .לכקל"ש
 תברוכמ רדעבו ,שארמ לכור 20 דוע *הלורגה  הקיהוולפומק

 ןובשח לע חולשמה ,לבור 30 (םינינעה יפל םירדוסמ) םיי כר

 *תירבעה הקיתוילביב.ה תא לבקל כ"נ רשפא ןירועישל ]
 --םירפסה תאצוה רדס יפכ-- םיכרב סיעבואב יקר %בא ,רדה

 תובירכה דעב עבר לבל לבור 1) םיתנש ךשמב תוכורכה דעב לנו
 ,הלעמל ראובטב חולשמ

 + היצרטסינימדאהו היצקדירה %ש חהסירדאה ל

 וגה ה, דע דד ה , 0 העווההה,- -\ גש 11801 ו,

 ,שרוד לכל םנח תלושי טרופמ טקפסורפ
, 

 ..בלסינטס "ק1"דתַרַַר , תאצוה

 רואל אצי 5

 - .ןושאר קלח שדח ירבע ןולמ
 . תינמרנלו תינלופל תנרבעמ םגרותמ

 ריאמ ר"ד  רופיפורפה תחגשהב םיחמומ םיגוגדפ :םירפוס י'ע ו"
 ּ , גרבסייוו ו

 תושדחה םילמה לכ וב ואוביו ,ונימב דיחי אוה שדח ירכע ןוש
 ,"תופסונ, םשב םלש סרטנוק אבי ופוסבו תורפסה םלועב ושדחח

 5 שארמ חלשיש ימו לכור 3.56 וא םירתכ 5 ןושארה קלחה זמ
 רצק ןמז רחאו ןושארה קלחה תא ףכית לבקי לבור ינש וא םרז

 , ספדנו ךלוהש ינשה קלחה תא /
 ערמ ירפס ,דומלו ךונח ירפס ינימ לכ ילצא גישהל שי ןכ וש |
 ,ןונה טבר ולבקי םירפס ירכומו תודוגא ,תורובח ,בורל הלכו"

 רומג דיבבב

 , = .ןוזינביר םהרבא
 מה 080 0 ]בש 81811800 08110

 ל
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 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 -ש%- "לזרךב,; -ש%-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לזרבה דוסי תא ליכמ
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה רופיו , םיאפורה לש םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ.
 +תונייה ראש לכמ רתויב לוזו רתויב  ליעומו םינטקלו . םילודנל

0% 

 .הפיחואו יושרו " 5מרכ,, תרבח לצא הריכמה

 י"ע. ךורע ,  יתורפס ףסוא <

 .צמבאה יה
 ,ישילש ץבוק -
 ! נח: ,(םירופס ינש) ם"ומ ילדנמ .לש םירי

 \.יכררמ ,וואנבוד ןועמש .,םולבנעיליל ל"מ  ,(םיריש ינש) קילאיב
 שו םירופס םירמאמ

 , ,יקסניוועל ל :.א  ,אנתכ םהרבא < ,ל"להי | ,ןהכה :ללה  ןב
 - + הועו ,רוע  ,רלעפנעזאר .ש

 לכ) .ס"ומ ילדנמ תאמ ישולשה ןימינב תועסמ, םירחוימ םינמסב
 חולשמה .םע 'פאק 60 קר 'פאק 90 כיור 1 םוקמב וריחמ (רפסה

 0  ,'םפאק ?? עמהאנכאנ םע
 תוהה רה תמה ג 0 תש", 026068, חסיצצ. אז. 5

 : תירבעה הירפולקיצנאה ןמ יעיברה קלחה רואל אצי

 .ןבכ=נ לארשי רצוא בב
 \ ,1911 ראורכפ שרדהב רמגוי ישימחה .קלחה

 הנתמב ולכקי םימותחה .רצואה יקלחב םימושר םימותחה תומש
 < תירבעה תורפסב .םירחבומ .םירפס האמ, לש םרטנוק

 . \ .תונוש .תועוצקמב
 ,.קרמ 18 וא .רלור השלש חלשמה םע דב ךרוכמ קלח לכ רוחמ

 0 '.לא  ונפי- םירפוסהו .םימתוחה
 4. 02 םוצסמפוסוה, 165 םהפז םזסה0שהע וז 107%, דמה.

 0 .אשראווב "הישוח, תרבחל 'ונפי .היסורב



 ,םימחה ץיקה ימיב ₪ ₪ ₪
 5כ .ללכבו

 ,ילאפר-ןם,  יתפרצה :ןי
 תא בישמ ,ףוגה תא קזחמ הבי קח תואירבל ליעומ

 ,ןואמצה תא רבשמו חורה
 ,שפנה

 ,לארשידץראב 'ף ָס א, .תאצוה

 : הריכמל .בורקב ,אצמיו .רואל אצי
 7 (הפאופ) "הר וה-לָהא-לּומ, + רניקלפ נב

 ריתמה .יצח .לארשי-ץראב. ן'פאק 40  :ריחמה
 , :םופדל םיננומ :

 ,"םָיח-תַב. + סבא 1

 :.לינה

 .ןוילק .ם םוגרתב

 ;יקולאיב- 3. 1 וירכו

 :תונפל

 רה האפ" 08קו488, 51800888, 6. : היסורב

 ₪. ויט | ? לארשו ץראב
 ג זמ ]פזח ]10 1מ801ום, ₪ (הם1] הו, :  הירגנוא-,וירטסואב

 8. 0800 4ם, 50 08ת8] 8 א9%- 10% : הקירטאב

 ןרדחב 'לולכ .עיפוה

 .שדחה תצבוקמ הטיש רפס
 י"פע .ילבב דומלתב .רשא םיארימאהו  םיאנתה .ירטאמ לכ לוב
 אנת לכ לש .םהיתורוקו .םהייח ימי  תומישר 'םע :,ב"א .ררס
 *יניפמ .השמל הכלה סרטניק, רפסה ףוסבו ,ומש לצא .ארומאו
 ןואגה .ברה .תאמ רבוח ,ם'שבש .ם'ממל תוכלהה לכ רצואה
 ריבאו בר .השוג  ךורב .ןימינב  ר"רהומ  רקוחהו םכחה \ לודגה <

 םע | וריחמ  ,קראיינב "רפוס םתה וואהטסנעסט ישנא, | ק'קד
 ,תוצראה ראש ףסכב הז ךרעבו ,כ"ור 8 היסורב חולשמה

 :וזכ רבחמה ןואגה תבתב ' "פק וגישהל אמ

 תגממו 26מ]הזמומ 0. 0ט0ג 97 \ד6תמט 4. סוא ך0זא 61(], בוח0ת6א

0 

 .תירבעה תוברתלו הפשל תורדתסה א
 ק רואליאצו %

 =. ו

 .ןובש הון[ יה הידד
 ,ןילרבב .תירבעה תוברתלו .הפשל .הריעוה לש ד

 לש תואצרההו םימואנה תא םג ההיעוה לש מ"וטה לכ תא .ללוכ
 ,ןיקצומ .ל רמ ,רבוב ןיטרמ ר"'ד ,ךווטימ ריד 'פורפ ,טנב ר"ה ברח <

 .ןוזניפומ ר"רו ןיטנרולפ רמ ,ןמרפוס רמ ,רנוולק ,י רד :,טכנ ,י ריר
 .רומע 55 הקיזחמו רורהב הפפדנ תרבחמה |
 =- 'פוק 41 וטרופ םע ,'פוק 35 .הריחמ --

 וטרופמ רוטפ םירלפמפכא הרשע הנוקה =
 :?ףסאיחא, תהבח לצא ישארה .רכממה

 ךמתהנ6המ6780 .צ5/(1468", ת8קעזתמה-
 ד6ץ!הש |, 01118381" )ו( הא0]והו 7

 ,השרו . ,"הישות, תאצוה לצא םגי

\ 

 ב תוצחרתהה .,םויה םוחכ .,םירגרנהו תוריפה יוברש העשב
 לוקלק \ איבהל פולע .המחה תומיבש .תסיציונש .יתדא

 לש הנמק תנצנצמ :רתוי הסונמו הקודב-הפורת ךל ןיא 8
 הזה הקשמה , םימ וא .הת םיכב 'גוזמ

 דדועמ

 ןוסווחהוווה וו 0 טה תחסר:, םטסוו6 [ שק ה₪₪וה]

 כלו קיהכ ירואבל ףסאמ תאצוה אוה הזכ ןינע ;ירמחה יבצמ

 ה ונמע ינב בל תא .םיבתוכ םהש הפש לכב .םהירמאמב =

 וטימריטיס רטרו 0% ו

0 
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 שס

 .האירק לוק
 ק'הכ ירואבב השדח ךרד, שרחה ירפס הנה

 ל ראמ ליעומלו .בוטל והתריכה תרקבהו וב םיגוהה לכמ

 ומ ךשמהה תא תוארל.ראמ םוקקותשמה םה םיברו
 ודחא \ .םוללכל יכ ,דומלתבו ק'הכב בר ןויע דוע יל שורד הז
 חה תא רוע ףוסאל שורד ק"הכבש הפשה חורב םישדחה

 צא ודבוע אל ןיידע םידחא םיללכו ,ןוכנ רדסב ורדסלו
 וובע םושל ללכ רשכומ ינניא ,התע יבצמ יפל ,יכנאו
 :םתרובע .רובעל םילוכי םניא ןויעה ילכ .רשא .רבלמ
 ,אנתפאד אמויכ אתוליצ יעב אתעמש :ל"זח רטאמכ
 ושל לכוא ןעמלו ,תינחור הרובעל היטנ לכ יתאמ ללוש התע
 ויו רשא ןינע יל שורר םירואבה תרטמל דומלתהו ק"הכב ינויע

 לא יהב תשגל יתמלחה ןכבו ,תירבעה ונהפשבש ל

 רש לה לש .הקחמה :תועוצקמ רתילו קודקדלו ל ירואבל
 כחבש תועוצקמה רתילו תוידומלת תוהיקחל םג םוקמ
 אוצוהל הנהו .הנשל כ"ור השלש וריחמ תא בוצקלו
 תי טנ םא ,םימותחה ףסכ רשא הברה .תואצוה תושורד  לעופה
 ו ינא בל ,ןיצחל ףא ןפוא םושב קיפסי אל ,ךרעה יפל םרפסמ
 רש ק יבתכ תא םיבבותה ו יבירנ לא :הז .יתאירק ו

 קיתעה ונתורפסל ןמאנ םבל רשא םורפסה תאמ שקבמ ינא

 שרק 0 תנכח תלעוהל ךרעה יפל הטעמ ףסכ תסכמב ץמקי
 יכה לולא שרחב ש"העב"רואל איצוהל בושחא ןושארה רמונה
 ₪ שקנמ ייננהו (הזה ןינעל םיעגונה םיטרפהו תועידיה לכ ואבי
 רמאמ תא יל ל רהמל לארשי תמכחב םיקהבומה םימכחה
 ,וב החמומ אוהש המכתה עוצקמב שיא שיא

 - ,יבונאראב .אזד ,הנליוו

 - ילופכ יולג בתכמ וא תוקפק 'ג תב הקראמ-- הבושתל
 | 4 הקההספעטק, 0מהמה0, 38ת8הממ8ה, 68. :יתסירדא
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 פרימ לגייפ הרובר .תרמ גבע .ןאמקור יכדרמ רמ תנותח לע
 . תכטל ףסאנ וומח .שרחל םימי דיי םויב ולאס מ"פב התיה רשא

 סה כיור .ינש .ךס ץיוואָיעְסונַא יבצ .רמ . י'ע .לצריה רעו
 : ה ורסטנ ףסכה .פאק



 תיעיבר הנש

 ןועובש
 ,ישימח :םוי .לכב אצוי

4 
 ו :ןכתה

---.---+ 

 ו"ע  תוטב-טלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה 0 ,- ירבע
 / , לארשי | ץראב | לארשי | םעל > יולגרטפשמ

 ,(ףיזכ .תמרגורפ)

 .הפצמה לע

 <, תודהיה ןועב (א

 .הוצמ"רבדתדיעו (ב

 . ב ביוב םא .תדובעו תואנק 1

 ו ,קילרוג .ש . ,(ףוס--נ) תוקפס תעשב

 חה בהמה תי < = .םיבוהצהו םינומדאה 4

 , ,ינוק הדוהי 0-0 תולבא םיכרד 8

 ..ןוואב הרובד : ,.(הרענ תונורבומ) תוחא 6

 -- .דלפגרב ,ש ר'ד ,(ףוס--א) ברעמב תיעדמה תורפסה
 ,תכרעמה לא בתכמ 8

 % | ב ,(ה) לארשי-ץראמ םיבתכמ 9

 7 . , תונויצב 0
 . .לארשי ץראב 1
 0 : :חיפורב %

 = .ץראל ץוחב

 0 יי

 שק 88 שדחלו ,לבוו 1 הנש קברל ,לכוו 2 הנש יצחל ,לכוו 4 הנשל :היפורג "םלועה רסא

 , ךלוד 8 %/ב הפירימאב ,גניליש 9 הילכנאב ,קרטמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא.הירמסואב : ל*וחג

 ..חנש עפרלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראפ

 .ק 30 הסירדאה יונש דעב : |

 "פק 60 םידומקה ראש לעו .'םוק 60 ןושארה ריסעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טיספ הרוש לג רעב ; תוקדומ ריחפ

 :ּ :הפירדאה

 ץ6תתתהוג ,[30ה8א5", 3אהפמה, 01ץאאנתמא, 8 % 2 6300 113013 יט וומא-

 = ₪ .יפאק 10 ןוילג לכ ריחמ



 ."םלועה, תגחנה תאמ
 םכרכל ידכ "םלוע ה, ירמונ תא םירמוש םניא רשא םימתוחה

 'םלוע ה, לש 6 5 1 םירמונה םדי תחת שי רשא ,הלא וא כ'חא
 תא איצמהל םישקבתמ םירלפמזכא ינשב ז'ש
 ,הדותב בישנ ו תאצוה םע רחיב ריחמה תא . תכרעמהל

 \/// טסנעיררע דנוא דטסאפ רעשטייד רעטקעריד
 , גגורעדרעפעב-ןעגאזרעפ

 (ערעישאססאפסקעדנעשי 2 2 וו עדנעויירגעטויאס)

 ןע עלייטטלל עוו ןעללא
 ןעינול ןער מי וא ךילממהענראפ

 .קראיווענד גרובמאה
 אקיסקעמהגרוממאה ןעיגיטנעגרא"גרובמאה
 ןעיליזארב"גרובמאה
 אה אדאנאק"גרובמאה
 ךיירקנארפ"גרובמאה אבוק"גרובמאה

 חנוא "סננונוננרעפ
 יעטעמ, ןעגיגעמ 13 - ןעטרהעוועב עיד
 גוא .ףאקררַאנ םעד .,הנאלסיא םוכ

 .דנפלטטאש דנוא דנא לגנע .ךאג .דנוא
 יאְקנארפ דנוא -

 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ילזרב , שש
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לזרבה דופי תא  ליכמ
 וב שי ילורב, ןייבש לזרבה דופיו . םיאפורה לש םילועמ  רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ

 .| ,תונייה ראש לכמ רתויב לוזו רתויב ליעומו םינטקלו םילורגל

 ,הסידואו יושרו "%מ"רכ,, תרבח לצא הריכמה
 ..בלסינטס "7ךזך7ר7ְר , תאצוה

 ( רואל אצי

 .ןושאר קלח שדח ירבע ןולמ
 . תינמרגלו תינלופל תירכעמ םגהותמ

 ריאמ ר"ד .רופיפורפה תחגשהב םיחמומ םינונדפ םירפוס י'ע רבוח =
 ,גרבסייוו

 תושרחה םילטה לכ וב ואוביו ,ונימב ריחי אוה שרח ירבע ,ןולמה =
 ,"תופסונ, םשב םלש סרטנוק אבי ופוסבו תורפסה םלועב ושדחתנש
 5 שארמ חלשיש ימו לבור 1.90 וא םירתכ ₪ ןושארה קלחה ריחמ =
 רצק ןמז רחאו ןושארה קלחה תא ףכית לבקי לבור ינש וא םירתכ |

 . םפדנו ךלוהש ינשה קלחה תא
 ערמ ירפס ,רומלו ךונח ירפס ינימ לכ ילצא גישהל שי ןכ .ומכ '

 ,ןונה טבר ולבקי םירפס ירכומו תורונא ,תורוכח ,בורל הלכשהו
 רומג רובכב

 .ןוזינביר .םהרבא
 טז המ 0 סגתפ0 תת והם 01 ₪ 5180181 ו

 .עעז רוצ ךעויירמננולאתרע
 ןעמרהאפדנאלרראנ ,םייהטנָארד סיב  ןעטרהאפ"*ראע

 ןעטראעדַאב .ןעטסהירעב ךאנ ןעטרהאפ ,ןענרעבצ

 דד הד לורי - ה דה דיה 11710 סו 1187
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 ךל ןיא ,הביקה
 יתפרצה ןייה

 ל ליעומ

 איבהל .לולע הטחה תומיבש .תסו>יונש ותוא לכ .ללכבו

 ש) הפורת אפר-ןם,

 < ,ןואמצה תא רבשמו חורה

 רדועמ ,שפנה תא בישמ ,ףוגה תא קזחמ ,הביקה תואירב

 יגנס םובלפש ןוייציריש

 1תונ 5

 תורהנב תוצחרתהה ,םויה םוחכ ,םירגרגהו תוריפה יוברש העשב
 קלק
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= 
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5 
= 
= 
= 
5 
3 
 לו הזה הקשמה ,םימ וא הת סוכב גוזמ ,* לש הנטק תנצנצמ רתוי הסונמו הקודב ב

 136 רוחא 2 5216 903630 תאו 5
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 תו % % %

 ,לארשידץראב "ף ם א, תאצוה
 ב

 ֶ :הריכמל בורקב אצמיו רואל אצי
 ,(המאופ) 'הָרומְּתִ-לָהא-לומ : רניקלפ .נ'ב

 ,ל"נה ריחמה יצח לארשי-ץראב ;'פאק 40 :ריחמה

 :םופדל םינכומ

 .ן יי ל ק .ם םוגרתב ,"םָיַה-תַב. + סבא 1

 ,"קילאיּב 2 :ח, > ןמיירב .ר 1

 : :תוגפל

 לז תאקחוגמה, ['כנאה6אהה | 6. : היסורב

 8. זס 1181016

 גטזגמהמ 1001ם808מ, 8(הת1918ש.

 8. קתגט\0תמהם 50 0881 80ז-, 0-1 018 : הקירמאב

 : לארשי ץראב

 + הירכנוא-הירטפואב

 | תלאה םירמונה ינ



 \ 11.א 4, 18-ו6מ הפופ

 ,הָפְצִמַה לע

 .תוגפיפ 3

 השענש ןירה ףולס :ד"ע הרצונ. המלש | תורפפ \ טעמכ
 .ופכב סמח אל לע םודרגל הלעש ,ריקסולג = ,ללמואה .יזוהו

 ואצמ וא ןידה תא וקירצה --- הלאו  ,לועה לע  ורמהטתז
 ןיוטצמ  תאזה  תורפסה רצואב ....הלק תיטפשמ הָאְונש"
 תאמ ךורעה ,תואיגש אלמה ןטקה .בתכמה יתומימתבו ו
 והז .וטפשמ  רורב  ינפל םירחא םימי ותיערל חונמה |
 ,שפנה לש הכודכר רע .דרויו בקומה
 טפשנ םראש שי ;םשאו עדי אוהו התימל ןודנ םדאש שא

 ,ותקרצ תא .חיכוהל ודיב ןיאש ינפמ םודרגל תולעל האי
 םלוא ."תייה .ונמע, :רמאיו אביש שיא היה אל דמעמ ותואומ
 יכ = ,ריעהל םילוכי םיבר םידעש שיא ,ותקרצב חוטבה \

 קפקפל הזה שיאה לבויה- -םוי ותואב אוהה .םוקמב .ללב .ה
 + ותקרצ אצת רואכ יכ .,עגר ףא

 ותומימתבו ,ןורחאה ועגר דע ריקסולג היה הנומא .אלמו
 +ןה המלשב וילע תורבועה ולא  תואקתפרה + ןיבהל לכו
 ינא יחרכ לעב, +אבצ לש ןירדתיבל ותיא םיליבומ המ

 ררחשי יכ ,לאל ללפתמ ינא .אבצ לש ןיר-תיבל .בויקל
 ."ןועמ :ינא יקנ יב

 איצוהל ירכ .וחכב רשא .לכ תא השועו לאל ללפהמ :אוה
 םידעה ולבקישכ---ותיערל .בתוכ :אוה- -ךשקבא, ..רואל ותקד
 -ףא ,ןירחדתיבל ףכית ואובי ,טפשמה לא .אובל בויקמ .תונ
 אל םאו, ,םהל וריזחי ךררה :תואצוה תא יכ ,םיינע םהש יפ

 רורבל תונמזה ילב  ואובי - - ןכדירחא | רזיח .אוה-= -תוגמוה ול :
 .ךירצ איה םתורעלו םהל קר יכ ,חוטבו ךומס אוה  ,"יטפ 2
 ודיגי .תאזכו .אוה ערוי תאז ! ןיפאה םויב ותא דחי ויה סה
 + רוע רול .המו ;םידעח

 תא | רייצל וחכבש = ,ןמאה"גולוכיספה אוה ימו
 +טפשמה םויב התימל ןודנה לש ושפגב הללוחז

 ,החמשמ ללמואה ינפ וריהצהש יאדו  ןידה .רורב  תישארב
 אל םיטפושה ןה ,יתבוטל דיעהל םיאב םירעה תא ותו

 תא התאר יכ ,הריעמה ,רשע תב התיפ הרלי ירברב
 ןיב  (םיחצורה | רחא לש וינפל הרקמב םימוד וינפש)

 םידמוע התמועל ירהש :,הל .ונימאי אל םה ,םיחצו"

 תגותב

 יי

 הכפהמה

 כ

 [ם'םתמא= [ל% | תיעיבר

 גש 28 ₪

 ,"עדוו .יניא ינא םג ,לבוס ינא המ ללנבו ,ידמע .היהי המ עדוו -

 קתשה .תיאקירמאה .תורהיה' לש  םיינידמהו

 טעה סוד ה, 5-20 \עֶד618ה , 1910

 ,םילודג םישנא | ,ןקז ילעב םידוהי = ,םינמאנו םירשכ | םירע
 ,תמא הודע ריעהל העובשבו הלאב םיבייחתמה

 ,רוגטקה לש ויתוחכוה עמשמל ובלב םשאנה ךחנש רשפאו
 תא עירכת הדלי לש התודע יכ ,ןכתיה ,חצרב ותוא םישאמה
 וליצהל קיחרמ ואבש ,םינמאנו םילודנ םידוהי לש םתורע

 אוה +ול םה המל יכ ,םירחא םידע שקב אל םג אוהו % הילתמ
 רבע התזוחאבש הביסוג  הליצאה תא ןימוהל ץוחנל אצמ אל
 +הליצאה תא .חירטי המל +םידעב הברי המל יכ ,םויה ותואב
 +המ ינפמ !הילת :םיטפושה יפמ אצוי שרופמ עמוש אוה הנהו
 .אוהש םיקמב השענש ןוע לעו םירחא ןוע לע הומל המ ללגב
 ,םש היה אל

 תא  חירטהש הזהה חרוטה לכ ייכ ',תערל לוכי לוכיה

 תיהי - - ותבוטל .דיעהל םתבש םוקממ אובל םיבולעה םידוהיה
 . ?תודע םתודע ןיאו העובשה לע םינמאנ םידוהיה ןיא יכ ,אושל
 קוחהו ,םבלב ותוא וניפצה ,הז םדוס תא םיטפושה ולג אל
 ןיבי ןיאמו ,ידוהי וניאשל ידוהי ןיב תודעל לידבמ אוה ןיא ירה
 +הוה דופה הא םימה | ידוהי עדי ןיאמו

 'ה--ןידה םוי ברעב רקסולג .בתוכ--ירמ רתוי לבוס יכנא,

 .וייונע תבפ תא ןיבה אלו שח אל ,ערי אל .אוה 1 ללמואה
 ןורחאה עגרה דע הכח יארוו ,ץראב קוח שיש ןימאה אוה
 , ותלואנ תרושב תא רשכמה אובל

 ןריקסולג לבס המלשבו המ ינפמ םיעדוו ונחנא םלואו
 -- אשנ ימ ןוע תא םיעדוי ונחנא

 ..,1 תודהיה וע תא

 .9%\9 רג הגו

 היצררפה לש הרשע שלשה הריעוהל ןתינ הז לצלצמ םש
 , גרובסטיפ ריעב רבכ אל הז התיהש ,תירבה תוצראב תינויצה
 תוריחה יאנתב םויק לש םינש הרשע"שלש ,תודיעו הרשע-שלש
 ,םילודג רתויה םידוהי-יצובק הב | םיאצמנש ץראב הרומגה
 תויהל .תוכירצ תולודג המכ .  םתלונמ תוינעה ןיאש \ םיצובק
 ,םישרשה תויהל םיכירצ .םיקזח המכ ,היצרדפה לש היתולועפ
 .תויהל הכירצ הלודג המכ | ,תיאקירמאה תודהיה ךותב התכהש
 ,םתוחתפתה | ךלהמ :לעו וו ץראב םידוהיה ייח לע התעפשה
 םיירובצה  םייחה ופקתשי .יאדו וזכ תוררתפה לש הדיעוב

 המלש תופ



 רבכנ :םוקמ הנספתת יארו וללה .םייחב קרפה לע .תודמועה
 ,ןוכנ רורב הנררובתו הריעוב

 םהב ארוק ,הדיעוה לש ח"הודה תא ארוק ליחתמ התאו
 ןיא .ירה וז .הדיעו | ,אצומ התא ןיא ךשקובמ תאו .ארוקו רזוחו
 הב ןיאש ,ברעמה תוצראמ הנטק ץרא וזיאב הדיעו .ןיבו הניב
 תולועפ רבהב םיחוכוה םתוא | ,םולכ"אלו  ,םיידוהי .םייח םוש
 רברב תוטלחהה ןתוא ,קוחרה םיפנניפה בצמ רבדב ,זכרמה
 אלו .הגהנהה ידעול תוריחבה ןתוא ,היצררפה ירדסב םינוקתה
 ןורסח ינפמ תואצוהב ץומקהותוא םג הב אצומ התאש אלא דוע
 ,ריכזמ רומהל רשפא היפלש תינברנה הפקשהה התואו םיעצמא
 הבדנ תדובע רובעל םידיתעה םיריכומ השמחב ,רכשב דבועה
 רע תיללכ הטלחה הז דבלמו .םיצילמה רמאמכ ,פ'למע אלש
 האטבמ ילכ ד"ע תוטלחה ,תינילרבה הריעוהב עבקנש םולשה

 .אל ותו ,תורדקפהה לש >
 ךרוצבו תיתוררתסתה הריבעה רובכב לזלול ונל הלילח

 ,תומיענ יתלבהו תושקה תוינוממהו תויתורדתסהה תולאשה ןורתפ
 לכ ןה ולאה ,הלוכ תינויצה הרובעה יהוזה %לכה והזוה םלוא

 התואב ,הקירמאב תינויצ הדיעוב רתפהל תודמועה תולאשה
 %הולגב םידוהיה ייח זכרמ  ,םיבר ירבד יפכ ,רבוע הילאש ץראה
 לכ ,ונלש המרגורפה תולאש ,י'אב הרובעה תולאש ןה הפיאו
 +ונתחונמ תא תולווגה ,ונחומ. תא תורירטמה תולאשה | ןתוא
 ןה .ןיא םנמואה ,הקירמא ינויצ תא תוקיסעמ ןה ןיא  םגמואה
 1 היצררפה ייחב קרפה לע תודמוע

 םייתוברתה ,םיירובצה הייחב קרפה לע תודמועה תולאשהו
 +ןה ןכיה תיאקירמאה תודהיה לש םיינידמהו

 ,התרובעו .הריעוה ר"ע ח"הודה תא ארוק התאש העשבו
 םיפשנה רואת קרו .הדיעוה החיה ץרא וזיאב חכוש התאש שי
 לש המוקמש ,םעפב םעפ ידמ ךריכזהל אב םהירדסו םיברה
 תינויצ  הדיעו ןיעכ  ךינפל ירה ,תינופצה .הקירמאב וז הריעו
 םמתוח תא ועיבטה אל םידחתוימה םוקמה יאנת ,:.יטקרטסבא
 ולאב .ללכ הב ולאשנ אל םוקמב תויולתה תולאשה ,הילע
 ייחבו ץהאב הזיחא םוש הל ןיאו  ,ריואב היצררפה הפרפרמ
 ינוצ לש הרשע-שלשה הדיעוה התיה הינע ךכיפלו .ץראה
 ףא ,תחא הלמ ףא הב עמשנ אל ,וז הוצמ רב תדיעו ,הקירמא
 .תירובצה הבשחמהל איהש לכ הפיחר תתל וחכבש רחא ןויער

 לש אלו הרבח לש ,תוררתפה לש החכ-יאב | תריעו התיה וז

 , העונה

 התוא רשקמה רשקה תיאקירמאה | תונויצהל הל רבאה
 ההנש אל םאה + םהיתולאשו םהיכרצ ,תואיצמה לא ,םייחה לא

 הכפהמל המרג אלו הקירמא ינויצ לש םהייח יכרע תא תונויצה
 תונויצה םהל התיהה +םהוא םיבבופה םייחהל םסחיבו םחורב
 ההפוקל ףסכ תסנכהב םהדועה תא םה םיאורה | ,רבלב רומל
 אלו רכזי אל תניחבב והירה ,הזרצ גוחמ אצויה לכו ,דבלב
 + הריעוהב דקפי

 הבחב ,ןשיה םלועה ינב ,ונתוא תונמל הקירמא ינב םוליגר
 םה ירה הקירמאב המש | .תוישעמ.יאב ,םימר םירוברל הורפנ
 םה ןיא .רבלב השעמה אלא םמלועב ןיאו ,םלכ םיישעמ

 תא םישקבמ םה לכב ,תונוימדבו תומולחב רבכ םיעשעתשמ
 ונאש המכ הזו ,הלאה םירבדל 'ונא םינימאמו ,תישממה הדובעה
 .ךרעדיבר םישעמל םיפצמ

 ,ןיא םישעמ םלוא
 ןמ ,םייחה ןמ תוקחרתה  םיאור ונא ירה = הז  תמועלו

 המלועב םולכ הל ןיאש: ,הרבח לש הגרדמל רע הדירי ,תואיצמה
 ,תויתורדתפהה תולאשה דבלמ .

 אמ רב תדיעו םימאונה וארק הרשע-שלשה הדיעוהל
 + תורגב ינמיס הב וארנה םלוא

0 4% 
 .בוכורב ,מ ,א

 , הָדובַעַו תּואָּנְ

 = ,יינא המ-- ימצעל ינאשכו יל | ימ--יל ינא ןיא םא,
 לגו ,איהש ומכ הלוכ רומל איה הכירצו איה המלש וז הרוח
 "םג ווחאל ךירצ .וז הרותבש ןושאר קוספב ומצע תא הלותה
 " הויחא ילבו םיפב ילב .ריואב יולה היהי אלש ידכ ,ינשה קוספב
 ( , םייחב

 םע\ תואיצמה םע תרשפתמ הניאש ,תואנקה איה הלורג
 .יותב םישדח .םיכרד תשבוכ איהו ,םדאה ינב לש לגרהה חכ
 -לע אלא  םייק םלועה  ןיא םלואו ,םישרח תומלוע הנובו םלוע

 " ,ירמגל רותוה ןורשכ רפחר לכ .םירחאה םע  הורשפהההו רותוה
 "ימ לכו .םייתוברת םייתורבח םייח  תויחל ןורשכה רסח םג .אוה
 .תבשחתמ תואיצמה ןיא--תואיצמה םע ןיטולחל בשחתמ וניאש
 : . ומע

 -םיטשפמ םיפיצנירפו םיגשומ לש םילובגה תא ןייצל רשפא-יא
 ללכ יהו םג לבא ,םיללכ שי .םייחה תודמ םהיפ לע עובקלו
 , ,"ץיח, וב רמאנ אלש ללכ ןיאש ,םייחבו הרותב/ לודג

 :ןםיעינמ תיחכ ילב םייח ןיאו םירימעמ תוחכ ילב םייח ןיא
 הטונ-םהמ .רחא לכש  ,תוחכה :ןיב היושפ אלא הניא תוחתפתהה
 .תא איבהל ךירצ בשוחהו יחה ם-אה לבא | ,רחא דצל ךשומ
 -לא ןתיל דביעה ךירצו , דחא דצל הטונ ותויהב טג ןובשחב לכה
 .,ייל ימ יל ינא ןיא םא, : תורח וילעש ל ג ד ה אוה הפי יכ .ובל
 .:תווח םבלבש ,הלא  ידיב אלא הפי הלוע הניא הדו ב עה לבא

 / ."ינא המ ימצעל ינאשכו,
 ,"םימש םשל תוקולחמ,ה יאדמ רתוי ובר רבכ ונטלועב

 . ןיגו םימש םשל תקולחכ ןיב רוע ןיחבהל םיעדוי ונחנא ןיא
 . וול וז ןיב םיניחבמ םא עדוי ימו .םימש םשל אלש תקולחמ
 ונישעמ לכ לעו ונילע תצבור תמאה-תאנק .םמצע םיקלוחה
 [- .הכרבל אלו .הללקל

 = שרגל ץפח יכנא ןיא ,תונרשפלו  רותול ףיטמ יכנא ןיאו
 . ונלצא יארמ רתוי םיבורמ לבא  ,תוינוצקהו תואנקה תא ונברקמ
 ..תא ינא האורו ,םילשה יאנק דאמ םיטעמ ,םיטעמו ,תמאה יאנק
 . א .ךוחמ אל תואב ןה .הנהו ונלש "םימש םשל תוקולחמ,ה לכ
 - בלגש ימינפה ךרוצה רדעה ךותב אלא ,תמאה לע רתול תלוכי

 : , .םולשב קיזחהל

 ,לארשי ץראב "השעמ, היה בוש
 ריקב וא אפונ-תוירב םשל "יכנא, ריעצה רפוסה םתהל אב

 הפיק ונל ןיא םגו םיריגוילימ םגיא ,עודיכ  ,ונירפוסו ,  ץראה
 וםתרובעמ המ ןמז חונל םיכירצ םהשכ . ,םירפוס תכימתל .תדחוימ
 ופיבש םירפופה ורדסו ורמע , סינכהל ילבמ איצוהל םיחרכומ םהו
 !]יצ-ןב ,ש םהיתוריצי תא ארקל ויה םיכירצ .יתורפס ףשנ
 היה ךירצ ."יכנא, לש ודובכ :ינפמ ,ןיסינגו קבק ,א ,רנרב .ח ,י
 רפוס אוה "יבנא, םלואו ,ףשנה לש המרגורפב םוקמ ול םג עובקל
 ,הפ .אוה * ארוק לבא .,תירבק ארקל ןמא אוה ןיאו | ינוגר'ז
 לש המרגורפב םיררסמה ועבקו ,ולש "אב יבר,ה תא הפי
 י"יכנא, לש הז תא ,ינוגר'ז דחא "רמונ, .ףשנה

 םיכיר % ויהש םירפופהו ,םה היחתה יִאְנְקַמ םלכ .םירדסמהו

/ 



 תדובעל עגונב .תורשכ תדועתל םיקיקז םניא יאדו :ףשנב |
 ןוא ואר אל . דחאכ םלוכו ,י"אב .תירבעה ןושלה לש

 תדובעל רופמ ולוכש ,םירומה תדוגא לש זכרמה .םלואו ,תו
 ןמ .רתוי לפממ אוהשו ,דבלב לארשי ץראב  ימואלה
 ,והויערא וא  תוירידת  ,תויטרפו | תויללכ תולאשב סי

 ריעב םסרפתנש ;הו ףשנש ,ששח ,ירכעה ונחל
 אמש ,ששח ;רפסה יתב יכינח לע הערל עיפשי ,דחוימ
 ןוגר'זהל דחא ךרעש ,הוה ירבעה ףשנה ןמ  םידליה

 ונשיש ,ףשנה יררסמל  עיצהו םירומה  זכרמ :דמע ,תורב
 "יכנא, ליבשב םג ועבקי יניגרזה רמינה םוקמבו  המרגורפה א

 -- ,דוע ארקל "יכנא, תא להקה שקבישכ אלא ,יִרַבְע
 אל םירדסמה .המרגורפהל ץוחמ  תינונרזה ותריצי תא
 יתבבש .םירומה  תוצעומל םירומה זכרמ הנפ זא .;חול ממ

 וכלי .אל .םידימלתהו םירימהש ,לה תש הל העצהב ופיב

 ,ףלנ
 ,?השעמה,, ליחתמ הפו <

 הבישי .השידקה תירבעה .היסנמגה לש תיגוגדפה .הצעומה
 תריבחמ דיעו .אירול ריירה , תועדה .וקלחתנ וז .הלאשל ה
 םוש הז ףשנב ןיאש  ,חיכוהל .ולדתשה היסנמגה לש ם

 וננושל  רותב = םידליה בלב תירבעה ןושלה = תעיבקל הע
 רפיסה ןיא כ"ע יכ ,י"אב תירקעה וננושל רותב ,תו
 אבה חרוא ידוהיש ,אוה יעבט רבדו ,לארשי .ץרא ןב
 יכ  תיתולגה ונושלב .וא וצרא ןושלב .רכרמ חרחא :ץראמ
 תופסאב .י"אב רבדל .הינמרגמ םיאבה םיחרואל םג םינת

 יחה ידוהי רפוס לש וקלח ערגי המלו ., תיזנכשאה ןושלב
 םא ,היהי יד .תיתולגה ןושלב ומעל רצויו  תולגב :ומע

 קינעהל לוכי :וניאש הז לע ורעצ תא עיביו םידקי :יכנא רע
 ,תולגה ןושלב ארקל חרכימ אותו ,םהלשמ י'אב  םיירבעה יח
 ובש ירחאו ,רדסנו עבקנ רבכש ירחא ףשנה תא םירחהל |וא
 אוהש + עידוה - אירול .ר"רהו  ,םיירבעה יבוט ףתתשהל םיזעע
 ,ויתיחכוהל ומיכסה אל וירבח בור 'ךא .ףשנה לא ן%
 העצהבו רבלב .תערהתוח םשל הטלחהב וקפהסה אל סה
 ולבק אלא ,ףשנה לא תכלל | אלש | םירימלתלו | םיוש
 םידחא .ףשנה תא רקבל היסנמגה ירומ לע .תרסיאה ,הטלחה

 ,אירול ר"דה תערל ומיכסה אל רבד לש ורקיעבש  ,םיומה
 אלא .ןווכמ .רוסיאה .ןיאש  ,הטלחהה לע ףיסוהל הז לב עוע

 ותואב .החדנ הז  םירבד רורב ,וישעמב ישפח והירה
 תוכרעתה ההטלחההב אצומ אוהש | ,אירול .ר"הה עירוה ומ

 םירפוסה לש םכור וטמתשה | ,הזכ "טנריצניאל, םרג ף
 ףשנה | ,"יכנא, תא בזע אלש ,ורבל רנרב ראשנ וב ףתתש"
 ןומהב םילעופה יאצי האירקה ירחאו ,םילעופה לש בולקב 7 |
 ריירה .לש ותיב רי לע .היסנמנה ירימ םירג םשש ,"בוכא 8

 -ירופס,ה םיליחתמ הפו .האחמ לש .היצרטסנומיר וכרע .ןזמס
 האחמה לש היצרטסנומירה ךותמש = ,םירמוא שי . ,'תויש

 ,םירמוא שיו .!ןונר'זה יחי ,תירבעה ןישלה האלה + תולוק עמ |
 תא .םיבירקמה םירבעה םילעופה לע ועלו אתורב אלא הו ]

 ,היחתה תדובעל םמדו

 8 . =< םלועה *

 שהה

 ,תהבגתמ "םימש .םשל תקולחמ,הו ,החקרמכ -- ופי .ריעהו
 ,. . ללחתמ היחתהו בושיה םשו

 ינשמ .ימ" ,עירכהל םילוכי = ונא :ןיא  ,תולגה .ינב .,ונחנאו
 םיערוי  ,ורוקבלו ףשנה רודסל ענונב תעדה לוקשב קרצ םידרצה
 ןוגר'זה לש ומויק תא דיחכהל ךירצ .לארשי ץראבש קר ונחנא
 תנכס, םש ףא :םיאור ונא .ןיא םא .תיראשו םש ול ריאשה ילבל
 רתוי הנכס תירבעהל םש הפקשנ הנה ,המצעל איהשכ "ןיגר'זה
 =ר'זה ,תיברעה .ןושלה לש התוטשפתהו התוחתפתה ינפמ הלורג
 רמעמ | וקיזהי אל ,יברעה | םג :ילואו ידרפסה ,יזנכשאה ,םינוג
 ןושלה םופתת םמוקמ תא לבא ,הז תא הז ולטבי םש ,י"אב
 ונצראב .יחו לדגה שדחה רודה לכ יפב םישנ אל םא ,תיברעה
 היסנמגה ירומלו ונל םידומ אלה הזב לבא .תירבעה וננושל תא

 תוריסמב היחתר תדיבע םידבוע .םהמ םיברש ,ףשנה ירדסמ םג
 םולכו | ,.אירול ר"דה | םג  הדומ אלה הזב ןשממ שפנ
 %ונהפש  תיחחל תואנק ךיתמ  המחלמ רוגחל ךרוצ שי הלאכב
 "ידיל .איבהל םיכירצ םיירקמו םירבוע םינינעב תיעד יקולח םולכ
 םולכ + וננחמב :ידיחיה אוה הז הרקמ םולכו + תקולחמו דורפ
 רתויה  םידבועה ןיב ."םימש םשל תקולחמ, ילב דחא םוי רבוע
 = ןקפסב תלטומ הניא ץראהו םעה תדובעל םתורכמתהש ,ונבש םיבומ
 ץוחב םגו ץראב םג םיררופתמו .םינלפתמו םיכלוה ונא ןיא םולכ
 בוט רתויה .ןפואב וא [,יזב וז תימחלנה תוריבח תורובחל ץראל
 ,רחיב .דובעל "תולוכי ןניא,ש :תויפונכל

 תומצעב םויח חור חיפהלו ,וננושל לע היחתה תריש .ונחנאו
 תינבלו דרופמו רזופמ םע תויחהל ,םצע לע םצע ברקל ,תושבי
 + .. םיצפח ונא ץרא

 לכ ,תמאה ,יאנק  יארמ רתוי הברה ונב שי .ונתוהל לבא
 "שי יאדמ רתוי . םולשה .יאנק ונב ןיאו ,ולש תמאהל אנקמ רחא
 הלואג איבהל םיריתעה םידיחיה םהש ,םיבשוחה הלאכ ונכותב
 לא רבדל וליחתהש ,הלאכ ונכותב שי יאדמ  רתוי  .ונמלועל
 : םבלב .ורטגו ה "שיא תויהל לדתשה םישנא ןיאש םוקמב, : םשפנ
 ."דוע יספאו ינא,

 ימצעל .ינאשכו יל ימ יל ינא ןיא םא, :יתרמאש המ והז
 רומל איה הכירצו איה המלש ללה לש וז הרות -- ,"ינא המ
 ןיא םא : תורח וילעש ,לגרה אוה הפי יכ ,איהש ומכ הלוכ
 יריב אלא הפי הלגע הניא הרובעה לבא ,יל ימ יל ינא
 <: , ינא המ --ימצעל ינאשכו : תורח םבלבש ,הלא

 ,.קילרוג .והירמש

 .תוקַפְס תַעְשְּב

 (* וז.

 חירכהל הפירצ .התיה ונשוכר לש תיביטקייבואה .הכרעהה
 רתוו םירֶהל םיכירצ ונייה אל ןפוא לכב ..הקיתשב רחבל ונתוא
 רוע הוה ןוצרהו ,יביטקייבוס ןוצר םג .שי םלוא , ונלוק תא ידמ
 ןוצרה .תינובשח אלו תובושה אלו תולאש אל. וינפל ןיאו ,אוה
 ,םרוגה אוה אוח תירוהיה .היצנגילטניאה לש הוה : יביטקייבוסה
 יביטקייביסה ןוצרה .תונמאה .ר"ע רבדל ושכע םיברמ ךכ לכש
 הלאו ,םיטפשמהו םיקוחהו תורוהה לכ תא הרהמ לק חיכשמ הוה
 ושענ .םילקבש לק רבד לכל תויאר םישרוד ויה .לומתא .ךאש

 י99/ רמונ ."םלועה,  ןייע (*
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 םירהב ,ריואב םיחרופה םילדגמב  ,םיפנב םיקיתו םינימאמ ושכע
 והזש ,רבדה רשפא-יאש  ,חיכוהל התא הצור .הליל ןב ודלונש
 הנומא םהל םירחוב םדא ינב ןיא .. תחרט אושל --- תוענמנה ןמ
 ,ןוחחאה יעצמאה אלא הנומאה ןיא בורה י"פע = ,גונעת .בורמ
 לש היגולוחיספה לע םכתעד ונתו םכיקומנ תא  אופא וחינה
 -יספ םייולג לע רבדנ םא ,תושעל ליכשנ תמאבו .םינימאמה
 ,תונמאה לע רבדנ רשאמ | ,ןינע םהב שיש םידחא / םייגולוח
 הז דבלמו ,תידוהי תונמא ןיידע ןיא ,וננושלב קיידנ םא ,ירהש
 אלאו ,ונלצא ללכ םיבשוח ןיא המש ל תונמא לעש ,רשפא

 .,,! הירוטירט לע + םיבשוח המ לע
 םירהונ וליחתה :וניתוגלפמ תואבצ ידירשש ,רבדה והז .קר

 תינומה היצרגימא .  תינמאה לכיה לא ,שרחה לכיהה לא ןומהב

 רבכשמ םה םכירכמ ,הפ םיאור םתאש ,וללהו .הנימב הדיחי
 לכ .םייצראה ,םי"ססה ,םיעודיה םיאמייפה םה הנה ,םימיה
 תויתורפס תודוגא  ירסימל ויה התעו תונמאב וקסע אל םלועמ הלא

 הדמתהב | שרחה | רמאיתבו | "ןעטכישעג | עבילמיטסקלאפ.בו
 יבור ,הלא לכו ,םיינידמ םיירובצ םייח ינמיפ וארי ךא ,םידימתמ
 אוה םתיוה תמשנש ינפמ ,םחר ילבמ רפסה תא וכיישי ,םבור
 תונמאב ודגבי םה .ןומהה לא הפטהה ,םעה תפסא ,גניטימה
 רחמ ,םויה םיבהלתמה הלאש רשפאו ,עגר ףא קפקפל ילבמ וז
 --יפי רוקטב .תונמאה םהל .הרז ןכ לע יכ- ,קוחצ םהיפ  ואלמי
 םתאש ומכ ,בלעהל :-- רתוי דועו ,הז לע קוחצל רשפא ,םיחצנ
 יפלא : םיקחהנ הלוגס  ידיחי םוקמבש העשב | ,רימת | םיבלענ <
 ,םיפלא =

 לדהשנש אלא ,בלענ אלש ,קחצנ אלש ונל בטומ ךא  ,ןומהה
 .הירוטירט ושפחמ אלא הלא לכ ןיא יכ ,ונל הלגתי זאו ,ןיבהל =

 לש ויפתב לע תונמאה תוגאד תא םיניעטמש העשב

 ןאכ ןיא תמאב לבא ,תונמאה סומטיר תא םיעמוש ונא הרואכל
 .הוורפ אלא

 .ונברקב ללכ םיצירעמ טעמכ הל ןיא הפור צה תונמאה
 :ירה םג . תוימואלה תלאשב הצוענו ונלצא הכורכ .תונמאה ת לאש

 ר"ע רבדמ אוהשכ דימה תוימואלה דע בשוח םיטנדקירבש טנדק
 לאוש והירה הפי ידוהי רופס .ארוק אוהש םעפ לכב  ,תונמאה
 + הזה רופסה ונל .ףיפוי םייח:תונש המכ : םישמ ילבמ ומצע תא
 ןננוחמב תא .לידגמ אוה המכ + ונחמוח ודי לע הרצבתנ המכ
 + תורזה .תורוטלוקה םע ףחסנ אלש

 הבשומ ןיעכ ונלצא השענ הפי ןמור לכ ירה הזכ ןפואבו | =
 ר"ע הרושב ןיעכ ,ירוטלוק רטר'צל הפסונ-הוקת ןיעכ ,השרח
 -תנירמב אלא רבדמ בותפה ןיא ..הנתמב ונל הנתנש השרח הנידמ
 הו ןיאש ,םיבשוחה הלא 'רברב ושיגריש ילבמ םג = ,םידוהיה

 לש ןוירוטסיהה ,לכה תא ךירעהל ךירצ הז טבמ ךותמ ,םנינעמ <
 הפ שי ןוירוטסיה םתפל לבא ,םולכ אלו ןאכ ול ןיא .תונמאה
 םירפסה םתוא לכ ךותמ רוקחלו דומלל ךרטצי אוה .הבר הרובע
 ןיב :תוימואלה  תוקזחתה תא ,םירמאמהו םירישה  ,םישולקה
 ךותמ ייכ ,ונל רפסי אוה .םיריעצה > ןוב ,םיידוהיה * םינומהה
 םייחה תקיפד לוק עמשנ ,לכבמ רתוי ,ונלש הלרה- תונמאה
 . ימואלה םנואמצ תא טיקשהל וניריעצ ולכי הב יכ  ,םיימואלה
 רוציל ולדתשה אל םה ,רתויב תוקומע תומילבורפ- ושקב אל םה

 ןואנה לע ועגעגתה אל םג םה ,תמאב תולודג תונמא תוריצו
 ,תימואל הריפסומטאל קר ואמצ םה ,ךררה תא םהינפל ריאיש
 ,םייטסירומוה םינולעב ,םינותעב םהל ואצמ וזה הריפסומטאה תאו
 תורפסהדקושב ,הרוטלוק םשל הלומההב  ,םיחנמלאב ,םילנרו'זב
 ,ןורכזו םש םהל םיקהל םירמואה םרא ינב אל ונינפל , השרוובש
 רברה  ,אל ; לודגה םלועה דעב  רוציל ,םיאבה תורודל :רוציל
 ,קושה והו םנמא .םידוהיכ תויחל םיצור םדא ינב :טושפ

 .וידע רתויה ויתועיבת םע:קושה םא יכ ,םהוזמה קושה אל לבא
 וחיה םיריעצה לכל טעמכ תשמשמ ןוגר'זב  םירצויש הרוטלוקה
 ,לילדטלקמ ,םיימואל. םייח לש טנורוס

 ".יהדנגוא,ל "ןוגר'זה, תא הושה ,ול המידמכ  ,רנזיולק ר"דה
 ףנכו .,ןולקה .תוא החמנ .רבכ "הדנגוא, לעמש >לא ,הושה הפיו
 :הןעה חתוא - ,היגרט העש :התיה וז יכ ,לכל  עוהיו .יולג השענ
 וו ךכ- לכ. ,הריא ךכ לכ .לצרה לש .ותוישיאל הפיסוהש תיגרטה
 :,טדאה לדגי .ןופאה .י"ע יכ ,םירמואה תעד .התמאתנ םאו ,הרהטו
 : ,הרנגוא לש ההעשב אלא התמאתנ אל

 "עול תמאב םיצורה הלאכ םג םיטסינוגר'זה ןיב שי ןבא
 וה לבא ,הלאכ םנשי :,ןכ = ,םיינחור .תורצוא ,םיכרע .ןוגר'זב
 :זולופה תצעב םיכזוהה םדא ינב םה הלא ..רתוי דוע םה םייגרט
 :טקפוחמ ,םיהלאה םהל הארו ילוא ,תובר תונומאב םיקברו ןקפסה
 ופנמה םה הלא .ןוכנה אצומה תא ואצמי .ילוא ,תותלרה לכ לע
 ובעל .םיפיסומו הנברינל ועיגה אל רועש ,חור-יכנ םיטסימיספ
 "ונא םיבייח לבא ,קפס ןיא ,אוה ןכופמ הלוחה ,ןכ :םירמוא םה
 "ועו ,המואמ םיחיטבמ ונניא ;  ונתלכיב רשא לכ תא תושעל
 ,..ילוא + ..ילוא לבא ,הבורע םינתונ

 .,םמצע תא לכ םרוק ליצהל ולא םדא ינב םיצור הז דבלמ
 "לכ העגרה .עיגרהל ,תימואלה  הימתה תא םמצעל בשיל םיצור
 .םידנו םיעות .םלועה יבחרמב .  ימואלה טקניטסניאה תא איהש
 "לבב םתרובע תא םידבוע םה .םירוהי יריעצ ,הלאכ םיבר
 .ינפל שרודו אמשוקב בשיי 'הז .היגרנאה ילבב ,הקומעה הנומאה
 .הלכשה .ץיפהל הצור הז | . תיקלטיאה  ןושלב  םיררפס םידוהי

 הוי פהיניב ןיאו  ,קנילרטמ תא םגרתמ הז ,י'א ירוהי ןיב תינכט
 . לע. ,הסמב .םיסנמ .םלוכ --- * ,החמש+:עדוי םהיניב .ןיאו  ,רשוא

 % ..,הירגרטה ות םלוכ

 , ,,.ירואיתה  חוכוה ךחיגמ המכ ,םתיארו וטיבה יב .הככו

- 
 :.היבומ רב

 . םיִבּוהְצַהְו םיִנומדאָה
 ,א

 -₪ לש יימשה אצומה לע  תמסרופמה .הרוסמה תמועל

 | עב תואיצמ לע  תויגולופורמנאה תודבועה  תורברמ  לארשי
 < חהצק תולגלנ ילעבו תלכת יניע .ילעב ,םודא וא .בוהצ רעש

 \. .חלגלגה ילעב רפסמ ראמ :לודנ .דוחיב - . לארשיב תולוגע  םגו
 .. קהגומ ןמיסל -תישענ הרצקה תלגלגהש :ןפואב ,לארשיב תורצקה
 פנו  תעדלש | ,יימשה = סופטה לבא = ,וננמוב לארשי םע לש
 . טטיעבו תורעשב ןיוצמ ,םייברעה םייאודיבח ברקב .ותרהטב רמשנ
 = לע תרכזגה . הרוסמה ןיבש  הריתסה  ,הכורא ותלגלגו .תורוחש

 . \'ח יימשה לש : יינולופורטנאה :טופיטה ןיבו .ילארשיה .אצומה
 ּ .האור ןיע לכל תרכנו :היולג הריאכל

 . יתוכונה הריתסה ןמ: תאצל ..רקוחה .ליכי םיכרד .השלשב

 - .הויאמו ןמוה ךשמב הנתשנ ידוהיה .סופיטה יכ .וחינהב תישאר

 ,. םיעוג םינמיס לבק אוהו .יימשה ועזג ינמיס ול ודבא הנייהתש תובס

 , רשח ואצי  םיריהיהש .הרופמה  רקיעב ורפכב ,תינש ,םירחא
 . .טפיטהש תמסרופמה הנומאהב קפס וליטהב ,תישילשו ,םש עזגמ

 , | .ימ לכו ,םייברעה .םייאוריבה .ברקב .ותרהטב רמשנ .יימשה

 עמ לדבהל וניר  ,וללה .םדא ינבב םימכח  ינמש םינמיסה ןמ וב

 ,יימשה .עזגה



 םייגולופורטנאה םירקוחה םיכלוהו וכלה וללה םיכרד שלש:

 ,טפשמ איצוהל .לכונ ןעמל  .וזתוניבמ חור ונרוי רשאב שו
 םיכרדה תשלשמ תחאו תחא לכ לא בורקמ < ןנובתהפ
 + םירומ

 הנתשנ ידוהיה סופיטה יכ ,החנהה לא ןנובתנ לכ םווק

 השענ רוהטה יימשה סופיטה %תרמוא תאז המ .ןמוה ךשמ
 הכוראה תלוגלגהו ,םודא וא בוהצ ילארשיה םעה יקלחמ םו

 לודגה .ובור לצא תוחפל וא םעה לכ לצא טעמכ הרצקתנ ונע
 הזה יונשה אצי רציכ :הלאשה תא התע תעל חיננ . עירנמ

 תובס לש ןחכב וא  תוינוציח תובס לש ןחכב םא  ,תולוע
 יתדלותה הרצמ איהה החנהה תחמא תא ןוחבל לדתשנו ומי

 יכ ,חינהל ונתוא תוחירכמה תוריבוע ונל שיה ,ישממ
 לש לארשי יכו ,לארשיב אוהה יונשה השענ ,רברה ןוכנ תו
 ורוע עבצב ,ותלגלג הנכמב אב לארשימ אוה הנוש ושנע

 ב

 לארשי תורפסב םיזמר  המכו המכמ יכ .רבדב קפס ןוא =
 תומדקב הכות לא הטלק תילארשיה המואהש ,םירמל ונא+ הקיתעה
 םידבעה תא אנ רוכמנ | .םירו תודוסי םשו הפ  הירוענ יש

 ילארשיה ץובקה רבכ ., אנד תמרקמ לארשיב ובברעתנו ולומנע

 םויה םצעב, :אוה אלמ ארקמ ירהש ",םהמ יקנ היה אל קיתע ינה
 תנקמו תיב רילי ותיב ישנא לכו ונב לאעמשיו .םהרבא לומנ הוה

 --הרגב ךתב, :אוה םפרופמ לשמ ,  "ותא ולומנ רכנ ןב .תאמ .ףסנ
 .ריעה  ינהנמב  ורוקמ עודיכ לשמהו "!הל ןתו ךדבע רו
 ול היהש .,הדוהי לש וונב ינבמ ,דחא ןששל ול ונצצמ תמאנ
 ,'השאל אחריל ותב תא ןשש ןתיו אחרי  ומשו ירצמ דגש

 בר .רמא, .םידבע .תבורעתמ וקנ אל םייולה --- םינהכה :וליפא
 תעברא הל ירמאו םידכע תואמ עברא : לאומש רמא הרוח
 "הנוהכב ועמטנ םלוכו" רמא ןב רוחשפל ול ויה םידבע .םיפלא
 ,(ב"ע .ןישוריק

 תישארמ תוירכנ םישנ .םג ואב םירכנה םירבעה לע ףסונ =
 הלוע םישנאה רפסמ יכ ,עודי ,לארשי להקל ונתודלות ימי

 לא םירכזה  םידלונה פחי הילגנאב םאו ,םישנה רפסמ לע דומת =
 יצחו העבראו האמ :םירפסמה .סחיכ אוה .תובקנה תודלונה סחו
 --תאמ לא דועו הנומשל האמ : םירפסמה םחיכ- היסורבו האמ לא
 : םירפסמה סחיכ אוה םירבעה ןיב הזה פחיה םשש תומוקמ שי הנה <
 לש ןטקה רפסמה , (םדאה  אצומ :ןיורד) האמ לא םירשעו האמ =

 תוירכנ םישנ לש לודג רפסמ חרכהב וירחא ררג ?ארשי .ישנ
 וניבא בקעי ערזמ באה רצמ היה ףסוי טבש ,םילארשיל תואשנ <
 ונבר השמ ,ןיא ןהכ .ערפיטופ תב תנסא ערזמ םאה רצמ לנא =

 ןב לואש, היה ןיעמש :לש וינבמ רחא ,  תישוכ השאול חל
 תב היתב ינב, ,"ינענכ שיא תב, השאל ול חקל הרוהי ."תינעננה 3
 ונל רסמ .הזל> ץוח ..הדוהי טבשב וללכנ :*ךרמ :חקל רשא :הערפ =
 ינב םלוכו דודל.ול ויה םידלי תואמ עברא : בר .םשב הדוחי בו =

 -- +וב בותכ המ ךלמה המלש ('א א"כ ןיררהנס) "ויה ראות פי

 ,תויבאימ ,הערפ תב תאו תובר תוירכנ םישנ .בהא המלש ךלמה, <
 ,"תויתח : ,תוינוריצ ,תוימודא ,תוינומע

 ברע, םהמע הלע םירצממ לארשי תאצב יכ ,ונעדי הזל ץוחו :
 יתחה יגענכה ברקב, ובשיו ותמדא לע לארשי תבשבו .!גו -

 םישנל םהל םהיתונב תא וחקיו יפוביהו : יוחהו יזירפהו .ירומאהו
 ירחא וליפאו ,  "םהיהלא תא ודבעיו םהינבל ונתנ םהיתונב תאו

 . םהה םימיב םג, :הימחנ ריעמ ארוע ימיב .תוירכנה םושנה שוריג =
 ,תויבאומ ,תוינומע ,תוירורשא םישנ ובישוה םידוהיה תא תוארו <

 ןושלכו תירוהי רבדל םיריכמ םניאו תידודשא רבדמ יצח םהינב
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 להקל םיימוראה תא סונקרוה ןנחוי חפס .ןמז רחאלו ..םעו םע
 םוירזוכה אוב רבד תא דוע רוכזנ םאו .,םתבוטב אלש לארשי
 תוירוטסיהה תומישרה ונל ויהו  תינימשה .האמב לארשי להקב
 המואה ףוגל וסנכנש םירוה תודוסיה תודא לע תובושח יכח
 ,וייח ימי לש תונושה תופוקתב
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 ותושארב .לארשי תיב הנבנ םהמ רשא .,הלאה םימעה לכ

 ולעתנ .וא .ורוסיב ועלבנו ונינב .רמג .ירחא וילע ופסונ רשא וא
 ,םיקוחר .םתצקו עזגה סחיב לארשיל םיבורק םתצק ויה--,ותילעל
 .לארשי .היבל םיחאכ תוילארשיה :תורופמב ויח .םודאו באומ ןומע
 תודוסו .אופיא האיבה אל הלאה םימעה תבורעת .םאצומ יפ לע

 םימעה תעבשו הזמ .רבעמ םירצמ ןכ אל .לארשי תיבל םישרח
 תוינומדקה  לארשי תורופמב :,הזמ- רבעמ ןענכ .ץראב ובשי רשא
 הדגאה ילעב יפב םגו ,תיעזג הלדבה לארשי לעמ :םירצמ לרבנ
 השרפ ,הבה תישארב) "ןירוחשו ןיריעב, לש  ץרא איה םירצמ
 ןיא לבא ,וניתובא .תדלומ ץרא -- םירהנ-םראל = דוגינב מ
 הריהזהש םיאצומ ונא ,ךפהל ,םירצמ םעל היטפיטנא ןהה תורוסמב
 להקב םיירצמה ןמ ואב תמאבו "!ירצמ בעתת אל, :הרותה
 הצמ -- הלעמלמ םג -- "בר ברע,ה דצמ -- הטמלמ םג 'ה
 "  העפשהה התיה תאזל המאתהבו ,היתויחאו .ערפיטופ תב תנסא
 --תובורעתה ינב .ךרד -- הרשיה ךררב לארשיל םירצממ האבש
 .תאוה העפשההו ,הער םיתעו הבוט םיתע הרשי הניאש ךרדבי
 הלעהש, הז דע םגו "הרועל םירצמ םידרויה, הלא רע הכרא
 העפשהמ ץוח לבא "לארשי תא חירהו תיסהו םירצממ םיפשכ
 ,תקוחמו תמלחמ תרחא העפשה דוע קפס ילב החיה וז תקומ
 תחת לארשי דמל םירצמב ,תיימואל תורדתסהל סחיב לכ  םדוק
 : ינפוא תא םג .ילואו רדתסהלו רחאתהל ךרוצה תא שיטפה תומלה
 תיתוכיא .לארשי לע םירצמ תעפשה התיה ןפוא לכב . תורדתסהה
 וא םירצממ ואבש םירכנה תודופיה .תיתומכ התיהשמ רתוו
 אלש ןפואב הכותב ועלבנו המואה ףיגב ולכעתנ ,בורב ולטבש
 וא םדקומ ןמזב הכותמ וכלשהש םא הברק לא ואב יכ עדונ
 ,וכלה רשאב םהל וכלהו רחואמ

 רזגנ דחאה רצמ ,ןיממע העבש תלאש איה רתוי הכובס
 ' ריעה ינשה רצמו !המשנ לכ היחת אל, :םירבד רפסב םהילע
 וחקיו םהב ונתחתה לארשי ינבש ,םיטפושה ימיב .בותכה םהילע

 קפס ןיא .הנהו .םהל ונתנ םהינב תאו םישנל םהל םהיתונבמ
 תא החצנ לארשי תמשנו ,םהב המייקתנ בותכה תרזגש רבדב
 " ןיידע לבא . טעסכ  דירש הל הריתוה אלו ןיממע העבש תמשנ
 םבורב וגרהנה +םהה םימעה תויוגל השענ המ םיעדוי ונא ןיא
 בורה :ךפהל וא ,לארשיב עלבנ רכנימ וניאש טועמו  לודגה
 תאז +המואה לש ובורו ושאר אוה אוהו לארשיב עלבנ לודגה
 -. עוגמ המה םג .ויהה :םימעה םתוא ואצי עזג הזיאמ : תרחא רועו
 ""לארשי לש * תוינומדקה .תורוסמה +רחא עזג ינב םה וא םש
 :חנ .ינב .לש תודלותה חולו ,רחא עזג ינב לאכ םהל םיסחיתמ
 סחיב .תוארל םיטונ םירקוחה ןמ םיבר .לבא ,םחל םתוא םחימ
 סחי קר לפש רחא עוג ינב לאכ ןענכ ימע לא אבס לארשי
 חנ ינב לש תורלותה חולל עגונש הוו ,חצונמה לא חצנמה
 תובשיתה לע ייפרגונטיא חול אלא ייגולופורטנא חול ונניאש רשפא
 .רוחל םימעה

 תוברתה יכ  ,תערל םנמא וחיכוה  תוירוטסיהה  תוריקחה
 ,םש תב התיה ילארשיה שובכה םרוק ןענכ ץראב הררש רשא
 תוהוסי לארשי םע ךות "א םינכהל ןענכ .ימע ו-כי אל רבדה ןכ .םאו
 .,'ה להקב םכורב . וטלקנ .םימעה םתוא יכ  ,טילחנ םג םא ,םירז

 םייתחה תא איצוהל :תונויפנ ושענ  תונורחאה םינשה תורשעב לבא
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 ,םמצע ינפב תורודמ ,םהל עובקלו םש ינב להקמ םיירומאה תאו
 לארשי תא תוכזל ל"נה תונויסנה ילעב וצר הז םע דחיבו
 תובר תואצות הלאה תונויפסנהל ,םירומאה תודופיה ינשב .אקוד
 ,אוביש המב םהילא ןנובתנו .תודבכנו

 תוינומדקה  תורופמה -- + םיירומאה המה ימ :לכ :םדוק |
 ימע ראש ןיבו םהיניב הרואכל תולידבמ ןניא לארשי םעלש
 יתדמשהו, :רמוא סומע לבא :םח ינב רחי םלוכב תואורו ןענכ
 ,"םינולאכ איה ןיסחו .והבג םיזרא הבוג רשא םהינפמ ירומאה תא
 םישנאה ןיא אמש :םיינמרגדנפה בלב קפס ררוע הזה רויצה
 המוק ילעב עוריכ םהש ,הינמרג ינבמ ,תפי ערזמ אלא הלאה
 םירומאהש  ,וטילחהו ירב ידיל רהמ ואב אמש ללכמו .חכ ילעבו

 שוביכה .םדוק לארשי .ץראב ואצמנש םוקנעהו םיאפרה לכ .ללכב =
 אצומ התאש םוקמ לכ ,רבדל היארו .םירוהט םיינמרג :םנה
 ,רבדה תמא ,םירוהט םינמרג אצומ התא םש םיקנעו םיאפר
 ..היארל ןיירע תקקונ המצע היארה התיאו ,ךירצ אברע ךברע
 ,םלועב .םיפיקתהה םה + םיינמרנה לש םתעש איה וז העש לבא
 היאר .תואיבט םניאו  תורזג : םירזוג םהש םיפיקה לש םכרדמו
 ; תפומהו תואה אוה ,היארה אוה חכה .םהירברל

 תונומת םירצמב ואצמנ הגהו .לזמ רב םג אוה ףיקתה לבא
 יבוהצ םישנא רימ םהב וריכה םיינמרגנפה רשא ,יהנֶמֶמ םעה
 ןבומ  .תלכת יניעו = תוכורא תולגלג ילעב ,המוק ילעב | ,רעש
 םהמ יכו--םיתשלפה םנ ילואו --- םיירומאה םה םה כ | ,וילאמ
 לבא ,תלכתה יניע תאו תיבוהצה תורעשה תא לארשי ולבק
 רשא תונומתה יפ לע אוהה םעה תא רייצ רשא ,ירטפ םרדנילפ

 אוהה םעהל יכ ,קר ריעמ ,םירצמב תובצמה לע ויניעב האר =
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 תומוח-תומודא תורעש תרטועמ הכורא תלונלונ|
 ןיבו הזה רצה ןיבש הלרבהה .קי ה במ ותיוג הנבמ יכו
 איה  םיינמרגה חסונב 'וכו רעש יבוהצ םישנא לע אתודבה
 ,םינוקית = ךירצ ןיירע  רויצה ותוא םג לבא ,יאדמ רתוי .הלודג
 ,תישאר
 תורעשה עבצ םאירורבב תערל רשפא-יא ,תינשו (ךאברעיוא)
 יבג לע ריוצמ אוהש ומכ "םוח-םודא, תמאב היה םעה ותוא לש
 םנמא םילירבמ ויה םיירצמהש יפל ,םירצמב ואצמנ רשא תובצה
 םיקדקרמ ויה דימת אל לבא ,וריצש םימעה לש םיעבצה ןיב
 םעה לש יעבטה עבצה לא םיאתמ היהי רויצה לש עבצהש

 ,(ןשלוצו ךברעיוא) םהידי .לע .ריוצמה <>
 ןפואב .אוה םיירומאה לש ינמרגה אצומהש ,םירמל ונאצמנ

 חנ ינב לש תודלותה חול .לודג קפסב לטומה רבה בוט .רתווה
 ןיא םיירצמה םירויצהו ,תפימ אלו םחמ םיירומאה תא איצומ
 ,רחא ןפואב וז הלאש רותפל םחכב

 םיירומאהש תיטסיבגניל .היאר .הרואכל הנשי

 םינודוצ, רמאנ שדוקה יבתכב ,תינמרגודניא הפשב םישמתשמ ויה

 הזה םשה ,"רינ ש ול וארקי ירומאהו ןוירש .ןומרח ל = וארקו <>
 -- "ןומרחו רינש שארמ, -- םירישה רישב םג רמשנ : 'רינש

 םימגרתמה ."רינשמ אבה שורק ןיי, -- דומלתב םג | רכזנו >>
 (לאיזוע  ןב .ןתנויל סחוימה  :םוגרתב  ןכו :.סולקנוא)  םינומרקה =

 :תוטישפב בתוכ .י"שרו ,"אגלת רוט,--"רינש, .הלמה .תא םימגרתמ
 :היולג יישר .תנוכ ."ןענכ ןושלבו זנכשא ןושלב גלש אוה רינש,
 ייעענש, תיזנכשאה הלמהל "רינש, תיירומאה .הלמה תא הושמ אוה
 ,"חעינס,.'נעינס, תיבלפה הלמהלו

 שורדל .ונאב םא  ,תישאר = :רברב  תובישת הברה לבא
 "גלש, :תולמה :ןיב האישה אוצמל .ונל .לקי תויגולוליפ = תואושה
 םעה לש .רוברה .תפשמ .םולכ רומל .רשפאהיא ,תינשו ."געינס,ו

 :תלוגלוגה ךרוא תא הנומתה לע  ריכהל רשפאדיא

 םינוש םיעזג ינב םימע ערונכש יפל  ,יגולופורטנאה ואצומ לע

 .רחא אצוממ ןהש תופשב םישמתשמ
 ,םיורומאה ןמ םידוהיה םיבוהצה תא :איצוהל אבש ימ ךכיפל

 +ול ןיקקזנ יאו "אינת אלרב  ,אינת ילת, תניחבב אוה ירה

 (אבי רוע)

 ,.ינרק .הרוהי

 ,תולבָא םיִכְרּר

0 / 
 ,םֶהיִלא יִתאָּב אל יִמְצַעַמ
 :ינואָרְק םּושְלש םַגְו לומָּמ ןה
 ' ,אבָא אלו לכּוא ףיִא -- םֶאְרְקְבּו

 .ינומק םּדק ךיִא -- יִאְובְבּ

 .םיִמָּתַה יקח םָע יס
 :םָיניִעַּב םיִהלֶא ראו

 וחקל יִניָע רוא הָמִהְ

 , יִתפְשַה לַעַמ -- יקוחָצו
 ;ןיִלפְתּו תיִלָטְב יְִּסנְִ
 עָרְק בכ יפילש ןמָשה
 קיִפְרַה רב יתפקְק םֶצָע לו
 +הָרָמַה הָריִפְּכַה םַתוח תֶא

 םיִדָעּומ :יִנָפָשְּכ יתְסְִכְנ
 ;הָריִשְו ןונְמיה ותמ םֶעָל
 :י לָבָאְכ יִכְנָא אָצויְו
 ,הָריִפַה םיִּבַסּומ יִנָפּ

 ו

 שּורפה רַחָשַה רוא םֶכָל אל ,םֶכָל אל

 ;םירוצה יִשאָר לַע
 תוהְטָע תועָבְגַה יִשאָר לע םיִשָיְו רחָשַה :עקּבְהיִשְכּו
 = םיִרוא לש
 ,םיִקָרְּפַּב ,םירוחב ּואָבָחִּת .,ושבָת
 ,ורוחַמ ,וקְרְסִמ דָחֶא לָּכ בנו

 ורואָל הָאְמּוחַה שָפְנה הָאְמַצְ

 םוקְי ָ אָטְצְּב תק - רחש לש
 ,יִאָּכ ,שָרָח רוד
 םיִעָלְסַל םיִכַשַה רֶבְּכ רַחָשַה עקּבְתִה םֶרָמָש
 < יי יָאָסְחּב שָמְשַל ללַפל
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 םֶתַמְו םתְדלונ שח
 אלְמ עקַּבְתְי םֶכיִתורְנַפ לַעְו -- םֶתַמְו ,ךשחב

 רַחָשה ודוה ּ

 ,..רַחִא רוה ,שָרָח רוד ּויִנָפָל הֶאְרְו ,םֶכדיִאְל קְַשְו

 . ןוראב חרוב

 .תוחָא
 (הרענ תונורכזמ)

 םיבציתמו םילוע---הונע םלוכ ,םימוגע םלוכ- -רבעה למסב
 תומוהת יתש ויה ולא--היניע- יתש ,ימא לש :הינפ יניע רגע |
 תובוטרהי תוידרוה היתפש לע = ;ןוניה ץיצמ ןכותמש ,תורוחש <

 : + ךויחה רידת ףרפרמ היה

 תב איהו %עדוי ימ +ברע הלוקו האנ הרעש םג היהה -

 ינב = ינפב וליפאו םלועמ המירה אל הלוק תא ,העונצ לאושו <

 .תירכנה האפה רימת הקרה השאר תא ,החו
 הנה -- בהז לש תורוקנ  תודוקנ ובו לוחב ישמ  תמקר

 הכימש תאז התיהה .הייחמ םינשו םימי ול השידקהש רנוה <
 שדקה ןורא תא הזב טשקל השקבה %הלודגה יתוחא ורפאל
 התכאלמ תא השוע איהו .הרופ היה הז--+הלפתה תוננש

 1 .הרחטנ 4
 תועש ,תועש -- גיראה ךותב שובכ הטבמו הפופכ הלוכ

 רקור | תונבלה היתועבצא ןיבו .וזכ הבישיב הילע תורבוע ויה
 תדועפ ןמז עיגהב קר .ןועשה קתקתמ ריקה לעו ,קרה טחמ

 יתשו ,התיבה ןשיה שררמה תיבמ רזוח היה אבאו ,םיוהצה -
 שי וא ,הננעה תנכוש וחצמ לעו תוררוקו תוכבוסמ ויניע תונג
 טבמו ,היכרב לע לפנו טמשנ הטחמו ,םאה לש הירי ילשרתש =

 לע ףרפרמו העות היה ,החכות םג הלמח םג אלמ הנע
 . תובולעה היתונב עברא ינפ--ונונפ

 ינירה ,הנטק יכה ,ינאו--אבאל רבכ הדְֶלי םימקפ עברא
 ףרצל ימ תא ןיא ןוזמה תכרבלו -- הרשע םיתש תב  רנג
 .ןומול

 ןיב .קר .הקיתש ךותמו תוניתמב הרועסה תא ויה םילכוא
 .ורפס ךותמ | ויניע תא קלפמ אבא היהש שי לישבתל לושנח <

 :החוראה לא אבל רחַאש לע םאה ינפל לצנתמו דמע
 הוצמ תדועס :ומצע תא ענמ שרדמה | תיבמ םג --

 היה אוה ,םהרבא לש ותירבב וסינכה קונת ,ול הנמדמ |
 ,,.קרנסח |

 הקונחו תעטוקמ החנא קר -- ךכ ...קדנפה היה אוה --
 לעו ,עובשל יששה םויה אב היהשכו .הקיתש בושו ,תח\ /

 תשודק תפחרמ -- הרואב םיורשהו םידיוסמה | ונתיב תור
 -- תועצומ תוטמהו ,םיקיהבמו 'םיפשפושמ תיבה ילכו ,תבשח
 היתורנ תעבש לכ תא הקילרהו  ,ןחלשה לא אמא זא השעו

 תומתו תולודג תועמר יתשו ,היגפ לע הידיב הליהאהו םילודגח <

 .הכורא ,הכורא העש תוטטורו היניע יסירב תולתנ וי"
 ,תועג היתפש קר ,יאשחב אמא התיה תללפתמ

 ווגו םה ףא םימוגע ויגפו הריעה ךותב ונל היה אבס
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 ,תונוש םירעל ותיבמ חלש תונב עשת ,םאה לש היבא -- ףופכ
 בשוי היה ןאכ ,ומויב םוי ידמ אב היה הילא ,תירישעה---אמאו
 . םירפסה ןוראב וטבמ תא הלותו

 המכ םהמ רחא לכב ,הלאכ | תונורא ינש ול שי ותיבב
 תונבלה תורעשה רפסמכ םירפסה רפסמ | ,תואבטצא המכו
 .ול .ןיא ןבו +ותומ רחאל םהב ןיעי ימ--,ונקזבש

 .םוי לכב אב אוה המל אבא תיב לאו
 רומלתה,--ולכ .עוערו .ברח אוהו ןשי תיב רמוע ינתנוכשב

 ,םילולצו םיבוצע תולוק ושכע טיעיגמ םשמ ,ונהלהק לש "הרות
 תא ענענמ ןקוהו ,הרותב. םיקסועה ןברדתיב לש תוקונת תולוק
 - :םאה לא הנופו בישקמו עמוש ,לודגה ושאר

 + יתב ,רבכ תבדנה--הלפתה תבל תורגו --
 3 תורנ --
 'קית האיצומ ,ןונמה לא םאה תשגנ הלק העיספ ךותמו

 איה הלק העיספ ךותמו ,הרדופל תחת לא ותבחותו תורנ לש
 ענענמו ויניעב ןקזה התוא הולמ הכרא העשו תיבה תא תבווע
 : !הז הגונ טבמב שי תמלאה הלמחה ןמ המכו ,ושארב

4 . * 
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 ךוחב תופנפנמ תוהוחצה ויפנכו ךז ךאלמ תומדב ןטק דלי
 ,רשא ונילע תוריטממו ונתיבל לעממ תופרפרמו תיפט ,ריואה
 ונתיבל האב הומ יא .אוש םולחה היה אל הו -- החמש ,ליג
 הליחתהו --- םאה לש התוחא -- םירביא תלעבו השוחכ הדוד
 ןיבו .תוינטקו  םילופ תררוב ,תנגטמ ,תיבה תוכאלמב תלפטמ
 ! הריפתה תנוכמ שוקשקו ערקנה רבה שורשר עמשנ ונתיב ילתכ
 םילוורשב תונמקה תונתכה תא רפתל הרודה איה תעדוי
 .םאה לש הייחלבו -- רבג יקולח לש אמגור ןיעמ --- םינוראוצו
 .תימומראה תחרופ

 םחמהו .ןחלשה לע  תוסיכה תולצלצמ בהעב ברע ידמו
 תציוצמה התפיטעב תסנוכמ -- אבא לש ותוחא ,הדודהו ,םומזמ
 ,הכורא העש הלש התה םוכ ךותבש רכסה תא תשחוב --
 : :הכורא

 ,..הל אוה הפי ןמיפ -- ןימידאמ תרבועמה ינפשכ --
 רעונה קרב םאתפ אב ןכיהמ -- אבאו ,האבנמ איה ךכ

 -- + םיטמקה רבכ וקמעתנ אלה בחרה וחצמ לעו -- ויניע ךותב
 " םח תיבב ,שררמה תיבל קלתפהל ושבע רהממ ונניא אוה ,אל
 <  ,התע ואבו וסנכתנ ןאכלש אלא רוע אלו ,ךכ לכ 'בוטו ךכ לכ
 "  ,אל +תיבה תא בועיו םדובכב לולוי ךאיהו -- םיבורקו םינכש
 :תורליה ימיב ושכע אוה  רכזנ -- הת םוכ לע םתא חיסי אוה
 'רברב הגוה היה .הלילו םמוי --- םירה רקועו יניפ -- אבא :ולש
 . -- תילטב ףטועמו ןילפתב רטועמ .הלילו םמוי ,םייח םיהלא
 " * ךאלמל המוד ולוכו המחה ינפכ תוריאמ וינפ ויה ורומל תעשב
 '* :םפועמ ידכ ךותב םיפרשנ םיבובז ויה ויפ לבהב ,תואבצ ינדא
 קבאתמ ,עקרקה לע רבכ בשווי אוהו םיחש ןב ,ילש אבא ,אוהו
 טלוקו ולש םינפה ויזמ ויניע תא ןיזמ ,ויבא לש וילגר רפעב
 ,-- תוינקדצ תב תינקדצ ,ומאו . ,.ויפמ אצויה רובדו רובד לכ
 .המכש לע ותביברמ :התיהש העשב הינפ תא האר אלש ימ
 .וימימ הרשכ השא ינפ האר אל ,"רדחה, לא ותוא תאשונו
 םיקושו תובוחר ךרד שש תבכ הצר איהו -- שמחו םיעברא תב
 ,התיבה ותאיבמו תרזיח איה ברעב ,"רדח,ה לא םינוכמ הינפו
 :.תולשוכ ןניא היכרבו

 אוהו עבש ןב -- דבאל השקו עמשל ריהמ -- ופונ אוהו
 תויגופ שרפמ | אוהו .דומלת לוהג וחכו ,הנושו ארוק רבכ
 "= הוב הז = םנחוטו .םירה | רקוע .היה .תירישעב --- תולקכ תורומח



 -*- םלועה < , 0 ָ : 8

 ךותב | ,וייחל הרשע שלשה הנשה העיגמ הנהו : ..ותופירחב
 תוישרפ תא בתוכו רלבלה בשוי ,רדחמ : םינפל .רדח ,םתיב
 לע לורב ףיני אלש חיגשמ ,ומצעב באה דמוע ובג לע ,ןילפתה
 , תועוצרב שמשממו תורותיתה תא רדומ ,תויתואב קדקדמו ףלקה
 ולכש עבורמ קית הדי םצעב תמקור ,םאה תבשוי ינשה רדחב
 ,ישמ ויתויציצו הפימק

 םיקיהבמ הריהבה שמשה ינפשכ ,רחא ץיק רקכבו
 גל לכ םהילא םיאבו םיסנכתמ ויז םיקיפמ אבא ינפו ,םימשב
 םינתונו םיכורעה  תונחלשל ביבסמ םיבשוי  ,היסנרפו הדעה
 :הוצמה רבב ,וב םהיניע תא

 ! שררו חתפ --

 תווצמה ךרעב חתופו וילגר לע דמוע אוה העש התואב 5
 רובד לכו ,ןזא םוש רוע םתעמש אלש םירברב שרורו .ןרכשו
 ,הלמ תפדור הלמו ,הבהלש שאכ --- ויפ ךותמ אצויה  רוברו
 ךלוה | ולוקו -- רבגתמה ןיעמ ךותמכ --- ורבח \ תא -- שודחו
 הלודו החוש ,רומלתה םיב קמעתמו ףיסומ אוהו ,םמורהמו
 יצוצינכ | ,רוא  תוקיזכ  ריואה  ךותב | ןקרוזו  ןזרוח = ,תוילגרמ
 ...הולא

 ךותבו ,הרותה רואמ ןיידע תוריאמ וינפו ,ולוק קהתשמשבו
 ,ושאר לע וקשונו הרובחבש ןקזה םק -- הרהנה תננולתט ויניע
 ; םיצחול םה ודי תאו ויבא לא רחא ,דחא םישגנ םיביסמה לכו <

 וקבחמ ופוג ויבאו ,ךיצלחמ אצי הוש ,ונבר | ,ךירשא --
 ינשה רדחה ךוהמ ,קוחרמו = ,"יברו .ירומ, :ול  ארוקו ופפנמו
 החלמש ילוש -- ןיארושב תכרוכמ הלוכ ..םאה .תאצוי תפפומ

 לכ  ,תצפוק --- תדקור 4 איהו רשנה יפנככ ןישרשרמו  ןירדבתמ = =
 : תומא עברא -- העיפפ לכ ,תימא עבְרא - - העיספ

 = יא יא יא ,ילש שידקה ,יא ,יאדיא ,ילש שודקה --
 הידי יתששכ | ,הרקתהו הפצרה ןיב איה הפמו תאשנתמ ךכ
 ינבא = תוריהזמו . תיטטור = הינזא  ךותב  הלעמ יפלכ | תונווכמ |

 ,,. תועמרה --- הניע .יסיר- לעו :,תולודגה םילינעה
 םיעבראה תנשב קר רכו ןבל התכו איה םג אלה ,איהו

 .אמאב וטבמ :זוא הלותו ורופס תא ילש אבא רמוג ךכ -- הייחל
 ,המח הדירפ תכרב ךותמ .דחאו רחא לכ קלתפמ התיבה

 העשו ,םאה םע יאשהב רפסמו אבא רוע בשוי הכרא העשו
 :םחה וטבמב התוא ףטלמ אוה .הכרא

 הכלמ לש וזכ ,תציוצמ הפיטע האנ היה הל םג אמש - -

 .* ,+ ותוחא
* % 
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 ילתכו ,ןיידע אצי אל זומת בור -- ץיקה עצמאב היה ה
 לש היתוקאנ וססת תוליל ינשו םימי ינש , תורדק ושבל :ונתיב .

 יקוספמ אבס קספ אל םיפוצר םימי ינש ,רייאה ךותב םאה
 חטתשמ אוה ףא -- אבא .תושקבו תוגחתמ ---הדודהו .,םילהתה
 ףוסל .וקהתשנשכו ,ולש םימחרהש יממ םימחר שקבמו הלפתב
 םיננעב ונמלוע ימש םאהפ ורשקתנ ,וללה  תולוקה"ילוק לכ
 לש וללח תא השבכו האב הירוכאו תינרפק הימודו ,ףירבכ

 תיבה תא בזעו לודגה ולקמ תא לטנ אוה ףא ןקזה .ונתיב ריוא |
 -- תורבקה :תיב רעש לע ןרבקה תקיפרכ ,הדירפ תכרב 0

 אל אוה .ונהיב תפצרב ולקמ תשיקנ הממרה ךותב הרער ךכ .
 םירפסה וציצה ןוראה ךותמ .אל ,אבסה  ,ונילא בוש אב

 םימוגע .תולוק םג וררח םיחיתפַה תונולחה ךרד ,תורוש ,תורוש <
 םג תרחמה םויב םנ אב אל אוחו -- ןבר:תיב:לש:תוקונת לש
 ושכע ההושה אוה אבא קר .אב אל יששה םויב םג :םיתרחמל
 ןוראה לא העיספ ,ךליאו א ,םימברוכמ וינפו תיבה ךותב <

 ההמ אוה המ לע ,הננעה  וחצמ לע--,ןונזמה לא --- םיתשו
 ושבע

 הטגה תחנומ וילעש ןחלשל ךומס עגר בכעתמ אוה הנה
 הונתמו עגר ןייעמ .,תונטקה תויתואב וטבמ תא שבוכ ,החותפה

 .,.!ול היוא ,יִא --
 ,וירוחאל וידי תא לישפמ אוה .בושו

 %המ ,םויה דועפל סינה ליאוי אמש --
 ,םויה לוכאל לוכי וניא איה ,הצור וניא דועפל ,אל --
 5 וע יסירמ ,םירוחה וינפמ רכינ אלה הז--לוכי וניא אוה

 + היתולאשב .הדודה .ותדירטמ הז .המלו---םיזגורמה
 : ,,,ש--ש--ש--ש --
 4 וב ןמ תוינטקה תאו םילופה תא האיצומ הדודה ---

 + המ םושמ הז -- תונחה לא םתוא ריזחת איה
 הת ,םילמ ילב -- ושכע ךרוצ ןיא תוינטקבו םילופב --

 : הפיסומו הדורה יל הריבפמ רבלב די
 ,,,ש--ש--ש--ש--ש --
 - םיחעש ינפל ילואו ,העש ינפל % הז רבד עריא יתמיא

 ! שרדמה תיב לש שמשה היה ןאכ
 ,ץירוה ךכ--הרותל אבא הלעי 'רחמ ,תבשה םוי רחמ --

 -- ובכן 
 ,רבכ .וטילחה םא ,לאשל קר החיה ותנוכ --

 , +, .לארשיב תדלונה םש
 "אה:-ולויט תא .ךישממ אוהו- -ךכ ךכ + תדלונה םש --

 : ,((ותערב בשיתי דוע םויה ,בשיתי ,בושחי קר
 ג הלפתה תיבל םויה ךלי אל םיגהו --
 3 ל [> ה אוה הלוח תצק אל % הלפתה תיבל --

 ; ,,,רובצב ללפתי
 = ברא לכ ,ונחנא תועמוש הז תא---רובצב ללפתי אל אבא

 = ,וניתובל ךותב ץוכתמ השק רבר הזיאו ,רדחה ךוהבש תורענה
 . ונתאמ תהא לכ תסנכהמ תובצע ךותמו .תיאשח העיפפ  ךותמו
 " : םירתסמב הכוב השפנו ,הלצב הסוחו תמצממצמ < ,התיוז .ךותל
 = םלתכה .וויז הנפ ,ודוה הנפ -- תיבחו תבש ברע אוה ויה
 הולת הרקתה לעמו ךורע יתלב ןחלשה *,םידיוסמ םניא
 תרומה עבש קר ,השיובמו הרק הלודנה תיששעה תררויו
 םיקלורהו םילודגה .תורגה .רדפו הרושב :ןחלשה לע | תודמוע
 ןיפט ףטפטמו ךלוה  .פמנו ךלוה ' םבלח --  ,ןכותב םיבוחתה
 < תכונה ,בומה ךאלמה תועמד --- ולא ןה תועמד אמש וא | ,ןיפט
 = אל וידנב תא םג אלה אבאו %ונתיכמ הניכשה תוקלתסה לע
 " הנה :פה ךא .קספ אל ולויטמו לטנ אל וינרפצ תאו ,ףילחה
 ,הובגה וחצמ לע ודי תא ריבעמ :,ןחלשל ךומס בכעתמ אוה
 תורנה תובהלשב הלות אוה וטבמ תאו לדוגמה ונקז תא קילחמ
 :רח .זכורמ טבמ

 +. .ה"לחפ- ך-ודלהלהההו רוע ךתיב יבשוי ירשא --
 לש ןבובי ..םאה לש היתויכבל עוערזמ יבל ןיא ינא --אל

 אלא ,ולא ןה םישנ -= יתמשנ ימינב עגונ וניא יתודורו יתויחא
 ן אבא

 תורעוה המכו !םימחר .אלמ לא הדל"ס ך"ודלהלדההו דוע --

 ,הליפנה לוק אוה המ ךא -- == -- == ויתופתכ  ,ויתפש ןה
 : ןוטיקה ךיתמ םאתפ אבה

 +םש הרק המ -- יהויה יה ,יה ,יה ==
 ולוק הילא עיגהש ןויכמ : לכב המשאה םאה איה תאז --

 ..הלומ הלפקתנ  ,הירביא לכב העוערזנ ,לכאה  רדחמ אבא לש
 תרלונה הטועפה ,רכה ךוה לא קומע ,קומע הינפ תֶא השבכו
 תתתרמ ךכ- . עקרקל הלפנו הטמשנ ,היכרב לעמ החנצש איה

 ויטה .ותוא בושו

 תעונתב

/ 

 = .ארקי רציכ



 ,תרבגתמו תכלוה ינשה ררחה ךותבש היכבהו ,תדליטק
 : בלה תא תערוקו :הרוי

 ,ןטקה ףיגה תא .רבכ האור ינא -- .יהו ,יה ,יה :;יח =
 לכ תאו םינשה .רסיחמ ,ירירה הפה תא ,םירוסי ךוהמ ם

 תוקומע םיניע יתש תוציצמ םכותמ = ,םיחופנהו  םיקומסה :םְָ
 חטתשמ -- ןטקהו רצה ,חצמה לעו--םאה לש  היניע = תורוחש

 ,יבל .ךותב םאתפ: דעור :ןידעו .םח .םרז .הזיאו <: טמקה 4
 :ינורג תא קנוחו .יתמישנ תא רצוע ,וברקמ .הלועו- רפופש

 --ינאו הקיתשהל רציכו המב--וז הבולעו הטועפ הירב =
 .הל ןיא םש םג אלה ,הארקל הלוכי יניא המשב וש

 תיפכ יתש תא הדגנכ תפקוז ,הסירעה לע ילוכ תנחונ ינו
 תקעוצ הליחתמ ינירה םיבר םימחר ךוהמו לודש ךותמו ו
 :.לוקב ,לקנ

 ,ש-ש-ש .ילש המועפ ,ש-ש-ש ,ילש הריעו ,שרשהש 78
 ערוי .םיהלאו .. . .ידתדוחדא ,תא יתוחא אלה ,ךכ ,ילש חח
 תצרופו הנטקה הכימשב ינפ תא םאתפ תשבוכ ינאו-- -המ םש
 ,יכבב יפונחונא

 בצעו ישירח | ןוגנ .ילא עיגמ לכאה  רדח ךיתמ |: ,קוחהמ
 . תיברע תלפת ללפתמו תיוז | וזיאל באה ושכע שרופ םש--רתוומ

 -- דד = ,ברעה רבכ .ץיצמ ןוטיקה לש ונולח. ךרר .ץוחנט

 , בָרָעַמְּב תיעַּמַה תורפה
 ו

 (ףוס)

 ושמתשה ,הפיקת םיתוקפה די  התיהשכ ,םוריחה .תונשב
 לעמ רושא לוע ריסהל ,רשוכה תעשב םישבכנ "םימע-המנ"
 סמחה רבג םנמא ,לארשי ץראב םג רשפָא היה :הז | ,םראוש
 לבא  .םהילגרב לכה יפמרו םיארפה ורבע רשאכ ,ץראב דושהו
 םירצמ ךלמ םתוא דחש רשא ירחא יכ ,רפסמ אלה טורווה
 ךרדב ושבכ םתצק קרו ,םכרדמ ורוח תורקי תונתמבו םינונחתב

 ,רמוא טורוריה ,יטידורפא לכיה תא וללשו ןולקשא תא םתנולה <
 ןיא לבא ,הנש םירשעו הנומש וכרא םיתיקסה תלשממ ימי 'פ
 ישנא םג יכ ,ןכתי .ו"אב הוכ בר ןמז ודמע יכ ,החכוה ה
 ,ץראה ןמ ואציש ידכ ,ףסכב םתוא ודחש הדוח

 קוחל והישאי ךלמה הוצ יכ- ,רפוסמ תילביבה הירוטסהב
 תנשב היה הו .וכלמל  הרשע-הנומש תנשב תיבה יקדבתא

 לעבו םיכלמ .רפס לעב םימיבסמ הז טרפל .ליגרה רפסמל 9
 תנשב כ ;דוע .ףיסומ :י"הד .רפפ  לעבש אלא ,םימיה ירבח רפפ

 יהלאל  שורדל *חה ,רענ :ונדוע = אוהו,  ,וכלמל .הנומש
 הוקמ הזיאמ  ,םיעדוי ונא ןיאש םגה ,רשפא הז םג ,"ויבא

 יכ .דוע * ףיסומ אוהו .תאזה אדבועה תא י"הר רפס לעב באש *
 םילשורי תא רהטל ולחה (68% תנשב) וכלמל הנש הרשע םיתשנ =

 רפסב רפופמהל קר אל רתוס הז ,תומבה ןמ הרוהי ירע תא
 קוזח .ןמזב יכ ,האָרנ .ירהש ' .ומצע ירבדל םנ אלא ,םיכ
 ךלמה ארק רשאכ יהיו ,הרותה רפס תא שדקמב  ואצמ תי
 לכ תא םייקלו םילילגה ןמ ץראה תא רהטל ,ובל לע הלע +
 ןפוא הזיאבו המ תוטרפב ןאכ ראכנ אל  ,הריתה רפסב רמא

 ןא יִכ ,הארנ ןפוא לכב לבא ,םהה םימיב ןויצמרופירה התה
 םעב הבורמ .תוררועתה םנמא התיה ,ץראב םיתיקפה ומשפש

 הירא הלע .לורג רבשו'ןופצמ איבמ יכנא הער יכ ,ודמעת.

 םישעמה םתוא לבא ,הבושת ירוהרהל ןמזה היה לגופמו ,לארשי
 ימיב ויהיש רקיעדלכ םהל רשפא יא .י"הדבו םיכלמב םירפופמה
 תישארב היה ארונה ןברחה יכ ,וניארש ירחאו ,הלהבו םוריח
 והישאי תכלממל .הרשע-שלשה תנש .יר חא -- הימרי תאובנ ימי
 תיבה תא רהטל לחה וכלמל ב"יה תנשב יכ ,רשפא יא בוש --
 לע ורוד ינב תא :חיכומו ךלוה הימרי איבנה .אלהו .ץראה תאו
 םהינב תברקהב םג םייוגה השעמכ םתושע :'לעו לעבה תא םדבע
 -  םדוק היה אל ןויצמרופירה ןינע יכ ,הטונ .יתער ןכלו ,ךלומל
 = תידוריו תילארשי הירוטפה ורפסב ןזוהליוו תעד) .םיתיקסה תולעל
 ורפסב ץטרג תער) ןמוב וב אלו (135 דומע תישש ארודהמ

 ואצי רשא ירחא המ ןמז אלא ,(989  דומע ב'ח לודנה
 < ואב יכ ,טילחהל נא הטונ םנ ,ץראה ןמ םיארפה םיתיקסה
 - אלו ,שדקמה לא םג ר?פאו ,םילשורי ריעה לא םיתיקסה

 םהילא ואצי ןעי ,םדימ םילשורי הטלמנ יכ ,(םש) ץטרג תעדכ
 ירהש ,םירצמ ךלמ השע רשאכ  ,תונתמב םהחשל וילודגו ךלמה
 לע ויעה ,הגויצ םנ ואש, ;(ז--'ו 'ד) הימרי איבגה רמוא ןכ

 "  !י"המשל ךצרא םושל ומוקממ אצי עסנ םיוג תיחשמו וכבסמ
 :'(ה--'א ,'ו) רמוא אוה םילשורי לע ואב רשאכו

 . רפוש ועקת עוקתבו םילשורי .ברקמ ןמינב :ינב זיעה,
 < רבשו ןופצמ הפקשנ הער יכ--תאשמ ואש םרכה תיב לעו
 ואובי הילא !ןויצ תב יתימר הגנעמ הו הונה ,לודג
 תא שיא וער ביבס םילהא הילע ועקת ,םהירדעו םיעור

 "יכ ונל יוא ;םירהצב הלענו ומוק ,המחלמ הילע ושרק ,ורי
 .התיחשנו הלילב הלענו ומוק ,ברע יללצ וטני יכ םויה הנפ
 2 .היתונמרא

 תונומראה יקדב ונקתו ורוח  ביואה דחפ רס רשא ירחאו
 ,םירמואה ירברל םיכסהל הטונ יתעד ןיאו ,שדקמה יקדב םגו
 "ימיבו ךלמה ה ש ג מ .ימיב יב (980 דומע ורפסב ץטרג ,לשמל)

 ךירצו ,שרקמה תא ותיחשה ,לעבל םירבוע ויהש ,ונב ןומא
 .שרקמה היה אל יאדוב יכ , ןויצמרופירה ימיב ויקדב קזחל היה
 < לארשי יהלא 'ה םוקמבש אלא ,לעבה תרובע ימיב םג רקפה

 ואצמ תיבה קוזח העשב ,םהל וחבזו םימעה ילילאל וב ורבע

 רפס ןינע ררבל  םוקמה ןאכ ןיא הרותה רפס תא שדקמב
 רהטל ,הדוהי ץראב ןויצמרופירה הלחה זאו ,(וביטו הזב הרותה
 : , םילילגה ןמ ץראה תא

 .ירעבו םילשוריב קר אל יכ ,םיכלמ  רפסב רפוסמ הנהו
 . ,ושע רשא תומכה תא סרהו םילולגה תא הישאי רעב הרוהי

 ,ג'כ 'ב םיכלמ) ןורמוש ירע לכו לא תיבב םג םא יכ
 הלטב םירפא תכלממ ,דאמ הומת הארנ הזה רבדה ,(מ"י--ו"ט
 " תונירמה תחא ץראה התיה ואמו ,הו ערואמל םרוק הנש האמכ
 והישאי ורבע יכ ,רבדה אב ךיאו ,הלודגה רושא תכלממ לש
 המכ תעד יפל לבא %ןורמוש ירעל ,וז הנידמל םג וישנאו
 .המכ וריפה ,םיתיקסה םוריח ימי  ,םהה םימיב יכ ,ןכתו םירקוח
 ורבע איהה תעב יכ רשפאו ;ןראוצ לעמ רושא לוע תא תונידמ
 ./רפסב .רפוטמה יפכ :םש  תושעל ,ןורמוש ירעל הישאי ישנא
 ': תוטרפב רפופמ ('1--'ז ;ד"ל 'ב) םימיה ירבד רפסבו , םיכלמ
 :תא .ץתניו  .,.ילתפנ רעו ןועמשו םירפאו השנמ ירעבו,
 .  ,הארנכ ,"לארשי ץרא לכב  .,םירשאה תאו תוחבומה
 < עובקה תוערואמה רופס תא ,וכרדכ ,י'הד רפס לעב ביחרה
 תנידמ .תא .הנמש המ | ,איה הומת ןפוא לכבו .םיכלמ רפסב
 .וכ = ,םיערוי -ונאו- ;ילתפנו םירפאו השנמ ירע ןיב ןועמש טבש
 .  תכלממו ,הדוהי לש וקלחב המב הז רבכ עלבנ ןועמש טבש
 2 . ןועמשו .ןימינב .הריהי תא הפיקה רוד תיב



 םוריחל ה מ ד ק/ ןויצמרופירה יב = , םירבוסה : םירקוחה
 ,ןמזב וב התיה יכ וא  ,הדוהי ירעב םיארפה וטשפ םרט . ,םותוקסה
 םג ,הז ערואמ לע אבנש הימרי 'תואיבנ תצ 'םג רחאל םיחרכומ
 סנרפל .ול השק יכ תויהבו ,(15 .דומע) ןכ רבופ לפיל 'רבחמה
 ןזוהלוו .תעד .רחא ךשמנ אוה ,הלעמל יתאבהש "תוארקמה תא
 הלחתמ יכ  ,רמוא ןזוהליוו = , םיקוחר : םיבושיב  םצרתל  טברימו
 ןווכ ןכ .ירחא יכ אלא ,םותיקפה לע 6 ימ יפמ) םירבהה ורמאנ
 וז הרעשה ,םירשכה ליח --- שרחה  ביואה .יפלכ .הימרָי  םתוא

 אוה .רתוי תרווחמ .הניא .לפיל לש וז םגו ;ראמ הקוחרו השולק =
 ,םירשכה עבט ריכה אל :ןוירע ,אבגל הימרי לחהש העשב יּכ :,רמוא
 םיליקבמו םיהירחמ  םיעבצב הנכפה \ תא רייצל וצפחב אלא
 תאו םיארפה םיתיקפה תא ,.ומדקש תועריאמה רויצב שמתשה
 תא םנ איבנה ול רויצ םתומדב .םעה עדי םתוירוכאד-ישעמ
 ןיאש ,וז הרעשה לוטבב ךיראהל ךרוצה ןמ ןיא .שדחה ביואה

 דיתעל. אל יכ ,םידמול ונא איבנה .ירבדמ ..ךומסל המ לע הפ |
 רבכ אצמנ ביואהש אלא ,זא אבנ ,אובל הדיתעה הרצל ,קוחר =

 רע ברח העגנ רבב, . םילשוריל :בהקו ךלה אוהו ,הדוהי .ירעב

 ,(הערה החתפנ םשמ) ןו פצ מ .ץראה לע וטשפ :םיתיקסה ,"שפנה
 ,'ר) "ויסיס .םירשנמ :ולק .ויתובכרמ| הפוסכו הלעי םירענכ הנה
 ר ה מ:'(הרצ) .ןוא עימשמו = ] ד מ: דיגמ לוק, .הרהמ דע" ,(נ"י
 םילשורי לע ועיפשה הנח, ,טעמ דיעו :, "מ ,םש) "םירפא
 הדוהי ירע לע ונתו קחרמה ץראמ םיאםירצונ"

 אבש לודגה ןופאה תא | רייצמ איבנהו .("מ ,םש) "םלוק

 - ץראה לכ הרר ש | יכ ארקנ רבש לע רבש, :ומע'לע
 : קעוצ :אוהו ,(כ ,םש) "יתעירי עגר ,ילה א ודדש םוא

 היהי הזכה.(א"כ ,םש) "% רפוש לוק העמשא םנ הארא יתמ דע,
 ארונה בצמה:תא רייצמ אוה םג %אובל הדיתע ה הרצ רויצ
 ואר ויניעש > ,ונל  רורב .יכ :ןפואב ,ךכ לכ םיקירבמ םינווגב

 ן א ב -- ריעה לכ תחרוב השק חמורו שדפ לוקמ, : הלא לכ ת
 ןהב. בשוי ןיאו הבוזע ריעה לכ ולע םיפכבו םיבעב
 הפקשנ הער .התיה אל דוע הישאי ךלמה ימיב ,(ט'כ  ,םש) ."שוא
 םימעהו ,הטטומתה רבכ רושא .תכלממ ,םירשכה 'דצמ- לארשיל

 רסאלפדיבנ .,הט קח הלוע תא םהילעמ .ריסהל וליחתה םישבכ
 רסי (685 תנש דע 605 תנשמ ךלמ רשא ,הישאי לש ורוד :ןב)
 % כב ,םידשכה תכלממ: תא .(הדוהיב .רשא ןויצמרופירה :ימיב) זא
 ךרד :אציו .לבב תוכלמ תורכנתה רעב בכעל רמא םירצמ .ךלמ
 והישאי ךלמה רמא םש .,ודגמ רע אוביו לבב ךלמב  םחלהל י"א
 שבכו .םירצמ .ךלמ רבג זא :. (* תרפ .רהנ לא ובולה ךרדב :ובכעל
 יב. ;רבדב .לבב .תכלממ .הברעתה -יכ ,ונעמש אלו = , הדוהי תא
 ונרוע אוהו) .רצאנרכובנ הכה .רשאכ קרו ,ךכדלב הרבג אל:רוע
 תיעיברה הנשב שימכרכ רָי .לע םירצמ .ליח תא :(רצעה שרוי +

 תיכלמ הלחה  ,(ליגרה .רפסמה ינפל 605) הישאי :ןב םיקיוהיל
 םע .םויקל הנכפה הלחה זא | ,הירופב םג טשפתהל ל

 הערפ תא בכעל והישאי רמא יכ ,רמאנ אל (ל ט"ב 'ב םיבלמב (*
 ךלמו ,ותארקל ךלמה ךלה יב אלא ,תרפ רהנ לע שימכוכל ותבילהב הכנ
 רפוסמ (ר"בד'ב ,ה'ל) ?ב י"הרב לבא  ."ותא ותוארכ, ורגמב והתימה םירצמ

 "ותמחלמ תיב , לא לארשי .ץירא ךרד רובעל םירצמ ךלמ היה ץפח "כ ,הכוה
 הרוהו ךלמ לפנ וא .ותרהוא תורמל והבבע והישאי ךלמהו ,לבב תנודמ

 התיה םהה םימיב יכ ,הארנ ןפוא לכב 4, םירווחמ הלאה םירבדה ,  המחל
 התיה וו .םירצמ דוג לבב תוכלמל רי תתל -- הדוהיב תינידמה הטי
 הקוח אל ןיירע יכ ,ה ע ש ה תא ה מיר ק ה ש א ל א  ,הבוט תונידמ 'הש

 ןמזבו .רדסה תא םילשוריב וכפה ןכ ירחא  ..הדוהיל עיוסל כ"ב לבב תובלמ =
 הטוש םעפה רוע .םירצמ ךלמ לא  םֶדי ונתג ,לבב תוכלמ רבב הרבגש

 %ש ותטיש תירחאכ הרמ התיה התורחאו . המוקמב אלשו הנטוב אלש תינורמ |
 ןהיניבש ,תולודגה תובלממה יתש ןיבש תורחתהה לא ופוחיב והישאי ךלמה |

 , - י 7 )  .התערל י"א הגותנ .התיה

 ואבנ .יכ ,םיארנ םירבדה ןיאו .לבב דצמ וצראב לארשי
 נרשו אוכל הריתעה הנכסה תודוא לע הישאי ימיב .הינפצו
 קעל אבנל ללכב םיאיבנה ךרד ןיא .לבבל -םינווכמ ויה
 "שאבו םה הלאכ םינינעב אלא ,תוטרפב ךכ לכ קוחר
 נחו הימרי האר רשאכ ,תצק רחואמ ןמזבו םייללכ .םירויצב
 "הועידמ לכב טשפתהל םתכלממ הרית ע יכ ,םירשכה תלודגב
 ורשכה תאו םילבכה תא רייצ אל ,םירצמבו תיברעמה היסא
 ארפה םייתיקפה תא רייצ םהבש ;םיזיגרמה םיעבצה םתואב
 .םואר ויניע רשא

-- 

 .תֶכְרַעמה לֶא בּתְכַמ
 !הדבכנ תכרעמ

 = םאנה םירבדהל רככנה םכנותעב םוקמ תתל םכתא םושקבמ ונירה הזב
 8 ---.ןלהל

 הרועוה א"ע .תוקיומו תוגוכנ יתלב תועידי ואב םידחא םיידוהי םינותעב
 = ,ונכשא ירוהיל .רשא הרזעה תרכח  ,זננשאב תולהקה תדוגא י"ע  הארקנש
 = סע רחיב *תירב ינכ, לש תיזכרמה הכשלה ,סנאילאה לש תיזנכשאה הכשלה
 0 ,ז'ש ינוו 26 םויב התיהש הרשה ירעב רשא הכימתה תוכשל חבייאב

 < ןפואב התרובע תא תלחתמה וגלש תורדתסההש ,רבדה ןוכנ אל

 "השעח תאזה הרוכעה .םירדונה ת ל א ש ב קופעת רבוטקוא 1 םויב ימשר
 < אלו ברעתת אל ונא ונתורדתפהו ,"הרזעה תרבח,, י"ע ושכע דע ומכ א:הל םג

 5 .הב קלח לכ חק
 - 'תוקוחוה- תוצראל .םידדונה .םיינעב .קפעתת אל .ונלש תיזכרמה הכשלה

 .שקב לו םיחתפה לע רוזה ל ונכשא ירעב םיררונב א"כ ,סיל רבעמ רשא
 / ,תוכדנ

 ביתי ןשכע םיחחפה לט םיריזחמה רפסמש | ללכ םיצפח ונא ןיאו
 "  תדונעמ הפ םגופתהל הוקת םהל ןיאש הלא לכ הנה ואבו אל יכ וננוצר
 ןיואב םג א"כ ,זנכשא ץראב ךא אל  ,אפרחהל םהל רשפאש הלא וא םהודו

 < ןלאכ תולחמב םילזה םירוהי ךא הרזעל תווקל אופא םולוכו ההעמ ,סהבשומ
 טילוכיהו םיצפחה םישנא וא ונכשא ץראב ךא םיאצמנ ןהל םיחמומ םיאפורש

 < .!א היסורב ,םתבשומ תוצראב םג םתיחמ םיאצומ הלאכ םישנא םא לבא .,דובעל

 ,הנה אובל לבלו םמוקמב ראשהלו תבשל םהינפל בוט ,היצילגב

 < םילובו םניאו םיעצמא ילב הנה םיאכה הלא תא ריהזהל ךירצ רוחיב

 < ןןקולעב םוקמ תועדוי ןגיאש  תונוגע ,לשמל ,ומכ דובעל םיצפח םניא וא

 ףסכ ץובקל םיאבה םושנאו  הרובעל םירשכומ םניאש םייגעו םינקז  "םיגדמל,
 טלוח ךא הכומתו הרזעל תווקל ,רומאכ ,םילוכי ןכ ומכ ,סתבל אינודנ לובשב

 ווק ושכע רע ,ןהל םיחמומ םיאפור םיאצמנ ,זנכשאב ,הפ ךאש ,ולאכ .תולחמב

 לינשב ,ךודב םוארונ םירופי ולבסש םיינע םילוח הנה ואב יב ,םיפוכת םורקמ
 סילודג רתוו םתלחמל םיחמומ אזצמל ולכיש פ'עא ,אפור תצעב הזב לואשל

 החעמ רקבי לובגה לצא רשא ונלש תוכשלהב ,םה םתכשומ ץראב םימסרופמו
 הנכשאב אפור תרזעל הלוחה ךורצ םא ,טילחיו הלאה םילוחה תא החמומ אפור
 וללה לונגה.תוכשל ,הכימתו הרזע םוש הזכ הלוח לכקי אל וא ,אל םאו --

 הלאל (תורחא םירעב ההובעו ףסכב  הרזט םילבקמ פ'עש) םיפיטרכ וגחי .אל

 ולב עסוש ימ לכו ,רוכעל םילוכי םגיא וא םוצפח םגיא יכ ,םהב דושחל שוש

 ירעב יב ,ומצעל קוזי-- לנכגה תכשלל הלחת אבי אל ללכב יכ וא הזכ סיטרכ

 ,לובגהדתכשלמ םיטרכ ואיביש הלאב ךא וכמתי אלו ורזעו אל תורחאה ונכשא

 פתרלומ ץראל םיבשה םידרוגה ג םג קפעתת ונתוררתפה

 ומרטצוש ילבמ ,הרצק .רתויה ךרדב לובגה לא ואיבו הלא תא ,זנכבשא ץרא ךרד

 --םיחתפה לע רוזחל וצפחי ז"כב םא לבא ..תובדנ שקבלו ריעל רועמ רודנל

 ,םולב ולכקי אל

 םיחתפה לע םורוזחמה םודיהיה תרזעל תיוכרמה הכשלהש ,וללה םינוקתה

 שקל ןושארה טבמה פ"ע בשחהל םילוכי  ,הלועפל .איצוהל תרמוא זנכשאב



 ל

 םושנא

 םיררונש תגרדמל  םניאמ ודרי םוקמה יאנת תא תעד ילבמו ,םירבכנו

 ---.פיחתפה לע

 ,זנכשא .ץרא לא הנה ואכ יכ .,תוכר םומעפ ורק רשא מו

 , םיינע םידדונ תכימתל ינמרגה זכרמה

 , ןמיינ םלהליוו ר"ד : ישארה ריכומה

- 

 .לֶאְרְשי"ְעְרָאמ םיִבָּתְכִמ
 ה

 ?נוקה ילגרל לארשי ץראב ואבש םינושה םייונשה יב

 וברתנ  שפיחה ןהמ ירחאלש םינשה יתש ךשמב ,ץראב :יללנה
 רושו חצר ,תיבשומבו  םירעב  תולפנתהה ירקמ ליהבמ = ןפו

 םניא םה ;שלחנ םידיקפה חכ .הנבומ הבסהו .  ליגר רברל וה

 . קחה ןוטלשל | ולגרוה "אל םיבשותה 7 רשפא"יא \ דגש
 תוצירעה ,חכה וטלש לכב ,היקרוט תוצראב היה אל קרע טפש

 יפוריאה .םלועה  ןיבו רברמה ןיב .לירבמה .לובגה לע .,דחו
 גשומה ,םייחה לע הנגהה ,םייטפשמה םיגשומה ירמגל םיותשמ

 ךרוצ תעשבו ץראב יטפשמה בצמה .אפיא אוה ךבוסמ , |הישעמ-
 ,אנייד תילו .אניד חול <

 .ןוחמבה-יא .תורבגתהמ םיברעה ולבס םיבשותה לכמ .תוחפ
 , םינש  תואמ ינפל  ומכ ופקתב ידע  דמועו םייק םהָוַוח הר
 ,םינמרגה םילבוס ןוחטבההיאמ , ערוה הפוריא. ינב לש םכצמ לנא
 ןגהל ידכ ,םידוהיה  דוחיבו  ,לארשי ץראב תובשומ םהל .שיש
 ,םירמוש .רימעהל םידיהיה .םיחרכומ  ןשוכר .לעו .תובשומה ל
 תאז לכבו .הבשומו הבשומ לכב םיבורמ םימדכ הלוע .הרומשו
 שוכרמ לורג קלח תולכוא תובורמה תובנגה - .הקיפפמ איה |י
 תונמא איה ןיירע לארשי ץראב הרימשה . םתדובע ירפמו .םורכא
 שמתשהלמ רהזהל ךירצו ןיז ילכב ם יי א ל ךיא תערל ךירצ , הדחוימ

 רימה .םה םיאודבה רוחיבו םילפנתמה םיברעה ,לעופכ םז
 .דאמ םיבוט םיכור שי םיבשוהה לש .לודג קלחל םגו .,םיני

 םיסונמו םיניוזמ םישנא םע דימת אפיא םישגפנ תובשומב םירמושה
 יאשר איה ןיא  ,תורוסא וידי = ידוחיה רמושה םלוא .,תומחלמנ

 רפכה ןמ יברעה פג וא ררינה .יברעה ומכ  וניז"ילכב שמתשהל =
 גהנמהב הנופצה הברה הנכסה תא בטיה םיעדוי םידוהיה. , ךומפ
 יברע אצמנ הבש ,הבשומה .ץראב לבוקמה םדה תלואג לש

 ,םלשה טבשה וא םלשה רפכה לש תולפנתהל דימח היופצ גור
 םינש .ךשמב םימחלנ  םימלש םירפכש שי  ,גרהנה אב :ונממ
 םימעפל תואיבמ הלאה תומחלמהו ,רחא יברע תחיצר ללנב תונו
 םוכס םולשת י"ע םהיניב םימילשמ םה ןיא םא ,םירפכה לש הםירהל

 יכרדב תכלל םילוכי םניא םירוהיה ,חצרנה שפנ רפכ -- לוו
 םיברעהש ןויכמו ..דאמ  םה  םירהמנ : ןכ .לעו ,הלאה :םיב
 םילפנתמ םה ,םד תכיפש לא םידוהיה "ש הז .םפחי תא םי

 ל .לא .םיסחיתמ | םניא .םיברעה ,ירתוי הלודג תוז

 ויבורק .ןיא םהלשמ | בגג  םיגרוה םאו  ,םייפוריאה ומכ :הבנג
 חרכה ינפמ יברע םיגרוה םא ןידה .אוהו .םדה תלואגס םירוטפ
 םגְו הרבעש הנשב הר'זרסב  ויהש תוגירהה .תבפ יִהוז . הנגהה
 רמושו .תובוחרב  ירוהי רמוש וגרהנ המ  ןמז ינפל ,שדח ינפל
 ,הלשממה לא :םידוהיה םינופ הזכש הרקמב ,ןוש א ר ב יברע
 םיקוחר תומוקמב לודג החכ ןיא .איה םינוא תפר איה םג לבא
 בוזעל םיחצורה םיקיפסמ ריעה ןמ םיליחה םיאבש דע ,ריעה ןמ
 ,םוקמה תא

 , ןורקעו הניטסוק תודש : לע  םיאודב ולפנתה רבעה שרוחב
 ינפמ ,םולכ םהל  תושעל :ולכי אל ,םדגנ םירוהיה ואציש פ"עאו
 תא םירצוק ויהש תעה לכ ךשמבו  םיניוזמ םלכ ויה םואודבהש
 תוריל .ולדח אל םילמגה לע התוא םינעוטו םידוהיה .תאובח
 ןכ .ירחא .ואבשכו .,םהילא  םידוהיה וברקי אלש ידכ ,םהיבורמ
 :םהל ורמא םיאודבה .תושעל המ םה םג וערי אל ,םיליח
 "'כערב תומנ = םא  ,ונל איה תחאו :םיבער ינחנא ,ונב ורי ,בוט.
 ".םירמוא םילפנתמה םיאודבה .םיעיפשמ .הלאכ םירבד ,"היריב וא
 ונחנא = .ונאב .ןכ .לעו ,םחל שי םכלו םולכ ןיא ינל, : תומימתב
 . םתא  ואיבת וא = ,היהי ונלו םכל םחל  היהי אל םא .םכילא
 .םייחה = יאנת  ,הצלה הלאה םירבדה ןיאו ,ונלשמ וחקתו ונילא
 םה הלאכש שפנ ירמ םע םחלהל השק ,ךכל םימרוג םידחוימה

 :הנשב ,ףרה ילב םיבנוג .תרנבב : לכיס םירכאהו ..םהייח .יגשומ
 לכה : םהיחיטבאמ תינהיל םג .תרנכב םידוהיה וקיפסזו אל .תאוה
 "% םיברע םירפכ ןיב תאצמנה ,תדריב הבשומ השעת המו .בנגנ
 לכ תא הלודג הנכסב  דימעהל  רשפא זא -- ,גורהלו תוריל
 םיטמתשמו | םיבננה תא שופתל קר םילדתשמ ןכבו ,הבשומה
 ,,ריואב .קר .םירימו ,ריחפהל ידכ אלא .םירומ ןיאו  ,תוורימ

 וובשוממ תחאב םג ער הרקמ הרק המ ןמו ינפל
 .תובנגו תומהב תבנג ,םיצעה  תריקעו תולפנתה ירקמ .םינמרגה
 ,לארשי ץראב .םינמרגה תובשומב םג םוי םוי "ירקמ םה ןרוגהמ
 ואלו  .הזה תוטב  יתלבה  בצמה לע דימת םיננואתמ םינמרנהו
 ,םיננואתמו םילבוס .בושיה .יזכרטמ .קחרה םיבשויה םינמרגה אקוד
 שש ,ופילו הפיחל תובורקה תוכשומב םיבשויה הלא םנ אלא
 .וחטבההואו , םתרועל איבל .רימת :םינוכנה םילוסנוקה םג .םיאצמנ
 םירמוא ןללגבש תיבסה תחא סג אוה םינמרגה לע קיעמה הזה
 .לארשי ץרא תא בוזעלו םתמרא תא רוכמל הנוראס ירכאמ םיבר
 הרקמה םלוא ,רתוי וא תוחפ ולגרתה רבכ תובנג ירקמל לבא
 ,ליגרה .רדנמ .אצוו ושכע הרקש

 .ףיהטראה-יינ .הנטק תינמרג הבשומ תאצמנ הפיח תוביבסב
 לע  תאצמנ הבשומה .תוחפשמ 5--6 תובשוי תאזה הבשומב
 "בונגל הזה רפכה ןמ יברע אב הנהו .הרית יברעה רפכה רי
 .םיכרעהש = ,ועדי = םינמרגה . , בננה תא ונרה םרכב  ,םיבנע
 םהיחאמ הרוע ושקביו ,הבשומה לע לפנתהל הגירהה ירחא וננוכתי
 "ולפנתה וליאו ,םיניוזמ םינמרג 80 הפיחמ ואצי ףכיה ,הפיחב
 :ינמרגה לוסנוקח אב  תרחמל ,בר םד ךפשנ היה ,םיברעה
 .בושח םוקמ םפיתה םרכה לעב תיולבו יקרוט ןיד רקוח תיולב
 < לוסנוקה רמעמבו םהל יכרא םיברעה .הפיחב תינמרגה הרעב
 לוסנוקה רמעמב הזה חצרה .  ינמרגה תא וגרה יקרוטה דיקפהו
 < םיברְעה  .םינמרגה ןיב ,הלוהג .תושגרתה ררוע .הריקחה תעבו
 ,לוסנוקה תא םג םיגריה .ןיהש השעמה ירחא וראפתה הריתמ
 ,הפיחמ ידוהיה אפורה והזש ובשחו ותוא וריכה אל םה לבא
 . .וב .ועגנ אל ןכ לעו

 אטשוקל המרגלטב הוה הרקמה רבד לע ועידיה םינמרגה
 < הבושת האב ,הוע האחמ החמ הטשוקב ריצה , ה ו םגו



 ן%

 ,קרצ טפשמ |

 ,םצמוצמה פ"הוהל רתוו םילודג =

 וחלש וכעמו ,ילאוה אב תוריבמ .םיחצורה דננ םישק םיעצמאב =

 חצרנה ינמרגה תא .םיברע 36 םש ורסאו הרית רפכה לא םיליח
 ריעב :,ותיולהב ופתתשה הפיחמ םינמרגה לכ . לודג דובכב ורבק
 .רחסמה יתב תאו תויונחה תא ורגפ-- ,לבא םינמרגה :וכרע

 לש הנגהה בצמ הנוש המכ ,םירמל ונא הזה הרקמה ךותמ
 השק .הנכסה הכורכ הו לדבהבו .םירוהיה לש הזמ םינמרנה
 םירכוז םדוע םיארוקה .ןיעל לדבהה טלבתי םא ,ונבצמ היהי
 םישדח הזיא ינפל .הרקש הזל המודה הרקמה חא םג קפס ילב
 אצמ אל ,יתפרצ ןיתנ היה חצרנה ירוהיהש יפ לע ףאו ,ופיב
 קזח םשור תושעל םילוכי ויהש םיעצמאה םתואב זוחאל ץוחנל לוסנוקה
 תירכי הפיחב הרקמהש ,ןימאהל ביחמ םירבדה בצמ לבא ,םיברעה לע
 תיקרוטה הלשממה . ץראכ ןוחטבה תא קזחל הלשממה תא ףוס ףופ
 םיבשותה לע ןגהל יירכ הדיבש המ לכ תא תושעל החרכומ אהת
 ףסכ הל ןיאש ינפמ רבדה הל השקיש פ"עא ,ןוחטבה תא קזחלו
 ,םיעובק .םירדסל הלגרוה אל ץראהו ,םיסונמ םיריקפ הל ןיאו
 איה ןיאש ומול היאנושל הפ ןוחתפ תתל הצור הלשממה ןיא ירהו
 חיכוי הפיח .תוביבסב חצרה הרקמ .ץראב ררס איבהל הלגוסמ
 ןיבת הלשממה ,רתוי ךשמהל לוכי הוכ בצמ ןיאש ,הלשממל
 ושכע השעת חרכהבו ,ץראב םיטפושו םירטיש םישל ךורצש
 ןיירע .אוה םיק םדה תלואג גהנמ ,הכ רע תושעל הרחאש המ
 ונימאי לכהש ,טפשמו קח ץראב היה אלש ינפמ לארשי ץראב
 ,שיאו שיא" לכל הרוסמ התיה םייחה לע הנגהה ..וב וחטביו
 ץראב  ןנוכי םא לבא ,ףוס ילב םיכוסכסו תונוסאל םרג הזו

 ומכ ,םהה תלואנ גרנמ הפ םג לטבי חטב זא
 תוציחנה םג ףלחח אליממו .תורחא תוצראב רבכ הו לטבש

 ךכ לכ הקיעמה תוציחנה ,המחלמל -ךורע .דימת תויהלו ןירזהל < ;

 םישורדה םינוקתה תא ברקי ילוא הפיח תוביבסב חצרה לכה לע
 אלשו  ,היצוטיטסנוקה ידי לע וחטבוהש םינוקתה תא ,ץראל
 .הכ רע ושענ

 כ

 .תּונויִצּב

 בצמ .אפרתהלו שפנהל גרוכמוהל עסנ ןוספלוו רוד פ"הוה אישנ

 ןליק תא דימ בוזעל ותוא ווצ םיאפורהו ,ותדובעל בושל והשרה אל וחואירב
 לכ תא ולהנו הזה ןמזה ךשמב ,תועובש השש בשי גרובמוהב ותרובעמ חונלו
 ,גרוברוו ר"ד .עורפהו ןהכ סוכקעי וירבח םצמוצמה פ'הוה ינונע

 ימוכס לש תיטסיטטס המושר םיאצומ ונא "טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב
 ללוכה םוכסה ,שרחה ןינמה יפל ילוי א"ל דע תוזכרמה הפוקל וסנכנש םילקשה
 ,קרמ 15927 קר םצמוצמה "הוה תפוקל סנכנ הזמ ,קרמ 19.814:ל עוגה

 לבקתנ היסורב .ןהיתואצוהל תויצראה תויוררתפהה יריב ראשנ רתונה םוכסהו
 צ"פ תוררתפהמ ,הקירמאמ ,8059,44 פ"הוהל חלשנ הזמו קרמ 5085,87 קר
 לע דאמ הער העפשה עופשמ תוסנכהה טועימ .דחא לקש ףא ןוידע לבקתנ אל

 תושעמ ענמהל פ"הוהו מ"הוה םיתרכומ םיעצמא ןורפחמ ,םיזכומה תולועפ | :
 םוכירצ םיקמו ל לככ ונורבח .תושעל  םילוכיו םיכורצ ויהש ,םיבר םירבד
 םיפסכה  רתוו םילקשה תוכגב םתדובע תא קזחלו הז ונתפוק בצמל בל  םושל
 םימוכס חלשלו תוררתפההל ודיקפת תא אלמל מ"הוה לכויש ידכ ,םייתורדתפהה

 ל

 לש .ןוירוטקרידה תבישי ןלקב התיה שרחה ןינמה יפל טסוגיואל 'אב
 ;ןוספלוו ,ד ,רמיהנרוב ר"ד ל"הקה לש ןוירוטקרידה אישנ ופתתשה וז הבישיב .ל'הקה

 תיזכרמה הכשלה להנמ ,ןיפור ,א ר'ד יאניתשלפה דרשמה להנמ ,ןוסלנצק ר"
 יקטנה ר'ד ,בונול'צ ריד ה'ה | ,סודג .נ * תיזכרמה הכשלה ריבזמו .ןיפואוה שד |

 /\\ תואמ עבשל דע.עינה םרפסמש , םופסאנה לע ריִככ םשור -ושע םימואנה תולה בהכב םזער .תא ועיבהו הבישיל -- ולכו 6 גרוברוו יפורפחו

 :וניתשלפה דרשמה תעצה הלפקתנ וז" הבישיב ,קרפה לע .ורמעש

 ףסכרולכ תישעל הקלחמב םורבועה = ,"לאלצב , ילעופ לש םתולחנתה

 םג הלבקתנ .דולל הכימפה ל'הקה תמדא לע (30 רמונ 'םלועה,)
 נ "לאלצב,ב ישילש תיב  ןינב רברב יאניתשלפה ררשמה לש תינשה
 ומ הול הביצקה ל"הקה ,תולעופ האמ רככ הקיסעמה ןיריבכה תישעל הקלחמה

 עולש ידכ דע הדצמ ןחת "לאלצב, תדוגאש יאנתב ,קנרפ 12000 לש

 וא עפה לא איצוהל ירכ ,םירועיש השלשב הנשה ךשמב ותוא קלסתו הזה

 ₪ ,תונשומה ןתואב םילעופל םיתב ןינב ר"ע ןורחאה סרגנוקה לש ותטלחה
 ןוומ הפוקל קנרפ 26000 לש םוכס ביצקהל טלחוה ,םיבר םילעיפ םידבוע

 מ נב תרוכעל דימ- תשגל טלתוה הז רבלמ | ,םילעופל םיתב ןונב םשל

 השקל רתוי לורג םוכס סנכויש דע תוכחל ילבמ הוקת:חתפב םוקוה םילעופל

 !וקה יפפכ .ל"הקה לש הנינק .ווהי תאזה הפוקה ףסכב ונביש םיתבה לכ .וז
 "ןח הפוקה םלוא וז היטמל םישדקומ םה םג ויהי ןוספלוו דורו יננפ םשל

 . קת תיטפשמה התרוצו = ,תדחוימ הפוק רותב תוונויצה תופוקה ךותב םיקחת
 ₪ תחל ךירצ היפלש , הקירמאכ תורוגאה תעצהב הנה הבישיה ,המ ןמז רועב

 .וןקוקילש:תוברנה  תפוק, ףסכב תינקנ אהתש המראה תוקלח תריכחב המירק "
 ,טנוז 50. תינק יד ףסכ םוכס תוחפה לכל הפוקה לא הנסנכתש הדוגאה ירבחל
 לן .תונקחירפס ךורעל ןוורוטקרידה אישנ ידי תא אלמל טילחה ןוירוטקרידה

 צל ,תאזה הפוקה לא םימיוסמ םימוכס  תוסינכמה = ,תודוגאה הנלכות ויפ
 תובטל ירי תא אלמל טלחוה םג .השוריב תרבועה הריכחב המדא תוקלח
 ואנחמ לבא ,"עקרקה-תברנ, לש םיקלח םימולשת לבקל תונוש תוצראב ל"הקה
 ומ 4 ,רחא רלוד רמולכ ,םנודה תירישע לש ריחממ םולשה לכ טעמי אלש
 תועה ,ל"הקה:תועקרק תחבשה ד"ע תוטלחה רוע ולבקתנ ,לבור 5 ,קנרפ 5
 השג ל"הקה ,םפרפתהל ןיידע ונהנ אלש םינוש םינינע ר"עו ,המודכו תוראב
 ןלה .תווובעה םלוא ,בושיה ליכשב דאמ בושה ןכועש תושדח תודובעל

 מאנה הידידי לכל האירקב ל"הקה תלהנה הנופ ךכיפלו ,הברה ףסכ תושרוד
 ה וענת וז התאירקש ,קפס ונל ןיא ,התכוטל הדוכעה תא ולודגיו וקזחיש
 = ,ל"הקה ןמכ םעה לע ךכ לכ .ביבח רסומ ךל ןיא-ירהש ,תובושק םינזא

8 
 'ןוממח יפל טסוגיואל יעיברב בובלב התיהש ,לכג רד ונרבח לש ותיולח

 ררחא ,היצילג ידוחו לע רגוכמו ביבח הז ןקסע היה המכ דע התארה ,שרחה

 לש תויצטופר דכלמ ופתתשה היולהב ,שיא 80000 לש ןומה רהנ ותטמ

 טמלופב שאר-בשויה ןגס ןשארבו .,םיניתורה לש תויצטופד םג- תוינויצ תודוגא
 נוה ,ןמטוג ר"ד ,אריורב ר"ד ותוא וריפסה חוהפה רכקה לע .קויצנמור ריצה

 .למג רד לש ומוקמ תא שרויה ,יקסליגוצ ,ל יניתורה ,רבוירש ר"ד ,סקלימש

 :ולנקתנש ןימוחנתה תומרגלט ךותב ,םיבר דועו ,צ"פה םשב ,ץרה ,ש ,טנמלרפהב
 תלהנה ,מ'הוה ,םצמוצמה  פ"הוה תומרגלט רבלמ ואצמנ חונמה תנמלא ייע

 ":טיימה לכ לש ,הורטסואמ םירטסינימה תצעומ אישנ לש המרגלט םג ל"הקה

 לק םסרפ היצולג ינויצ לש .מ"הוה ..טנמלרפהב תויצקרפה חכהיאב לשו םורט
 ..ןוצמ רתויה רומלתל ןחניש , לבג ךירנויו ר"ד םשל סרפ רוסי  ד*ע ארוק

 הסוואה) , בובל:ש ירוהיה קנבהב תולבקתמ תוכדנה . *לאלצב,בש
 .ר'ה םשל סרפה ליבשב 0001(-0םנ0ה 1600078 8 001 ו.

 -טש םקהל ירכ רחוומ סרפ עבקש ,היצילג ינויצ לש .מ"הוה השע הפי ,(ליבג
 ,ותע אלב תמש ,ןמאנהו ץורחה ינויצהל י"אב רכזו

 -זויעוה החיה .תינופצה הקירמא לש תירכה תוצראבש | גרובסטיפב
 הל וארקש יפכ ,הוצמ>רב = תדיעו -- ,  תינויצה היצרדפה לש הרשע שלשה
 - תויתורדתסה תלאשב הקסע הדיעוה , הריעוח תובישיבו םיטיקנבהב םימאונה

 . אוה קותד היצררפה לש התפוק בצמ -- םיפסכה תלאש תא הרתפ ,דבלב
 ו הטלחהה תא ןויצל יאדכ ,שדח הלהנה דעו הוחבו -- גוהנכ .ראמ
 , רי'גמה םוקמב פ"למע אלש ורבעיש םיריכומ השמח  ןימוהלו תואצוהב
 ..?אונ ,היצרדפהל אוה הדירי לש ןטיס דבלב וו הטלחה ,רכשב דבעש
 . הצוש ,דלוונדירפ ר"דה דובכה אישנ רוחב םדוקכ רמעי השדחה הגהנהה

 | ולבק .גרובסטופ ינויצ = , וירבח .תרצפהל רתענש 7 ,וז הרשממ קלתסהל
 רונכל וכרענש םיפשנהו ,הטשוקמ התיה ריעה . בר ררהבו דובכב םיחרואה תא
 * םיראופמו םיבר ויה םיחרואה

 תמותל הפשל תורדתסהה, לש  הלודג הפסא הכרעג דבמלרקב

 ?הינש) .ןינוירב ןבואר , ריאמ .בקעי יבר ישב:םכתה :ויה םימאונה , "תירבעה
 .יתיובעה ןושלה לש ;ברע ר"ע .תינמרג רברש רבוריטינ ר"רו ,.(תירבע ומאג



 ארוק.לוק איצוה .אוה , תאוה תורדתסהה לש ילילג דעו דסונ בויק
 תודוגא  דסיל עיצמ אוה וכו לולגהב םוקמו םוקמ לכבש הפשהומג

 תלשמב תודוגאה תרועל אבל חיטבמ דעוה + תורדתסהה לא הנסנכתש וצו
 + תוארוהבו תוצעב ,

 ךונחה) 'ד רמונ רווחה בתכמב י"אב םירומה תרוגא זכרמ עידומש יפל
 "י"אב תירוטלוק הדובעל הבקפוממ םישנה תרוגא, השידקה  (הנושאר תפוח
 םירושכמה . הדוהיבש ם"התב  ליבשב דומל ירישכמ לש םואזומ תבוטל 'ךפ 0
 תובשומה הנלבות בורקבו ,רורסל שגנ  וכרממו ,ןילרבמ הלאה  םימוב .ולבקתנ
 תודלי/ הכאלמ-תיב דסיל הטילחה ל"נה הדוגאה . םהב שמתשהל הרוהיבש
 הבישיב וו העצהב קסע וכרמה , ריעה תא רחבל םירומה וברמל העיצהו תוונע
 הטיכסה הדוגאה ,הירבטל הרוכבה טפשמ תא תתל ךורצש טילחהו תַחוו
 דעוה לש וחכ.אב םע דחיב ךורעל  וכרמה ידי תא האלמו הצעומה תטלחהל
 לא רבדה תא אוצוהלו ם"היב סופט תא עובקלו ביצקתה תא יאסורואה
 קנרפ תואמ עבשו םיפלא לש םוכס הדוגאה הבצק הנושארה הנשל , לעופה

 ומָכ ,רקב רשא מ"הוה רכח לש וימושר תא הזב תתל םיפוסומ ונורה

 העשב ,םיריעצ לשו םינקז לש :תוצובק יתש שי וז רועב ,ש י ל א ק ;

 יםינורחאה הב וליחתה יעישתה סרגנוקה ירחא םתדובע תא וקיספה םינושארהש
 תא םינגמ "םיריעצה, ,רתויב םה םיבוט אל תוצובקה יתש ןיב םיררושה םיסחיה <

 + רשח ינועבו הכגמ םיריעצה לע םיטיבמ םגוריחאה הלאו ,תולשרתהב םונקו
 הקחרתנ ,ההוגאה תדובעב הפתתשה יעיבשה סרגנוקה ינפלש ,  היצנגולטנואה
 םיביסרגורפה .תרוכעב ושכע איהו  ,תינויצה הרובעה ןמ ירמגל
 ריעב התיה ,בר ןמז תונויצה ךותב תמייק ןילופב היצנגילטניאה ןיא  ,םינלופה |
 תונושלה ביר, ינפמ לטכתנ לכה  םלוא .דקע*תיב םגו .רכעיתפש>יבבוח .תדוגא <
 םיריעצהש פ"עא = ,ןוא םורחא םידסומ  .'םוריעצה,ו "םינקזה , ]יבש  םוכוסכסהו =
 תצובק .בוט שולאקב םידוהיה לש ירמוהה םבצמו , םייחה תולאשב םינונעתמ

 רוע םתרובע תא דובעל םה םג ופיסוי "םירועצה 1 ,התדובעל בושת "םינקזה,
 ,ץרמ רח

 יפכ תורדתפההל היתובוח תא תינויצה הצובקה האלממ יצ ליקב
 הנד אלו תופסא הל ויה אל בר ןמז הזו ,תיצלקה הצוכקה איה הנטק ,החלנו
 תונבה םלואו .םיריסחה תעפשה ןיירע הקזח וז ריעב .תינויצה הרובעה תולאשב
 תודחא םינש ינפל ,תונויצה תולאשב תונינעתמ ןהו  ,תויסנמגב גוהנכ .תורמול
 הניוצמ רתויה תונקפעה י"אל האציש ירהאש אלא ,םושנ תרוגא הפ התיה

 !ורפח ינפמ בוט אל הבצמ לבא ,"רימזה, תדוגא ןאכ שי .  הדוגאה 0-2

 תורפימ ושכע .ימואלה ןויערה תעפשה ריעב .תשגרומ תאז לכב ,הרובעו  םידבוע
 תא םידומלה תמרגורפב ועבקו תונבל היסנמגוופ תוללובתמה ןמ םישנ 'תש ּ

 ונירכח .תירבעה .ןושלה רומל הז דומל תבוח ראשי אלש לרתשהל םיבייה
 ר'ע םובשוח ,םעפב םעפ ידמ ףסאתהל הטילחה הצובקה ,דכלב ריינה לק | 1
 .רקעהתיב רופי ?

 םבורש ,םיריעצ לש הצוכק יריב תינויצה הדוכעה תאצמנ םודארב . 2
 הגהנהב ,הפי תחתפתמה האו לה תפוק ריעב שי , םייתב דמעמ רנכ םהל ושננ <>

 הביטיצניאה יפל .הלהקה תגהנהב םג םיפתתשמ םה הזב אצויכ , וגירבח םיפתתשמ
 םירוזודה די לע הצעומ תושרה י'ע הרשאתנו הרסונ הצוכקה ילחנממ רחא לש

 עודי ןבומבו ןילופב איה הריחי וזכ הצעומ ,הלהקה ינינע לכ תא תלהנמ איהו <

 שי ןאכ סג .ןילופ ירעב תולהקה תלהנה לש השקה הלאשל ןורתפה הב אצטנ
 תושרהש ינפמ ,רוחיב בוט הדוגאה בצמ ןיא ןאכ םגש אלא "רימוה, תרוגא

 רפומ .אצמנ םיללוכתמה ידיב ,תירוהיה ןושלב שמתשהל | הרותמ | הנוא =
 הרות"רומלתב ךמות הז, רסומו ,"םירוהיה ןיב תעד תצפהל הרכח, הלבשה לש =
 םייללכה םידומלה הרומ : וז הרבח ילהנמ ועבק הנושמ ' ללכ  .'םיינע םורלול =

 הז רפס תיבמ םיצורמ םניא םירליהו תובאה ,  ידוהי יתלב אקוד תויחל .ךירצ
 שרחמ הרדפנ תונויצה הצוכקה , םינוקת ר"ע רבכ םיבשוח הרבחה יגוה:מו =

 ,הביכסה ירעב םג אלא  םורארב קר אל הדובעל השגנו

 יצפלוטסב ., קסנימ ךלפב תודחא םירע מ"הוה חדוקפב רקב רזענת רמ 5.
 אלש הוקת שיו ,שרחמ הדוכעה הרדתסנ ,הבוועה ןהב התברש , 0

 ו %*

 80 + םלועה =

 ,ילופוליבב הרובעח הקוחתנו השדחתנ בוניבור רט .לש ורוקבל .תודוה
 םינקסעה תוצובק .(בויק ךלפ) הצשרטבו בוקשוב , יצשיבטסב = , םוליסורבב
 הדוכעה בצמ ר"ע .תרדוסמ הדובעל ושגנו שדחמ ורדתסנ וללה תומוקמבש
 ' לכב קלח םיחקול םינויצה :הו ונחכ.אב ונל עידומ ללכב בויק .ךלפב
 םיחיסמ םה םלוא ,םירעב םידיחיה םינקפעה טעמכ םנה םה .םיירובצה תודסומה
 לבש םוניבמ םה ןיאש אלא דוע אלו , תיתורדתסהח הרובעהמ םתעד תא
 הכירצ ,  תינויצ הרכה ךותמ תעבונ תויהל הכירצ תירובצה הדובעה התוא
 הבושח רתויה הבסה ,הרוהטה תיתוודתסהה הדובעב הזוחאו הרושק תויהל
 לכ תא ולהניש םידעו ןורסחו תרדופמ הרובע ןורסח אוה הזכ בצמל המרגש
 םעפב םעפ ידמ םיפסאתמ ויהיש םידעו , וניתולועפ גוחל תוסנכנה ,.תודובעה
 ,קרפה לע תודמועה תולאשה לכב ןורל

 ה
 ,יקולירפו ןיטיריפ תא םירבחהמ דחא רקב הבטלופ ךלפ-דעו תדוקפב

 .,השרחתנו וללה םירעה יתשב תויביטקא תוצובק ורדתסנ הז רוקבל תורוה
 . הדובעה

 .םוחתל ץוחמ תובר םירע ונלש םירבחה דחא רקב מ"הוה תרוקפב
 -תא רריב , תונויצב םינינעתטה לשו םינקסעה לש תופסא םוקמ לכב רדפ אוה
 תומוקמב ' הרובעל תובבלה תא ררועו םיזכומה תולועפ תאו העונתה בצמ
 + הדובעה הקוחתנו השדחתנ םיבו

2 
 .לֶאְרשיהץְרֶאּב

 כררב וול החפה תא .ןויצל ןושאר תא רקב םילשורימ החפה
 רקב החפה ,הרדהנ השיגפ ול הכרע הבשומה ,יבח:ע 'ה םגו םידחא םיריקפ

 יקזח םשור

 ורצקש  םיאורכה תא ןורקעמ םירכאה תרזעב ושפה הלמר ירוקפ ---
 5 \,הדודשה .האובתה תא הרזחב ואיבה םילמג םירשע .םהיתודש תאובת תא

 - םועפונה ןיב .לארשי ץרא תא םיבר * םוריעצ םיבזוע ןורחאה ןמזב ---
 הילרטפואל םועסונ | .םינש וזיא ךשמב םילעופ רותב ודבעש הלאכ םג שו
 .לארשי ץראל בושל הנוכב םיעפונ םבור .הקירפאלו הניטנגראל

 הברה שי לארשי .ץראל הזה ץיקב ולעש םירוהיה םירותה ןיב --
 ,היסורב םהלש שפחה ימי תא הפ תולבל ואבש םורומ

 .תוקלהמה ירימלת ,באב רשע השמחב ורגסי םירוהיה לש רפסה יתב --
 + לילגה לא לויט םיכרוע ופיב היפנטגה לש תונוילעה

 ,לולא שדח שארב היקת *תלהוק, לש תיללכה הפסאה ---
 הרעבה ירתא ,לודג רספה המרגו ןרוגב הרעב הצרפ החסמב --

 *  .תוירחאל תודוגאה תחאב האובתה תא לילגב םיחיטבמ וליחתה
 בוש הסינכה א"קיו ,תודי פה םע ומילשה ןותחתה לילגה תובשומ --

 < דעבו הדעב אפור תשקכמ המי הבשומה ,אפורל תרבשמ הלש ביצקתב

 2 : .היתוביבסבש תובשומה
 רפס יתב רקב םילשוריב הלשממה לש רפסה יתב לע: חיגשמה --

 פשה תא םהב וגיהנהש לע והחמש תא עיכהו םילשוריב םודוהיה לש םירחא
 ,רובדה תפש רותב תירבעה

 תא ,שרוחל קנרפ 60 לבקמ הרומה .רפס תיב וחתפ בקעו ראבב --
 .וםודלו 15  םידמול רפסה תיבב .יאסידואה דעוה ןתונ רפסה תוב תקזחהל ףסכה
 .ללכ ודמל אל םרתיו םילשוריב םדוק ודמל םהמ השלש

 הלשממהש ,רבכ הו םילדתשמ תובזחרל ביבספמ םיבשויה םיברעה --

 תוחפשמ עבש :ששל םנוד 1000 הלשממה הגתנ הרבעש הנשב ,המדא םהל ןתת
 ינראשנש םיברעל םנוד 8000 רוע תתל תונכה םישוע ושכעו ,בקעי ראב רו לע
 תחקול איה הז דעב ,סנוד 50 הלשממה תנתונ החפשמ לכל .המרא ילב
 ריל) קלח לכמ הנשב תויקרות תוריל 5---רתוי לודג .םוכסב עובק "רושע,
 ,('רפ 28 איה

 | ולא ולכקתיש ינכט רפס תוב ופיב חותפל תונכה השוע הלשממה --
 .תרסומ ןושאה--תברקב .תוקרוט היהת רומלה תפש .,סואל = לדבה ילב םירומלת
 , '\המדא תרובעל רפס תיב םג הלשממה

 רוכעו שיבכת .הזעל ופומ שיככ ףושעל העיצמ תומוקמה הלשממה --
 הלודג תלעות איבו ,לעופל רבדה אצו םא .הרדגו ןושאר תוכשומה ךרד

 ארמ ןתוא רוטפיו תורכזנה תובשומל



 ןוש ארב .הווקמה לוביה תא הדוהיב האובה אל תפלוחה הנשה --
 ללכ הפו ולע אל םידקשה ,הרבעש הנשבמ תוחפ םיזוחא 30---25 רוצכה ןה'
 םידקשה אל ,םוכנעה אל הפי ולע אל ,תוער תאזה הנשה תואצות הרדגב .ללבו
 ,תואובתה :אלו

 יחופת תא םינוקו הוקת חתפ ירכא םע םיזוח םישוע םירצונ םירחוס --
 יחופת רככ ונק וללה םירחוסה .בוט ריחמ םינחונ םה .האבה הנשה לש :הזה
 םנוד תששו םירשע לובי רכמ רחא סררפ לעב ,'רפ 60,000 לש םוכסב בהז
 .םינוקה ןובשח לע הלבוההו הפיטקהו ,.רפ 11,500 ףיחמב

 םילשורוב יבתנע ידי = לע דסונש רחפמל .קנכה לש הלה!הה דעול --
 השמח םירבח העשת לש רעוב  םיאצמנ ושכע .םישדח םירבה השלש ורחבג
 .הפוחמ ןמרויקו תוריכמ יקסבוזורג ,םולשורימ ר'גת ,ןילביר ,יבחנע :םירוהו |

 !ורקע הבשומה שאר  ןיבו  ופיב םקיאמקה ןיב  ןתמו אשמה תעב =-
 םלשלמ םיטמתשמ םהש ,רמאו םידוהיה דוככב םקיאטקה עגפ ,רושעה רבדב

 חלש אוהו ,םילשוריב החפה ינפל וננואתה םירוהיה  ,קוחה יפל םיסמה תא %
 .ןל וטחיש םירבדה תא .שיחכמ םאקימקה .רברח תא רוקחל דחוימ ריקפ ,

 ,רובעתש הצעומ ק'פאה די לע עובקל השיררה האלמתג ףוס ףוס ---
 ןחכה ללה ןב יכדרמ ה'ה :םישנא חעברא וסנכנ תצעומל ,ןיטנובל /ה םע .רחי
 .ןיקסולגו ףוחנזוה ,ןילרב

 לש "ררפמו רוופמ, הזחמה תא וגיצה םילשוריב המבה יבכוח 8
 :םבולע םולש =

 ינומהו םילעופה ינינעל ןותע ,- -תודחאה, לש ןושארה ןוילגה אצי --
 םיטרקומיד:לאיצופה םירבעה םילעופה תגלפמ י"ע, אצויה "לארשי ץראב םעה 5

 < -איה .ותרועת, :תכרעמה תבתוכ ןוהעה רבד לע ,"(ןווצ ילעופ) לארשו ץראב
 תא ררבל ,ללכב םעה ינומהו טרפפ ונצראב לעופה לש םבצמ תא ריאהל -

 לש--- תמווסמו העובק םלוע:תפקשה תניחבמ םחיתולאשל ןורתפ ןתילו םחוכרצ
 םצסטצו אל הז םע דחיב ,"ןויצ:ולעופ, תימואל תילאיצוסה םילעופה תגלפמ
 םעל תועגונה תויללכה תולאשה לכב קסעתי א"כ  ,תויתגלפמ תולאשב וננותע
 . "תובחרה ויתוררשלו

 ישאר רמאמ .רבלמו סופד לש תונוילג השלשכ ליכמ ןושארה ןוילגה
 לעופה ,באוו- -תינווצה הופמב תוספוהטפאה :הלאה םירמאמה תא דוע ליכמ אוח
 - -"לאלצב ,ב ,תיאני- -ינוריעה לעופה לע ,קרפה לע ,רגבא---המרגותב .ידוהיה

 ,תונוולג השלש ואצי הגשה שאר דע  ,תועוריו םיבחכמ ,לבבוו =
 םינורחאה .םולעופה ןיבו הוחה להנמ ןיב הבירמ הלפנ  חר'גדסב --- -

 ,רמגל םיבזוע םילעופש הנושארה םעפה וז ןיאו . הוחה תא בוזעל וטילחה
 ,הבשומה תא ךוסכס הזיא ינפמ

 ,הרורו שדוחל 'רפ 50 הרובע רכש ,םידוהי םילעופ םישקבמ לר'גמב --
 םיתב תונבל ולחה םש ,םירוהי םילעופ אוצמל ול השקש ןנואתמ הרוגאה להנמ =
 ,הלהנהלו םילעופל <

 םורעגל רפס תיב "הרזע, חתפת השדחה םירומלה תנש תישארמ --- = :
 .םוקינכטל םירימלה ןיכהל היהת רפסה תיב תרטמ .הפיחב

 םורוהיה ושעש ליחה ר"ע תרפסמ םילשורימ ילגנאה לוסנוקה תאצרה -- = <
 םרגוליק 57,815 וסינכה םידוהיתש ,רמאנ האצרהב ,הוקת חתפב ןפג רמצ תעירוב
 ןפג:רזצה .'רפ 99,250 לש ךסב הפיחב ורכמנ םרגוליק 24,800  ,ןפנ רמצ

 ,םורצמב בוטה ןימהמ עורג ונניא לארשי ץראב <>
 הארמ בוט רכאל חויו תתל המדאה תרוכע הלוכ) המכ רע -- 2

 רעב הרדגב המדא תקלה דחא שיא הנק יצחו םיתנש ינפל .תאזה הדבועה
 הב עיקשה אוה .התוא חבשו וןתמדא תא בטיה דכע שדחה רכאה ,'רפ 100
 םורמוא םגו .'רפ 88,000 רעב תאוה ותקלח תא רכמ ושכעו 'רפ 50007ב רוע |
 קנרפ םיפלא שלשב תנתונ תאזה הקלחהש ינפמ ,איה הער אל הינקהש <

 .וטינ הנשב

 הבשומה תא תובזוע : ,הלותמב ובשוש ,םיסיראהמ תוחפשמ 6 =- :
 + ןבצמ עור ינפמ =

 תירוס ירע לכמ .הלשממהיסמ תא .םלשל םוכרסמ ןרוחב םזוודח --
 . ענכהל  םוזוררה תא חורכהל אבצ וחלשנ .לארשי ץראו = =

 הקחתה אוה .טילתאו ןורכז תובשומה תא רקב | תוריבמ ולאוה --
 בל םישתו םתרזעל רימה אובה תלשממהש ,םהל חיטכהו  םירכאה בצמ לע
 . + םהיתונולתל,

 תוב .םריעב .ורסי  םיהוכגה 4 רפס יתכב  םודמולה קשמר .יריעצ --

 איג 4

+ 

 פיק תא םססבלו קזחל ידכב ,הפוריאב הלומעתב .ןוזנפומ ר'רהו . ןוקנוש .רמ
 ואוה וז תמיק ןרק לש הריקפת ,היסנמגה ליבשב תמיק ןרק .דוסי י'ע דפומה

 < לקוחהל שורדה לכ תא ונתי דומלה רכש םע דחוב הנממ ולבקיש םיחוורהש

 \ היהי אלו ומצע תא אשונ יח היסנמגה היהתש ידכ ,חנש הנש רפסה תיב

 ןא ,דאמ אוה ןטק קשמרב תירכע  םיניכמה רפסמ לבא ,ירבע םורפס
 . ,שפנ 15,000 הנומ קשמרב תידוהיה הלהקהש

 יחיה והז .דאמ הפי התפתמ תוריבב דפונש םעה תיב --

 'ןמנ עה תיב לש רקעה=תיב ,תידרפסבו תיברעב  ,תירבעב ,הפוריא תונושלב
 .  |הירבעב תונויזח םג םש םיגיצמ סעפב םעפכ . ףסכ ילב האירקל םירפס

 ןא .וטחנ תכש יאצוטב = םוגוצמ ופי = תירבעה המבה יבבוח --
 .ירבע םוגותב "חפנה בקעי, יקסגיפ לש שדחה הוחמה

 ומכל ףשנ ורדס קכקו ץיכונורהא ,רנרב  ,ןמטוג .ש םירפוסה --
 ןאווקל יכנא 'ה םג ךירע היה תירבעב תונושה תואירקה דבלמ .יכנא .י
 תועה תטילחה הוה | רחאה ינוגר'וה רמונה ינפמ :,ןוגר'זב ולש "אבא 'ר,ה
 ,דומלחה לע קר אל הוה ףשנה רוקב תא רופאל היסנמגה לש תיגוגדפה
 וג הומ ןהיסנטגה ירוממ דחא ,אירול ,י ר"דה ,םירומה לע םג םא יכ
 וא .כועו ,  םירומה לש .םיוטרפה םהינינעב תיגוגדפה הצעומה  תוברעתה
 ,היסנמגה

 .עמונה יכנע תא .דחוימ וורכב ורסא בושיה יבבוחמ םידחא םינבר --
 2 ,םהבש הלרעה ששח ינפמ

 .ע"רת תנש ץיקה תישארב ופיב תירבעה היסנמגה

 ..ןנשחו ןיר תיתפרצבו תירבעב ונמסרפ ג'הפסל 190% רבוטקא שדחב
 - לע הוצק הפקשה םג ונהנ ןובשחו ןידב .ט"פרה תנשב היסנמגב ונחרובע לש

 ₪ טפשל רככ רשפאו ,רבע רככ ע"רת תנש יצחש ירחא ,הז ונרסומ לש
 ל הוצקב עידוהל ץוחנל םיאצומ וננה , הזה ןמזה ךשמב היסנמנה תוחתפתה
 / ,יתכונה ןמזב רפסה תיב כצמ תא היסנמג ה ירירי

 .םידימלתה ופפמ

 ,םשלשו העשתו האמל הרבעה הנשה ףוסב הלע םידימלתה רפסמ
 .הגמש ..ץראהמו רפסה תיבמ תאצל תונוש תוכסמ וחרכוה םידימלת רשע השמח
 = הלאמ ץוח 109, -ל ושכע הלוע = םורומלתה רפסמו ,,פסוחנ םידומלת םיששו
 "ושמ סינכוש ,רומלה רכש . היסנמגל סנכהל ידכ ןחבמל רומעל םיננוכתמה

 + םוקמ רסח ינפמ תישמחלו הינשה הקלחמהל ולבקתנ אל .םידימלת

 . ."הילצרה, שרחה ןיגכנה

 < ושותה ןיגבל שי היסנמגה תוחח פחה ימי ירבדב ראמ בושח ךרע
 = אה ,ררופדרבמ רזומ רמ דבכנה טפושה ינויצה ןברנה לש ותבדנב הנכנש
 < לינעב לודג תיב ןינב תבוטל 'רפ 80.000 לש םוכס ינימשה םרגנוקב בדנ
 2 ."הילצרח תירבע היסנמג, םשב ארקתש היסנמגה

 = הלועה הלודג רככ היסנמגה ןינב ליבשב העיצקה תימואלה תמוקה-ןרקה
 < לתווחא, הרבחה לש "בובא:לת, השרחה הזוחאה רי:לע 'רפ 80.000-ל היושב
 . גיעקתה יפל ,'רפ 99.500:ל ותבדנ תא רזומ ןודאה הלעה ןכרירחא ,'תיב
 * ,יקסרב ףסוי רמ סדנהמה י"ע -ןינכה לכ ליבשב ךרענש

 = ןוממתש ,ונא  םיוקמו ,  תיפנמגה תא תונבל ולחה ט"םרת :א שרחב
 ו! הרובעו , םירבע םילעופ קרו ךא וקסע ןינבב , טעומ ןמז דועב לילכ רמגו
 . םתוואה , םיברעה ונינכש יניעב םירכעה םילעופה רובכ תא הברה המירה
 < ויפ) ובוט לע  םתולעפתה תא םיעיבמ | , שרחה ןינבה תא ורקכש , םיברה
 + הב ירבעה בושיהו ונצראל ראפ תיבה היהי דחוימה ונונגסב

 :היפנמגה לש תמיקה ןיקה

 .  ותוחחפתהל ץרמב ודבע | ופיב היסנמגה = לש םירידוהו םורומהש .ןמזב
 וגודיחו וקפעתה .העש התואב  ,ומויק. םוקמב  ונדפומ לש .תינוציחהו תימינפה

 ..ףשמב לודגהל לכונ יב = ,ונחגא םיוקמ  .תוורקמ תובדגו תוכימתב יולת הלרוג

 תא אלמל קיפפת רבלב הלש | תיביהש רע  ,תמיקהיןרקה תא תואבה םינשה
 4 לכנ .ץמאתהל ונילע וז תמיקחןרק ארבתש םהטב םלוא ..ןנלש יתנשה ביצקתה
 < ומקל םיטרופמה םיבושחה םיגונעל וגל  םוצוחנה םיעצמאה תא איצמהל חכ



 יםירפה ונא המו ונל שוש המ -- העדב ונירבחל ררבל גל

 ךרצ --ונרפפ תיבש  ,םיברל רבכ- !חיכוה היסנמגה לש המויק .תונש

 וללכב ירבעה םעה דעבו טרפב ונצראב  ריעצה רודה  קוזחל אוה וזוצ

 ,דאמ ןטק םירומה רפסמ םג היה ,םידימלת רשע  העבשב ונרפס תו חת

 העברא ונרפס:תיבב םידמלמ םויהכו  ,לודג ןורסח שגרומ הוה .דומליוהושנ

 םיתאמכו ,םהיתועוצקמל םיחמומו ההובג הלכשה ילעב םבוו ,סירומ רו

 ךלוה ,רבכ ונרכוהש ומכ .וב םיכנחתמ הלוגה תוצראמו לארשידץראמ םו

 שרחה ונתיבל ונתריד תא קיתעהל לכונ דאמ בורק ןמזבו ,רמגנו היסנמגת \ו

 ירישכמ םגו םימיאתמ םיטיהר הברה ונרפימל רבכ שי  ,ןבומב ,הוה .חווומ

 ץוח .תישמחה הקלחמה רמג םע אתשה רמגנש ,ירחפמה סרוקה ליבשב רו

 םתבח תא םגו תוצראה לכב םירידיו םירבח לש םוצע רפסמ ונל ןנשבו /

 םישנאו םידסומ הברה .ונצראב ירבעה  ךינחב  םינינעתמה = םודוהוה ל לש

 איה םויה דעש ,צ"וח תרבח האב ןושארו שארב ,םויה דע וגל ורזע םוטוע

 לכב 'רפ 5000 הלשמ תנתונו היסנמגה לש ביצקתה רעב  הנש הנש חנו)

 רומל ירישכמל ןנכרטצהש תעב התרוע תא ונל השוחה "ארזע,, תרבח םג ,הש
| 

 םונשרקהו 'רפ 5,000 ונלבק ףיש כקעי ןודאה תאמ---,ירטנמולאה סרוקה ומ

 ןודאה עיצקה כ"ומב .,'רפ 5,000 רוע ךרצה חעב ףיסוי ןילעש 'רפ 5,000.

 ליבשב ףוטרא הושומב המדא םנוד 50 תב הזוחא הנליוומ  גרבדלוג ה

 םירסח נא תאו לכב ,היפנמגה לש םירימלתו םירומ דעב = (ץיק ןועמ) אש

 םניאש םיכרצה --,הלענה ותרטמ תא גושהל  ונדסומ לכווש ידכ הבוה רו

 וםה יוחר ול
 ,היעהל ונילע לבא ,היסנמגה לש שרחה  ןונבה רמגו םנמא בודקב (1=

 תואצוה לכל קיפסמ וניא | ןרזומ ןוראה לש ותבדנ | ,'רפ 99,500 לש מט

 ףיסוהל חרכומ היה ,ומצע לע לבקש תוירחאה תא עדויה  ,ןינכהירעו- --ןונח

 הדובעה לע חיגשהל ,ולולכשלו ןינבה קוזחל שורדה יפכ ןושארה .בוצקתה |

 לודג רפסמ אובהל םג וחרכוה ותשירד יפ לעו ,יקפרב ןודאה סדגהמה ןמווז

 ,הז ליבשב םג הלרג האצוהה ,ןנמוקמב .תואצמנה ולאמ תוקוחה םינגָא

 לודג הלא לש הדוכעה רכשש יגפמו ,םירבע םילעופ ונלצא  קיסעהל ונטלחק
 לכה ךסב ,ןוגה םובפ ןלכקהל ףיפוהל ונילע היה ,םירכג םולעופ לש םונו

 י'רפ 25.000 לש םוכפב ןושארה ביצקתה לע האצוהה החל
 הדמב םג ולו  ,ןיכהל םג וגילע השדחה וגתרידל ונסנכה ינפל (9/

 לודגה םלואה ,תוקלחמה ירדח ; םיפיה .םירדחה ליבשב םיטיהר  ,תטצמו
 בושחה ףנעהש ינפמ ,תולמעתהה ירישכמ .דוע ונ5 םיצוחנ דוחיבו ; דושטה
 .ופיב ריעצה רודה לכל םג אלא ונידימלתל קר אל הבורמ תלעות אובמ הוח

 + 'רפ 0 - הול ךרצנ העצהה
 ןיקתהל םיחרכומ ונאו ןוילעה סרוקה תחיתפ ינפל ושכע ונא םידמוע (8

 הימיכ , הקיפיפ : תועוצקמהל תונויסג ירישבמו הרובע תובשל וגרפס חיננ
 תושירדה תא תואלמל היסגמגל הל רשפא.יא הלא ידעלב יכ = , עבטה ירוש

 ,'רפ 18,000 -- לש םוכס רעצמל שורד הו לכלו . המרגורפב הל הגוצהש "
 ךירצ םוקמה יאנת יפל ; תולמעתהל םלוא ןיא שדחה ןינבה ךותב (4

 הלעי .הזכ ןינבו ,ישפחו חוומ םוקמכ היסנמגה רצחב תונבהל הו פלו
 .'רפ 0 לש םובסב | תוחפ

 הקינטובה ידומל ליבשב םיחמצ ןג לש ןורפח שגרומ הומ תוחפ אל (5
 ומכ דאמ בושח הופ ןג . הביפסה לכב הפ ןיאש המ ,  היסנמגב  הוגולוגהו
 םהיתועידיב םלתשהל ולכויש ,ץראב םיבר םירומ דעב םג ןכ םידימלתה רג <

 .ץראה יחמצל עגונש המב טרפבו ,הו עוצקמב החמהה'
 םינוש םיגימב :וננג תא רישעהל וגל .וחיטפה ונצראמ םידידי הברה

 תוצראמ םיחמצה תגשהל םג ומכ ודובעלו עקרקה תרשכהל םלוא , םיחמצ לש

[ 

 +'רפ 10000 -- 72 75 5 75 לש הלטונומה םובפה ץוחנ תורו
 הקלחמה תחיתפל וגל שורדה | יללבה | םוכסה = הלוע | ןכגו

 .'רפ 0 ךסל .תיששה
 םהידעלב יב ,םתוחדל רשפא:יאש ,היפנמגהל םיצוחנה םיכרצה םה הלא = =

 ןמוב ההשש ,רוומ רמ רדבכנה ונדידי .יוארכ חתפתהל היסנמגה לכות 0 ,

 ונרכוהש םיכרצה תוציחנו .היסנמגה .תמדק תא תעדל חכונו ונצראב ןורחאה <
 !רפ 25,000 לש םוכס ונל וחיטבהב הבידגה וחור תא םעפה דוע האוה ,הו3 <

 ראשנה םוכפה תא ואיצמי דפומה ידידי רתיש יאנתב לבא ,הוה רבדה תנוש

 ,קגרפ 50/000 לש
 םתונינעתה תא םעפה וגל וארי היסנמגה ידידיש | ,תווקל ונא םוצוו

 וליעוו הזבש ,ותוחתפתהלו ונרפפ תיב פוסבל םחכ לכב ורועיו לעופב וגדסומכ
 ! תובאה ץראב תירבעה תתוברתה  תוחחפתהל לל

 ו

 3 םלועחת

 ,םוכס וז תילכתל וגל תיטבה הבקסוממ ןילטיצ ןודאה םג . רומל ירפס תאעוה%

 .הָיְסּורְּב

 רבדב תמרוקה ותדוקפב ץראווש הלכשהל-רטסינימה ןתנ הנטק החטבה
 תלבק רדס רבדב, : םייטרפה רפסה"יתבב םיזוחא ו"ט לש המרונ תנקתה
 רלוקריצב עידונ -- םידוהי םה םהיקיזחמש ,םייטרפה רפסה=יתבב םידוהיה
 . ."דחוימ

 + םייקלו חיטבהל גהונ .ץראוושו
 תויה :םוחתה ידוהי תא השרח הדוקפ העיתפה םיטעומ םימי רובעכ

 רפסדיתבב תירשפא אוה ןיאו ,  רפפה:יתב לכב תגהונ תויהל הכירצ המרוגהש
 קוה תא | םירמוגה םודוהיה יובר דגנ רחא יעצמא שורד-- םידוהיל םירחוימ
 תויכז ,וללה רפסה:יתבל ונתנש תווכזה ,רטאל ,תויכז ילעב םינוניב רפס:יתבב םרומל

 הנשה דע ולכקתנש  םודוהיה םירימ לתה לע קר תולח ,הלשממל פ"ב לש

 . םידומלה תוריקפ תאמ םיתולש םיטאטופיד ירי:לע ןחבהל םיאשר םה , תאזה
 + ךליאו וז הנשמ לבק תהל םידיתעה םידימלתה ןכ אל

 המרונה רבדב הל המדקש הריקפה תרצ תא עגרכ החיכשה וז הרזג

 לש םייטרפה רפסה:יתב לכ , םייטרפה םינוניכה רפס ה-יתבב םיזוחא ו"ט לש
 , םהיתויכזב םיחוטב םהונב תא ןרפמ רבכש םירוהה ,סנב םימייקו םידמוע םירוהיה
 ?התע ונפי הנא , םיגאורו םידמוע רפס:יתבל םהידלי תא ורפמ םרטש הלא ךא

 , וז הרזגמ יב רוזחל וב תוריצפמו םוירטפינימהל תוחלשנ תומרגלטו תואחמו
 .הברה רפס:יתב לע האוש טימהל הרותעה

 . תדמוע הניעב הרזגהו

 וללה תולחמה יתש ,הרילוחהו המוזרה ,עוריכ ,תוטלוש הסירזאב

 תונידממ אובלו תאצל . תוינא ולדח ,  רחפמה לבא ,הברה םיללח תוליפמ

 0 . הפגטה דחפבו רעצב יורש םלועה --- ,הרומה
 ,+. םחלנ ,ול םידחוימה םיעצמאב זחוא ,רמשמה לע דמוע .בוצמלוטו

 תירטינפה הדובעמ םישבוחהז םידוהיה םיאפורה תא קיחרמ אוה . םידוהיה םע
 -  םג גאוד אוה יכ הארה בורקמ הזו ,  "'םודאח םלצה, תרבחל םיכוישה םירסומב
 " ,םיקיפסמ .רועב  םילוזההותב ןיאש וז תוינערופ תעשב . האמ םיבושח :םיניגעל

 דמועו םייקה , ירובצה םילוחה:תיב תא רוגסיש ,  םוירטפיגימהל תולדתשה שיגה
 ויובד יפל קוחרמ םילוחה:תיב תא להנמה רעוהש ינפמ ,הנש םישמחכ הז םש
 תוברבש רשפא ןכ י"עו ; םידוהיה תא טהילע רכבמו  םורצונה םיאפורה תא
 היהת יארו זאו ,םידוהיה לש םתושרב ירמגל הזה םילוחה-תיב לופו םימיה
 + םילוחל הרזע  תניתג אלו תיטולופ הלומעת !תרטמ

 המחלמה . המוזרה תמיאמ ריעה לצנת יארו ,וז ותולדתשה אלמת םאו
 . , םלועבש םיעגנה לכל הקודב הלוגפ יהירה םידוהיב

 כ

 ךלוה אוהו ,בשומה םוחת לוטב ד"ע העצההב לפטמ ליחתה הימנו סורה
 םייאמ אוה .החכוהו האחמ.ירמאמ אלו תו ל ל ק ,שממ תוללק םוי םוי ריטממו
 . םידוהיב תומלא ישעמל ותואררועמו ןומהה תא זיגרמ , םילרבילה לע

 ונניא םעה םג, : םידוהיב םימורגופ וכרעי יב ,שרופמ חיטבמ אוהו
 תאו םכתא דבבי יזאו , םידיתעה םכישעמל תונלבסב הכחמ אוה , ןימאמ יתפ
 ךותב תבשל םכל כטומ םירוראה םידי'זה , םתאו . תולקמבו תומודרקב םירי'וה
 ואביו ושגרתי םוחתה לובג רבעמ םפיתואפ הגיארתת םא יכ ,םכלש םוחחה
 ."םבימימ םהילע םתטלח אלש תוערואמ

 הער םיאבגמה , םיטסימיםיפה ושכע ובר -- ומצע הו םעטמש רשפאו
 .,גרוברטפמ "טאלביגאט .לרב,ה לש ורפופ , בשומה םוחת לוטב רבדב העצההל
 קח תעצהש ,ןמאנ רוקממ עידומ ,תונוילעה תוריפסב תוחורה בצב תא עדויה

 העידוה םנמא .שארמ ךתחנ רבכ הלרוגו ,ללכ רורב ידיל אובת אל וז
 לבקתהל הכירצ בשומח םוחת לוטב רבדב הטלחהה יכ ,רבכ הו הלשממה
 הלשממה סחיבש היגוריאה לכ הלולכ וז הערוהב אקוד לבא , םעה יוחבנ י"ע
 תא עדויה לכו .ןיפילוטפ לש ונוצר תא קר השוע המודה ירהש , םידוהיל
 יתעצה לבקתתש , ללב תווקל ןיא יכ , הלקנ לע.ןיבי .ןיפילוטס לש הקיטילופה
 רגנכ תויסורפירה הנרבגתש רשפא דוע ,ךפיהל ,םוחתה לוטב רבדב קוחה
 ,ץראה ןמ תאצל םחירכהל ידסב , םידוחיה

 :;היפימוקב הלפמ לחגת םוחתה לומב רבדב העצההש ,חוטב רפוסהו
 הנמז עיגה אלש ןיפילוטס תאמ הוימר י"פע ואצמי םיארבאיטקאהש ינפמ םא
 העצההל ןיא ןפוא לכב ךא  ,םיימואלה התוא וחדיש יגפמ וא העצהה לש
 .הוקת לב

 הגהנתה ר"ע קוחה תעצהל .עגונב הטוקנא ךרע "הבולס, יגלופה ןותעה



 תועד םג .הניקתמ וז קח תעצהש תוומואלה תוירוקה ר"עו ןילופ ירעב תימצעה =

 ,ןה תוקלוחמ הז ןדינב םינלופה רובצה ינקפע =
 םולש ןיבשהל הריתע וז העצה יכ ,בשוח םינלופה םירפופה ילודגמ רחא 5

 ןולופב םירע ד"עב , םינלופל םג ,  םירוהיל םג , םירדצה ינשל תלעות איבהלו 7

 וללה םירעה לש הגהנהה לכ התיה תדחוימה הירוקה אלמלאו ,בור םידוהול שו

 שי ( ךפהלו ; ותלבופ תינלופה שפנה ןיאש רבד והזו ,םידוהיה ידול .תרבוע

 םידוהי םירתבנ | ויה אל וללה םירעבו , טעומה -- םש םידוהיהש םורע

 איה הבוט | ךכיפלו .רחא ורוהי ףא רחבנ היה אל השרווב וליפאו ,ללכ

 תגהנהב | חב:יאב םהל ויהיש ,םימואלה יגנשל החימבמה ,  תוירוקה תעיבק

 + םירעה

 תוירוקה- .הכלממה תצעומ ירבחבש םינושחהמ דחא לש ותעד ןכ אל

 לדגת דוע המחלמה ךפיהלו ,תימואל המחלממ ןילופ תא .הנליצת אל תוימואלה

 ןימה הז) "םיקאווטול, בור יפ:לע רחבי תידוהיה הירוקהב ,ןדי לע  קזחתתו

 , םיללובתמ אלו םוימואל םידוהי דוהיבו (םינלופה לע ללכ  בובח ןננואש =

 םירעה תגהנה תוצעומ ךיתבש אצמנו,םיטרקומרה םיימואלה ורחבי תינ לזפה הירוקהבו =

 וז המחלמב  רימת תוקוסע הנייהת תוצעומה ,םיינוציק םיימואל םימרז ינש ןמחלי =

 ולכוו-זא תוירוקה הנעבקח אל םא ,  תירובצ הרובעל יאנפ םחל היהו אלו =

 , םכותבש םינותמב רחבלו הרשפ יריל אובל םינלופהו םידוהיה =

 רבדב העצהה תא החרות הכלממה:תמוד יכ ,חוטב הצעומה רבה

 , רשויה לאו .ןווגהה לא תדגנתמה , תוימואלה תוירוקה

 םידוהיה תא םישרגמ ןהמש םירעה לע תונמהל התכז' קסנילומס םג

 + םוגומה , םיגומה
 ,העש יפלו ,רבכ הז הלוחתה קסנילומס ידוהי לש הבושיה תובז תקידב

 לירפא שדחב הנהו .יערא תבישי תרועה םלכל הנהינ הקידבה רמגתש דע

 ,הקודב תוכירצ .םהיתויכזש םורוהיה יכ ,העירוהו תיכלפה הנהנהה הכלמנ וז הנש

 ושרוג הז ךמס לע ..םטפשמ טלחויש רע םהמ תלטינ *ועב םתבושי תובז
 דוע תודמוע תזירוהו תוחפשמ תורשע הברה רועו ,תונמוא ילעב םושמחכ םשמ

 + שרגהל <
 היתולועפ תא ביחרהל .היצרטסינימראה הליחתה ןורחאה ןמזב םלוא :
 היצילופל טנמטרפרה לש ורורב יפל .םידוהיה םיטנדוטסה לא םג היגפ תא המשו =

 ריעב קר רוגל ,םוחתל ץוחמ הבישי תוכז םהירוהל ןיאש , םוטנרוטסה םיאשר
 תשמח ךשמפ רועה ןמ שרגל רוטנרבוגה הוצ הז .ךמס .לע . םידמול םה םשש

 לבא , קסנולומס ךלפב הבישי תוכז םהירוהל .ןיאש םיטנדוטפה למ תא םומי

 ינפמ קר תדחוימ הבישי תוכז םהל ןיאש םיטנדוטסה תא םג םישרגמ אתחמ אדחב =

 קסנלומסב םיבשוי םהו ,הנירמה לכב הבישי תוכז שי םהירוהלש פ"עא  ,ורגבש
 םהו ,םהירוה תיבב םשפוח ימי תא תולבל םילוכי  םגיא וללה ,םימיה רבבשמ

 .םוחתה ירעמ תחאל עוסנל וא , םהלש תיאטיסריבינואה ריעה לא בושל םוחרכומ

 .ץֶרָאְל-ץוחְב
 ,הטקושה הנפה דע ועיגה םירוהיה םירגהמה לע תולחה הפינכה תורזג :

 תרזעב ןמירפמ ואצוש ,םידגהמה תצוכקמ , ןוטסיוולאג --  , א"טי לש ןדע-ןגה 5
 ז"מל קרו . למנב 190 ורצענ ,  םידוהו 280 חב .ויהשו ,  ינוול 98  םןיב א"שו =
 ךתחנ , םישנא ז"פ , םרתיו ,ץראה לא םנכהל , הריקהה ירחא ,  ורותה םהמ =

 לדתשהל ןוטגנישוול היצטופיר החלשנ , ואבש תמועלב םכקע לע רוזחל םלרו

 הבד .ףוס .םלוא , תועורְו תוחטבה םג ]חג אוה ,רחסמל רטפינימה ינפל םתבוטל

 ,ןמירבל  ובשוה .םורצענהש , היז
 הבשומה הרוגחה תא שוגפל ןודנולמ אצוי  ליווגנאז לארשי .רמ .
 ..הל גוארלו

 , הלוב טעמכ םולשב הפנבנ , ילויל 14 םויב החלשנש , הינשה הרובחה

 : .השמח קר ולפפנ םישנא העבראו םושלש תואמ יתשמ
 בשומה םוחתב המוהמ וליטה ןוטסיוולג ףוחב תורמוחה רבדב תועיריה = <

. 
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 הגהמה םידוהיהל טלפמו סונמ ןיא יכ ,  םישיגרמ .לכה \  הדרח וררועו
 : .פהמ רטפהל תולוגחת םישקבמ תוצראה לכב

 ו ב

 רוספורפה לש ותשרה התיה תודהיל הררהנ היצרטסנומוד ןיעמ
 חחוהיה, : היה השררה לש אשונה ,ןילרבב םיישפחה םירצונה לש היפנככ ןהכ
 ותודופילו תורהיהל הר יש רומזמ ומואנ היה רבד לש ורקעב םלוא , "םירצונהו
 ' העיפשה תודהיה יכ  ,חיכוה  ןהכ רוס יפו רפה ,ירבעה םעהלו לארשי תרותל

 0 ןח לע רגרל הברה דוחיב ,תוישונאה לש  תיתרה תומדקתהה לע הבוטל

 "ישלופה ךרעה לע , הבש ילאיצופה רשויה לע ,השמ תרותב הנופצה הבגשנה

 ,הזה םויה לע תפפוחה השודקה לעו תבשההתחונמ לש ילאיצוסהו

 .- = הלוכ חוישונאה תא שובכל םיריתע תודהיה חורו םיאיבנה חור
 ןל תנתונה , ידוהיה םעה לש הדיחיה המחנה יהוזו --- רופיפורפה רמא

 : + הלוגב תופודרהו תואלתה לכ תא לובסלו תאשל זועו

 ..תורעופ

 יזוהיה רובצה ינקסע לש הצעומ רבמטפסב 15 םויב תארקנ בובלב

 . .היצילג ירוהי לש תוינעה תלאשב ןודחש
 כצמ תא שוררלו רוקחל | יאצילגה םייסה טילחה 1907 תנשב רוע

 .תא לקהל םיעצמא אוצמל דציכ תעדל ידב ,תוינעה ןק הז ,היצילגב םידוהיה |

 ,.וושכעו ץוחנה רמחה לכ תא הפסאש ,ךכל תדחוימ היפימוק הדעונ וא ,םבצמ
 ,השקנאה .םוקמ לכב ךורעל םירמואש הטיקנאה יהוו ,תולאש לש ןוילג ךרענ

 .םידוהיה לש .ילבלכה בצמה ערוה םאה :תולאשה לע הבושת חתל הכירצ

 הפ רוחי ןהיניב הרבג תוינעהש  ,ידוהיה םעה תורדש .ןה וזיא ?היצילגב
 והיה לש תובותה תגרדמ לע תוינעה תעפשה יהמ ?תוינעה תובס ןה

 .פיעצמאה םה המו ללכב הגירמה בצמ לע תירוהיה תוינעה העיפשמ המכ

 ?בצמה תא ביטהל םילולעה םירחבומה
 גאלמ ילעכל .טועפ טודירק :הטיקנאה יכרוע םינומ הלאה םיעצמאה ןיב

 שפתשהל בומה םילאוש םה .הינתונלו הדובע ישקכמל םיבותמ לש הכשל ,םירחופל,
 'זחוימ םידסומ דסיל ץוחנ וא ,רבכמ םימויקה םיידוהיה םידפומב וז תילכתל
 . ,הלשממה םעטמ הז ךרוצל

 קוחה ועיפשה הדמ וויאב :הטיקנאה י"ע תעדל םירקותו םולאוש םה דועו
 נטה לע ןושארה םוי תחונמ רברבו ש"ייה תריכמ רבדב ,םילבורה ובהב םישרחה
 " הנווצ המבו תידוהיה .הרגההל הלשטמה תרוע השורדה ?םודוהיה לש ילבלכה
 / ,אטבתהל וז .הרזע

. 
 , נע הכ דע ורסמנ הניבוקובבש רפסה-יתב לע תחקפמה  הצעומב

 = ונפל ולה םינינעה ד"ע הצרמ היה אוהו | ,ירוהי = וניאל \ םידוהוה רפסה=יתב
 < הפסה.יתב לע הבוט בר עופשה אל הו רברש | ,וילאמ  ןבומ ,הצעומה
 = גולקה אושנ רביורטש ר"דה יריב .חילצה ושכע ,הצרמהל םירז ויה םהינינעש
 < הצומל ידוהי הנטתש הלשממה לע עיפשהל ,ירטסואה טנמלרפבש ידוהיה
  רללט  ףירנייה ר"דה הנמנ הצרמ | רותב  .םירוהיה  רפסה-יתב ינינע לש
 ,ותדובע תא דבוע ליחְתה רבב אוהו  ,אבא'צופמ

 < םיפוח ןונכל תשגל טילחה היקרוטב רובצה תודובעל רטפינימה
 - .רבמהנכהה תוריקח ,ופיבו םילופירטב ,הטירדנפכלאב ,היצמאב ,ןיטראבב ,הניסרמב

 ולארשי ץראל אובמה :הו ופי ףוחו ,ןטוה קחרי אלש .הוקת אפיא שי  .ורמגנ
 .. . יוכרצ יד .ןקותמ היהי

 = .נרבדלונ ל ,י איומה | = ,םונאיורד ,א ךרעה
 | תנסה ₪. ת. [0תט 55:60. | ק6תהשסק5 ה. [. [8/8808.
 ד

 . !תנותח םויל .בושריוו קחצי םהרבא רמ תא םיכרבמ ונירה

 רעב .ץע  םיעטונו .במולוג .תידוהי רחסא .תרמ  המלעה  םע
 // ,לצרה

 ב ה 0 0 . .יקציטימס .א ,יקסליבולוו ,י ,םיובנירג ,י ,בוכורב .מ .א



 1810 תש לש ישילשה עברל המיקז
 =-- .תיעובשה הקיתוילביבה לע |

 "הלודג הקיתוילה
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 .תריעצהו תשדחה .הנשיה תירבעה תורפסז /
 .1910 תנש ראונאימ תאצל הליחתה ,"הלודגה .הקיתוולנינה ₪

 :וללה םירפסה פ"דהיכמ ואצי הכ דע
 ,םיראבטו םיהגס , םירדוסטו םיכורע דיגנה לאומש "רך יו
 י ארפ) י דור ב .ח ר*ד י"ע 0 0

 , =. ,םינקתמו םיהגמ , סיררופמו םיכויע ,ןיבור המלש ריד יבתב 5
 .הנזולק .י ר"ד יזע  ,ותדלותו רבחמה תנומת םע %

 ,ל"הכ תפוקהב םירבקה תשבלה) םילשוריו הדוהי ןואג :ינש
 .(גובשר ה ש"א תאמ ,תורעהו אובמ םע :
 ,סיקלח השלשב ,םישדח םג םינשי ,רטמשר.רב .ד ,מ יבתמ5
 -ןשאר קלח .ןוזניבר .ם ר*ד י"ע ,ותדלותו רבחטה תנומת םע 7
 ץיבוקיליו .ג 'פורפ האס .שוכ ץרא רברמב עאטיתומישר ,עסמ

 . וטצע/ ידיב תובותכ ויתודלותו רבחמה תנומת םע . (קרוי=וינ)
 .ןופלנצק קחצי תאמ .א"ח ,םיריש ץנוק , םימודמי

 ,יקפבצ טידרב ו מ ר"ד תאמ , םייתוופס םוסופמ ,5ףע]
 ףושאר קלה .יקסדשרב .י תאמ ןובועט) ,םינורחא םיבחכ (

 ,ןלפק .פ י"ע ויתודלוה ,רבחמה ת יםע ,
 ,רודגובא-ןב תאמ ,"רפסמ רותבו םרא רותב יקסדשרב .+ | תיתורפס הס

 ."תודמה רפס, :ןושאי ופפ .ןיבור .ש ר"ד יבתכ לג
 .ףיובנלמייפט .8 תאט ,ד"כה תגלפמו ידאלמ ברה ₪
 הילימסקפהו ברה תגומת םע) ד"בח תגלפמ תורוקו ותטישו וורמס , ברה וו |

 .ברח תודלות :ןוש אר קלח .(ולש
 ,ינש קלה .יק סד שרוב .י תאמ , (חונמה ןוכיקמ) םינורחא .םיכתנ ₪

 .רואינש .ן תאמ .םיוופפו תוטיפר ץבוק ,תומהו םייחה ןמ

 אובס פע םירודסו םיכורלע .רגי יג ם הר ב א תאס םירמאמ תצובק
 .הגושאר תרבהמ .(השרו)יקסנאנוופ ,א .ש ר"ד י"ע תורעהו

 ..(רכחמה תגומה ₪
 ג לכור 12 קולשמה פע ,לבור 10 הנשל חיסורב +: המותח]

 .ךרעב הנש עברלו יצחל ןכו חולשמה םע הנשל לבור 15 ל"וחב

 , (תורפפה תועצקמ לכב םירפפ םיתאט) "תירבעה הקית וילביב
 :הנש עבר לכב תחא ;תכב םירפס 25 לבקל : ןירועישב | /

 ,תולשמה סע 'ר 82 הנשל + ל"וחב ;'ר 29 חולשמה םע ,'ר 24 הנשל
 . ךרעב הנש :עברלו יצחל ןבו

 ףרצל םהילע תחא תבב | "תירבעה הקיתוילביב,ה תא לכקל .םוצפת)
 תכרוכמ דעכו .שארמ לבור 20 דוע *הלודגה הקיתוילביב ה לע פז
 ןוכשח לע תולשמה ,לבור 80 (םינינעה יפל םירדופמ) םי כרב םי שמח

 . הלעיש יש
 *תירכעה הקיתוילביב.ה תא לבקל כ"ג רשפא ןירוע יש ל ןימולשתנ
 --םורפסה תאצוה רדס יפכ-- םיכרב םיעברא כ קר לבא ,רדה ת
 תובירכה דעב עבְה לבל לבור 1) םיתנש ךשמב תוכירכה דקב לבור 8
 .הלעמל ראובטכ חולשמה .(םינונ
 .סרוקה יפל הנידמה יפסכב חולשל רשפא ל'וחמ

 + היצרטסינומדאהו היצקדירה לש תסירדאה

 וההדי דיק טד ה , 0הוווהפה ,- - 688 11806 ב 1 ]8 רש

 ,שרוד לכל םנח חלושי טרופמ טקפסורפ

 ורדהב .לולכ .עיפוה

 דחה תצבוקמ תטיש רפס +
 י"פע ולב רומלתב .רשא םוארומאהו  םיאנתה .ירמאמ לכ

 אנת לכ לש. םהיתורוקו םהייח ימי תומישר םע ,ביא לש
 "יניסמ השמל הכלה .סרטנוק, רפסה ףיסבו ,ומש " לצא אש
 ןואגה .ברה תאמ .רבוח ,םישבש  ס"ממל .תוכלהה לכ רזא

 ר'באו בר .הפוג ךורב ןימינב ר'רהומ רקוחהו סבחה .ל\
 םע וריחמ ,קראיונב "רפוס .םתח  וואהטסנעסמ ישנא, 7"
 ,תוצראה ראש ףסכב הז ךרעבו ,כ"ור 8 היסורב חולעמה

 :וזכ רבחמה ןואגה תבתכ "פע וגישהל |

 תמטלו 00ת]8ו 2. - 6 97 סמו 4. סא סת 01 מו
 ו קכוהה-,תקקת-ההוםיה ילבוהקת ללקק ליעל )שפרצה כמ 0-0

 י"אל םיעפונלו רפס יתבל
 לארשיץרא תפמ -:

 ,.םטיה הקיורמו הרקחנ

 . רעווארג םירפא תאמ
 .'ק 15 תולשמה 'םע ,'פאק 10  הריחמ

 ךותאתאהמת גו הדהפתממ +1 1 015: 016608, 0 - ;
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 המיהחה תלבק תפכשמנ
 ירבעה .ןיעובשה לע

 וכ הש בם ה הב שעמה (( שמ בפה שמ הרבות
 .אטשוקפ אצויה

 ,ראונאי .הישארמ ונייה .עבר לכ תלחתמ קר תלבקתמ המיתחה
 ;םישרח .השלשמ .היחפ אל .ןמזלו רבומקואו ילוי .לירפא

 ,שורג ₪0 הנש יצחי .שירג 40 הנשל--א מ שו ק כ ןהמיתחה יאנת
 ,קנרפ 10 הנשל :ל"וחי  היקרוט ירע רתיב
 .קנרפ/% הנש עברל .קנהפ 5 הנש יצחל
 ,לבור 8 הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היסורב
 ,לבור 1,985 הנש עברל

 6 :הפורודאה 5

 < גומש \פס> 2611360 2080, 20808202 216, 0
 "ח לש ה, לש היצרטסינימדאה ו"ע םיתחל רשפא היסורב
 יִרָי .לעו ,הנליוו ג ר ב ד ל ונ ל ,י ;(חסצפ, אח 319) הסידואב

 ו 16) השרווב "רח ש ה, םירפסה רחסמ תיב

 :, תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפה
 רואל אצי

4 - : . 

 ,ןילרבב תירבעה תוברתלו הפשל הריעוה לש
 לש תואצרההו םימואנה תא םג הדיעוה לש ט"ומה לכ תא ללוכ
 , .,ןיקצומ ,ל רט ,רבוב ןיטרמ רייד ,ךווטימ רד 'פורפ ,טנְב ר"ד ברה

 ,ןומניפומ רירו ןיטנרולפ רמ ,ןמרפוס רמ ,רנזולק ,יר"ר ,טכנ ,י ריד
 .רומע 88 הקיזחמו רורהב הספדנ תרבחמה
 -- פוק 41 וטרופ םע ,'פוק 35 הריחמ --

 0% וטרופמ רוטפ םירלפמסכא הרשע הנוקה
 :"ףסאיחא, .תרבח לצא ישארה רכממה
 ו תה 070. 3180805% 888:

 הש 050
 .השרו ,"הישות, .תאצוה לצא םגו



 .םיילברפ םיפרוק
 םוחתפנ השרוכ .ןירפלייה ,ם לש .ירכעה םידליה:[ג דיי לע
 + תוירבע : תוילברפ  תורומ  תנכהל : םיפרוק .ר בט 58 א .םוימ
 ,תירבע תוניבמה הלעמו הנש הרשע שש תינכמ תורומלת :תולכקתמ
 המשב .תויללמה .תיעידיה .דבלמ .תחא הנש םיכ וטו ךשמ
 תודימלהה ת תילבחפה
 ,ןמצעב .םידלורונג ים חתפל :יתוא תורמוגל נתונ הלאה

 :הסירדאה פ'ע תונפל .םיטרפה .רברב
 22666ה080806 3380806 8. [3ת5ה 9

 ת9שאס 31, 9

 תו

 . המידק, תואצוה .תאמ
 , ע"רת תגשל "המירק חול,ה לש ולרוגב התלעש הבוומה ההלצהה

 תועובש השלש םינש ךשמב יב דע ,גרבדלזג ,ב .רמ לש ותבירעב .אציש

 וילע  האבש הבשל  תרקבַה םג ,הזה "הולה, ןמ תואצוה יתש !ווכמג

 ,עבק תאצוה "החולה, תא תושעל "המידק, תאצוה תא הררוע תידוחיה תוגותעב
 ישומשה רמחה דכלמ ,לונו (1910---11) אע*רח תנשל  "הטידק, חולה

 :וללה תוקלחמה תא ,גוחנה

 ,הקיטסיטטסל .הקלחמ 1

 תוידוהיה .תולהקה (ב * .ץראה רודכ לכ  ינפ לע םודוהיה רפסמ (א

 בשומ (ד ,םידוהיה לש היצרגימיאהו היצרגימאה תוחול (ג ,םלועה לכב תובושחה
 םהישעמ יפל היסורב  םידוהיה םיבשותה (ה :םיכלפה יפל .היסורב םידוהוה

 ייחב םידוהיה .תופתתשה (1  .םירבדה פחי םיחוכומ | תוחול םע ,סדי:חלשמו
 םיבשותה (ה .אבצה תרוכעב םירוהיה תופתתשה (ז  .בשומה םוחתב רחסמה
 ,הונמרג ,ןרגנוא-הירטסואכ .םידוהיה (ט ,םהלש תורמעמה יפל .היסורב .םירוהיה

 + םד:הלשמו םהישעמ פל. הינמור <

 .תודסומ .[[

 :הירטסוא ,היסור ידוהי ינינעב םוקסועה תזרסומ (ב ,לארשי ללכ לש(א

 ,םייאניתשלפהו םיינויצה תודסומה רואת \ (ג . הונמרגו הולגנא ,ןרגנוא =

 . תינויצו תידוהי היגולונורכ .ן]
 ,לארשי-ץראב תוירוהיה תובשומה לש רצק רואה .זוי

 תידוהיה הימואלה העונתב םיבושחה םינקסעה לש תורצק תודלות

 .(םהיתונומת םע) " :

 :הלאה םונקפעה ימגתפ .[1

 ,םימסרופמ רתויה םירוהיה םעה-יריש לש תואחסונה .]
   ./1]1.תוצראה לכב םינויצהו םידוהיה םיגותעה תמישר (

 %[. ,ןהיתוצראל תוינויצה תוצוכקהו תויצרדפה לש תואסורדאה תמישר

 %. םיינויצה תודסומהו םיקנכה לש םינופוקהז תוינמה לש ריחמה תוחול
 ,הרבעש הנשה לש הז לע .וריחמ הלע חולה לש תוטכה יובר ילגרל

 -- סקא 10 פאק 15 הלשמה ילב רלפמסקאה ריחמ '!ןניה

 םע 'ו 6--.סקא 50 ,חלשמה םע 3.60--,סקא 25  ,הלשמה םע 'ר.1,60 =
 ,רלפמפקאה 'ק- 10--.סקא 500 ,חלשמה םע 'ר 11--,סקא האמ ,חלשמה ב

 הר 6--עבו

 : תועדומ ריחמ

 .ה 12---דומע יצח .ר 90---םינפה ר ח א תועדומ לש דחא דומע ריחמ

 ,עברה 'ר 15 ,יצחה 'ר 25 ןדומעה 'ר 40---ע צ/מ א ב וא םינפה ינ פל

 רשאב ,הרבעש הנשב :הרקש ומכ. ,חולשמב תונקוד:יאמ  ענמהל ודב
 "המידק. תאצוח התע תשקבמ ,ןמז רוחאבו רחא תבב תונמזהה לכ ולבקתנ <
 .םתיתונמזה תא .חולשלו .םידקחלו רשפאה לכב םיזירז תווהל :םונימזסה תא

 .טסוגואב 15 'םוי אוה תועדומ תלבקל ןורחאה רעומה
 םיחלוש ונא : ךלואו  ,סקא  הרשעמ ; םינמוזמב קר תולבקהמ = תונמזה

 ,"עמאנכאנ,ב םג .

 : לש ותסירדא .יפ לע  חלשל  ךורצ ףסב לש תואתמה

 א. תי [0ת6ה60קזע, הופה 8

 .. םיסרוקה .תוירבע תועיריב םג

 : (88 9-00 0 0ַה10)
 שהה פוזענ0 טתתוטסז עמ הס-תס ה תיעיזמסאע0 ₪

 = .הזודמס ג'ד קתענס תבבטתצ

 ,ק 3( מיל"
 והוהצדס טפו תדודימס

 (+| ז0ה6 | 308018)-

 תפספדסהההפ 6 0ד [%5תפונ

 1185 הטאאהש תקסמתהתוא.

 08זתהאאפהההא | 200060808-

 הסתה 2 0 5 א 0 7)
 אופ דס קומה < 0חק0-| 8)

 ו 00680801 טז | תסחתוא.

 מס - הץ6ה ההד 00 1 0) א קסנזאה 690076802 הזחההצ

 זה | מפ 700018 א 38 ק6000ג
 יטקמדץהס - 1 10) אקסהאאה טגזאתקהנוש.

0 11( 01080070888 0888. 
 ןקוזהניף6סת סד הפה ( סי 5-| 19) 620 00

 " א הם טק תמיצסס1ס ם0 00 ז)| 13) 1[ ה 01 000

 |[ 5 0 הסצגח.| 14) 6108

 ) נהס0דחוהה 1 3001085. | 15) 11 הדס קה

 ןג (2 כד6. 50 אסח.) , תסהק גמד עמ תת 5 663חת8דאהז0 חקאה ו

 ג פסינהקוס 1 23808 518%, 0650085 10 900 0זקהאאוזפ,
 קמה טסתטקנומצ | סאפ >ההסהתהקה עת 061ןחאצ5 סהקהמספ-

 עפ 200018 א 38דקההמ6מ, 068005 0535 06110-680006אאצמ

 יש ָךתסאתסהוה אה ד. ה.

 |-0 [סהה 0 1-ע0 1853 (5'81507 05 6087181-
 חו קמ ה0808165 2. 50 ₪.
 עת 1-ע0 -- 1.25 ₪

 טה הסמהאסה8 אב .,083085ד5" הקאהוה8ה6דסה ₪0 805א5
 חטד08פואמ 40606 הא

 והחוטאה תקתחאאה6ך6ה לסהממס 05 1 האההקא,1 המקפההו 1 ןמתא ם 1 סָצִהסְסה.

 / גהק605 קפה8האהוא א 08707:

 0.5 5 ק7 70080 7.

 הנשה ףוס דע ילוי 1 ןמ המיתחה תלבקתמ
 ;תיפוה תפשב לארשי  ירליל. דיחיה ריוצמה יעובשה ןותעה = לע

 3 7 ו וו 11. 00 ה
 4 ,(עובשב 'א םוי לכב רואל אצוי)

 .< תובת 1% הנשה ךשמב םיטתוחהל תוחלשנ ול ףסונ

 - הדס יז 1 110
 .שרוח לכל תחא תרבוח

 : םנח םילבקמ הנש יצחלו הנשל םימותחה--,םנח סרפ

 / + תוקוניתל .ירבע-יסור םיכ-לש-ןולמ
 + הנש עברל ,'ר < הנש-יצחל .,'ר 4 הנשל :ההמיתחה ריחמ

 פויצ ; עסמ"ורופס ;  םיירוטסיה םירופס םיאב "ריעצה לארשי,ב
: | 

 פנתכמ | תוידומלת תורגא ; הויפרגואיב ןערמ:ירמאמ ; םירוש ; םירוהיה ויהמ
 / ול לונוש = המ לכ ללכבו תורבע הקינורכ * ןונוסכח .ימגתפ .ןלארשו ץראמ
 .ונוחא 0 .ויגינקלו םמעל הבהאה תא וניתוטועפ בלב

 - 7 + .תוקוניתל תרקוימ הקלחמ םג שי "ריעצה לארשי,ב
 תוילומלתה .תורגאה-ונונפ תואב תאוה הקלחמב = , "םינטקה = וניתויחאו

 + ,בבלמו לק .ןונגסב תובותכו תוקוגיתל תודבועמ
 6 ןסובוהו .םופיה -וירויצב .ןויטצמ ?ריעצה לארשי, ןועובשה

 ?לוחעבש סינקותמתמ  לפונ וניא  הזבו ,םיעבצ השלשב חבושמ | רוינ לע
 י . ל"וחב םידליה

 ' קסת 18 תבצטהפ 11. ₪. 1
 % | ב

 5 ו עאגז0קמתססה. עָע66.. 0ההאמוא ,!0אהז0 /9קמותה".



 תיעיבר הגש

 0 %'ע | הוטבהטלקמ  שוכרל תפאוש | תונויצה ירבע ןועובש = ₪
 ; לוהשו ץראב לארשי םעְל  יולגימפשמ

 = 3%: ,(לווכ .תמלגורפ) .ישימח םוי .לכב אצוי

 א 4 )8 ג
 :ןכתה

--++-++ 

 . הפצמה לע

 ל , תוינע תדועת (א --

 .םיקיתע םירבדהו (ב ./

 ,הניבשה ןובלע 8 :

 ,יקפנאילימפ .מ . האיגש וזיא ₪

 ל ,בולוקופ ג . 6% ה ימפסאב םולח ₪ /

 :חיבופ-אב , פ) ,םיבוהצהו םינמדאה (4 000 .
 קיל יב ניהל , ,0-ו ,םע .יריש 65 . . 1

 .ןירפליוה .ם : "= ,רז םלועב 6 3 -
 ְק .דלפנרב ,ש ר'ר ,.(ב") ברעמב תיעדמה תורפסה /-

 ל : .() לארשייץראמ םיבתכמ 65 \

 : :,('ד רווח , תונויצב 9 :

 ,היסורב 0 .

 .ץראל ץוחב 1
, 

0 

 פק 58  שרחלו ,לבוה 1 הנש עברל ,לבור % הנש יצחל , לבור 4 הנשל ;  היסורב "םליקהע רחש | /

 ,רלור , תפירימאב ,גניליש 0 הילגנאב ,קרַאמ 9  הינמרגב , םירתב 0 הוראננוא-הירטסואב לזיחב 1

 .תגש עגרלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 1% תוצראה רתיבו היצנופב ,קנופ 10 לארשי ץראג

 : .ק 30 הסירדאה .יוגש דעב : : :

2 0 6 
 'פק 60 םידומקה ראש לעו .'םוק 60 ןושארה רימעה לע -- .םיתעברא תקליחמ שיספ היוש לכ רעב :תועדומ ךחפ .

 מב =- 2 / 5 / /

 2 \ !הפירדאה . /

 | ל אתמומה גסה" 8 שי - 008870088 8. [/ 603600מ ,,9]1180נמ'", 00/44
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 ."םלוע ה, תגחנה תאמ
 = םכרכל ידכ "םלועה, ירמונ תא םירמוש םניא רשא םימתוחה

 ""םלוע ה, לש %6 םגו 1 םירמונה םדי תחת שי רשא , הלא וא כ'חא
 הלאה םירמונה ינש תא איצמהל םישקבתמ םירלפמזכא ינשב ז'ש
 . .הדותב בישנ חלשמה תאצוה םע דחיב ריחמה תא . תברעמהל

 הנשה ףוס דע ילוימ 7 תלבק תכשמנ

 | ו

 ה

 (לארשיב .רובצה .ינקסעו םירפוסה .יבומ .תופתתשהב הנליוב אצוו .ירבע ןועובש)

 תושירדהו םינינקה לע ןגהל ,הלואגהו היחתה ןויער לש אטבמ ילכ תויהל ,וק הותהש וכרדמ רופי אל "םלועה |
 , .ויתובשומ תוצהא .לכב ירבעה .םעה לש םיימואלה

 :"םלועה,ב .םיאבה .םיידימתה םיקרפה המה הלאו 0

 .ויתורייעו  לארשי .קרפה לע .םידמועה
 ,םינותעב (.ח ,ןמוה .תולאשב .םירמאמ ב
 ,.לארשי ץראמ :םיבתכמ מט ,ערמ ירמאמ ג
 , ,הלוגה .תוצרא .לכמ םיבתכמ < :(י + תונויצה .ינינע .דייע  םירמאמ = (,ד
 = .ל"ותב ;היסורב , י"אב  ,תונויצב : תויעובש תופקשה (,אי תומרד ,.  םיריש = , םירופס = < הקימסירטלב ה

 : : ,תויפרגוילביב .תומישר (.בי . ,םינומיליפו 8
 -- , תויתורפס תועודי .(גו + תורפס :ינינעב :תוריקסו תרוקב .ירמאמ 6 2

 ירעב .השענה : לכ לע \ תוריקס \ .,קוחרמו- = בורקמ . : םינינעה = רבדב  תוהצק :תוריקס  ,הפצמה לע א

 - .לוימ .ואצי---שדוח לכב סופד תונוילג 8 .ואצי התע דע רשא תחתו "םל וע ה, תומכ תא ךליאו ילוי תלחתמ לידגהל הטילחה תכרעמה \
 ד ו וה ה ו א

 יכ ,וילאמ ןבומ .ןוילנ 53 .םימעפ יתשו תונוילג 5  "םלוע,ה קיזחי שדוחב םימעפ :יתשי ונייה ,שדוח לכב .סופד תונוילג 9 ךליאו

 ו : ₪ ,תוצוחנה תופסוהה תא כ"ג וב .איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלכיה .היחת .רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי .רוע .בטוו הז ןוקת ייע
 ,םוקמ רפח  ינפמ התע דע אבל ולכי אל רשא

 . : + ונייה ,התע דע היחש ומכ ראשי ריחמה
 ₪ 1/4 הקירמאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קרמ 9 הינמרגב ,םירהב 0 הירגנואד הירטפואב :ל *1 ח ב הנשל לבור 4 ( הי ב 9

 ל נש עברלו יצחל הז ןובשחכו קנרפ 18 תוצראה ראשבו היצנרפב  ,קנרפ 10 לארשי-ץראב  ,רלוד |
 : 0 80 הסירדאה יונש דעב

 .'פוק 40 םידומעה ראש לעו ,'פוק 60/ ןושארה רומעה לע םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ היחמ

 < .ץמקל .ידב תחא םעפב , הנשה ףופ לע .ילוי תלחתמ ונייה ,,הנשה יעיבר ינשל םתמיתח תא שדחל םישקבתמ םימהוחה לכ =
: 0 

 . היצרטסינימראהל .הרתי החרט .םורגל אלו תואצוהב .

 ד 81  ,ןווהר נע ןלקב "טלעוו יד, .תכרעמה תועצמאב 'ם ל וע ה, לע. םוקחל םילוכי .ל*וחב .םימתוחה :
 ( 75 ,םהיתוצראל "םלועה, .ינכוס תועצמאב

 תכרעמהל כ"ג .עירוהל םישקבחמ םירחא :םינכוס י"ע וא פל 5 תכרעמ י"ע 'םלועה, ל ע. .םמתחב .ל"וחב םימתוחה

 , תקיודמה .םתפיררא תא



 הנש
 ;ו מב לשסל-0 שש

 הָפְצִּמַה לע

 .הוינ] תצוגה

 - רה תוימואלה, לש התרובגו .החכ תא דומל .םתא םוצו
 תוימואלה לש ,םלוע ייח ילב העש ייח לש תוימואלה לש
 "תונוימדמ,ו .רבעה לש "תויטנמור,ה ןמ הב ןיאש הו
 .הסידואב םידוהיהל וננובתהו ואב --  ,ימואל דוח
 הירוקה ךותמ הסירוא ריצ לש אסכה יונפ הכלממה תמודב

 ,הכלממה יבחר לכב .הדיחוה .ריעה טעמכ איה הסידואו .,הגושא
 .דצל ףכה תא עירכהל םמצע | תוחוכב םידוהיה  םילוכו זמ
 .הרוחשה האטמ םה םיסורה לש םבור ,וב םיצפח םהש טריה

 הסידוא םוקמ תא שובכל ווע לכב םה םירתוה 'ם)
 טועמה לבא .םדי לע רזוע ריעה | ןוטלשו  ,הבלממה
 םיפרטצמ םידוהיה םירחובהו םידוהי-םגיאה לש יבופי
 .שארב םוקמ וב םיספות םידוהיהש | ,לודג יביסירנורפ

 ,הכלממה תמודל םידוהי םיריצ חלשת הסידואש = ,ןתונ ומ
 תעשב ,ורבעש םיבוטה םימיב םג תאז ושרד | ריעבש 'םונ
 ןא עמשנ אל םלוק ךא .הינשהו הנושארה ' המודהל תו

 דוע ונימאה הנושארה המודל תוריחבה ימיבש ,םיטרקה ו

 ,הלוכ הכלממב הלשממלו ןוטלשל בורק ןמזב עיגהל ווקו םמצע הז
 םהירחא וכלה ןבומכו ,םהירמא תכלל םואלו יוג לכ לע םחורמ וץיפ

 ,"םירחא םיהלא ,ירחא תכלל ם כ ר ד הזש םידוהיה םג תומוצע
 םיטדקהש ירחאל ,הינשה המודל תוריחבה תעשב םג

 ,תוריחבה לע דומעל ולספנ םהילודגמ םיכר = ,םפוגב וקל"
 םילוכי ויה םיטהקהש ,הרלמ יפור שיא רוע אצמנ אל הפ

 ,הכלממה תמודב םהיתישירד ןוחצנל .םהיתווקת תא וכ וז
 תוריחבה לע ודימעה םהו , םתעפשה הלודג דוע החיה
 םירוהיה "םימדקתמ,ה אלו םיפורה םימדקתמה אל .,רמומ
 ,"תודחאו הוחא ,ןויוש,ל תואירקה דה .תודהיהל .ןובלע חו

 םרט ,םירחאל תומדתהו תולטבתה :םידוהיל עגונב .ןש"
 םיימצעה ויתונורשכ ולה טרידנקהל ול .ורמע םג ,ירמגל א 7

 ,םינויצה העברא . רבלמ= ,םידוהיה  ךותמ םיררוכהו = םיד
 םג שיאה ותוא החבנ עודיכ ..רמומה ירוהיל םהיתועד ת\
 תודגנתהו קופקפ ילב .הנושארה הירוקה ךותמ תישילשה ₪
 הירוקבו ,וז הירוקב הנוילעה לע םדיש ,םידוהיה דצמ אש
 .םעפב ריעבש .םוינויצה הסידואב זא .ודימעה  ,תינומהה הל

 - .קירת..,בא .יפ :;חנליו
 טעה 11 , 19-ע0 42698, 1910

 הערב םידוהיה לכ זא ויה ולא .תימואל הרוטדידנק .הנושארה
 םימדקתמה ורכב םלואו ,ינויצה טרידנקה ם"לב רחבנ היה ,תחא
 אלש ינוניב םהא ,רחא טרידנק םידוהיזז "םימרקחמ,הו םיפורה
 ינויצה טרירנקהל ול ודמע אלו ,רובצה תדובעב וימימ ןיימצה

 ,םיניוצמה ויתונורשכ םנ \
 וחכונ רבכ ושכע ,ןמוה השעי לכשה השעי אלש המ .ךא

 ידוהי וניאש ריצ שיש ,םיטדקה תריפסל םיבורקה וליפאו ,םירוהיה
 ינינע לעש ,וחכונ רבכ | ינויצ ריצמ וליפאו ידוהי ריצמ עורג אוהו
 . םידוחי םיריצ קר שוררה ץרמב ןנהל םילוכיו םיניגמ םידוהיה
 * הירוקה ךותמ תורוחב הסידואב קרפה לע התע תודמוע ויה ולאו
 הפלממה תמורל תוריחבה םלואו ,ידוהי רחבנ היהש קפס ןיא ,הינשה
 ,הנושארה הירוקה ךותמ ןה .הסירואב .קרפה לע התע תודמועה
 םילעבל םמצע תא םיבשוחה םודוהיה םנמא םיבר וז הירוקבו
 ויכרצו םעה תלכשה לע םיספורטופא םמצע םישועו םמעב
 םימלוחה ינפמ העשה ייה לע דימת םיניגמה םהו ,הוהב םיירובצה
 לבא ,ירבעה םעה לש ריתעה תדובע םידבועהו רבעה תומולח
 תכללו  םיימרפה וינינע לע .רתול לגוסמ היהש ,שיא םהב ןיא
 .תצק תונכרק תשרוד הדובעהש העשב ,סעה תרובעל

 ךותמ .הסירוא ךיצ לש אפכה הכלממה תמודב דמוע ךכו
 סופתיו אביש "םעה ריחב,ל הכחמו יונפ דמוע ,הנושאר ה הירוקה
 םינקסעהו ,הכלממהו םעה < תרובע םידבועה ןיב  ומוקמ תא
 ,הכלממה .תמורבש םידוהיה םיריצה ינשו גרוברטפבש םידוהיה
 ריע,ה  הפידואל תויונפ םהיניע--רבכה ם אשמ תחת םיערוכה
 תגשהל .הרוגאה, .ירבחל ,הבש "הלבשה יציפמ,ל ,לארשיב "םאו
 יונפ םוקמ הנה :הבש "תיממעה הצובק,ה וא "תומלש תויכז

 לבא ,םעה תדובע . ונתא דובעל םכבש בוטה אבי ,םכליבשב
 דימת םתוא * םינומ םירחאהש הלא | ,ריעבש | םינויצה  דבלמ
 בל םש שיא ןיא ,םעה לש םיישממה ויכרצל תויטנריפידניאב
 םה הבש םירוהיה לכ טעמכש ,הנושארה הירוקה ךותב ;הזל
 תוימואלה ,הוהה לש תוימואלה  ,"תילאירה תוימואל,ה יאשונמ
 ייח לע תצק רתול הצור דחא ידוהי ףא ןיא ,העש ייח לש
 ,םעה לש םוקמהו העשה יכרצ ינפמ ולש העשה

 ןיב םג םירוהיה .ןיב םג הפ תררוש הרומג  .היטפא,
 .הסידואבש םינויצה ישארמ רחא בתוכ--- "תוריחבה ןינעב םיטדקה
 םוטרקה םגו ,ידוהי ךיצב םיצפח הזב םינינעתמה םיטעמה הלא,
 /םעו :ינולפ םע ורבד .שיא ןיא לבא  ,ידוהיב רוחבל םימיכסמ
 ןיב \ םג  .תוריחבה לע דומעל םיצור םניא םה לבא  ,ינומלא

1 / 



 ,וילע  םירמוא לבא .,,ר"ר הזיא םשב וארק ,שיא ןיא םיסורה
 ומיכסה אל ונתאמ םידחאש היה ידו .יימשיטנא תצק אוהש
 ירוהי ר"ע בושחל ולדח םג ךכ .וב רבדל ולרח רבכו וילע
 ינעדוהש ירחא ,תוריחבה לע  ודימעהל וצרש | רחא רמומ
 ,"ףקות לכב דגנתנ רמומ ירוהי תריחבלש

 םירוחשהו ,הסידוא רמוש ןשיי אלו םוני אל העש התואבו
 הסידואב םיימוקמה םינותעהו .םהלשמ האנ טדידנק םהל שי
 -ורפה לש םתפקשה תרוקנמ תוריחבה ןינעב רברל םיאשר םניא
 הארקנ ובש ,,םטספמ6אספ 060808810" ןותעה ןוילג ,  םייביסירג
 הסידואבש הלכשה יציפמל דעוה רבח לש הירוטידנקה םשב
 ףוס"ףוס םא ,עדוי ימו .ריעה ןוטלש םעטמ םרחה ,בונרג .ד"ועה
 אנוש תצק, וא רוחשה טעומה לש טדידנקה הפידואב רחבי אל
 "םילודגה, םידוהיה ןיבש ינפמ | ,םייביכירגורפה ךותמ "לארשי
 .ובל לא םיעגונ ומע יכרצו ומע דובכש ,שיא ןיא וז ריעבש

 ,"תילאירה תוימואל,ל הניוצ מ תוינע תדועת הז ןיא םולכ
 ...+ימואל ריתעל הפיאשו רבעל רכז הב ןיאש -

 ..(ונות8 (ףיהרבהפ|

 הסיסתה לע ןלכ תוריעמ ןהו ,היקרוטמ תואב תונוש תועידי
 תוימואל תודוגא .דיסי ד"ע תועיריה ןיבו .וז ץרא ירוהי ךותבש
 ןהיתופסא ,"לארשי ינב, ."יבכמה, תורוגאה ד"ע ,אטשוק ירורפב
 תילכת ולאמ הנושה העידי םינורחאה םימיב העיגה ןהיתוגיגחו
 םיפדור וליחחה חוימואלה תודוגאה ירבח תא ,םינויצה תא . יונש
 ידוהי .רחפמ-תיבבש םיארוק ונא "רורוא, ןותעבו  ,סתונויצ לע
 רחפמ-תכשלבו ינויצ אוהש ליבשב ריקפל ינויצ לבקתנ אל ינולפ
 הדונא םושל םנכי אלש ,הרשמ שקבמה תאמ ושרד .תינומלא
 תיבב דועו  ,םיינויצ םינותע םוש ארקי אלש ,תימואל הידוהי
 אוהש "יבכמ, הדוגאה ןמ אצי הרשמ שקבמהש ,ושרד רחא רחפמ

 לכב השמתשה אלש החיטבמ "רורוא, תכרעמו ,הירבח ןיב .הנמנ
 םירקמ ד"ע םיעידומה םיבתכמ הברה דועו ,הריב היהש רמוחה
 ,הקיתב וראשנ הלאב

 ךותב רכינ םוקמ רבכ ול שבכ ינויצה ןויערהש ,רברה הארנ
 םרחהו תופידרה ,ךכ אלמלא ירהש ,אטשוקבש םידוהיה יריעצ
 ותעפשהו לודג וחכ ןיאש ןויער םע םחלהל םיגהונ ןיא +םה המל
 , להקה .ךותב תרכינ

 ,היקרוטב היצוטיטסנוקה הזרכוהש םוימ ורבע םינש יתש
 ,תירוהיה תוימואלהו תונויצה ר"ע .יולגב רברל תורשפאה הנחינו
 החירכהו היקרוט ירוהי ךותב םוקמ תונויצה הל השבכ רבכ הנהו
 הלובחתב ,םרח לש תולובחתבו המר דיב הדגנ תאצל .היביוא תא
 םילחתמה םינושארה םה היקרוט ידוהי ,ץרא .םושב ושמתשנ אל וז
 רתוי וז הלובחת החילצת םא אוה לודג קפס םלוא .הב
 -ילעב תושירד תא אלמל םילוכי םידיחיה . תורחאה תולובחתהמ
 תודוה קמעתתו קוחתת דוע אלא ,קספת אל העונתה םלוא ,םרחה
 . רתויב םירקי םישענ םירופיב םינקנה םירבד , תופידרהו המחלמל

 .היקרוטב היתוהיתעלו תונויצל גואדל ןיאש יאדו הז דצמו
 ,תיקרוטה תודהיה ךות לא רדחש ןויכמ הלואגהו היחתה ןויער
 יאדו  ,תורחא תוצראב םרגש ,םייונשה םתוא לכל םורגי יארו
 תוחפ הדמב | .תולגה לועמ לבופה ןומהה בל תא וירחא ךושמי
 ,הקזח .רתוי וא

 היקרוטב תינויצה תימואלה העונתה לש התוחתפתה-יאנת
 יכ  ,תוצראה רתיפ םהב הנותנ העונתהש ,הלאל ללכ םימוד םניא
 םידוהיה לש םבצממ אוה הנוש היקרוט ידוהי לש םבַצמ םג
 ,התוברת בצמ ,הכלסמה יררס ,םהייחהיאנת ,תוצראה רתיב
 איה םג םא ,םהיניב תקספופ המחלמה ןיאש ,םינוש םימואלמ התבֶכְרה

 =. ,היקהוט תולובגב י"א לש התואיצמ ,הרוצ תשבולו הרוצ תטשופ
 ..תוניצה תימואלה העונתה לש התוחתפתה תא רישכמ הז לכ
 םכותב םג ,היקרוט ידוהי לש םהייחב םירירחמ םינמיס םנמא וארנ
 " הולגתמ :ונל תועודי ךכ לכ ןהש , העימטה תופיאש וררועתנ
 "המרה לע רתול ,הרוהט תיקרוט אגחב ףטעתהל תופיאש הכותב
 "הל :ףלחתנו היצזינמותוע םשל הגיל הדפונ יקינולפב . תידוהיה

 " םימואלה לכל תפתושמה הכלממה ,הינמותוע לש גשומה וז הגילל
 "םיטואלה לכ םיבייח הבש ,היקרוט גשומב ,הברקב םיאצמנה

 ,לשמה םעה לש ותוברח תאו ונושל תא לבקל הברקב םיבשויה
 "יע, נשומה רשפ והמ ,הגילה יררסמ ולאשנשכו .וכותב עמטהל
 םירבו ,תחא אל םתוא ונעמשש םירברב ובישה | ,"היצזינמות
 ,םהלש תיתוברתהו תירובצה העימטה תרטמ לע םידיעמה

 יסרטניא .היקרוטכ תוכלממבש רברה .אוה רורב ,הרואכל
 .לשומה םעה לע תונמהל םהמ םישרוד ,עגרה יפרטניא ,םידוהיה
 הכלממב םתעפשה לדגה יאדו זא יכ  ,ינידמו יתוברת ,ןבומב
 ,עגרה יפרטניא  ,תודוהל ךירצו .ישארה םוקמה תא הב וספתיי
 הטמה לכ םלוא ,תאז םישרור םגה ירמחה םנבומב העשה ייח
 :ונקש ,ןויסנה ךותמ רמולה ,םלוע ייח לש םהיתושירד  לוקל ונזא
 "לש תוכלממב וז הקיטילופ הלולעש ערוי ,תורחא תוצרא ידוהי
 - ,םיענכנה םימואלה לע קר אל םידוהיה תא איגשהל םיבר םימואל
 לובסי אל ,ותבלממב רצבהיו קזחתישכש ,לשומה םואלה לע םג אלא
 - הציפקה ןמו תופפורטופאה ןמ הברה הב שיש ,תאוה תופתושה הא
 .שארב

 ררועל הפוספש העימט לש וז ךררב היקרוט  ידוהי וכליה
 .תרימש לש ךררב ורחבי וא ,םדגנ הקזח תימשיטנא העונת
 .בושהל ןוידע השק + תינמותועה הכלממה ךותב תידוהיה תוימואלה
 וב הררועזונש ,תינויצה תימואלה העונתה . תאזה הלאשה לע
 .הבושתל רמוח יד תנתונ הניא ןיידע ,ןורחאה

 .רככ ירהש ,הוה רמוחה תא תתל איה הדיתע םלוא

 / :המחלמ הילע םירסוא

 מס ומ

 .ררושמה אב +קילאיב לש "הגרהה ריע, תא םתא םירכוזה

 לא ןנובתה ,הירוהי תאו ריעה תא האר ,םורגופה ירחא בונישיקל

 ..החכות רישב ומעו תא ומע לע ךפשיו --- םיגורהה לאו ןברוחה

 תאו רעצה תא וב ררוע ריעב האר רשא הארמה ,ארונו םויא

 א לידנהל הזעה הקושתה תא ,ורשבו ומצע יפלכ הנופה באכה

 \ | יעצפה תא ביחרהלו םיתעבש באכה
 . ;הופירה לע .תוכבל ,תורצה לע ןנוקל. רשפא דימה אל

 ופרח לע פמח קועצל  ןירוח-ןב םדאל ול .רשפא דימת אל

 רתוי םיביאכמו םיבילעמ םיכומהו םיפררנה ישעמש שי  .ויפרחמו

 לש .האירק ךבלמ .תצרפתמ ךנוצה תורמלש שי = . ןמצע תוכמהמ

 ,םיכומה יפלכ אלא ,םיכמה יפלכ אלו זובו האנש

 לש והמרד םא | ,אוה וישעמ י"ע הבלענ םעה תניכש םא

 + ןנוקלו תוכבל רשפאה ,ומצע אוה וישעמ י'ע טעמתנ םעה

 והיסור ירוהי לש .הינולוריטרמה לא ןנובתמ התאש העשבו

 | < האורו םהייח תונויזח ךותל רורחל קימעמ התאש העשב

 7 שי ,תופידרהו תולכגהה ינפמ םהלש הנגהה תולובחת

 . 5 םילעה האנשהו זובה תושגר תא אכרל ךל רשפא
 57 הושתו ךיתוחכ לכ תא רוגחת םא וליפא ,רשפא-יא ,ךשפנ

 תא ,םייונעה תאו תורצה תא ,אוהש ומב בצמה תא ךיניע
 ,ונייח םהב םירישע ךכ לכש ,תורזגה תאו תולבגהה

 םהבש  תוערואמהמ דחא ערואמ םכל ירה

 םהיארוקל םירפפמו םירזוחו .םתוא .םירפסמ .םינותעה

 \ םילפטמ
 .ןכ לעש \



 תא חאה רמנ .םיינע םידיהי ינב ,תוחאו חאב השעמ

 תא ,ןפומ5 ,לבקו ךלה ,הטיסרבינואה לא לבקתנ .אלו :הוש

 ?ףבינואה לא ,לרנגב ול רחב "ליבטמ"פאל,\ תובלסוברפה קו

 היצילופה תכשלב הרשמ ול אמו ,דימ לבקהנ גרוברמפב הש

 לפטמו ותכשלב שו. אוהו םויה יהיו ,לרנגה לש ותרזעל ווא

 ותוחא םש םושר הבש "הבוהצ הדועה, הלפנ ודילו , "םוִת|

 םעפנ .היסנמגה תדימלת דוע איהשכ ןותדלומ-ריעב ראשו

 ובש ,ןטק בתכמ ותוחאל בתכ ,ההיבה ךלה ,ותכשלמ אצו שוש

 ערונשכ ,םויה תרחמקו ,ומצע תא תימהו ,והמכ תושעל התוא ₪

 בתכמ לבקתנ ,ונחלש לע ריאשהש בהכמה תא וחתפו רגוו

 תיב לא הלבקתנש החכשב ול העיריה ובש = .ותוחש

 תודוה | הבישיה-תוכו  הלבק | םגו םישנל | ןוילעה

 ,היה השעמ ףוסו , התרור הליבשב הגישהש "הבוהצה הרועה

 אוה המאה ,הבינה לא םירשגה רהאמ תוחאה םג הצפ

 :נפה השוע לש ונוימל ירפ אלא וניא וא ,הזה רפוסמה השא

 ףדמ "ארו השעמ, חיי. ,ןמור חיר +םינותעה רחאב תוצע

 םישנה ןיב ןיאה ,וניתורענ ןיב [יאה +ךכב המ םלוא ומ

 הרועת,ב םוחתל ץוחמ הבישי הוכז ןהל תונוק ןהש ,הלאב תוירוקה

 הסינפ תופ| םהל םינוק םהש ,הלאכ ונירוחב ןיב .ןיאה + הנאו

 לפב רקיעה יהז .ירהו + הליבט-תדועת ריחמב ,  תוטיסרבינואה לא

 . םירקמה תולשלתשה אלו "תוקחשמה תושפנה, אלו הוה השעמו

 רימ תעמשו ,ךיהורפמל וא ךירכמל ערואמה תא רפסת םא היה

 ,תיגומלא השא ד"ע וא תינולפ הרענ דיע ,הלאכ םיבר םיווש

 ןוילע-רפסהתיבל לבקתתש דע גרוברטפב תבשל התיה הכירנש

 םולשב הילע רבע לכהש ירחאו ,"הבוהצ  הדועת) הל העשו

 הנממ ושרדש השירדה ר"ע ,היתואקתפרה לכ ד"ע קוחשב ומ

 איה ןיאש הב וריכי אמש ,הדחפ ד"ע  ,םיאפורה-תרקבל אנו

 ,וללה | םירופסה תא ךעמשבו .המודכו וללה םישנה

 ריחמב םהיתויכז תא םינוקהל זיבה-באכמ ךבל ץוכתי אל א

 וה

 תונקל ידכ ,ירוהי ותוא השעי אלש ,םלועב רפד יא ,ןנו

 ףא + םוחתלהץוחמ | הבישי .תוכז ,הטיסרבינואל הסינכ הוכו

 ודובכ תא ,ותד תא ,ותמוא דובפ תא ,לכה תא 4 ןיא דחא וע

 אלא  ויניעב רבחה ןיאו ,תויכזה ריחמב תתל אוה ןוכנ .ישואא

 %הרכה תעשב הנונת אלש הלובחת ,הפי הלוגו

 ,תולבגה ,תורצ ,תופידר : רמולו רוזחלו רמול ונא .םילינר

 טיבמה לעבה חא קירצהל ;ולא לכ חכב שיח לבא תו

 רשפא םא ,ו העשב הובשחמ בשוחו ותשא תא םינעמטנ

 הרועת ריחמב הבישיה תוכז .תינק קירצהל רשפאה | הליצזל |

 + תוזבמנה תולובחתה ראש וא .,הכחו

 תדמו רשיה לכשה פ"ע ,רשפא ילוא קידצה ל ,ןנ /

 םיקידצמש וז העשב םישינרמ םתא המ לבא .הבהאהו םימחוז

 םכתניכש רובכב םיעגופה ,וללה תולובחתה ילעב תא ו

 ךות לא התוא םיכשומה ,התומר תא םיטיעממה ,םכמע תנינש

 + תא אכדל םתא םילוכיה +םיעוקש םה הבש ,תחרטמה הע

 + םכתמשנ יקמעממ םילועה זובה תושת"

 תומוא ינב ונל םיזבש זובה = רוס והז רשפא ,ערוי ימו = =

 ירהו ,םייח ונא ירהו ךשח ילכמ םיכומו .ונא םיפדרנ .,םלעח

 אלא האב הניא וז  תולגתסהו ,הכומ-בלבדויח לא .םולגתסמ וא

 . תופיה תולובחתה ראשו הענכהו הליחו י"ע ,ונכרע הלפשה '?

 הפיקו םתמוקש םרא .ינב ונתוא דבכל םילוכי .ךאיהו

 איהש העשב ,הינב .ישעממ הבלענ ךמע תניכשש העשבו =

 ,זוכה .רעצמ ץוכתמ ךבל ,הינפ תא הריתסמו תיוז ןרקל תש רופ
 + ךמצע תא אנוש התאש ,האנשה-באכמ ,ךמצעל שינרמ התאש

- 
 ...הָאיִגֶש ּוזיִא

 .םיננע .ורדקתה ונלוכל רקיהו ןמקה בושיה ימש

 תואבה תועידיה : ריתסהל םיאשר ונא ןיאו םילוכי ונא יא

 םידרח יכ ל"צאו .תודירחמו ןה = תוזינרמ לארשי .ץראמ ונילא

 .השעמה םוקמב םיבשויה םנ םיזגרנו
 ונישעמ לע םיטיבמ היקרוט תלשממ לש תונוילעה .תוריפסב

 ,תושדחתמ תונשיה תורמה ,הער ןיעב י"אב םישוע ונאש

 תצקבו הינקה תורזג  ,הסינכה תורזג ;ףקות לכב  תושרחתמ

 םוקמה יבשות רצמ תימלא ישעמ .ןינבה תורזג םג --- תומוקמ

 רעב תרצוע הלשממה ןיאו  ,םיפוכת ושענ תובשומ הצק דגנכ

 ,ה שדח הלשממל יוארכ הקזח דיבו היוטנ עורזב וללה םישעמה

 ,החומ ןיאו יבמופב תומלאל םיתיסמ ,ילג שירב האנשל םיפיטמ

 .םידירחמ םינמיס ,םיער םינמיס ,שנוע ליטמ ןיא

 +הבפה איה המ
 ער החפ :םירמואה ירבדל ןפוא םושב םיכסהל לוכי יניא

 והו אל ".תוחנהו תובוט תורזג -- בוט החפ ,תוער תורזנ =

 ץירעה ונוטלש ןיב המ -- ךכ ילמלא ,  המותסה הריחה ןורתפ

 + שרחה ירטנמלרפה ררסה ןיבו רימח-לורבע לש

 החפו החפ לכ -- בצמה היה ךכ םינפל  םנמא

 ך- ויתופוקה יתשו החפו החפ לכ :קויד רתיב וא ,ותפוקתו

 לש הפוקתו בל תומולעת ולגתנ ם ר ט ב תוער תורוג לש תפוקת

 ךכ ...בלה לא ליבשה אצמנש רח א ל תועושיו .תובוט תורזנ

 םימיל .םימדוקה םימיה ןיב ןיא .יכו לבא .רבעשל היה םנמא

 הכירצ הדחה .ךכב ןימאמ ינא ןיא -- +םולכ אלו םינורחאה

 .רתוי קדוצ ,רתוי ןוכנ ןורתפל
 יכ ,'ןוואל הפמ  תושיחל,ה יכ ,הזב םג ןימאמ ינא ןיא

 תא וריבעהש ןה  ונירצו וניאנוש דצמ ונילע תואבה תוירוטלדה

 םישרחה  םיטילשה ןיא םולכ .התעד לע השדחה הלשממה

 + םינרטקמהו םיניטשמה םתוא לש  םתוהמו םביט תא םיעדוו

 תוכלהתמה | ,ת ו ל פ א ה .תוירבה  ןתוא םיעדוי .םה ןיא  םולכ

 הכורא הרוה ש אגת תושובל ןהשכ הבחרלו ץראה ךרואל

 תולחוז הז ןעבוכל  תחתמו ,ןשארל השקו הובג עבוכ תושבוחו

 הזו ןכרה הזש תוירבה ןתוא + תוכוראה ןהיתורעש תולתפתמו

 האנק ערז ,סראו האנש ערז ןאוב םוקמ לכב עורזל ן ריק פת

 וערז = תמדוקה םינשה תאמ ךשמבש תוירבה ןתוא ,+ הפידרו

 תא ושע הלחת  הנוכבו תורחתהו האנש ,תקולחמ ץראב וערזו

 םילותקה םיברעה םה םיי אנ וש --- + תחתור תחלקל ץראה לכ

 "רפה םיברעהל םה םיכב יוא  םהינש ,םיטנטסטורפה םיברעהל

 עו ל ב ל העש לכבו תע לכב םינמוזמו םינכומ םתשלשו םיבלסוב

 םיקרוטה ,ץראה ינודא וניבי אל םולכ .םימלשומה םיברעה תא

 םירוחשה | "םהיבהוא, לש | םשחל ביט תא ', םיריעצה

 לעמ = ,"למרכה, לעמ םהילא םירבדמה ,םהידימלתו

 רשפא יא -- +האשנ העבגו הובנ רה לכ לעמו "ןונבלה,

 ' לכ תא יוארכ םיעדויו םיניבמ םיריעצה םיקרוטה יגיהנמ ;רבדה

 תא  םה םיריכמו * ,תונויפנב םיסונמו םה  םימכה | ,השענה

 םיכחמו םיבהואכ םיארנ ,םהילגרל ןיבמ םילתפתמה םישחנה

 ,,.וב םפרא תא וחלשיש ירכ ,ב קע ה הלגתי יכ ,עגרל

 תא םירדיח פ מ לארשי ץראב םירבעה םירכאה ישעמ

 , רשפא סולכ -- םיצורחה .םיאקימילופה תא  ,םיפונמה .םיגיהנמה

 .יקסנאילימפ השמ
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 ,אבצ אל ול ןיאש םעה ,ולשה םעה ינב ,םיולשה םירכאה---+ רכרה
 םעה תא ,רידאה םעה תא םידיח פ ממ ןילופרטמ אלו יצ אל
 --!?רבדה רשפא םולכ + תולודג השועו וינפל ךלוה ו א ב צ ש

 רשא תא  םיעדוי םיריעצה םיקרוטה יגיהנמ ןיא םולכו
 =- !תיקרוטה היצניבורפל ,לארשי ץראל םירבעה םירכאה ונתנ רבכ

 ץראל איבה רבכ ירבעה בושיה יכ. ,םיעדוי םה ןיא םולכ
 םיפלא תורשע יתש ,קנרפ |ןוילימ האמ מ רתוי
 ,םיליכשמ םירחוס | ,םיצורח םיעטונ  ,םירואנ םיאלקח שפנ
 םולכ % תיאפוריא היצנגילטניא לש ןוגה להקו םיחתופמ םילעופ
 ןוילימ יצ חמ רתוי יכפה ירבעה בושיה ינב יכ ,םיעדוי םה ןיא
 ודפי ,אפוריא .חסונב הדובע תורשל הצחמל בוזע  עקרק םנוד
 היצידרטהו תוארפה ,תולצעה רברמ ךותב דמח תואנ םישלש
 םג דוסיה תא וחינהו תואמ לו תור ש ע ל רחסמ יתב ,השבעה
 םילכוא םירבעה תובשומב יכ ,םיעדוי םה ןיא םולכ +הישעתל
 תובשומל ביבסמ יכ ,םימלשמ םילעופ םיפלא תשמחכ רובכב .םחל
 חוגג | ,ןבאהיתב םיברעה םירפכב םג  םיארנ וליחתה םירכעה
 ,לבוה ,תיאפוריאה השרחמה---תודשבו ,םיסדרפו םינג ,םיפער
 ןהמ שי  תוירבעה תובשומה ןתואו % השירהו הריצקה תנוכמ
 יפ םגו רשע יפ ,שמח ייפ תוכלמל תוינונראו םיסמ .תומקשמה
 ,םינפל .וללה תועקרקה ןמ הבוג הלשממה התיה רשאמ םירשע
 רשא קנעה בקיה םלשמ סמ המכ ,ץראל םירבעה אוב םדוק'

 ןומה לכמ הלשממה .הבוג םכמ המכו ,ומצעל אוהשכ צ"לארב
 תובשומב רשא םירכאה םתוא ליבשב ל"וחמ תואבה תורוחפה
 יניהנמ  םולכו + םירעב .רשא םישרחה םירבעה םיבשיתמהו
 ץראב םיקה ירבעה בושיה יכ ,םיעדוי םניא םיריעצה םיקרוטה
 םשל םירלי יפלא םילדגו םיכנחתמ םהבש ,ךונח יתב .תורשע
 רש פא יאו-- ןיא וללה רפפה יתב לכבשו ץראה תיחת
 ץראב האנקו האנש ערז ערוירשארתאףא--היהיש
 וםירהאה לש רפפה יתב תואמ הש עמכ השעיו

 םיעדוי םאו ,הלאה םירבדה לכ תא םיעדוי םה ןיא םולכ
 יפל וללה םישעמה לכ תא ךירעהל ועדי אל םנמואה --- םה
 +? םהל יוארה םכרע

 בושיה לע תוער םישחוכ אפוריאב :םידמוא שי
 יניהנמ לע םיעפשמ א פוריא מו לארשי ץראב ירבעה
 םיגיהנמה םיערוי .הזב םג ןימאהל השק םלואו ,םיריעצה היקרומ
 םייטרפה םהינינעבו ימואלה םדובכ לע ןנהל היקרוטב םישדחה
 אפוריא תוכלממ לכ אל ןה :דועו ,ברעתהל ש י א ל ונתי אל
 ורגתי אל אפוריא תוכלממ ןה -- הזמ .ץוחו .ונתער תושקבמ
 הכו הכ ןיבו .םידוהיל ןתאנשמ וא ןתבהאמ המחלמ
 לש לודג רפסמ רצק ןמזב הל שוכרת תיקרוטה הכלממהו
 ,ץראה לא םישדח םייח וסינכי רשא = ,םיבומ  םישרח :םיניתנ
 םימבו שאב | ואובי רשאו תיזכרמה הלשממל חכ ופיסוי רשא
 :בטיה םירבעה םיעדוי ןכ לע יכ. ,התומלשו הכלממה .םולש לע
 -- ,ונל האנש ובלב ןיאש ,דחא םעו תחא הלשממ קר םלועב שי
 תלשממ איה תאזה הלשממהו םיקרוטה םע אוה הזה םעה
 החונמב תויחלו בושל לכונ ינטותועה לגדה תחת קרו ,היקרוט
 בושל לכונ  ,םיחוטב םיימואל םייח  ,םיטקוש םיימואל | םייח
 וחכשי אל םירבעה .עצמאב קספנש ונתוברת ליתפ תא גוראלו
 תויחל םיקרוטה םילוכי המו םימיה לכ םיקרוטה םהל ויה .המ
 , דותעב םהל

 ונבושי ינב חתפל :תמאה לע תודוהל םיכירצ ונא .םנמא
 התע רע וראשנ םהמ םיבר יכ -- ץבור .תאטח י"אב שדחה
 םולכ לבא ,םיִרז םיניתנ תומש לע המושר םתמדאו םירז םיניתנ
 םישדחה םיקרוטה יגיהנמ םג. ,םיטעומ םימָי ינפל רע ,וסח אל

 ושמע םהל סג ןה (םה םצרא תלשממ ינפמ םירז לצב מצע
 :היחרנאהו - תוצירעה ינפמ  רותפמו הסחמ יתב םילוסנוקה יתב
 .תויצנורפב ושכע םג היחרנאה ,הקספ םולכו .ץראב וטלשש
 "ועומש םירבעה םילעופהו .,הקספ אל |, אל -- + תוקוחרה
 - ,םישדחה םיקרוטה םיגיהנמה אנ וארי ,וחיכוי לילגב םיגרהנשו

 או ושעי ,היחרנאה התואל ץק םישל תמאב םנוצר והז יכ
 / םהיתויכז לע ןגהל ידכ ,] י ע ל םייולגו ם יא ר נ ה םישעמ
 ץראה לא ואיבה רשא  ,תורה ינמאנו םיולשה םישנאה
 ו לכ ומוקי רחא םוי אל םצ וארו ,םתוברתו םשפנ ,םשוכר
 -- !םינמותוע םיניתנל 'ויהו ונלש שדחה בושיה

 ב תא ךפה רשא הבסה איה המ :םילאוש ונא ירהו
 וורתפ אוצמל םילוכי נא ןיאו + ונל דגנתהל םיקרוטה םיגיהנמה
 ,ראמ רע ונבל לע .םיקיעמ תוקפסהו .וז המותס הרחל ןמאנ
 וכפהנ הלשבו ,ה איג ש וזיא  התשענ אמש ,םיששוח ונא
 | .הויהל םיכירצ ויה ןוינהבו ןידבש םהה תובבלה ו נ ד ג ג .תויהל
 -- 1האיגשה האב ןינמ ץהאיגשה איה המ .ונדע ב

 ,וז הרמו השק הלאש לע ונל ובישהו ןתי ימ

 תועומשה םשור תחת ,הארנכ ,בתכנ הזה רטאמה ., תכרעמה תרעה

 ויה ושכע ררבתנש יפל ,תורוגה תושדחתה ד"ע "אמ ואבש ,תונושארה
 הלשמטה רצמ תוצרמנ תולועפ ד"ע .תועומשה . הברה תומווגמ וללה תועומשה
 החול עגונש המו , דוסו םוש ןהל ןיא ץראב בושיה  הדובע .דגנ תיקרוטה
 !'ע רברל רשפא>יא הנה ,היתורטמו תונויצה לא םיריעצה םיקרוטה תגלפמ לש

 ו'אכ ירבעה בושיה תלאשש חכשל ןיא ,הלוכ הגלפמה לש יללכו עובק םחי
 !תודמועה תוינידטה תולאשה ךותב ךכ. לכ בושח םוקמ ןיידע תספות הניא
 ונעב ונתרובע לעו וגילע םיטיבמש שי םג םאו  .היקרוטב קרפה לע ושבע

 ולא ,ללכב וניתולועפ ילגרל וא ונדצמ האיגש ווא ילגרל אב הז ןיא ,דשח

 \ .ךכל .םרוגה .אוה היקרוט תכלממ לש יללכה הבצמ
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 שב בש

 .אָיְמַפְסַאָּב םולָח

 פנוהע .ונילע וליפהש ,היצסניס לש שיבגלאה ינבא .ןיב

 הל אורקל רשפא .-- תחא ןבא שי * ,םינורחאה : םימיב \ םיבר

 ' .המש אימפסאו -- "הבמוב,

 החשענ וז .העונצ .תילותק הנידמ ,  ךופה .םלוע אימפסאב

 ונס  ,ןאקיטאוה תוכלמ לוע תא המצע לעמ תקרופ ,הפוצח

 .'תויחא,ה תאו "םיחאה, תא תבייחמ ,םירוזנה טלקמ יתב תא

 .חפדגמו תפרחמ ,תונומאה ילעב לכל .שפוח .תנתונ ,תולג .תבוח

 !םיתעה הנשמ ךורב ."הקתננ,  ,..לע חרבדמ .,רויפיפאה תא

 .רמאמ  ,תודח | תומרגלט --- "יבותבל  .הינרבוג - הכלה ו

 ,"לכב תיאנותעה הלהקמה לכ-- םינונש םינוטילפ ,םינזוימ םיישאר

 | '\ ותל לפונ אוהו הזה ןוגנה תא תנגנמ הלש םינושה רמז
 [ לש הו ןוגנמכ ,ונממ רטפהל רשפא יאו ,םזמזמו ,עמושה

 , תוירבה ןיב הרגתשנש
 םיפנח םהש ינפמ %הלאכ םינוגנ ינילא םילפטנ עודמ

 נא ומצע .ליבשב םייק >וה ,ףינחמ ונניא בכרומה ,בגשנה

 חל היהיש תובירצו ,וילא תכלל  תוכורצ ןה ןםינואה לע רזחמ

 4 ןיא םיפרגונופה תרחנו םילילחה-תובית  ירוקרק לבא  ,םעט
 . .הצור אוהש המ םעה ןומהל םישיגמו  ,םינברס

 .הקילבופל העירומ איה ,היצסניפה לש התדמ םג איה ךכ

 0% ,אילפהל ,בלה תא ךושמל לגוסמ אוהש המ לכ הלש

 |\!התעשב הרצל היִה ,אובת +השתכה אובת ,רחא עגרל

 + ואב םיחרופה סינועבצה ייִבּוכְז ייח הייחש י'פעא ,תמיק איה
/ 



 ...לכה ,ץרדץא לכה וב רשא םלועל האנ אוה הו
 ! ףארנוטו
 ךשמהמ רתוי ךיראמו .חפט חטשמ רתוי טעמ לכתפמש ימ =

 וא םינותעה וטתשנה +תאו המ :האתשמ םימעפל רומעי- ו[
 + תוירבה ומזש |
 ,הו ופנופ לא %אימפסא המדקתנש "תומדקתהה, איה המ |
 אלש ליבשב ,הנש יצח ינפל דוע יקיר יקוב וב םילות ונווש |

 שיש וז .ץרא + רומג קירצל היה םואתפ ,ריריפ תא ןוחל ה
 םג ,תורחא תויסנכ ינבו ,םילותק ןוילמ רשע העבשמ רחוו הו
 לש ץראל הכפהתה ,םיפלא תרשע ךרעל קר | ,תוירצונ ||
 חמש | םינש הזיא ינפל דוע רשא ,וז העשר תוכלמ %תונמו |
 הליל ןב התיה ,הקירמא םע התמחלמב ההלפמ לע םלועה %ע/
 סנה ,הזה אלפנהו זעה יונישה הרק המ י"עו + הקירצ תוכלמ |

 ומש תא םיארוקש רחא שיא לש ותוכזב % ולבוס חומה ו
 !םאחילאנא

 ערויה ,ינוניבה .ארוקה התא  ,"רבכנ ארוק, ,ךממ אתוממב
 לש הלודגה תסנכ ירייש תא ,רודה ילודג תא רתוי וא תחש
 ,לינרוטיא 'ד תא ,ייסניססירפ תא ,יוטסלוט תא  ,תומואה יומו
 +סאחילאנאק :םשה תא ךדועמ תעמשה --רנטוס התרנ א
 יררס תונשל ודיב שיש ףשכמ ,םלועב הזכ ףשכמ היה םנמוז

 +הזה םויה רע עדי אל שיאו ,תישאו
 -ולבופר םג ויה : רתוי דוע לבא -- ,אימפסאב םילרביל ויה = =
 שאר הטסאגאס היה ,תורוד הז ךא ,לומתאמ אל ויהו ,ם
 ; המוקממ זיזה אל .אימפסא תאו ,השע אל תואלפנו ,םילרנוז
 ארק ינוניב ארוק לכ רשא ,ראליטפאק אלימא | ,ראליטסאק הז

 גיתודא לע המ-רבד םינפ לכ לע וא ,ורמאמ תא וא ,וירפס
 .ונורשכב וילא .המודו וגוה רוטקיוו לש ורבח היה הז ראליטפש
 ודי התיה זא רשא תופוקת ויהו ,הנידמה ינינעב .םג .קפע אח |
 ! אימפסא---אימפסא הראשנ תאו לכבו ,דאמ הפקול

 תא שיגרמ ,איהש-לכ תרוקב  תשגרה ול שיש ימ לכ |
 הזיא חכב ערוי ינניא--םינותעה .םישועש (*עבאמ,) ה כאלמה
 ,ארירג היצסניס לש וא תולכס לש ,הפונח לש  ,ןוממ .לש--רחש
 ,תוריאמ םינפב הכלמ תא רוחיבו ,אימפסא תא תעכ גוצה "עשו
 ויהש ,רבכמ ועמשנש  םירוערעה תאו תואחמה תא קיחשהל יזע
 ריריפ .תא תימהל וז העשר תוכלמ הרזנש :ירחא ,הלודג הרע
 . ןיד .תיב תחמ

 ואל =-- םינוש :םיקפע  םג דצה .ןמ .םיפרטצמ: וז הכאלמל
 + תוינידמ תוגלפמ יק :ע םג ,ןוממ .יקסע אקו"

 ירשקב  תעכ  םידמוע .זנכשאב םילרבולה. םינותעה ,לשמל
 םה ,םימחלנ םהש ןויכ . זכרמה תנלפמבש םילותקה םע הממ
 לע תוכלה לש םילת ילת .שורדל ,הרקמ .לכב .שמתשהל :םינוכחנ |

 םינוכתמ .םה .ןיא ,םילותקה- דגנכ .הצאנ זיא וב שיש ץוק
 ,םרשב לאו םמצע לא .תמאב רבדה :ענונ יכו- -אימפסא' יפלכ למ"
 רבדב ךרוצ םהל שי +אל וא ,םיריזנ יתב הזיא םש ורנוסי 0
 היהשכ .,םינש שלש ינפל .תוילותקה לש הנולקב .ת ע כ דגנא%

 ןויער .הלוע היה אל יאדוב. ,זנכשאב םילוחקהו םילרבילה ןיכ פו
 יפלכ --- הזב ךרוצ שי םויה לכא ,הזכ .םיסכתב זוחאל םכל %
 .זנכשאב תורי

 ,םיעלקה ןמ םינפל םהש הלאכ םינינעב יקב :ונניאש ימ "=
 ויתויטנו וימעט םה המו  ,ארוק אוה ןותע הזיאב ןיחבמ ונניאש 0
 ןהב .תויולתה תורבפה | תאו תועידיה תא לבקמ | ,הז וע /

 : .ןחב .לשבנו : ,יניסמ-השמל"הנוזמ
 בשוחה .ןותעה--השרובו ,השרול .ןולרבמ- -אפרגה תכלוהו =
 םינותעבש : תועידיהמ .תצקמב : הענצב םנרפתמו | ,ילרבילכ

+ 

 ₪ 5 -= םלועה <

 יפלכ ןווכתמ  אוה םגש שיו אוה םג םנרתמ  ,ןילרבב םילרביל
 םילבקמ םש םגו ,גרוברטפל אפריגה תכלוהו ; וצראב  םיאנקה
 תוכלמל םיבורק  םהש םיאנותעה םימוחתה םתואב ןוצרב  התוא
 :ךרוצ ןמ ץוח שי ,ליעל רומאכו , (ךלמה לש ונתח אוה וסנופלאו)
 ול ןיאש  ,לשמל = ,ינקירמאה ןותעה ..היצסניס םתס םג תכה
 ,רמאלו ,רבדה תא םיוגהל ,ךכב קסע ול שי ,תכ"לשדקסע םוש

 שיש ,םתיוהכ םירבד ,םהס רמאל . רויפיפאב תמעוב אימפסאש
 וב ןיאש ינפמ קיפסי אל הז רבר ,אנוממד-אררדו ךוסכס הזיא
 ,ןמאי אל טעמכ רשא רבדה קר אוה שודיחה .לודנ שודיח
 הנניא הקירמא--אקוד ואל םינקירמא םינותעו .הרק תאו לכבו
 ,העורי הנוכת ןייצמ ראה םש םא יכ ,םוקמ םש

 לייטמה רקשה ץוח ינפ לע אציו לדניו דלונ הזכ ןפואב
 ,תילרביל .ץרא ההשענ אימפסאש ,םלועב תעכ

 + ןאקיטאוה ןיבו אימפסא תלשממ ןיב הלודג תקולחמ שי ,תמא
 לש | ןורחאה  ןוילגהמ ותלכשה לכ תא באושש ימ קר לבא
 תקולחמה איה .תאז יכ ,בושחלו תועטל | לולע  ,גאט .לרבה
 רבכ וקלחנ אימפסא תלשממו ןאקיטאוה ,הנושארה
 םירוגפ ויה רבכ םילותקה םירזנה יתכ ,םימעפ האמ
 -- םיעושיה ;'וכו .ורגפו ורזחו ,םתוא וחתפו ורזחו ,אימפסאב
 ירחאו ,אימפסאמ םישורג ויה רבכ -- !וממותשהו ועמש
 ,"וכו םוריזחה בושו םושרגו ורזת כ"תאו ,םוריזחה ןכ
 םימעפ הברה קספנ רבכ ןאקיטאוהו אימפסא ןיב ןתמו אשמה
 ,הלאה םיטהלה ישעמ לכ ויה םימעפ האמ .'וכו ןהונקתו ורוחו
 התוילרבילב וליפא :אימפסאו ,תוילותקה ןמ הררחתשנ אל אימפסאו
 רבד -- .תילרביל אימפסא התיה אלא  ,הילגנאל הכפההנ אל
 !ללכ ןוימד םוש ול ןיאש דחוימ

 תוערואמה לכמ םיקרפ ישאר פ"כע םינותעה וריכזה ולא
 תוערואמה לש םכרע רבד לע ןודל ארוקה היה לוכי יזא  ,ל"נה
 .שודיחה לש ודוח תא תוהקהל םיצור םגיא םינותעה לבא ,םישדחה
 ןאקיטאוה םינש ףלא הז יכ ,יארוב בשוח םימתה ארוקה :ירהו
 . םלועמ םהיניב העמשנ אל ,םינוי דמצכ םיבהאב םיסלעתמ אימפסאו
 קרו ,הקספה םוש ילב אימפסאב םיטילש  םייעושיהו ,הער הלמ
 !סאחילאנאק --- התע

 ,תוילרביל לש הלאש ללכ ןיא הלאשה רבדה רקיעב
 ןחכו ךלמ  ,ןוממ לש הלאש אלא = ,תויבימאברסנוק לש וא

 ,הפוקה לא  םיעיגמשכ קר ,םוקמ לכב הול הו  םיעייסמ
 =,םתוא ףקותו הלה אב |, תוחתפמה תא שפותו הו אב
 וצבק םירמוכה ,טינש תואמ הז אימפסאב תכשמנ וו תקולחמ
 ,םהיתוינומגה < תונוראב ,םהיתוזוחאב ,םתסינכ .יתבב בר ןוה
 יתבבו .תולוכסאבו תועיפשהו םיאצאצבו םהינמשח לש תויטלפב
 קר םה םילדתשמ ,ןבומכ .םוקמ .לכב םכרדכ .םישדקההו הפחמה
 םישוע םהש שי .םנוטלש תא לירגהלו םהיסכנ תא תוברהל
 תוקונית ידמלמ םהו ,הבורמ הקרצ םג  םהלש םמוחתב
 םילוקלק הברה םג שיש ןכומו. ,תומותילו םימותיל םיספורטופאו
 .היבוברעב םישמשמ | ערהו בוטה | לבא : ,תועישפו = תוליעמו
 םהש שיו ,תוכאלמב םג םיקסוע םה םיריזנה דוחיבו םירמוכה
 תוינונראהו םיסמה ןמ  םה םירוטפו ,המראה תא םג םידבוע
 ולעב ראש לע רבב אשמכ םילטומ םהש ךלהו ולב הדנמ
 םניא לוח לש םינמואהש שיו ;לוח םתונמוא םישועש תוינמואה
 תרהט לע םישועה םינמואה םע תורחתה תמחלמב דומעל םילוכו
 םהילע ןגתש ,הלשממה תאמ םישרודו רגת םיארוק םהו ,שדקה
 אימפסא .תוכלמו ,םנוהו םחכ לכ תא הלכמש = וז תורחת ינפמ
 אוה הבש תורצואה רשו ,םיכ ןורסח לש רעצב דימת היורש איה
 אלמל ןכיה תואצמהב וחומ תא .תולבל רמועו עבשומ ללמא םרא

| 



 ןיאל םיכוסכס רבכמ ולע וילע רשא רוטיה היה ה קורח א"
 ימצעב .אוה אלה ןאקיטאוהו ,ןאקימאוה םעו םייעושיה םע ץק =

 השוע אוה םגש ינפמ ,וינונ תא הנשמש ה ןוילימככ
 אלש םירויפיפא ויה  .לקימו  רימחמ  ,ריתמו רסוא ,הקיטילופ
 אלש םירויפופא ויה ףא ,םייעושיה תמכסה ילב םעבצא תא ופקנ
 םג ןאקיטאוהו אימפסא ןיב יחכנה ךוסכסהו . וז תכ לא בל ומש
 יתב לע תוכלמה סמ תלטה תלאש ,ןוממ ירקיעה ודוסי -- אוה
 תושעל אימפסא הצור = .תוילותקה תורבחה ןוה תולאש ,םילותקה
 ריוצי אל הזכ רבד ,תיתפרצה קילבופרה השעמכ אל --
 ,תושדח םירמוכ תורבח דופי רוסאל :הזל בורק אלא ,אימפסאב
 תחגשהל קקרוהל תוסנכהו תוזוחא ןהל שיש תורבחה תא בייחל
 ,תורחאה תויסנכה ךרד לעמ םירדג המכ ריפהל םגו ,תוכלמה

 ןהמ שיו ,םימעפ האמ ושרדנ רבכ הלאה תועיבתה לכ
 אל אימפסא תנוכתו ,ןתצקמ אלא ומיקהנ אלש שיו ומיקתנש
 :התע הנושתש בל לע תולעהל ןיאו ,התנתשנ

 אימפסא התיה ירה % תוירוטסיה תוריקחל רבדה ךורצ יכו
 תדרומ זא התיה איה\ ,השש םישלשו שש ינפל הקילבופר
 תא ךמת (יעישתה םויפ) רויפיפאהש ינפמ ,רויפיפאב יולגב
 + איהה הקילבופרהל אימפסאל הל התלע המו---תוכלמל םיסחיתמה
 .הנשויל הרטע הרזח רצק ןמז ירחא %תילותק תויהל הקספ םאה

 ,וסנופלא תוכלמ ליעית המ ,הליעוה אל הקילבופר םאו
 +'תילרביל, השעתשב וליפא

 הויא הבגת זא ,"תילרביל, וסנופלא לש ותוכלמ השעתשב
 הכאלמה יתב תרוחפ לע "הלבג, וזיא ליטת ,םירמוכה ןמ םמ
 איצות ,תושדח תורבח ודסיי אל םייעושיהש רוזגת ,םיריזגה לש
 -- הפינכ יתב םהל תונבל םה םג םיאשר םיטנטסטורפהש ,קח
 תוילרבילה תופוקתב םימעפ רשע ואצי רבכ הלאכו הלאכ םיקח
 בוטב, :ינא רמוא .התע סג ואצי- -םינפואבש בוטכו ,אימפסאב
 אימפסאו ןאקיטאוהש ,רתוי רבדה בורקש ינפמ ,"םינפואבש
 האמ וקלחנו ורשפתה ,ורשפתהו וקלחנ רבכש ומכ | ,ורשפתי
 ,םימעפ

 וזיא + "םינפואבש בוטב, םג השוע -וז המ החמשל לבא
 םיטנטסטורפל תושר היהת םא ,םלועל אובת השדח הפוקת
 *תוכריק, תונבל תושר םהל שי + אימפסאב "הכריק, םהל תונבל
 חצני ה! ןפואב יכו !היסורב "םייעושי, תורבח ןיא ;היסורב
 םוש-לש-הפילק לע בותכל יאדכ יכו + ישונאה ילרבילה ןויערה
 הב התיה אל ילמלא -- םיישאר םירמאמ םיפלא ט"פרת וז
 + הנידמ לש םילותקה יפלכ ןפוד תאצוי הנוכ ,ירמגל תרחא הנוכ

 + ללכ אימפסא תא םיעדוי הלאה םישנאה ןיא ילוא וא
 ןמוקמש  תיזנכשא תויטילופ תוזרפ ,םייטרופקנרפ ,םיינילרב תונוימה
 ךותל -- םיטחמ לש .תופוקב םיליפכ --- םיסיגכמ םה ,זנכשאב קר
 ,שפוחהו .תוצירעה ןיב תחא תקולחמ ןיא אימפסאב --- .אימפסא
 תיחראנא העונה תמאב שי הנ ולצר בב .ססוח לכה -- םש
 תוביבפ לכב ,תוילצוסהו תוינקילבופרה רגנכ --- דאמ הלודג
 םוש הל, ןיאש תדחוימ. העונת שי הני למ קב -- ,הנילצרב
 תעונה איהו ,סאחילאנאק םע אלו רויפיפאה םע אל ןינע
 העונת שי םיקפ א בה תונידמב ;אימפסאמ תוררפתהה
 ירעבו ,סולראכ = ןוד .ימימ דוע םימ םילר קה לש הלורג
 .םירומא לש העונת שי הנוריגו ואאבליב  הישעתה

 ,התע םתיוהכ איטפסאב רעל וראשי אל .םירבדהש יארוב
 שבלתו הרוצ טושפת וא ,היקלחל דרפתת וז  תוכלמש יאדוב
 תינבתה תא אצמתש רע םילוגלג הברה לגלגתתש יאדוב ,הרוצ
 לשו הישעת לש ץרא הנניא איה .היכרצל המואתמהו הנוכנה *

 הכרצ לכ תכנוחמ הנניא ,תיליצוס תושעה ןעמל הכרצ יד םילעופ

 לכ 2
 תפינכל הצראב  םיוצר"םיאנת

 - ןוא .,יוארכ הלש היצוטיטסנוקב שמתשהל לכותש ידכ
 ןיאו  .םילותקהמ ץוח תותד ילעב
 .םוקמ שיש פ"עא ,רכנה ינב

 א איה תעגונ טאררוקנוקה דייע .ןאקיטאוה םע תקולחמה
 ומ לע .םימ לש העובעבאהמ רתוי אל הלאה תולאשה קמוע
 טטנופלא ףלאו םיחילאנאק האמ .םי לש וקמוע לכ לא -- םיה
 'נ התעו רויפיפאה תא םיבבחמ רוע ויה הנש ינפל םא --
 הומשמ ודקרי .".לבעגאמ,ו "עססערפ עיירפ עיינ,ו ,ומע .יזגרב
 .היגלואיוארפו תודלי השעמ הז לכ ירה ,םישארה םהירמאמב
 'םע ןונע םוש םהל ןיאש ,אימפסאבש תויתמאה תולאשה יבגל
 : ,םיחלגהו םיצירפה ךוסכס

 הלאה ךכב"המ-לש:םירבדהש ,אוה ,רתויב .ביצעמה רברה
 :ו םעדוי םניא ,רייהועב ,ונינותע . ונחומ תא לבלבל םג םיושע
 :םינועה תנוכתב םיאיקב םגיא ,היתורוק תא אלו אימפסא תא
 .תערואמה לא םיסחיתמ םה עודמ ,םהימעטבו םייללכה
 ,ונמצע לש הקיטסיצילבופ ונל ןיא ,רחא ןפואב וא הז ןפואב
 'םירנוה תא רקבל הרוקב-שוח ונל ןיא = ,םימוגרה קר ונל שי
 ,וקר ונל שי ,ונמצע לש םינינע וליפא ונל ןיא ,ונתואר"תדוקנמ
 הנורעתה תפרש, ,"םידוהיו--התג, , ("ןעדוי יד ןוא,) םידוהיו
 אימפסאב תוערואמה, :םג םתרמאו ןכבו  ,"םידוהיהו---לפירבב
 , "םידוהיהו

 םורמאמ הויא לש רוסי לע תישענ תאזה תוישרפה תכימסו | =
 הלה, בושו ,('דח ונייה .תודהיו תוילרביל,) םילרבילה םינותעב
 ."בותכל הינרבוג

 (אבי .ףוס)

 . םיִבּוהְצַהְו םיִנְומְדַאָה

 , ה
 הלאש איה לארשיל םםחיו םיירומאה תלאש יכ ,דחכל ןיא

 וא וניתודלות ימי תישארב רבב :לארשי תודלותב דאמ הבושח
 םונא להאיו, - - ,םיירומאה תרבחב ןושארה וניבא תא םיאצומ
 ינלאב .ןכוש אוהו, "ןורבחב  רשא ארממ ינולאב בשיו אוביו
 .'טונא תירב ילעב םהו רנע יחאו לוכשא יחא ירומאה ארממ
 .י'תיהח מאו ירומאה ךיבא, :םילשוריל רמוא :איכנה .לאקזחיו
 תחנב םג יכ וישרש תא ירומאה הכה הרוהיב קר אל לבא
 הונגתו םיבלעשבו .ןוליאב סרח רהב תבשל ירומאה לאויו,. ףסוי
 .ר ירומאה *רמשנ, רשא ירחא םגו ."סמל ויהיו ףסוי תיב די
 רעה | ,"ןענכ, ארקנ .רחופה . לארשי םע יפב ורכז חכשנ אל

 וש וערונ םייחה תונפ ראשל עגונב לבא . ."ינענכ רבע, .ארקנ
 8 ,לארשימ םדא לי אל .םהב רשא "ירומאה יכרר, קר
 רשיד .אערא רב, ירוהי .לש וכופה  רותב ?הארומא רב,
 ,םשמ = ורפאנ = שוחינו- האופר ינינעמ הטכ א = ב"יק .תובותכ)

 ג ומכו ד קרפ ןילוח ;'ו קדפ תבש :הנשמ) ."ירומאה יכרד,

 ל אמק אבב) "ירומאה יכרד, לש תרופסת ינפוא ורסאנ
 8 קרפ, .ארקנש רחוימ קרפ הלאה םינינעה לכ .לע היהו
 ?שילאב  רמאנה .לעש ךכ : ידיל םירכדה .ועיגה :,('א ז"ס תבש)

 !האו המ :אחפנ קחצי .יבר רמא--'ה םשב םללקיו .םאריו.

 / +(א זמ הטוס) םיירומאכ םהל האר תירולב
 = ה לכרה וארקנ "ירומאה יכרד, םשב יכ ,רברה תמא

 . היבוט רב
--7"7--- 
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 < םלועה <

 ןורינב .ושמתשה רומלתהו הנשמה ילעבש ןכ .םג רשפאו
 ואבש ,םימורה תא םהל ריכזה הזה םשהש יפל "ירומאה, םש
 םעה רכזבש ,רבדה רכינ ןכ יִפ לע ףא .אשמו ענמנ א
 לש קיתעהו ירקיעה אשונה רותב ירומאה םעה ראשנ יונ
 לדבנ הבר  תורבבבו טעמ טעמ קרש ,המור ., ללכב "וש

 יכרד, ורזח וז  הלדבה .רמג רחא וליפאו ירומאה  לעמ
 ,לארשיב םעפב םעפכ ורוענו "וו
 "ירומאה יכרד, ורבע רציכ :םיערוי ונא ןיא ןיידעש :אלֶא =
 אלא ורבחמ רמול םדא: ןיאש קפס ןיא הנה יכ -- ץלאוא
 המשנה ןיא ,ותמשנב איהש לכ הזיחא םהל שיש םירברה ו

 הל םירז םהש םירבד הכות לא תגפוס המואה לשו ריחה
 םהיתובא ישעמ לע .ורזח "הרזעל םירצמ םידרויה, הלא רקע

 ירפסמ, .םימיה רבכשב המואה ךותל וטלקנש בר בדעה
 -- ראות תפי ינב, ילגרל לארשיל ואב "תירולב ילדנמו ₪

 ןיגהונ ויה ךכ .ךותמו .,.המחלמב לארשי ישנא וחקלש מ
 םיליחתמה .('ב ו"ע  ,ןישודיק י"שר שוריפ) --- םירכנה יט
 הואת וואתה, םה ."וברקב רשא ףופפסאה, ןמ רימת ויה הושע
 הפוקתב לארשי תא םיאור ונאשכ ,"לארשי ינב םג וכניו ונש

 םילודגה תא וא תוינויה לש | תוינוציחה ירחא םיטוהל :קע

 ןיברק ןוניאד, . ןוי ימכה תאו "תפי לש ותופיפי, תא םחנמ
 תמשנ ןיב הברוק וזיא \ םיריכמ = ונא --- ?אתונמיהמר חוו
 ."ירומאה יכרד,ל .ןידה .אוהו . ןוי תמשנ ןיבו לו

 יכרד, אלא "ירומאה יכרד, ןיא הלעמל וניארש ומכ םלוא
 ויה םילילא ידבוע הלחתמש, ונערי רבכ ירהו ללכב "חוש
 "תויוגה .יכרד,ו "םילילאה תדובע, םא אופא אלפ המו "וע
 ןיד + לארשי תודלות לש תומודקה תופוקתב םעפב םעַפנ וו
 םג םא לבא ,  דרויו בקונ אוהש תולחנתהה ינירמ א

 ידבוע, םג ונכותל וברעתנ ."םילילאה ידבוע, וניתובאמ ץוחש
 קפס ןיא -- ללכב ןיממע העבשו טרפב | ירומאה ערזמ

 ןבומב אל ףאו יתומכה ןבומכ אל הלורג התיה אל םתעשה
 המחלמב רבא לודגה םקלחש יפל --- יתומכה ןבומב ,יתמוו
 ףוגב לכעתנ אלו ררבל ןכשש קלח רוע היה ןוטקה םקש
 ךלהו הנפ, אלא לארשי ץראב ללכ ראשנ אלש קלח דועו העוז
 לודג קלחש יפל -- יתוכיאה | ןבומב | ."ישגרגה, תמנה '
 תרות יפלכ הרשי האחמ אוה הנשמה ןמ וליפאו הרוהה )
 התוא לטבל הדעונש השרח הרות איה ה?לכב תודהיהו .,יוזמא
 ונניא---ושבע דע ותוא םיעדוי ונאש  יפכ---ירומאה הקיתעה הוז
 םיבוהצה לש אל וליפא ,הארנכו -- המואה לש ימשגה בוח\
 קלמעמ אל ,באומו ןומעמ אל .הלש ינחורה באה אלו - א
 אצי ,םהרבא תירב ילעב ,ארממו לוכשא רנעמ אל ףאו ,פ%

 חורה תא דילומה אוה ללוחמה אוה וניבא םהרבא ,הטואז
 .המואה לש רשה תא י(8עועווטפ דמסזסמפ) ומ
 ונחנא ותוא --  וניתודלות ונפוא עינמה חורה תא לני"
 ןיב  תורזה .תוחורה לכ .וענכנ וינפמ רשא חורה תא ,םשא

 תוחור .רשי-יא עגמ ידי לע ואבש ןיב ,רשי עגמ ידי לע '
 ,המיו המרק הבגנו הנופצ ךרד ןהל תוצדופו םלועב חמש
 החורב אולכל תעדוי איה ,םלועב הלש רש הל שיש ,המואה *
 קפסלו התרשל םידבעל ןתוא שובכלו תובשנמה תוחורה תא"
 תא םישי םוש הפכב לשומה המואה רש .םיימינפה הינו 1
 תומכתה לכ תא ,םירכנה ידלי לכ תא ,תורזה תובשחמה
 .ולש .ולכיה ינבל "תופואלו תוחבטל , תוחקרל, -- ויו"

0 
 ןמ הנורחאה אנקפמה תא איצומ | ןשול  ןופ רקוה
 יפ לעו ,םידוהיה רבד לע | ושענש = תויגולופורטנאה תו

8 

-% 
 ה ןמ תישאר :ושכע לש םידוהיה םיבכרומ, וז .אנקסמ
 ---רקיעבו--תישילש ,םייתמא םש ינבמ---תינש ,םיירא ילוא םהש
 רדה ןמז רחאל לבא .,"םונומדקה םיתחה לש םהיצלח יאצוימ
 לודג ךרע תתמ רבכ הז יתלדח יכנא, : בתכו רכזנה רקוחה היב
 םידוהיה לש םירוקמה ןמ רדחא םה םיירומאהש החנהה לא
 לע םילבוק ונא ןיאש ונל אצוי הלעמל רומאה לכמ ."םיבוהצה
 ,היב רדה אלש הו לע אלא ,היב ררהש הז לע רקוחה ותוא
 םידוהיה אופא ואב ןיאמ :תדמוע המוקמב הלאשַה ןיידע םלוא
 ןמומ .תורחואמ תובורעת ירפל םתוא בושחל שיה + םיבוהצה
 + םיינמרגה םימעה ןיב םידוהיה ורזפנש

 , תורבסו תויאר הברה ןודיגי ןודיעי הנורחאח החנהה דגנ
 םיאצומ ונא םיבוהצה םידוהיה תאש רחא םוקמב רכזנ רבכ
 םינמרגה ברקב בר ןמז וררש םיזכשאה םירוהיה ןיב קר אל
 אלו ,םברקב ורג אלש םידרפסה םידוהיה ןיב םג יכ  ,םיבוהצה
 םיבוהצ םיאצומ ונא םינורמושה ןיב וליפא אלא ,רבלב וז
 ברקב םיאצמנ םהש ומצע רפסמה ותואב טעמכ  םינומדאו
 ,תוינמרג  תובורעת ירפ םיבוהצה םירוהיה ויה ילמלא ,םידוהיה
 ,םיינמרג ןיבש םיבוהצה רפסמ לא ךרעב ליבקמ םרפסמ היה
 אקודו ,ןכ רבדה ןיאש תעדל וחיכוה טרוי  ר"רה לש תוריקחה
 ,דאמ לודג םינמרגה ןיב םיבוהצה רפסמ םשש תומוקמה םתואב
 .םידוהיה ןיב ןטק והנה

 ןיב םגש רעשל שיש רחא םוקמב רכזנ רככ הול ץוח
 םידוהי םיאצמנ ויה לבכבו לארשי ץראב םינומרקה םירוהיה
 ונדוד ושע םג ויה םירצונה םירקוחה ירבדל ןימאנ םא . םיבוהצ
 תא םיאור םירכזנה םירקוחה .םיבוהצ םישנא ונכלמ דודו
 םימגרתמ םה ןכ לעו הלודג .רתויה הרמב םיבוהצכ םיינומדאה
 -- שדקה יבתכב הלא ינש ונמתסנ הבש- -"ינומדא, הלמה תא
 ינומראהו הזה רברה ןוכנ תמא םא ,בוהצ--"דנאלב, הלמב
 ירח לכ תא :בושחל ונל שי זא יכ -- ורקיעב בוהצ אלא ונניא
 וארקנ םינושארה .םיבוהצל םיארומא הזיא םגו .אזוחמ ריעה
 "אקומס, םינוכמ ויה םיארומאהמ הזיאו םינומדא-"ירוחיג,

 תידוהי תפשב םעה ילשמש ,הרבועהל בל תישל שו
 הדמב םידוהיה ןיבש םינומדאהל םג םיכוהצהל םג םיפחיתמ
 (בוהצה תא :וא) םינומדאה תא, :תוירבה םירמוא לשמ ,הוש
 זומ (ןעלעג : רעדא) ןעטיור א) "רענ ונדועב רפסב בותכל ךירצ
 ןכ ירחא רקשי אלש ידכ -- ('ןעביירשרעפ טייהרעגנוי  ןעמ
 אוה (בוהצה :וא) ינומדאה, :ןכו .ויתורעש וניבליו ןיקוישכל
 המוד -- ("יאמר א זיא (רעלענ א :רערא) רעטיור א,) "יאמר
 ינפמ רמשה, :ןכ ומכו ,יאמר אוה ןבל לכ :ירבע לשמל
 ' ! הזב .אצויכו ("ןעטיה | ךיז .ןעמ לאז ןעטיור א ראפ, "ינומדאה

 -- ."רעלהעפ ןייק טינ טכאמ  רעלענ א,) "העוט ונניא  בוהצה,
 -כירפש עשידיא :  ןייטשנרעב ץאנגיא) תואמרב יקב אוהש יפל
 .(רעטיור : ךרעו רעלעג :ךרע רעטרעוו

 םעהש ,תישאר :םירבד ינש םידמל ונא הלאה םילשממ
 ,הוש הרמב םינומראהו םיבוהצהל רמאנש ומכ םחיתה ידוהיה
 -ירוחש \ ובורב היהש םעה בלב וררוע הלא ןכ הלאכש ,תינשו
 ףיפוהל שי םינומדאהל ענונב .רשחו ןומא-יא לש םחי ,שארה
 ייבא רבכ ,םילשמה םתואל םדוקו לארשיב קיתע היה הז םחיש
 רכזנ) "אכמס רב ואל -- אקמופ קחצי ,אכמסר -- ןיבא, : רמא
 .(א ה"ס ,תומביב

 םינומדאה םא : לודג קפסב לטומ רברה ןיידע ןכ יפ לע ףא
 רחא, :רועמ ןשלוצ .םרקיעב םירוחש וא םרקיעב םיבוהצ םה
 םירוהיה לצא  תוימימדאהש הקד הרעה םעפ ריעה  יריכממ
 = רברה תמאו ., "תורורחשה לש ההובג .רתויה הגררממ אלא הנניא



 :רמא אנינח יבר רבכ .תמאל הבורקו "הקד, הנה וז הרעהש
 אפפ בר רמא ןכו ,('א 'כ ,הרנ) "אוה םודא -- רוחש םד יאה,
 ןימ ואל ד,  י"שר שריפו (ןיימד תורוחשכ תומודא (םיבנע)
 א ג'ל ,הכוס) "או ה קורי

 ה

 בוהצה וא קוריהו .,אוה קורי ןימ ואל ינומדאה
 --תורירחשה לש הנוילעה הגרדמה אוה תוימימדאה םא + והמ ומצע
 תורירחשה \התוא לש הנותחתה הגררמה תובוהצה וא ןוקריה ןיאה
 +ומצע ינפב ןימ אלו המצע

 -- קמוסד אקוני יאה םא יל הרמא :רמוא | ייבא
 לפנ אל יתכאו -- קוריד .,, אמד היב עלביא אל יתכאד
 דוסי ונניא עבצהש יפל א ג'לק ,תבש) ...אמד היב
 םהבש ,םייחה יאנתל םכסהב הנתשמו | עעונתמ אלא דמוע

 לש תונוזמ יניממ  יולת עבצה | .םהירוהו םידליה  םיאצמנ =
 אספרכ אלכאד .., ימכוא ינב הל ווה--ארכיש איתשר, :םאה
 ירוחיגד יאה, : רמא אבר ,('ב 'ס ,תובותכ) "ינתויז ינב הל ווה --
 רבד ב ט'נ  ,תוכרב) אממיב ושמשמר םושמ -- [אזוחמ] ינב
 לע םייונב הלאה םירמאמה לכ יכ ,אוה רמאהל ךירצ וניאש

 .הביבסה תעפשהו תוחתפתהה תוקוחב הריהב הרכה דוסי
 שיש רברה תמא, :ןמטלו בתכ ,הזב רמאנש המל םכפהב

 -יריהב םיבוהצה םישנאה יכ ,חיכוהל תורבסו תויאר .המכ ונל
 יכו ,רחא ןומדק עוגמ םלוכ םיאצוי תלכתההיניע ילעבו .רועה

 ןיב םעפב םעפכ םיאצומ ונאש םיריהבה תורופיה םתוא לכ
 רשפא ןכ יפ לע ףא ,םימד תובורעתמ םיאב םיהכה םיעזגה |

 םיבוהצה םישנאה תא תוארל םיבייח ונא םיעוהי םירקמבש ,רברה
 ,שרח רבד אלו תרחא אחסונ קר םה ולאכ ,םינורחאה. ולא ויבש
 ידי לע ארבנ בוהצה ינמרגה לש ןומדקה עזגהש קפס ןוא
 תולוכי .תורחא תובס םג לבא | .תיימילקאו תייצרא .הרירב
 (\1עזמוגמטפ) הרתי תוינונבל ,עבצה רמוח תוסנכתה דעב רוצעל
 וליפא ,םיהכה םיעזגה לכ ןיב םג תואצמנ רעשה תוימומדאו
 תויננבל יכ ,רבדה רשפא ןפוא לככ ,םידוההו םיורגינה | ןיב
 םיבר םישיא לצא עיפות | ,יגולוטפ ןויזחל הבשחל ןיאש ,השלח
 ,תולחנתהו תוגודזה ידי לע טשפתת םגנו רוע תועודי יתלב .תובסמ

 םיבוהצה םידוהיה ןמ ,לורג קלח יכ רעשל םידי שי ,אמגוהל ,ךכ |
 טושפ אוה אלא  ,םיגופצ םיטבש לש םימד תובורעתמ אב אל
 היגולופורטנאה) | "ומצע יתחה עוגה לש תרחא אחסונ
 , (תיינידמה

 הלאש איה ילארשיה עזגהל ופחיו "יתחה | עונה, תלאש
 קר התע תעל ריענ . המצע ינפב .ןובלו רורוב .תשרודה .חהחוימ
 עוגה, המ :"ירומאה עזגה,ל הושה רצ שי "יתחה עזגה,לש ,הו
 הזמ תוחפו תיחטש הרכה אלא ותוא םיריכמ וגא ןיא "ירומאה

 היאר וידימלתו ןשול ןופל .שי םא ,אוה ךכ "יתחה עזגה, ףא
 אלא הגניא לארשי םע לש ירומאהו יתחה אצומה לע םתמישל
 אלא  ."תיתח ךמאו ירומאה ךיבא, :םילשורול .איבנה תרמא
 עבראב םהיתודתי וכמתי םירכמנה .םירקוחה םא ינא ,המתש
 אוה ,ארקמה ןמ תודע תובגל אבש ימ ,ארקמה לש וללה תובת
 ,ירמגל .תורחא תואצות .ידיל אב

 ,(אובי .ףוס)

 ,קילאיב נח

 .םָעִדיִריִשמ
 ו

 , חרק-תּורצוא ול שָי יִנולָּפ
 ,ינומלאְל תוכמ רַשָע

 א הבוגר נכשל
 ,ןק  תיִנָבִת לָהא .םַאייִּכ

 ,םינוי שש ןקבו

 ,הָמִתַש תחא ,הָרוחָש תַחַא
 ,אָמּוג הָיִחְלַּב שי--תחא
 = !שַאְו ּד- תַחַאְו תַחַא |.

 - ששח לָּכ בַהָאָי אל יִמ

 ,אָמּוס וא אוה םֶלּוג

 ,ןוטידנוק ןיי ול שי יול
 ,לָצְּב תפלק יִנומְלאְלּ

 שי לש .סוּכ ואְחִּת םֶא ףא

 7 שַבְדָּב תויִחיִּפַצ םַע
 !לַצַע ,הָרּובְּד לֶא ךל

 יקנו חצ ,ןטק הָחיִב
 ,םֶחְמ ץצונ ,תיִחְלָצ חַרְו

 ,שָש תולָמש ,הָכַו הָפִמ

 = שא יניִע םַע שבְר יקיקר
 : ,םֶחיִר ּונָתַי דַחָ

 ,המלשל שי םישנ ףֶלֶא
 = ,תַחַא י'הפלק בּולַעָה יל

 ,אַטח יל לֶא בשחי אעלַא
 טָא הָרובְּדתיִּב לֶא הלל

 ,תַחנ ףכְאלמ עּכְטָאְו
 יקבי יּאְרִי ףא
 :הָחַמָש תַעּורְתַב שש .םיֶנוי

 ,בָג לע יז ,ףתַּכ לע רו
 -- םָריבְהִע לר ל
 .אָחְמִמ ףּכ ה

 וו
 ,הָבּומ בא ימל

 ,תיִלָּנְרִמַה יִמָלּ
 תעְּבְצֶא שש יִמְלּ

 , תילאמשה ודב



 ,םיִתורַבַּכ תורוחב

 ,תולְְָּמ =- םירש
 ,םיִתְובְע -- תופְלָחַמ

 זֶליקפִת .תושרוד .ןֶהְ
 ,לַעַּב ןֶַה .תועְבּותַו :

 ,הָלְמְש ןיא ןֶרְלּ
 . לע .ןיא ֶלהְלו =

 לָּכ ןיב ּולֶאְכ

 ממ רַמ
 .אְָדְַה םֶפַּכ לֶאְו

 םיִאְצויְו םיִאָבּ

 -- םיִנָתָח .םיִאְּב בושו

 יוד בל םפוסְבּ

 ,.םיִנָּפִפִתְשבו .

 ,'דובְכ.ַה .ליטמו

 ;הושו .ערנניןיא
 ןחְלָשל המ

 .הָמל ָמְלְטִמ
 -יחּופַת הַמַה םה

 ,םיִרּופְפַה בחזה

 םיִמָלָאָה םיִדְעֶה
 ,םיִרומשיִליִלְּב

 םיִנָטָּבה םָה םָהְ
 = םָיפְּב םיִדָמַשָה = <
 " הלחי ירו

 . םַניִא דוע םיִנָתַחו

 , ופלחַי םירוענו

 = ילָנָש לע הָנָעְו
 הָריִכָּבַה תורעשְב

 . הבל ץיִצָת רָבְ
 בָהָזה יחופ

 ,םָחְל םנ ,םֶחיִר ּּפ

 = ּעיִלְתַה םיִנְבַה

 .םֶחְמַה שְָבִמו

 ":אינונק שי םירָוחַּבַה

 < א ,ןמאפ לא אָוש תוחָטְבַהְּב

 : לּומּו למ ,ןּכ
 ,תיִלָגַמ שי הול

 תיִשָש עַבְָא ה
 ,תיִלאַמְשַה ודי

 -= = 7 תונָּב שלש יִלְו

 וז.
 = עַבְרַא ,שלָש ,םִותְש ,תַחַא
 !הָבירַחְּב-הַשֶא ףָל לא ןימוה

 ,רָחַאִּת .לא ,הָמָהַמְתִת לַא
 ,רֶחֶא ךֶמָדְקי אמש

 --יִמאַצַמ שבֶד יִכָא ףַא
 .יִתָפְשּו יִּפ לֶא אָב אל דא

 :הָנָמְלַאָל ּויָה םִיֶש
 .הָנֶבְל .ּתחַאָו הָרּוחַש תַחַא

 ,תּויִלְנְרַמ -- תומָלָע אל

 ,תויפיפיו תּואָנ תודרפ

 - ןָהיִנָפ הָאְרָש ימ יִרָשא
 .ןָחיִתְש יִתְבַהָא יִנֶא

 ,רַתופ ןיא ךא ,דינמ ןיא ךא
 .רֶתוי יִתְבַהָא ןֶקְמ יִמ

 ,הָמַּכ עַדֶא אל .תַע הָרְבַע

 יהא ,הסדמת

 - ןָפְטַחְו דשה אָּב םאָהַּפ
 .םָפָש-לַדְג רשו תיִרלְּבילֶדְג דש

 ,םֶלג ,יִּתְרַאְשַנ ינו
 .םלועה דע ןקז קור

 םיִרָעְנַה לָכְל אַ
 : םיִרָשיִמּו לכשה רסומ

 - עַבְרַא שלש ,םיְִּש ,תַחַא
 !ּהָבִרַחְּב-הֶשֶא ףְל לֶא ןימָוה

 ,רַחַאְּת .לַא ,ּהָמְהַמְתִּת לַא

 .רַחֶא ףמְלקי אמש
 ו



 ,םיִבְכוכְּב חַטְבֶּת לא
 = ;םָה םיִפְנְחַו םֶַה םיִאָמַר
 ,םיִבְָגְבְש םיִבָּ

 ,יִל .בֶפוכ הָלְנִנ יִרעָנַמ
 ,הָצְרְק וניִע יִתיב למ

 .לַעַמ יל חלש תוכְרְבּו

 .ּהֶצְָא בה יה פע
 ,יִל .זַמָר םיִמּורְעןיעְב

 - ,תומָלוע י"'ש ַחיִטְבָה
 ינָא שָר הָּתַע דע ,הֶאְרְ

 . תומָרֶא לע ןָּכְסִמו

 ! וָפיףעפע ,ןויְלָע בכופ יא

 ?יִנַתִמַר טודמ
 אל לּומְגַה הָיַא

 ?יִנָא יִתְנּומָאְלְ

 ,חַא ,ןַמָאּמ לא .אָוש תוחַטְבַהְּב
 ,םיְִכוכב ,חְָבִת לַא =

 7 םַה .םיפנחו םֶה םימורע
 !םיִבְְָבָש םיִבִָ

 .רֶז םֶלועּב

 ןיבו םיריכה :ןיב :ךומנ לספס .לע .חרענה הבשי ףרחה לכ

 הילגר דעו השארמ קשב ומכ הפוטע איהשכ ,ןוררסמה חתפ
 ,היתועורז לע ץע רזג עשעשתו ,המלומ הוטמ לש ךורא שובלמ

 תחפטמ ןיעב ,הלאוגמ הבחס .דחאה והצקב ףוטע היה ץעה רזג

 לא הינמחר םאכ .ותוא .תצמאמ התיה הרענה .הבוב שאר לע
 -רזנ .אוה יח ;ולאכ היה המוד: ,ותוא תקבחמו ול הקשנמ ,הבל

 הרענה יתפש לע ךויחה עיבה הנובתו םייח ךכ לכ -- ,ץעה

 החיסה אל ,ראמ וב הקוסע התיהש יפ לע פאו ,וילע הטיבהב

 הגה לכל הבל תא המשו הביבס השעגש המ לכמ התער תא
 ,הילא תטבמו הינפ לע תרבוע המא התיהשכ ,העונת לכלו

 שיח האיבחמ הרענה  התיה זא קר .,רימת םישגפנ ןהיטבמ ויה
 ,המרע לש ךויחב םאה לא הפיקשמו ,הירחאמ ץעה רזג תא
 .,!ףטח בלכ .דוע ןיא :רמאל הצפח ולאכ

 התיה ךכ ,המא יטבמ תא היטבמב תשנופ התיהש ומכו
 םוש לבא ,תיבה יאבמ רחא לכ לש םהימבמ תא םג תשגופ
 --חרענל ויה תויוצמ ןניאש םיניע ,הטבמ תא אשנ לכי אל שיא
 הלוכ ,המורע  הלוכ ,תפקשנ  ןכותמ המשנו  ,תוחותפו  תולודג
 ,..וטיבה ,לכה הנה :.איהש ומכ המשנ ,היולג

 תא ריתפהל הלכי אלש רשפאו ,הרענה הצפח אלש רשפא
 המשנש המ םיניבמ םניא ,ךכב :םיליגר םניא םדא ינב לבא ,התמשנ

 . ןירפלויה .פ

 םילקהנ ויהשכ םיעוערזמ ווה םהיבצע ;םהילא תרבדמ היולג
 " הא בסהל ויה םיחרכומו | ,םבג תפלוח התיה הדער ,הטבמב
 עא עורפ קוחצ זא העימשמ התיה איהו .הרענה ןמ .םהיניע
 " קחשמה הל םיענ יכ היה הארנ ,וב עמשנ נעל הזיא םג
 קא .תצעונ התיה ןווכתמבו = ,היניעב םדא ינב זיגרהל -- הזה
 .םהב הטבמ

 < החתופמ התיה התיונ ,הרשע עבש תבכ התיה הארמ יפל
 " תא ןיעה ןמ תוסכל לכי אל ,קשל המרנש ,בחרה השובלמ םגו
 ',םיפמ העמשנ םרט םדא ינב ושלב הלמ םלוא ,התרזג
 " שלש קרו ,רברל הלכי אלש רשפאו ,רבדל הצפת אלש רשפא
 :ןה המ ןיבה אל שיאו ,הנושל רצוא ויה םילמ

 : ,,] א--א--ארק\ [:יהי--ירק'1ע--ע-::ערק
 \ " הפמ םיאצו\ הלאה תולוקה ויה םיכשוממו םיכורא

 קהו ,שחלב -- םימעפ ,רתוי םיכומנ--םימעפ ,רתוי םימר- -םימעפ
 תא ,החור תועונת לכ תא עיבהל הל ויהש םה הלאה תולוקה
 העימשמ התיהש שי ..הסעכ תאו הגוצר תא ,הרעצ תאו התחמש
 הורוב הריחי תבשוי התיהש העשבו . תוירבה ינפב קוחצ םג
 םילפאה ףרחה תולילב .,יארפ  ןוגנ הזיא הנורגמ אציש שי
 םיערוקו תיבה לע םירצ  ,תונחמ-תונחמ םיפסאנ תוחורה ויהשכ
 ,גנה לעמ .םיפערה "תאו תונולחה לעמ םיסירתה תא ףעזב
 < .החינמ הרענה התיה זא--- םפועמ-םעזמ תוטמו תודעור תיבה תונפ
 < תנשומ הליחתמו היכרב לא ותוא תצחול ,הקיחב ץעה רזג תא
 ' םעפו הלוק טירת םעפ ,ןשעה תבוראב חורה םע דחי ןוגינב
 :היניעו ,תקחושו תבשוי ,עגר 'הָמַדנ איהש םימעפ ..ותוא ליפשת
 " ,המרנ וא ;בוש עירת םאהפו םולכ תואור ןניאו ראמ תובחרתמ
 םימעפו ,הנועו העמוש  ,הילא רבדמ לוק הבישקמ איה ולאכ
 ףילחהל םג .ולאכ :,ץק ילבו ,ףוס ילב הנוגנ תא .תכשומ- התיה
 ₪ רכלתמ יארפה הנוגנ יכ וא .המרנו ,ללב ךרוצ הל ןיא חור
 ,םימעוזהו םיערה תוחורה לכ םילהקנ םלוקלו ,הבוראב הפופה תללי
 ..אוה תדחפמה ,איה החמש םא  ,הרענה הכובה ,ערי אל שיאו
 0 . תפצוק םא

 . יהו תיבה ישנא לע תלפונ המיא התיה וז העשב

 ,הרענל ביבסמ ופפאתנ ולאכ  ,תיוו ןרק ךות לא םלוכ םיסנכתמ
 = וםייח יללצ ,רבכ הז ותמש םדא ינב לש תומשנ ,תוער תוחור

 התוא םיוצמו הילא םישגנ ויהשכו ,רבכ הז רבא םרכז רשא
 ,רחא םלועמ ומכ ,ןחכ תוטיבמה ..היניעב םילקתנ ויה ,קתשתש

 .פתוצמ תאו םהילא הרענה הטיבה םיפלאו תואמ תונש רעבמ ומכ

 .התמשנ ולאכ ,היה המור ,הקספ אל הנוגנמו ,העמש אל

 ולאכ ,היניע ויה ףוס .ילב תוקומעו ,הומ ,קחרה ,קחרה תפחרמ

 הוו המשנ .ןהמ .הפקשנ וליאכ וא ,המשנה םג ןכותמ האצי

 . הנבומ אל

 . םשי  ,ץוחב םוקי :טקשו ,םתחונמל תוחורה ובושי רשאכו
 היגיע ויה שמשה ינרק. םע ,זילעה הכויח הרענה ינפ לע ףכת

 רג תא תחקול התיה איהו ,הל ביבפמ רשא םייחה לא תובש

 תקשנמו תקבוח ,הבל לא ותוא תצמאמ ,היתועורז לע ץעה

 :וילא תרברמו ותוא
 +.+! 8"אהאהארק ! עהעהערק 1 ידוחירק---

 היתפש לעו ,תוצילעו הבהא .תאלמ ,שגר תאלמ איהו

 /[עה רזג הל אוה בוט .רבח ולאכ ,היה הארנ .הנובת לש ךויח

 עבה תמאב | ילואו = ,וערל הניבמ איהו ,הערל ןיבמ אוה .יכ
 | ,הז תא הז םהינש

 0 תא םרא בסי 'יכו ,היניעב ול הבראו םרא רבעי יכו
 בש הל אוה  קיחצ .ולאב ,הקחצו--,הטבמ תא ושגפב הנממ



 .הנממ םידחפמ ₪ ויה .ילואו
 .הי

 שיא ,לכל היולגה תאזה המשנה ייח תא ערי אל שיא
 הרעסה ןיבו הרענה תמשנ ןיב רשא רשקה תא ןנה |

 .שמטה

 םיכחתוגנמ םדאה ינב תמאב

 תולק תוחור ,ףרחה תומי לש תופעוזה תורעסה ופלח |
 תא הפכ אשר קרי ,גלשה םמנ ,ץראב תובשנמ ולחה תומעוו

 הרענה בוזעת זא -- ,םימשה ןמ הרוא החלש שמשהו ,המו
 ,הצוחה תאצויו ,םיריכה ירוחאמ רשא ןטקה לספסה לע המוקמ א
 ,היתועוד לע ,הבחפ ףוטע דחאה והצק רשא | ,ץעה וע
 רימת תכלהתמ התיה היבא תיב תנג די לע רשא רהנה לצו
 תקשנמו ותוא תקבוח ,הכל לא ץעה תא תצמאמ ,בושו ךולה
 ןיכסהש ,םיעושעש רליכ ,ךויחב הביבס הפיקשמ םיעגרלו ו |
 וילע אלפתהמ ולדחי אלו ונממ םתעד תא םדא ינב וחוסי לנו <

 + רטת |
 ,דדונתמ הפוג היה בוחרה ןט הילא עיגהש לוק לכלו

 ,תוענה הינזא תא תנווכמ איהו  ,תרשיתמו תחתמהמ החיה שחמ
 .המ לשבו המ לע תערוי הניאו םאתפ הזגרתנש | ,ארפ הו

 םע הידי תא תשרופ התיה הינפ לע" הפעש רופצ לכ לאו .
 לש .ךויתב תכיחמ התיה בוחרב ץרש בלכ לכ לא ,ץעה לש
 בוחרב םירבועה םישנאה ינפבו > ,רבכמ רכמו ערומ לאכ הנו
 תופיסומה תועונתה ןה וזיא ,הערי איה . ןח תועונתב הפיתמ התה
 העונת לכ דוס תא ,הלינ תונב תורענה לככ | ,הערי ,ןח ל

 ולאכ ,הינפ לע רבועה שיא ינפמ הסנ התיהש שי .העונ
 התיה ןכ ירחאו ,הצר התיה םירחא םירעצ .ותא קחשל הפ
 זאו *ףדור ךניא עורמ ,ונ :ןוהמת לש טבמב הינרוחא הטונפ
 ולה ןיא יכ ,הל המדנש רשפא ,רחא דצ לא הצרו הנופ התה

 שי וא .אוהה רצה לא ץורל הצור וניאש ינפמ הירחא ףזו
 סוניש הצפח וליאכ ,שיאה חכנל ץורל םאתפ הליחהמ התיהש
 .ףדרת איהו ,הינפמ אז

 המדנ יכ ,הינפמ : םיסנו םירהממ ויהש :שי םירבועה :ןיבו = =
 איה הנוכנ ולאכ ,הרענה יתפש לע ףחרש קוחצה יפ לע םו)
 התיה ,הינפמ שיאה םנ היה אל םאו ,,,םהב די חלשל תמונ
 וחור תא תצמאמכ | ,ןיע תצרוקו ,םיפכ .תשרופו קוחרמ תומע
 התיה םיסנה ירחא קר ...םולכ ןיא ,אנ ברק .ונ :תאוק
 : תוצילעב תארוקו תפוז

 !ו--ו--ירק ! א--א---ךאק --
 תלחתמו ףכת םתוא תחכוש התיה םישנאה ומלעי רשאכו

 בוחרה היה קיר םא ,םירחא םיבשו םירבוע םע שדח קחשמנ
 ולאכ .היה המור ,ץעה רזג תא קשנלו קבחל הבשו --- םזו
 םויו ,ץעה רזגכ םייח ילעב ,תומהבכ םדא ינב ,הל הוש לגז
 . הלימ

 שיא ,םימשה עיקר תחת םימיכ הלבמ החיה תולילה תא
 םיוורח .ביבאה .תוליל .םתואב ,תוליקבו .הנשי איה יתמ ,ערי

 תורואמ דגנכ תקחיצו תולוחמב תאצוי הרענה התיה ,חרוה רו
 : . הלילה

 םייח חור לכ ולאכ ,הקומע הנש תימודב העוקש הריעה =
 העות הנבלה קר .םיללצב םייובח --- תובוחרה = ,הברקמ האו

 תאצוי הרענהו ,אוה םג העות ירוא | ביבס  תערוזו  םוומ <
 תסכעמ איה .תוריהמב =, הדגנכ = קוחצ תועורח * תרזפמו .תולוחמכ |
 היתועורז תא ,התיוג תעעונתמ םהיפלו ,םידודמ הידעצ ,הילגר תופכנ |

 המירמ איה  ,הידיב תקזחמ איה רשא | ,ץעה רזג תאו  תויוטיח
 המוקמ לע רמעה .םאתפו = ,הל .עודיו דֶחוימ טקאט ופל הרירש

 11 . 39 םלועה <
 = ההההה וחמצמב לאלו צט-ס- א-ה נצבב ב-5 55 אר כ ה גסה בע כבל מ דלדב בא גכבטש בעול

 שירחת עגר .הבל יקמעממ אצויה לצלצמו םר קוחצ לוק עימשתו
 ...תבשקמו הנזא תא הטמ ,הימוד

 היניע ,הלהצו העורת לש קוחצ בוש עימשת םואתפ
 =-הדשה רבעמו ,הדשה יבחרמ לא קחרה ,קחרה ,החכנ תורישימ
 ןיב םש ולאכ ,היה המוד .רעיה לש כעה לצה לא ,האלה
 הטעי םסק ומכו .קחצת הילא רשא ,שפנ תרתתסמ םיצעה יכבס
 םלוע לש םירחא םייחו ,םימלענ םיחיכשה םייחה .הלילה תא
 שיו .,,ביבסמ רשא תודשבו הריעב הישנה ןמ זא םימק רחא
 ,םורע ,הנושמ רוצי הזיא הרשה רצמ אבו טעמ רועש ,המדנש
 תובע םיתפשו ,תוכרא ,תוכרא וירי ;  וחצמ לכ תא הסכמ רעשו
 ברקתמו .קחצמ אוה הנה ,םינומדקה םדא ינבמ רחא---ול תובחרו
 ,היפכ תא תשרופ איה וילא ,הארק ול רשא הז אוה הנה , הילא
 ,..היתועורז תוחותפ ותארקל

 --,הרענה יניעל שיא םיללצה ברקמ וז העשב הארי יכו
 ,אוה הז ולאב ,תוחותפ תועורזבו ןוחצנ תעורתב ותארקל הצרו
 תורורה יקחרממ הארוק איה וילא ,השפנ ההמכ וילא רשא
 ,ץראה ןמ רככ הז ותרכנו ומתש ,םינומדקה*

 ןהיקמעמב הנרתסת אל המואמ רשא .הרענל זא ויה םיניעו
 םישנה תוטיבמ הלאכ םיניעב ,לכל הלגתמו אוה הלוע ןהב רשא לכ
 . לובגה .םלעי זאש ,ורחי ןתמשנו ןתיונ ימורעמב תושבכנ ןהשכ
 ךות לא אוהה ענרב טיבהש ימו ,ורבחל םדא ןיב לידבמה
 ,םוהתב עקשנ ביבסמ לכה ולאכ ,שיגרמ היה ,הלאכ םיניע
 שדחה םלועב אוה דיחיו ,םמושו רז םלוע ,רחא םלוע ךותב אוהו
 ,ייםלועה וילע רגס ,..םלועב רתוי םולכ ןיאו ,ותא הרענה קרו הזה

 היה הז ,הרענה לש הקוחצ םאתפ קספנ תולילה דחאב
 ,םתמישנ תא ץראהו םימשה םירצוע זאש ,ץיקה תולילמ רחא
 תועבצא הצק לע םידעוצ םדא ינב ,עעונתהמ רהמנ ריואה
 ץראה ינכוש לכשכ הלאכ תולילב ;שחלב םירבדמו םהילנר

 םיבוט םיכאלמו ,םימשה ירעש םיחתפנ ,הקומע הנשב םיעקתשמ
 .הנבלה רואל םיקחשמו הצרא םידרוי םיטקושו

 .--ללוע .לוק ,םינגה יצע ןיב עמשנ אל רופצ לש ףוצפצ
 הרענה קוחצ קר .רגפמ לע םירוגסה םיסירתה דעבמ עיגה אל
 תוחורה תא  ררועמו הלילה לש תינינחה הימדה תא תיבשמ
 המשנ קוחצכ ,הקוחצ היה זיגרמו רז .םיללצה .ברקמ םיערה
 התנפ .התדלומ תא תאצומ הניאו תשקבמ ,רז םלועב העותה
 לאמש לא הצר ,שיא האצמ אלו - - תושורפ םידיב ןימי הרענה
 הקוחצ 'לוקו ,הלאה תועורזה לא לפנ אל שיאו-- תוחותפ תועורזב
 הלתפתה ,היריב הזח תא הצחל איה ,קסופ וניא זיגרמהו רזה
 קוחצה אלא  המלועב הל ראשנ אל םולכ  ולאכ ,קוחצמ .שחנכ
 : רבלב

 ,םפשו ןקו לעב םיללצה .ךותמ אצי .זאו
 טיבהל -איח .תצמאתמ ,וינפל  רמעתו ץרתו  הרהמ .הרענה

 וירחאמ דמעתו התנפ ,הנממ וינפ תא בסמ אוהו ,ויניע" ךות לא
 < קחצתו היכרב = לע ,הידי תא .ךמפתו התמוק הפפכ  ,וינפלמ בושו
 הקיפפה ,תכלמ שיאה רמעש עגרבו .,,החכ| לכב לודג קוחצ
 . וינוע , ךות לא קומע ,קומע = רדח  הטבטו הקוחצ תא םאתפ
 ,בוחרה עצמאב לוחה ךותכ ותחת בשיו ,היניע ךות לא םג אוה טיבה

 תא .  לגרו רי עינה ילבמ שיאה בשי ץראל ררומ שארב
 הבשי הרענה ,הילגר ודמע וילעש לוחה ןמ ערג אל וטבמ
 ,תונחוב םיניעב וילא הטיבהו םינטק םידלי תבשכ ץראה לע ודגנ
 תמאב אוה הזה ,חכוהל הצפחש רשפא .היניע ךותמ ףקשנ בצע
 והקיתש לע הל .רצש רשפא ןהשפנ ההמכ ול רשא ,שיאה
 החנאתה הרענה .,הנַמִמ ויגיע תא בסמ אוהש לעו תקסופ .הניאש



 הנורחאה םעפב -- םֶר  קוחצ =

 ,השאר תא | דרותו = ותומכ .ץראה לע  הבשי ,המר | החנא
 .וקיחְב המשי ץעה רזג תא

 התלנ -- שרח .העיבה- -,.,ע--ע--ערק | ! א--א--ארק --
 .הבלבש סומכה דוסה תא :וינפל

 טיבה .הכובמב ,ושאר תא ףפכ חור ולאכ ,שיאה דער
 לא הנפ ררומ ושארשכו םיתלצעב ומכ : וילגר לע םק ,םידדצל
 .הנגה רדג די לעש םיתובעה םיחישה
 ..םיללצה ןיב ומלענ םהינש .וירחא הכלה

 הלילה ימסקמ התע ירוענ ולאכ ,םיחישה .ושחלתה שרח
 האצִי םיננעה תחתמ ...םיחישה ומלאנו - עגר ,םהילע  םיכוסנה
 עצמאל האצי הרענה ,המסק תא םהילע הכפש בושו הנבלה
 תדבוע ילאכ היה המוד ,הרואל שרח תולוחמב בבותסתו .בוחרה
 .הלילא חבזמ ביבס שרק"תולוחמב תאצוי םינומדק תורודמ .םילילא

 ,תועות ויניעו ושאר תא וידיב ךמות םיחישה ןיב בשי .אוהו
 םידעצ ול ךליו ץראה לעמ םק קוחרמ םילוננרתה .תאירק לוקל
 הרענה .. . ףוחאל טיבה אל תחא םעפ ףא |; וילגר ודעצ םינטק

 תענכנכו הרענה המק

 דע תנלל ותוא הנתנ ... רוע היהי המ :תלאושכ וירחא הטיבה"
 שיאה לבא ,וירחא הצר זא , הנגה לש רדגה תנפ תא רבע רשא
 לכ לא הציצה ,םיחישה ןיב השקב הרענה .רוע הארנ אל
 ילוא ,הינפ לע ךוסג היה טקושו זילע ךויח ,ונניאו --- תונרקה
 ,אוה קחשמ יכ ,הבשח

 ,וילא תארוקכ -- ,טאל הבשמ -- 1ע--ע--ערק --
 ,הנעמל התכח ,טעמ הבישקה
 תא הרישיה הרענה ,םיחישה ןיב עמשנ לק ןואש הזיא

 .ןואשה עיגה פשמ רשא םוקמה לא שיח היניע תא הבסה ,התמוק
 האצמ ולאכ ,החמשבו רתוי םר לוקב הארק <-- 1 א"רדק --

 !ךיתאצמ : השקב רשא תא
 העימשה ,תאזה האירקה לוקל םנ שיאה בש אל רשאכו

 ' תבשק ןזא טתו הזה הלילב
 ,.אב אל אוה לבא % הנושארבכ םיללצה ןמ שיאה הקוחצל אצי רשפא

 בוחרה ינפ לע רבכ וחטתשה ,רקב יללצ ,םיצומא םיללצ '
 םסק רפ .םיצעה תא בבודיו) הרשה דצמ בשנ רירק חור
 :הצחלנ הרענה .ונוטלשל ריהבה םויה בש ,הלילה לש ןירותפמה
 . ןוננב הלוק תא הנתנ ,ןגה רדג לא .הבגב

 ךשח ילב התרמז הכפתשה שגר .תאלמו תישירח ,הגונע
 .העמשנ הב ררומב םיכפמה םימה .תימה ,תיארפ הניגנמ .התיה וז
 רשפאו ,הל הדבאש שפנ לע םיעוגעג תריש וז ההיהש רשפא
 ,..קוחרמ הל ונע ןהינקמ םירפצה .רלונש ריעצה םויל ללהו חבש

 ,השושמ היה . לודג .הנב תא הרענה הדלי .ךכ הדרשה תוחכ
 .הדש תא קניל תונטקה םיתפשה ולחה רשאכ

 ןנובתתו הרענה.  הארק--, ,1ע--ע--ערק 1י--י--ירק
 !לבתב תואלפנ ,וטיבה :רמול הצפח ולאכ ,הלהצב הביבס לע

 המא והחא :םגו . המאל יתלוז דליה לא תשגל שיאל הנתנ אלו
 אל המאב םג ,.דליב תעגונ וז .התיהשכ ,םיניע .עבשב הטיבה
 ,רומג ןוחטב החטב

 לכו ,ץוחב הקוח .הרעס הצרפ ברעב ,רברה היה ףרחב
 ,הבוראב הללי ,תיבה  תונפ תא ,תונולחה יסירת תא הדינה הלילה

 ,ץוחב רשא רעסה .תולוקל .הבישקה ,היניע הא .הרגס אל הרענה <
 , סונל .הנוכנכ ,היתועורז .לע .ללועה יתא .הלטנ ,הדער םיעגרל
 הרעסה תסרוה הולא ולאב ,ביבס .הטיבה .המוא תואלמ םיניעב

 ..הנממ הנב תא לוזגל
 ותוא .לכ .הנורגמ  חצרופ התיה בלה תא תערוק הניגנמו

 הערז העוז - תומולח :,רדחה תא  המיאו רחפ האלסמו הלילה
 א % 0

 :אַרונ .ןוסא ינפל ומכ המיא םשפנ תא  ואלמ | ,םנורגל
 "; תפרוט היח ינרפצ ןיבמ ומכ  םתנשמ וצלחנ םה ,ברקו

 2 +הרק המ %רבדה המ --
 ףשפאו ,ההוא םילאושש המ הרענה הניבה אלש רשפא

 האח איה ןיא ולאכ ,היה המוד .הלאשה תא ללכ העמש אלש
 \לו טלפמ השקב ןהינפמ רשא ,תוערה תוחורה תלוו ,םולכ
 |[ ,האצמ

 +קרקרי ,העונה ילבו המישנ ילב דליה בבש הקב תונפלו
 ,השנפ הרענה .הנטקה היינה תא .רהטל םישנ ואב .רקו רוח
 "5 הנחנ אל איה .שטרל ,טרשל תונוכנ תורח םינרפצב .ןתוא
 "תאוה הריבעה תא תושעל הצלאנ הרענה םא .הטמה לא תשגל

 "יט ןיע הערג אלו הטמה לע הילגרב הבשי הרענה .המצעב

 / .היניעמ הפקשנ הלודג .המיא .םאה
 רלאכ ,שרח הלוק - ךשמנ - !ע"עהערק | ,! אדארארק --

 ,הרקש רבדה אוה המ ,הל וראביש הננחתה
 - רוע לוקבו טאל טאל .הבבי -- ! אהא-ארק ! ודוהורק --

 |  .הבל תא אלמש ישירחה רעצה תא חישהל הצפה ולאכ
 ,הרותשה הכימשה ודיבו אשידק ארבח לש שמשה אב

 הל רמה הבל .ביואה .ינפ) לבקל המוקממ הצפק יהרענה
 ,לא שמשה ברקשכ הנורגמ ץרפהה םהנ ,הל יופצ ןוסא יב
 ,חרעתשה איה .,וגממ .תשרוה הרענה המ ןיבה אל שיאה ,הטמה
 , רחא גוסנ שיאה ...תוקזחה הינש תא הלנתו .תויוטנ םיריב .וילע
 " . תלדה .לצא .דמעיו

 .ןתוא .הפטח הרענה לבא ,רליה תא תחקל םאה השגנ
 האימה ,הל םירעהל םאה .הרמא ..הבל לא ונצמאתו .היתועורזב
 ,יטשוהו - ,הבחס -יוטע -היה  דחאה .והצק  רשא ,ץעה * רזנ תא
 . הרענל

 ! אהא-ארק --
 : י + ןנחתמו

 .י[עה רזגמ גוסתו םאה לא הטיבה דחפ תואלמ םיניעב
 .ורתויו רהוי .ץעה תא .הבירקה .הנממ התפרה אל םאה

 ,ח המישוה זא ...הריב רבכ .עגנ .ץעהו  ריקב הרענה  הלקתנ

 ,הפטח ,הבל לא רליה תא הינשב תצמאמ איהשכ ,תחאה הדי

 / .ץראל .ותוא הכילשהו םאה .ידימ ץעה תא

 ₪ רשאכו ,הרזעל םישנא | שקבל | ואצי - שמשהו :םאה

 .והקיהב לטומ היה רליה .הטמה לע הרענה הבשי ,הררחה

 אופה הניגג בוש עמשנ .רדחבו ודער הירי תועבצא

 , הקמע ,תולודגו ,  תומ יתועב  ,רהחב ןוגנה ערז . ןוממשו .המוא
 לע ומיכה ןה .ןכותמ המשנה .האצי .ולאכ היניע היה ףוס .ילב

 ,םתוא .אלו םרעב קר ואר .םלוא .,םיאבה

 ,גע ,לוקב .הרענה  הבשמ --- .ן ידוחורק

" 

4%- 
 ,רלפנרב ןועמש ר"ד

 . בֶרָעַמְּב תיִעְרּמַה תורפה
 | ו

 - \לפ ויער םודק ןמזב  רצונ- תילארשיה המואה חורב
 .השפנ"ימוחנו הבל-יעושעש = היהו .זאמ .התוא הול רשא  ,םמורמו
 ₪ קוחה ןוחטבה :ורקיעב יהז .יחיש מה ןוייע רה +םימיה .לכ
 ,'כ ,יחצנה ומויקב העובקה ותנומא ,ודייתע ב לארשי םע
 .םטמוב לבק הזה ןויערה : ,ותלועפל רכשו  הוקתו תירחא ול שו



 רה רי ו

 ,רודל .רודמ םימעפל ףלחתנ ונכת : םגו = ,תונוש תור
 םרטב ,העובק הרוצ ול התיה םרט = ,םינושארה :םומו
 םימיל היה  הווקמה .ריתעה * ,יתרדימואל יט מ גו ד שו

 ומצע תא םעה שחש המ לכו ,דאמ ריהומ היה לבא

 םיעבצב  וריתע תא רייצל ףיסוה .,הזה רשואמה .בצמה ןמְק
 . לובגו רועש ןיאלו .ץק .ןיאל :ינחורו ירמח רשא : ךכדלנ/ם
 איהש הנפ  לכב .תרשואמו .תחלצומ הווקמה  דיתעב איה א
 איה .דובעשה ןמ הלוח הניאו םירז .לועב חאשונ הנוא

 עבראמ = ,קוחרמ הילא  וצבקנ הינב לכו ,התמדא לע
 לכב : תירסומ  תומלש ,הב  לשומ םימלוע :קדצ ,ץרא
 והז .הרואמ םינהנ םימעה .לכו 'ה-ידומל םה הינב לכ,

 וליפאו .ירסומו יטויפ .,ישונאו - יתרבח .לאידיא .  ,םמורמ לאו

 םיישונאה  םייחה תא  תושעל וב יד ,טעמב קר םשנתו
 .םיפיו ם

 ישונאה ןימה לכ לש תאוה הרשואמה הפוקתה אשונ'
 ארקנה הלוגההאיבנ .וללכב לארשי  םע הזה לאיריאה .חוהנ |

 ריתויה .וינוגב הזה ריהומה דיתעה תא רייצ רשא ,היעשו
 םידועיה תאו תאזה .תומואלה .הוקתה תא הלת .אל ₪
 םעה לכב אלא -- היהיש ימ היהי ,דחא שיאבי ם%)
 תא ומע אשונ אוה  ן"'ה ךרב .ערמ, :אוה = ולכ .םעה ו

 םיכלוה םלוע-יאב לכש םימעה רוא .אוה .,ירסומהו ירמחה
 ךלמ .אוה ,יחישמה לאידיאה .אשונ .אוה ירבעה םעה .,וח
 ויהלא תא דובעל וילא םיולנ םימעה לכו ,םלועהיאב לבל
 אוה ;לארשי םע לש וריתע קר .ונניא הזה לודגה ריח
 טלוש ץהיהי .עובק .תמא םולש | ,ישונאה ןימה לכ לש
 ."המחלמ דוע .ודמלי אלו ברח יוג \ לא וג .אשי אל, |

 האצו .ונממ וכ. ,הזב .קר .אוה .ירבעה .םעה לש לו
 "ץרא ,םלכ שארב רומעל דיתע אוהו ,םימעה לכל דס
 םיהלא . תיבו ,ישונאה . ןיפה לכ - זכרמ תויהל  הריחע ל

 םימיה תוברב לבא .ו ש רש ב ,וללכב .יחישמה .ןויערה :והו
 ,הסג . רתוי .הרוצ 1 ו שיו .,םינוש ₪

 -לכ םוגפ היה הוהה .רשואמה רבעה לש ורכז וכ
 םילשומ .םניאש  םיפיקת םיצירע קר. וילשומב האר

 תורירשב תכללו םעב תודרל 0 םניע אלא ,םיהלא תו
 ןמ = חקל ואובי םימיל .הוקתב ושפנ תא םחנש העשנו וש
 .ודיתע תא וב טשקו רשואמה וג
 תא ולת : ,הזכ .רשואמ ריתעל \ ואבנ רשא  ,םיאיבנה בו =

 לש -יממעה .רויצה .דוד תיב .תוכלמב םתפיאשו ₪/
 .ישי שרשמ רטוח לש קרוצו ףיקת ןטלש היה יחישמה
 ,ץוחמו תיבמ ויביוא ידימ ןליצהל לארשיל םוקי רשא ,ףיקה
 תומי, = ,.היתווצמו תילארשיה :הרותה .יפ לע  םעב 0
 ינחורו .ירמח .רשא ימי = ויהי = ,יממעה | רויצה ופל ,
 םיהלאה | תדובעו ,דובעשה ןמ המלש הלואג ימי 2

 / | ,ה /

 ינ בל  יכ ,הרואכל .הארנ אלה * ,וז הפקשה /יפ לע
 ,"םינורמוש, םשב ינש תיב ימיב םיארקנ ויהש םחואל

 הלא םירפא ינבל --,העובק האנש .התיה םירוהיה ןיגו
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 םיאיבנה ואבנש םיבוטה םירועיה לכב הלחנו קלח היהי אל
 םירפא ינב וסחיתי ךיא ,הזה ןויערה םע  ,חישמה תומיל לארשיל
 תוערהו ,םינושארה םימיב  רבכ ובשחתה . ,לודגה ריתעה ימיל
 םוימואלה םידועיל םסוחיו "םיטבשה תרשע, רבד לע תוקלוחמ ויה
 ץרא .לא םכילשיו, : םהילע רמא הבי קע 'ר  ,םימיה תירחאב
 םה ףא רזוח וניאו ךלוה םויה המ -- הזה םויכ תרחא
 : רזעילא 'ר ול בישה הז לעו ."ןירווח ןניאו ןיכלוה
 הדיתע ןהלש הליפא םה ףא ,ריאמו ליפא מ אוה המ,
 לכ והחאתנ הבש ,וז הפקשה .(נ"מ י"פ ןירדחנס ןהל רואל
 ,םיאיבנה בור לש וז ןיעמ איה ,רחא ימואל ץובקל לארשי ימבש
 ל כ ל תיילג-ץובק | הבוט תירחאו דיתע םירפאל םג ואבנ רשא
 םיכסה אל םלועמש ,הי מרי .איבנה דוחיבו ,לארשי יט בש
 םשב םחנ אלא ,עורזב לארשימ .לורג קלח םיקיחרמה  תערל
 יבבמ ךלוק יענמ, :הינב לע הכבמ התיהש ,לחה תא םיהלאה
 ץראמ ובשו 'ה םאנ ךתלועפל רכש שי יכ העמדמ | ךיניעו
 םלובגל םינב ובש ו--'ה םאנ-- ךתירחאל הוקת שי :בי וא
 הוחא-שגר לכ .םבלמ ורקעש ,ולא פל א"ל .הימרי)
 םא םירפא יל ריקי ןכה, :םיהלאה םשב .איכנה רמא ,םירפאל
 ומה ןכ לע ; רוע ונרכזא רכז וב .ירבר ירמ יכ .(* םיעושעש דלי
 ,ינש תיב ימיב םגו 6כ םש) 'ה םאנ ונמתרא .םחר ול יעמ
 ינב ןיבו הדוחי ינב ןיב האנשה התיה זאש ,ךליאו ןוי תובלמ .ןמזמ
 תיה לא תד תודהיה התיהש .םושמו  ,תרבגתמו תכלוה  םירפא
 ןיידע -- ,ולאמ ולא םיחאה וקחרתנ םי חא תי ר ב םג אלו רבלב
 תומיל הוקת לכ םהמ לולשל םירפא ינב .לע .ןירה .רמגנ אל
 ,המואה תלואג ןמול ,חישמה

 םהיחא, : םתודוא לע ובשח המ ,הלאשה רקיע ןיא לבא
 םמצע םה ונשח המ אלא -- הדוהי ינב "םהודנמ םהיאנוש

 םיליגר ויהש המ יכ ,יל  הארנ .םיימואלה םידועיה רבד לע
 םג יכ ,היאר הזמ ,דוד ןב חיש מ ןינע תא דוחיב םיעטהל
 .הרחא הרוצב ןבומכ ,תיחישמ הוקת התיה ןורמושב םירפא ינבל
 םהיחא  לעמ םדרפהב יכ  ,אדבועה םע  בשחתהל שי םנמאו
 ארזע ימיב אל רחא םוקמב ירוריב :יפל היה  דוריפה ותואו)
 םינינקה ןמ םהמע וחקל (ןודקומ רדנפכלא .ימיב אלא ,הימחנו
 ,עשוהי ירוטפהה רפסו הרותה רפס תא קר םיימואלה םירקיה
 םיווצמ .רבכ .ויהש שדקה יבתכ ראשו םיאיבנה ירפס תא םלואו
 הבוטמ םשפנ וריפחה הז ידי לע  ולבק אל המואה יריב
 + םיאיבנה ירפסב םימושרה םילענה םידועיה תא םג וחנזו .הבורמ
 הוקתל עגונב לבא ,ויתואצותו רבדה הבס ררבל םוקמה ןאכ ןיא
 םידועיה .םתואב קר םירפא ינב וקפתפה יכ ,אוה רורב תיחישמה
 םיאצמנ םנמא הלאכ םיזמר .הרותה רפסב םיאצמנה םייחישמה
 םהל ורפח ןעי  ,רתויב םהב ושמתשה םינורמושהו  ,הרותה רפסב
 .םיאיבנה ירפסבש םידועיהו .תוחמבהה ראש

 ינב םהיחאמ םתעד תא םידוהיה וחיסה תרחואמ הפוקתב
 ןורחאה דוריפה היה הז .םתונגב רבדל ולדח םג---ירמגל םירפא
 םינד .ויהו .םתודוא לע םינתונו םיאשונ ויהש ןמז לכ  ,טלחומהו
 םירברמ ויהש | ןמוב וליפאו ,םברקל וא םקיחרהל םא ,םהב
 דועו ,םיחאה ןיב רובחו רשק הזיא היה רוע ,םתונגב האנשב
 ' ףוסבו .םינמזה ןמ | ןמזב םיערקה וחאתי יכ ,תורשפא התיה

 יתמיאמ, :(המודק הנשמ יהוזש הארנו) ורמא םיתוכ תכסמ

 ,רוקנה ילעב רבכ ושריפ .רשאב .,הימתו הלאש לש ןושל הו ןיא (*
 .ךלו  אוהש  ןויכ מ  םירפא יל ריקי ןבה .טלחומ רובדו החטבה אלא
 ךר ז האנג ןבא הגוי 'רל םישרשה רפס ןייע .םיהלאל אונש אלו ,םיעושעש
 2 ,,טלחומ רובל הלמה .ןכומ םימעפל יב מא

 : ו
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 םילשוריב ודוהו םיזירג רהב ורפכשמ -- %םתוא םילבקמ
 רורב :םינוש םיירוטפה .םימושר יפ לע) "םיתמה היחתבו
 .(םיתמה :תיחתב םיתוכה ונימאה אל םינושארה םימיב יכ .רברה
 ,םינורמושהו םידוהיה ןיב .דירפיש בחרו .קומע םוהה הו :ןיא לבא
 םירחואמ .םימיב קרו . רכנ לא ינבו רכנ סע יינב ולא :ויה ולאכ
 .הרבא הדוהיל םתאנקו םתאנש םג  ,ירמגל םינורמושה וחכשנ
 ,רומג טלחהבו  תוטישפב ע"בארה םהילע דיעה יב  ,רוכזהל יד
 אוה הז אמישאו -- אמי ש א ארב תישארב : בותכ םתרותב יכ
 הזכ אצמנ אל תמאבו .('ל ז"י 'ב םיכלמ) תמ ח י שנ א יהלא
 *כריק לאפר םכחה רעיש הפיו ,םלועמ םינורמושה תרותב
 ריכזהלמ םיענמנ ויה םה יכ ,(1* דומע "ןורמוש ימרכ) םיה
 ,םשה ארב תישארב :רמול םיגהונ ויהו ובתככ םיהלא םש תא
 רפסו ,אמישא ארב תישארב :םיארוק יכ  ,ןימאהל שיא העטו
 אלא ,רבדב שורדלו רוקחל הברה אל אוהו .ע"בארהל םירבדה
 ,תורורל הזכ הנוגמ זעל .םהילע עבק

 ודקש ,םימיה לכ לארשי ימכת ולשְרתתש הוב םלואו
 ,םינורמושה לש םייתדה םיגשומה תא תעדלו רוקחל תומואה ימכח
 הוקתה ןימעב שורדל םבל לא ונתנ םינורחאה םימיב
 ירבדמ \ הארנ | ,םינורמושה הל וסחיתה ךיא ,תי חי ש מה
 אוה ןכש .חישמה" תאיבב םה םג ונימאה יכ ,ןנחוי רשבמה
 השא ןיבו ושי ןיב התיהש השיגפה יטרפ תא (ו"כ--'ז 'ד רפסמ
 .ןורמוש ץראב רשא  ר ב ו ם ריעב/ בקעידראב לצא תינורמוש
 אובי .יכ יתערי, :(ה"כ םש) השאה הרמא תאוה החישה ירבדב
 ,תימתס :תודע יהוז = "לכ תא ונל דיני אובי רשאכו .,,חישמה
 םידועי | וזיאו  ,םינורמושל הזה גשומה תוהמ םיעדוי ונא :ןיאו
 םתחסונ ייפ לע .עשוהי רפסב | .חישמה .תאיבב .םתנומאב :ולת
 ימי. ןמ- העידיה תא םהל (השמ) ראב, :'ו  קרפב .רמאנ
 תאי דמל דו .הנגש הוןוצרה ימיתכסו ,ןוצרה
 ,םלשו םקנ םויו ןוד בא ה- ש א רבד לע לארשי יינב
 הרקיש המ םעידוהו ,ם ה יי לא ב ו ש י ר ש א דעומה םהל רעיו
 '...םימיח -תיר חא ב ונתוא לע לכ םוקישו טבש לכל
 םכחהל ובתכש ולאבו יפז-יד םכחהל 1880 תנשב תורגאבו
 ועידוה הירחאלש הנשבו 1698 תנשב ןוטגניטנוה ילגנאה

 ,חישמה לע תלאששו, :חישמה תאיבב םתנומא רבד לע ןכ 'םג

 לע)  ותאמ עדי .(אלו) .המו ,ב ה ש ה אלא (וניא) ונמע ומש המ
 ,םק אוה ןא חישמה לע לאשת התאו :רועו--."ה אלא (ותודא
 ולו הלש אובי יכ דע /הרותב וילע 'רמא) רשא אוהו
 חישמהו<:,אבר :ונימיב אב רשא ןאמילפ וה,הז ,םי מ ע תה קי
 .בה התה ומש יהיו םוקי פא יכ  ,הזה םויה רע םק (אל) המ
 תחא 'תרגאב לבא :."ונינבלו .ונל .תולגנהו .וניהלא  'הל תורתסנהו
 הז :םוקיו, =: םותסה 'תא> רתוי= םיררבמ םה ןוטננימוהל \ ובתכש
 רהְבְו השודקה 'הרותבו .וב .ונימאיו םימעה לכ .ול ווחתשיו איבנה
 הנושארה תוא .הארתו ם ר מ ע ןב ה ש מ תנומא הלגיו םיזירג
 תרפ ןב ףפוי לצא רבקיו תמיו, איבנה הז םשמ
 ונירפסב רכזנ הזו ,םיזירג רה לע םוקמ ןכשמה הלגתי ודי לעו
 ,(18--19 רומע ןורמוש ימרכ) "ןונ ןב ע שוהה י רפסבו

 םינורמושהל היה אל יכ ,(םש) בשוח םיהכריק םכחה
 תדגאמ והוחקל אלא ,חישמה תאיבב וז הנומא גשומ הלחת
 .םירפא חיש מ א ,ףפוי ןב תיש מ רבר לע םירוהיה
 רבה לע ןויערה םידוהיה ברקב רצונ ךיא ,רברב רהרהל שי לבא
 ומיאתהלו ומלהל םהל השק היה ללכב רשא ,ףסוי ןב .חישמ
 רבכ .היה .הז גשומ .יכ ,רבתפי .רתויו .םייחישמה םהיגשומ .םע
 ,םעב..הז .גשומ- היה .אלמלא .,םירפאמ ואצומו ,המודק הפוקהב
 הטשפתנש :רחאל :אלא * ,הדוהיב :ותוא םיי א יצ מ מ ויה אֶל

 הקיעב =- ףסוי ןב חישמ תאיבב .הנומאה  םידוהיה ןומה .ברקב
 קרסטל רכז רוע היה ,םשש ,לילנה . ירעב םידוהיה  ברקב
 ;רוהונ .םימכחה יריב הלע אל --- םירפא  ינב לש .תירוטסהה
 םחוכ לע = .ירמגל וחיכשהלו הזה = יממעה \ רויצה תא רוקעל
 יו טתנומאו םתעד יפל יחישמה  ןויערה לא ותוא  ומיאתה
 7 056 רומע ג'ח ויבתכ ץבוקב ר ג יג םהרבא הוב בתכש

 הושע לבא  ,םעה .בלמ :וקיחרה אל .ףסוי ןב .חישמ תא
 הנחלמ םחליו אובל םירקמ אוה ..דוד ןב חישמל .ךרד-הנפמל
 לנוח .לובסל ופוס .  רובעשה ןמ וררחשל :ירכ  ,ילארשיה םעה
 ₪. עיפוי ואו ,םיביואה יריב .גרהי יכ וא ,המחלמב תומלו
 . ,דוד ןב

 !\ הכוס .תידומ לת .הדגאב .םיאצומ :ונא .הזה ןויערה תא
 שב טשפתנש .יממע גשומ הז היה  יכ ,םירבדה םיארנו .(א*ע
 פויןכ חישמ ,לארשי-ץרא תדגאב איה תאזה הנומאה רוקמ
 םיולתה םייממעה םירויצה .אשונ אוה  ,?ונקרצ חישמ םירפא, וא
 !ןםרמאו ןסינב דומעל םלועה תובא םידיתעש,  ,חישמה תאיבב
 וזנ התא  ךיתובא ונאש יפ לע  ףא  ,ונקרצ חישמ- םירפא ול
 יש תושק תודמ ךילע ורבעו ,ונינב תונוע .תלבסש ינפמ ,ונממ
 ואב געלו קוחש = תייהו 4 ,םינורחאה .לעו םינושארה לע ורבע
 "אל ךיניעו ,הליפאו ךשחב תבשי ..לארשי ליבשב םלועה
 לוהשיל הינקה עיפשהש וז הבוטמ ונינב ונהי ,ךנוצר .,.,רוא

 ,ונקדצ תישמ םירפא- :םלועה תובא ול םירמוא
 , /"לפ יתבר 4 אתקיספ) "ונתערו ךנוק תעד תחנהש ךתעד
 / וע חישמל ה"בקה והיבגמ העש התואב : יזפ ןב ןועמש 'ר
 יה יה ,הנקרצ חיש מ םיריפא :ול רמוא ,,,םימשה
 ו ןוונא רבכ ,רתויב ךילע  ורבגש .םימחר אלמלאש , ..וליא
 ממ "וכו םירפא יל ריקי ןכה רמאנש ,דחא עגרב םלועה
 אמ ארית לא ,יקרצ חיש מ םירפא :ה"נקה ול רמוא,
 ₪ ויתפש הורבו  רמאנש ,ותומי .ךיתפש חורב ולא לכ יכ
 ףסוי ןב .חישמ וא םירפא ןב חישמ םחי ,(םש) "עשר
 םיקפועה .הדגאב  םירמאמה  לכב רווחתנ אל דוד ןב
 שמל דחא םוקמב םיסחוימה  םידועי המכ  שיו  תיחישמה
 יפל רסותמ הז םג  ,ךוד ןב חישמל  רחא םוקמבו ףסוי
 ו ןבש עובשב, ,תולגהל .דיתעשכ .םישק .םירופי המכב יממעה
 מש רע וראוצ לע ול םינתונו לורב לש תורוק םיאיבמ אב
 ?'תכר אתקיפפ) םורמל ולוק .הלועו הכובו קעוצ אוהו ותמוק
 , ור! ףסוי ן ב .היהש חישמה :ותואל זמר אוה ןאכ :יתער יפל
 ןרטינ רסיתנ יכ  ,וילע ורפס ם,ו ,דוד תי כמ אוה יכ וילע
 ,םלועל .הלואג = איבה  ותומבו םורמל הלעש 'םרט םישק
 ,לילגב םעה לש .הדגא תרסמב .אוה הלאה = תודגאה לכ
 ?ם רבו לע הדוהיב םעה לשו ףסוי ןב חיש רבר
 םיגשומ ידיל האיבה הלאה תודגאה תככרה ,דוד ןב
 .פרוהיה .ושררש המ  ,םייחישמה ברקבו  םידוהיה | ברקב
 רבעה לע םויחישמה  ושרד | ,הדיתעה הלואגל ,אבהלל
 ,םלועל האבש הלואגה

 (אבי ףופ)



 .לֶאְרָשידְְרֶאָמ םיִבָּתְכִמ
 ה

 ויה םידוהיהו ,לארשי  ץראב בושיה דופי  ןמזמ ורבע תוטימש 9
 תא .וריתה  םינברה ילודג ,תיעיבשב םג היתוריפמ םינהנו םתמרא תא

 ןווכמ היה ותישארבש פ"עא ,הטימשה:קחש | וערי" םה "> ,תיעובשב א
 רובצה ןיאש הרזג ושכע והירה ,המדאה תרובע תחבשהלו  םּוְ

 לאומש 'ר = ,ןנחלא .קתצי 'ר "ויה הלאה םינברה < ילודג ןיב " ,הב .רוש)

 תנשו ,םינברה רתיה ירחא רהרה אל שיא * , םנאלאס לאומש "רו
 םנחל אל ,דחפו הלהב לש ןמז םימרוכהו םירכאהל התוה אל

 לא .התוא םיא תה ל .רימת .ולרתשה :ונימכח .ילודגו  ,םויחה .תהות ג
 ,הטימשה תנשב הרובעה לא דגנתהל ולכי אל :וללה .םינברה ,םווחה

 תחת הרומג הריתח רותחלו  ירבעה בושיה לכ תא סורחל חלומו
 ,לארשי ץראב המרא יהבוע רמעמ ונכותמ .םוקחל

 ומוקי ושכעש , ללפ אל שיאו * ,תיעיברה| הטימשה תנש האב ה
 הרובעה לע המחלמ :ארקל ידכ ,םירוע -תואנקבו ןומהה- תורעבב ושמחשו
 ,ןילרב םייחו תפצב ז"בריר םינברה םידמוע תאזה העונתה שארנ ה
 לע רתויב ביבח וגיא הלאה םי:ברה םש ,םילשוריב הטוש ןשרר) הו

 םהיפכ ןויקנו ,קפפב לטומ םהיתופיאש רהוט ,םתרשיג  הנומא ו
 בושיה תא םיאנוש םה הלורג האנשו םה ץרמ ילעב לבא ,הנינשלו לשמו

 קוק ברה םע תיטרפ המחלמ ירשקב רוע םה םידמוע הז לכ לע ףסווו ₪
 ומעל ותבהא ללגבו ותוגלבס ללגב בושיה יבהוא לע ביבח ומשש |

 .לארשי .ץראב היחתה תו

 םהל המ .הלומעתב םינברה ולחה תאזה הרובעה :תנש  תישארב רוע
 םינברה רתיהלו םהל המ  ,ירבעה ללכה  תבוטלו .םהל המ ,בושוה

 ידכבו שדחה בושיה תא .בירחהל ידכב ,הטימשב עויתסהל רשפא םא
 אזרבל רעפא םא  ,הקזחתמו = תבלוה ותעפשהש = ,ופומ קוק ברה תא
 ז"בדיר ברה  ;הלחה  הרובעהו \ ;הילהנמו = הינוממ דיהי .םהש השוח
 םירכאה לש לודג קלח םג/ םיתבוש .ןוילעה לילגב .תובשומה לע הוה
 תינכת ול ןיכה ז"בהיר ה ,הלותמו רמשמב םג םירכא  םיתבוש הל

 םירכאל הקולחה רודפ השעמ | תא ' םהילע וחקי םינברהש ,ג יצה 'אוה ₪

 ואפרנ אל רועש  םירכאהז .תולורג * תוחטבה םורכאל = .חוטבה .אוחו ;ז
 םע קסעה היהי יאדכ םא ,תונובשח" םהל  תושעל ולחה :תמדוקה הכומזה

 ףסכב תווחלו םהותומהב תא הטימשה תגשל רוכמל :ורמאש םורכא יה

 תד .ינינעבשו ללכו = לכ םיקודא :םגיאש :םירכא .הלטבה לע .גנעתהלו
 לבא .הברה .הקולחה לע םתוקתב תאזה הנשב םיתבוש ,ורמגל םיש
 הקולחה' דוסי = םשל | ץראל .ץוחל \ ןתעוסנב = ז"בריר חולצה אל בושה
 הבההו ,האלמתנ אל םהה םובוטה הכימתה ימי לש" בהז רטמל הוקתה +

 הלעמה רופיב :.םמוי" תאו ותוא ושכע | םיללקמ | ז"בדיר .לוקל .ונמשש

 םילוכי םיהכאה ןיא = ושכעו  ,הז הוצמ רברל םירכאה תא ררועש טמז%
 ,קפס םג ןיאו = ,הבשומה תא בוזעל ותוא  םיחירכמו ותוא םיפדוה [

 תא ופרהש , םינברה םש ,הטימשה תוצמ םןיקל הנורחאה איה תאזה
 ן'ג הפרחל ראשי ,תובדנ ולכקמל םתוא ושעו ,םלמע ירפמ ויחש ם'

 ,םהירחא וכלהו םלוקל .עומשל ופ

 םילשורו ינבה  ומק הגתו  ,הרוהי תובשומב  םובגעה ולשבתנ ושנ) *
 םיבנע רטנק 'תואמ הנומשכ הנשו הגש לכב םירכומ םילשורוב .,םתוא
 ןיאש ינפמו בחרתמו ךלוה אוהש ינפמ ,ךרע שי הזה קושלו  ,הרוהי וגו

 תונשב ומכ  ,םילשוריב רתיה גישהל ולדתשה םירכאה , בקיה תונוול טל
 קוק ברה לא .ונפו * ,תובושק םיגזא .םהל 'ואצמ אל םש לבא  ,תומרוקה זמ"

 תורמוח ןקתל  ץפח אל הזה ברה .הרוהיבש תובשומה לש ברה םג אח
 אצמ .אוהו ..בר ןמז הז חמועו םוק רככ תיעיבשב הדובעה רתיהש יוחא
 לע .םירתיהה .ןיממ .אוה הזה רתיהה .תוריפה תא ריתהל הצע תאו ל -
 הרותב  בותכה קוחל .םיגמאנ .ראשהל תורשפאה תֶא  םיגתונה ,'המרח, דל
 םהיתוריפ תא :וריקפי םירכאהש ,ןקת קוק ברה ,ןמזהו .םוקמה יאנה רו

 םריחמ תא .לכקלו .םתוא רוכמל .האשרהה תא םהל .ןהי ןורחאה הזו ן"
 ןמ הפ שי הרואכל  .הז רתיהל : ומיכסה אל  םולשורו .ינבר ,םתחרט
 ,ינוטאלה = םגתפה .יפל וא  ,רהה תא . בוקי ןידהש תשרורה הרוהה
 םיגברה אלה ,ןכ רבדה ןיא תמאב לבא ,קדצה םיקחיש ליבשב םלועה 2

15 

 תונשב םאסכ לע ובשיש םה םה םורוהיה תוריפ תא ושכע םימירחמה הלאה
 , הבוזעהש תעב ,ושכע .קרו  ,םינברה רתיהל וענכנו וקתש זאו .תומדוקה המימשה
 הטימשב םה םושמתשמ ,ויניעב רשיה לכ השוע דחא לכש תעב ,ץראב הלודג
 ,ןוטלשלו ףסכל  תויטרפה םהיתופיאש םשל

 םנוא תא  וטה אלו קוק ברה תעצהל בל ומש אל םילשוריב םינברה
 ,ופקת לכב םידוהיה יכנע לע םרחה תא  ומוקו  םהיתונעטלו םורכאה תשקבל
 "טינוק ויהש | ,םינונתהו ,םינכרה לוקל .עמושה לודג להק רוע שי םילשוריב
 רבדב םונמרגה םימרוכה םע הזוח תאזה הנשב ושע  ,םידוהיה יבגע .תא םרוק
 .םילשוריב םהיבנע תףיכמ

 םעט לכ ילב םירסואה םינברה תמשאב הרותה לולח ידיל .ונאב ךכו

 ןיב דוגנהש םע רוע םלועב שיה ,םירכנה תוריפ םיריתמו םידוהיה תוריפ
 לש םתבוטל אוה ותדובע ירפ תא ורסאיש ךכ ידיל עיגי םייחה ןובו ותרות
 ? םירחא

 ונינפ תא שוככל ונא םיכירצו  ,םילשורי ינבר ושעש הירורעשה הלודג

 דובכ תאו הריתה םש תא ךכ לכ פג לולה ללחל רשפא םא הפרחמ עקרקב
 םינברה ישמש ואציו ,המדא יחופת םילשוריל ואיבה אצומ ירכא ,לארשי םע
 יתופת איבה דחא ידוהי רחוס ,םירוסא םידוהיה לש המדא יחופת :וזירכהו
 יכ ,םה םירצונ לש המראה יחופת תמאב םא ,םינברה ורקחו ,הילטיאמ המדא
 ,םישמשה וחכונש ירחאו .םירופא םה זא ,הלילח םה לארשי ץרא ידוהי לש םא
 יגוהנכ שישקב וחקלש ירחאו ,הילטיאמ תמאב םה םידושחה המדאה יחופתש
 ירשכהה .תא םינברה ונתנ

 לע םתוא הדימעה םירכאה לע םאתפ עתפל םינברה ואיבהש הערה
 םתוא חיכוהלו םינברה לע עיפשהל וצפה הנושארב .םשוכר לע ןגהל ךרוצה
 לבא ,תונוש תובשוממ םיריצ םהילא חולשל וטילחהו ,םישוע םהש ערה לע
 זז .הלאשל תוריקפהו תוסג לש פחיב םיסחיתמ םינברה יכ ,דימ וחכזנ םיריצה
 וצר אלו םירכאה יריצ תא לבקל םג וצר אל םינברה ,תוחפשמ יפלא ייחל תעגונה

 רופאה תא ,ול תעגונ הגיא הטימשה תלאשש ,רמא ןילרב םייח ,םתא רבדל
 םיריצהל ורמא םש םגו ,"ןיד:תיב,ה לא וכלה , םידיפחה לש ןור:תיב זירכה
 ןיד תיבמ םיריצה וכלה .ןכו ,ןילרב םייח - הוב ,ןיד:תיבל ,עגונ הז ןיאש
 אל םיריצה לש םהיתורצפהו םהיתושקב לכ תורמל ,ינשל דחא ברמו ןיד תובל
 תא ועמש אל םגו ,רבדה תא םהל וחיטבהש יפ לע ףא ,הבישיל םינכרה וארק
 ועיצה אל ,םיריצהל וגעל טושפ םינברה ,םהיתונעט לע םהל ונע אלו םהירבד

 הרות יעדוי ויה  םיריצה ןיבש יפ לע ףא ,םתיבל .ואבשכ תבשל םג סהינפל
 ובש םא ,הומתל ןיא ךכיפל ,םיבושח  םושנא םלכ ויה  ןפוא לכבו םיקודאו
 .סעכו תורמרמתה אלמ בלב םוריצה

 'םשב הארקנ הפפאה ,האחמ תפסאל אורקל טלחוה םיריצה ובשש ירחא
 םינקפעו תובשומה חכ יאב ופתתשה הפסאב ,ןושארב הדעונו  הדוהי  תובשומ
 םיפתתשמה יוברב םשור תושעל הכירצ התיה הפסאה ,םי'לשוריו ופימ םינוש
 ילולעת דגנ תיללכה הלודגה האחמה תא עיבהל הכירצ התיה איה ,החויבמופבו

 בלבש הלודגה האחמה האצמ אל הפפאה תוטלחהב םלוא ,םילשוריב םינברה
 ןוכנה יוטבה תא

 הפסאה יררפמ םהל ןנוכה אל לכ תישאר .תוגוש תוכס ןמרג הזלו
 גישהל םיצור םה המ ,םהל וררב אל םמצעב םה ,העובק תינכת םוש שארמ
 ילבו העובק תיגכה ולב הארקנש הלודג הפסא לארשי ץראבו ,הפסאה ירי לע
 ץראב ונתדובע .הרתי תושגרתהל ןמאג רוקמ דימת יהירה המיוסמ הרטמ
 היוצמ ךכ לכ תונזגרת | ,ץצופתמ 'רמזחב ךכ לכ :רימת איה הרישע " לארשי
 ךבתפהלו הדצה הלקנ לע תוטנל  הלולע הפסא לבש דע ,הלודג ךכ לכ ,איה
 ללב ןינעה ןמ םניא םורבדהש יפ לע ףא ,תושגרתה ידיל םיאיבמ  םירברב
 תימשר תירבעה ןושלהש ,לארשי ץראב אוה .לבוקמ רבכ ,רבד רועו ,ללכו
 תא ערויה לכו ,תירבעב אלא תחתפנ הפסא ןיא רמולכ ,תופפאה לכב איה

 ןל םיר'תמ ירבעה רובדב ליגר וניאש ימ קרו ,הב קר רבדמ תירבעה .ןושלה
 ץראב תחא הפסא ףא טעמכ ןיא ןכ פ"עאו .איהש ןושל לבב  רבדל רימת
 תררועתמ םעפו םעפ לכב ,ןושלה רבדב תוקעצ הב הנעמשת אלש לארשי
 ,לבוקמה .חפונב םימילחמש רע םיחכותמו םינעוטו שדחמ ןושלה תלאש

 --- (תונושלה:ביר .ןתואז תושגרתההו רדפה-יא :םתוא ,,חורה בצמ ותוא
 ,ןוגר'זב  החתפנ הפסאה ,ןושארב האחמה "תפסאב םג  םוקמ םהל ואצמ
 הפסאה תא להניש שאר בשווה ןמ שוררל םיחרכומ ויה הכ םיפתתשמהו
 שער ררוע הז ,ןוגר'ז רבחל אקוד ץפח תורבע ערויה םימאוגה רחא ,תורבעב
 םתפסאל ופינכהש לע וסעכ .ןושאר ינקסעמ םידחא = ,בר ןמז וכשמנש תוקעצו



 התוחפ וננושל תיחת תלאש ןיא ייפ  ,ןיבהל ולכו אל םה . ןושלה תלאש תא
 התורמרמתהב הקדצ יארוו הפסאה ,ןפוא לבב ,הטימשהו םיכנעה תלאשמ הכרעב
 ונוושל לא הז ןנפהי תא .לארשי ץראב תירבעה לש הלובג תגשה דגנ
 םולשה ןמ רתוי הז רבד ונל רקי ,םעפו םעפ לכב שיגרהל םיכירצ ונא .תירבעה

 ,הפסאב רדסה .ןמו

 ףופ ףוס וגמרזנשכו ,לארשי ץראב תולורג תופפא ויה אלש בר ןמז הז
 שיו . םויללכ םינינע לע םג  רברל ץפחה ןכומכ ררועתג  ,םעה תבר הפסאל
 התואו  תוזגרתהה- התוא וררש הבו ,יללכ גניטומל הבפהנ .האחמה תפפאש
 םיאפור םיפסאתמ .היסורב תולודג תיפפאב תוארל םיליגר ונייהש הרצה היטנה
 = -/וכו "וכו הלשממה ררפש תויה ?םיטילחמ םהו תואירכו האפר ינונעב ןורל
 םיסדנהמ וא םירומ םופסאתמ ;/וכו 'וכו תויאשח ,תויללכ תוריחב תוצוחנ ןכבו
 ךכו ךכ אוה הלשממה ררפש תויה :הטלחה םילבקמו םה םהינינע לע רברל
 היה ןכ .העודיה החסונה יפ לע 'וכו ,תויאשה | ,תויללכ תוהיחב תוצוחנ ןכבו
 םומאונה ושמתשה ןכ לעו  ,תוללכ תורדתפהב ךרצה תא םישיגרמ לכה .הפ םג
 תוגושה תולאשה לעו תוררתפהה תוציחג לע ורבדו םריל אבש ןושארה הרקמב
 תלאש ןיבו .תוללכה\ תודתפהה :תלאש ןיבש רשקה םנמא ,הב  תורושקה
 ןיבש רשקה היה היסורב םיגניטימב םאה לבא ץ?הורבייךכ לב היה אל הטימשה

 וקיחרהש םימאונ םג ויה רתוי קזח תויטרפה תולאשה ןיבו ינידמה בצמה תלאש
 וריקפת ר"עו רפסה יתב לע העפשהה ד"ע ,ךונתה תלאש ד"ע וובדו רתוי דוע

 ימ דעב הברה עירפה הז לכ ,ריעצה רורה לש
 יהאחמה לש

 החכ תא שילחהו הפסאה ךל

 תירסומ םרוסאב םילשורי ינבר ואיביש הערה יכ .הארה הלאשה רורב
 ןיאו ןחכ קספ רוכצה לע ליטהל םיאב םיגבר הזיאש תורמוחה .הרקיעב איה
 ,םידוהי םיגוקב הלודג הדמב םויולת םירכאה ןיא הז דבלמו .רתוי םהב ןיחיגשמ
 לכ בלמ הזעה האהמה הצרפתה םא לבא---ןתובשומה תונויל עגונב םג
 םתולפש ינפמ ,הוה רוסאב שיש המואה ןובלע ינפמ אלא הצרפתה אל םיפסאנה
 תבוטלו םייטרפה םהיקסע תבוטל הרותה םשב םישמתשמה םושנאה לש
 .םהידימ טמשנו ךלוהה םולשוריב םנוטלש קוזחלו הקולחה קוזחל םתפיאש

 לא ומכ הלאה  םוגברה לא ופתותה .הפסאב ופתתשהש .םיקודאה םג
 רעו םינברה 'תבב םירוצה | יגפ תלכק ר"ע טושפה רופסה . םילכוגו םיאמר
 לכ בלב זוב ישגר ררוע םירכאה לש םויחהה תלאש לא םינברה לש םתוסחיתה
 : < ,םופסאנה

 םונברה לאו הטימשה לא עגונב םופסאנה ןיב דורפ לכ היה אל םאו
 םירכגה לש םלובי תאו םהיתוריפ תו םיריתמו םידוהיה לובי תא םירפואה
 ,הזה פתוהמו תורבועהמ תואצויה תונקפמל עגונב םהיניב לודג לדבה היה
 וארק יטהולא תונפמ לודחל ,םינברה םע מ"ומ לכ קיספהל ועיצהש םימאונ ויה
 וגיהנהש תומורתהו תורשעמה לע ,םדוק םישוע ויהש תורשפה לע רג
 האצמ אל הפסאהש ,רעטצהל ךירצו ,הבחר רתויה התיה תאזה העצהה ,תובשומב
 ותלב ןטלש .םיטלושה םימכסומה םירקשה לכל ץק םישלו הלבקל חכ יד הב
 לע בצותהל הצר אל הפסאה לש לודגה בורה לבא .י"אב םורכאה ייחב לבגומ
 יפלש | ,םיזנבשאה םינברהמ םידחא דגנ תוחמל קר הצר אוה ,תאזה ךררה
 ןקתל ורמאש םימאוג זוה ,ותרות חורכו וב ודגבו םמעב הלכנ ושע תיללכה הרכה
 העצהה ילעב | ,םולשוריב אבמס:רב בר .תונמל תולדתשה ידי לע בצמה תא
 בל לעב ,לארשו:בהוא ,הרותב לודג בר םילשוריב בשי ןליאש ,םינימאמ תאזה
 תיה אלש ומכ ,חלאכ םוביצעמ םירקמל םוקמ היה אל זא---,םיפכ יקנו רוהט
 םימאונ ,טנאלאפ לאומש 'ר דמע םילשורי ינבר שארבש ןמז לכ ,םוקמ םהל
 הקולחה .תא איצוהל תולרתשה ידי לע םינכרה דגנ םחלהל ועוצה םיבר
 וחלשי אלש ,העצהב ץראל ץוחב העפשה ישנא לא תונפל ועיצה ,םהירימ
 ילעב .הבש הקרצה תודסומלו םילשוריל תודעוימה תובדגה תא םינברל רתוו
 םושנא .ידיב םיאצמנ הקולחה יפפכש ,לכל וראבי םאש ,םיכשוח תאזה העצהה
 עופשהל היהי לקנ וא ,ןובשחו ןיר לכ ילב םיקלחנ םהשו םהב ןומא ןיאש
 תחתו העודי תינכת פ"ע ודבעיש םירחא םישנאל ףסכה תא וחלשיש םהילע -

 םמצעל ושבכש םונכרה ידימ הקולחה .יפפכ תא ואיצוי קר םאו ,רובצה תחגשה
 הטעמה אמהווה ןמ ,הב רבצנש לודגה שפרהמ םילשורי  רהטות ,ןוטלשה תא
 ןוקח רחא םויב תושעל רשפא יאש ,ןבומכ היה רורב  ,לארשו לכ לע הפרח
 ללכב הקולחה דגג הלומעתב ליחתהל םידחא ועיצה ןכ לעו ,הקולחב הזב לודג
 לודגה בורה םלוא .תולגב םיבר יתבב תואצמגה הקולחה תוספוק תא רבשלו
 מיכסה אל תאז  דבלמו תאוה המחלמה ישוק תא ןיבה הפסאה ירבח לש

 שפ רתוו תועצה ולכקתנ  הכחמ + הקולחהו :םינברה דגנ תומלא יעצמאל
 לב תונפל ,םולשוריב תולודג  האחמ 'תופסאל אורקל ועיצה ,תוינוצק .תוחפ
 - ךלמקמ וללכ םכפהב .תולגב םידוהול .תעד יולגבו םילשורי יבשויל  ארוק
 לעווופ הדחוימ תוגח חוהפלו םונבֶרה רופא םע ללכ בשחתהל ילבל תועצהה
 שש :םינוגחה לע םרח  ז'רכהל הז .םע .דחי) ,תובשומה יבנע  .תרוכמל
 | רטטנ .םולכ םהל רוכמל ילכלו  םורכנה  םומרוכה םט  הזוח תאזה הנשב
 : .םינש שמח

 הוחוומ הדעול והסמנ .ןה .ןמוה .רסוח ינפמ ןינמל ורמעה אל .תועצהה
 ושעל .הפסאה הקיפסה .אל ירקעה רברה תא .הפסאה חור יפל ןתוא ךורעתש
 . .המשור שלחנ הז ידי לעו ,המצעב

 קיעה .הקיעה ןח לבקתהל תולובי  ויהשו ולכקתנש תוטלחהה אל לכא
 וקח תווממתה לש שגר היה הזו ,הפסאה ירבה .לכ תא אלמש שגרה
 ןוע תא חטנמה רעוה שילחי  םג םאו . םהילולעתו = םינברה  דגנ ץרמנ סעכו
 הש איה תוללכה הרכהה .םולכ ךכב ןוא = ,סומנה  ינפמ תוטלההה לש
 מל לכב החומ ומעל :הבהא = ץיוצינ וב .שיש והוהו לכו ,הלבנ .ושע םילשורו
 ,םילשוהיב ושענש ירבעה םשה לולח דגנו תאזה הירורעשה .דגג

0 

. 
 .הָיָסּורְּב

 1 .תונשיה 'םג תושדחה .ץרווש לש תורזגה---םויה תרצ
 !פידוהי יפלאו , םינוילעה רפפה:יתבל םידימלתה תלבק תעש העוגה יכ

 'ווע לדג רעצהו ,חתופ ןיאו , םהיחתפ לע = קופדל ,רפסה-יתבל םיקחדנ  וליחתה
 !תומוקמה רפסמש רפסייתב .שו .ללכב םירימלתה תוטעמתה .תנש ,וז הנשב רתוי
 ןא וכ . ,רפסח.יתבל סנכהל .םיטיעממ םיסורה םיריעצה ,דאמ לודג םהב םייונפה

 ןויזמ סיקחרומ--ערמל םיקקותשמה :םירוהיהו = .המכחלו הרוהל ושכע םשפנ
 ,סירומופורפהו .תומותוו תובוזע  תואררתקה ,םייונפ תומוקמה ויהיש םהל בטומ יכ
 ג ,המרונה לע רתי סגכהל םירוהיל ורותישמ ,םיקיר םילתכ . ינפל םיפוטמ

 םיוצונ ףלא .ןיב םודוהי- ה"ל = תיגרוברטפה הטיסריבינואל .םופנכנ .הנהו
 .,הימדקאהל ,םידוהי:יא 1260 | ןוב = םירוהי  העברא  ינכיטילופה טוטיטסנואל

 ,חואמ שמחו ףלא ןיב .םישלש  בוזוטסיב - לש :םיסרוקהל ,רחא .ידוהי תוגמאל
 ואהל = ,םיברדה  -רובחל :,יררהה 4 טוטיטסנואל ,  םידוהיה = לע . הסיגכהו

 ויה יגולולופה  טטלוקפהל = ,האופרל \ הימדקאהל * ,ינכוטורטקיליאה = טוטיטס
 : ,ירמגל הֶרְופא דועו םירימלתמ

 .לש ןווחאה רלוקריצהש ,  'םיוטרפה םינזנובה רפסה-יתב ילעב ,םידוהיהו
 וגס ,םמויק תוכז תא םג אלא .,םהלש תויכזה .תא קר אל םתאמ ללש  ,ץרווש

 .הלוקויגל רננתמ ןיפילוטפש םירמוא .םלכק אל ץירוושו---הז לע עירתהל . גרוברטפב
 \ ?השעת המ !ץרוושל רמאי, ימ ךא  ,ןורחאה

. 
 ," טעירומ ,"קוחה, דופי לע םישענה ,םי י מ ש רה םישורגה דפלמ

 ,תולזק לש יפורה .רובצה לש "בוטה ןוצרה, רוסי לע םישדה םושורג רע
 \ .םירכאה

 ומלח ובוקימוח : המודה : אישנ היהש ימ .לש ונבשמ . םוקמ ,הקביצוסב

 גחשמ ומק רחא תובע: אל .רקבב יכ  ,בוקימוח לש ומולחכ  ,םולח םירבאה

 הופאל םלוכ .וסנכנ  .םולחה תא .רותפל ואב. ,השורקה .הקבוציסב םירוהי יאו

 יש .ווחמה-רש .הז םוקממ .םירוהיה לכ שוהג רבדילע השקב שיגהל ווטולחהו

 תאט דחוומ וישר הזל .שוררו רורב הנועט וז . הלאש .וכ ,חוכוהלו דגנתהל

 םניוצ ושכע וכ ,שרופמ ורזגו  וירברל בל ומש אל .םירכאה ךא ,רוטנרבוגה
 , ,רפכהמ שרגהל םידוהיה לכ

 .אלא תעגונ .הנוא הרזגהשב ,םייקל היסורב םיגהונ == םירזוג .םירכאהשכו

 בויקו .?הקביציפמ םודוהו לש ןימוק הזוא  וחלשי  םא = ךכבההמ יכ/ ,םירוהיב

 תונו,בו *פינבה םש ל .תופורחהו תולוכחתה לכ ירחא ,ןורחא .חסונ פע םג .חיכות

 0 תואמ םשמ ושרוג ,תונוש תודועת ךטס לעו "םיגבה

 2 שותל תיחשי אלו ערי. אלו .ידוהיה "חורה, .אצי הקביציפמ םג .םא



 רגנ  הקודבה | הלוגסהו .הניוצמה  הנקתה תא  ונאכה םרוקה ןוילג

 לש ותוגולפ לע תונמהל םידוהי | םיאפור לע רפא :בו'צמלוט אצמשל

 וכרמ םג יב ,ררבוה ושכע הנחו .הרילוחה ילוח יזפרב קסועה , "םוראה

 .םידוהי םיאפור ידיל םהוא רופממ 'םולוחה תומב רחוב :ןכ השוע "םודאה

 לש הגולפ הדשה ירעל תולשל גרוברטפב "םודאה בלצה, היה .ףורצ

 רפסמ הריבה רועב אוצמל לכי אל ךא ,תופגמה םע םחלהל םיאפוה שענו

 בוטה רכשה תורמלו ,הדשה ירעל תאצל  ומיכסוש , םואפור לש המ לו

 יגפמ ,איו רבדה תבסו ,םיאפור הרשע אלא הל ואצמנ אל הרגחה

 דימעהלו םייפ ור םיאפוה אקוד הרשה ירעל חולשל הרכחה ישאר טו

 + תוירטינסה תוגולפה שארב .םתוא

 ימיב םג ,הזכ קחד שגרומ "םוראה בלצ,בש  הנושארה םעפה הוו

 רפסממ לודג תוגולפה לא םנכהל וצרש םיאפורה רפסמ הוח תונופוה ה

 ןי בו ,םירוהי-םניאל םירוהי ןיב הרנחה רוע הלידבה אל זא .םישורדה ם

 ,הנכס םוקמב רובעלונוכנה  םיאפור ריבכמל םואצמנ .וואְְ]

 :תרמואו  הבושתב התע הרזח "סודאה בלצה, תרבח ךא 0

 ,םודוהי ידיב אפרחי לאו לובסיו םעה הנועוש בשמ

 לאו .גרהו

 ,דחא רעצ קר שי תיפורכ םירוהיה כצמב  ךחוגמת רע ביצעמה ןמ / \

 ויתובקעב ,  הארנכ , ךלוהה , םורוהיה יאגושמ רחא ול תשע המ אש

 הנ ק מ ל  ..,תיטניצורפ המרונ גיהנה אוה  :ץירווש הלכשהל-רטסינומו ל

 .םידוה
 הערמה הרש לע ,הבטלופ ךלפב רשא לורוח ריעה שאר אוה .הזכ םנח

 .רחי םג .םירצונהו םידוהיה תומהב הולשו םולשב דימת .ןתיחמ ואצמ רש

 םושו .יפור רושכ :שע לכא ירוהי סוסו ,ירצונ סוס ינפל .תירזהו הרפ הונג

 ריעה שאר טולחה וז הנשב ךא .הרשה תומהב ןיב התיה אל תימואל

 ובשות םידוהיה תא ףסאו ךלה :שממ וב שוש יטוירטפ השעמ תושעל |

 םיזוחא הרשעמ רתוו ,םידוהיה תומהבל .המרוג עבוק אוהש ,םהב ריחוה

 :ריעה תורשב תוערל השרי אל ירוהוה ה 1

 ...תולגה ליעב תירוהיה תומהבה םג תואשונ כ

 םיירבע .םורומל- םירועשה לע: תודחא םינש ורבע המלש החונמו הול =

 העידו םהל ושכר םירימלתה | ."הלכשה וצופמ, תרבח לש הרוסימהב ומ

 םהיתועידיב ונחבג םרומל קח תא םרמגבו ,םויללכהו םורבעה םידומ

 והמעשכו ,םיטטופיד רועַו הנדורג ךלפבש םעל רפסה תיב לש רוטקרודה 1

 םוששכ הזה תיבה ןמ ואצו רבכו ,"םולוחתמל םירומ, = ראות ולכק ₪

 ומסרפתנ רככ ,ידוהיה להקה תאמ תוגו םונפ רבסבו ןומאב ולבקתנש |

 האממ רתוי .תוגיחכהל ואב וז הנשב םגו , םידוהיה  םוריעצה ןיג ו

 יהז רפס:תיבב םיאצמגש םויונפת תומוקמה םושלשב תונול ₪00
 דרוצבו ,וז תיוז-ןרקב םג ץרווש לש וניע הרצ יכ ,םהל עדונ םאוכנו

 ןיב .הנדורגב םירועשה .תא םג הנומ אוה םירומלה=לילג לע חקפמהל תל

 ירימלתל תושר ןיא .ושכע מו = ,םהיתויכז תא  םודבואה ,םייטרפה 2

 םיגועטה ,םינריטסקיאכ םיבשחנ םה אלא | ,םיטטופיד רמעמב :ןחכה

 ,הנליוב םירומלה לילג .די:לע וא ,הלשממה לש רפסההיתב י:לע הנו

 4 ,םורחא הוטו

 ,םיריעצה תא ךכ לכ רוע וכשמי אל יאדו  תויבז-ירסוחמ םוהועש

 :תתימ רחאל תידוהי הידגופ |
 הקיסומה ינמא לש זילנויצנרטניא היסנכ גרוברטפב דעוהל הריתע בוק |

 ,יגואגה ידוהיה רוטיזופמוקה לש ומש לע םרפ לבקל תורחתה םשל

 תוצראה לכמ םירוָהי םונמא ףתתשהל ויה .םיכירצ וז = הוסנככ ועל
 ,בונוזלג ,יגרוברטפה  םוירוטברפנוקה - לש רוטקירודה = שיגח .ךכופלו ל
 תתלו וז תורחתהב ףתתשהל םידוחיהל ריתהל = םוירטסונומה | ינפל חו"

 תושרה חנתיג אל ומע ינב חאל גותומ .-חאל ורכש לע אג - ויתוחכ לכ .תא היסורל שירקהו היסוה לש הדובכ תא .סירחש
 :..!ומשל שרקומה סופנ

 :ץוח ידוהי לע אלו היפור ירוהי לע קר הלח הרזגה יכ ,אוה ןינ/פו 0
 היתונבש תולשממה תא ויגרהל תיפורה  הלשממה איה הארוש ל

 תונמאב הלידבמ איה רשא לע ,ופורואה רובצה תורופסב יוז הרזגב קוחצ ררועלו
 רמאת .,ץראליץוחב וזכ תורחתה ךרעתשכו ,אמש תששוחו ,ידוהי וניאל ידוהי ןיב
 לע .הרזג רוזגא ינא ףא ,ילש ידוהי .לע הרזג תרזונ תא המ איהה ץראה תלשממ
 םה םירשכ- -ץראל-ץוחב דובכיתותואו = םיפרפ תלבקל עגוגש המבו ..ךידוהי
 ,הלש םיפורב תראפתמ היפוה זא ירהש ,היסורמ םידוהי םג םילבקמש םיסרפה

 ,רכנ תוצראב רובכ םילחונה
 יז"ש רביטקואל ןושארב תאצל ליחתת"הריפצה ,יכ ,השרומונל םיעידומ --

0 7 

 .ץֶרֶאְל-ץוחְּב
 תובְרתלו הפשל תוהדתסהה לש .ישממו .בושח רתויהו .ןושארה רעצה

 תורפסה :יבבוח ובשחש המכ הז .הלאה םימיב השענ ןולרבב רשא תירבעה

 יתורדתסהה דעוה ירבח .ופפאנ .ושכעו | ,תורפסהל עובק ןינב םוקהל תירבעה
 םירפפ תאצוהל קרמ ןוילימ יצח לש ידופי ןוה םע תוינמ תורבח ורסיו ןילרכב
 תולדתשה השיגה הרבחהו ,דמעמ ותואב ףסאנ רבכ םיוסמ םוכס , םירבע
 ,תתרובעל שגת ותוא לבקתשכו ימשר ןוישר רברב

 םלוא .ומסרפתנ םרט םירפסה תאצוה לש תינכתהו הרבחה תונקת

 ןושלב איצוהלו םימכחו םירפופ לש דעו בישוהל האצוהה תרמוא ללכ ךרדב

 תורפסה תועוצקמ לכב םימגרותמו םיירוקמ \ םירפס לש המלש הירס תירבע
 , ירחפמ  טופב לע דמוע היהו רפומה .  ןולרבב היהי  דסומה זכרמ . עדמהו
 ופחי .ותגהנהב תודימתב ףתתשי תיובעה תורדתפהה דצמ תקפמ דעו םלואו

 ילאוגולוקה קנבה ןיבש פחיחל המוד היהי  תורדתסהה לא הזה רסומה לש
 ,ץינורוה:שיא י"ש םה הזה רפומב םיפתתשמה ישאר , תינויצה תוררתסהה ןיבו
 , "הישות, תרבח םג הז  דפומב ףתתשת הארנכ . יקסלופוטלז הו ץידוינ .א

 ןמזב ., תירבעה תורדתסהב העונת | ינמיס םינורחאה  םומיב וארנ ללכב
 ,היסור ירעב םגו לארשו ץראב ,הקירפאב ןהקירמאב תודוגא ודסונ ןורחאה

 ישאר .היפורב תאזה העונתה האצמש רהה ןיידע אוה לודג אל ךרעה יפלש פ"עא
 .ןלוכ וחילצה תופסאהו ,הצחרה תומוקמב תורחא הלומעת>תופסא וררס תוררתפהה

 קפוע  ,דנטש * ףלורא ,ילטסואה = םירחבנה:תיב . לש | יגויצה טטופידה
 ,הפוריא יטנמלרפבש םידוהיה םיריצה תדיעו רכה לע ונוער תמשגהב
 הכורצ הב ןודחש תולאשה ןיבו ,תירוטלוקה היפנכה רע רוע ארקת הריעוה
 ןנושלל תולשממה י"ע תירבעה ןושלה תרכה תלאש ישארה םוקמה תא סופתל
 ,ירוהיה םעה לש תימואלה

 םידיקפה  ,תירבח תוצראב םויה תלאש ושכע יהוז --- םודדונה תורצ

 ןיאש פ"עא סבקע לע םיררונה חא םיבישמו תונאותו תולילע םישקבמ םילמנבש

 איהו הכ דע תוגוהנה תורמוחב יד תרמוא הניא הלשממה .לופפ לכ םהב
 ,הרעשה טוהכ םירגהמה םע קדקדלו רתויו רתוי רהוהל םילמנה ידיקפב ת קחוד
 לבוו םנמא םא ,בטיה קודבל םילמנה ידוקפ לכל בוש החלשנ הרומח הרוקפו
 , רובצה לע אשמל לופו אמש ,שושחל .ןיא םאו ,ןמצע תא סגרפל רדונה

 והיוש ינפמ םירוהיה םיגוחב שער הלוטה  תיגוטסיוולגה * הרזגהו
 תינקעצ םגמא . ןוטסיוולג ךרה םיסנכנה לע  הרזג  הרוגנש הגושארה םעפה
 לש תורובח תלכק רבד לע היתועדומ ,א"טי לש המלקירה ידמ  רחוי.  התיה

 וכ ,שיא תער לע הלע אל תאֶז לכב ךא ,ינוטסיוולגה למנב תושיגפה ,םירדונ
 . תירבה תוצראמ הגמזה יפ לע םואבה םירגהמה לע ונמי וללה םידדונה תא
 הלשממה ,הקירמא . תלשממל תולדתשהב וגפ : רובצה ינקפע םגו םידרונה םג
 ,ורמאש םישנא 84 רפסמב םיודוגה תא הרוחב החלשו השיררו הרוקח התשע
 ונקפע לש םתולדתשה םג .הקירמאב הדובע םליבשב אוצמל םהל והיטבה יכ
 ,החילצה אל .רחפמה רטסינימ תא ורקבש רובצה

 ,רבד תושעל ,אופא  ןולבי אל ,ליבגנו רמ  םשארבו ,א"טו יגיהנמ
 תא \ םש ואצמ רבכ ןמירבל םאובב  .םידיקפה תורמוח דגנ תותמל--יתלוז
 הנאות קר יב ,םהל ררכתנ השיררו הרוקח ירחא ,םבקע לע ובשוהש םירגהמה
 םורותומה תא .הרוח םירדוגה תא םחלשכ ושע קוחכ אלו םידיקפה םהל ושקב
 םורשבומו םפונב םה םיאירכו םימלש יכ  ןודיעהו םג ורקב םהו ,םיאפור
 .רבלב םבל תורירש יפ-לע םמע וגהנ םידיקפהש אלא ,הדובעל

 ורחא לכ רסוחב ושבע וראשנש ,םיללמואה םירגהמה תא סויפל ידכ
 תא א"טי. ישאר םהל וריוחה--,םתדלומ ץראב םתיב ילכ לכ תא ורכמש
 ,םהיתבל םתוא וחלשו לכור םיפלא תשמחמ רתויל ולעש םתיתואצוה

 ךישמהל רוע רשפא םא הדידנה רודס תלאשב א"טוהישאר םיגד ושכע
 .וטסיוולג ךרד םידדונה תחילש תא הלאב .םיאנתב

 -- + החקלי0/4>>כ  7+
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 .תונויצב

 :הזה 'ד רזוחה תא מ"הוה תאמ ונלבק
 ,ינתורדתסה-תולאשל שירקהל םיצור | ונא הז .וגרווח תא

 .תינויצה הדובעה תועוצקמ לכב ןהיתולועפו תודוגאה ייחל
 ונתנ אלו תורדתסהה ינינעב ונרבד אלש בר  ןמו הז

 תועידיה .העונתה בצממ הנומת וגלש  תוצובקהלו תודונאהל
 תודוגאהו ,תוקיפסמ .ןניא יאדו םייתגלפמה ונינוקעב תואבה תורצקה
 תוצובקה = תירבוע  ךיאו  תושוע המי ,תערל ןה .תוכירצ ירח
 המרגש איה וז העידי-יאש רשפא  ,ץראה יבחר .לכב תודוגאהו
 .תודונאה ןיב רשקה שלחנ :הדובעב תולשרתהל  העודי .הדמב
 . .הזה ןורסחה תא תונמל מ"הוה הצור ושכע

 תוצובקהו .תודונאה לש ןהלועפ .תיללכה הנומתה
 וז הרובע םג ,ונרעצל ,םלוא ,ףסכ ץובקב הבור המצמטצנ ונלש \

 ,םידיחי .לע דבכ לועכ הלכ תצבוה .אוה םג ,יוארכ תלהנתמ הניא
 ,תנבומ הכסהו ,םוקמ םושב ןיאש טעמכ םירחכנ םילקוש ידעו

 תוחפ תודביעהו .םוקמ לכב תואצמנה םינקפעה תוצובק םג םלוא
 תונד .ןניאו תופסאתמ ןניאש טעמכ ןה .םג .,ןתרובע תא רתוי וא
 וילאט , הרובעה = תא ןהיניב .תוקלחמ ןניאו :תונויצה - תולאשב
 לכ תא אלמלו שורדה לכ תא תושעל םחכב ןיא םידיחיהש ןבומ
 ושרתשנ  רבכש | תודובעה קר .תושענ ".הדונאה לע  לטומה
 תובדנ ץובקו םילקש תיבנ ןינכ = ,םעב ומסרפתנו ונתוררתסהב.
 תושענ וא ללכ תושענ ןניא תורחא תורובע | . ל"הקה : תבוטל
 , תולשרתזובו .יערא ךרדב

 םייחה לש תיללכה הגומתה יהוז
 ,לבגומהו רצה

 תודיגאה תולועפב תומצמטצמ םי נו יצ ה תולועפ ןיא םלוא
 םידיחי רותב םינויצה םיקסוע בור פ"ע . תוינויצה  תוצובקהו

 .םדוסיב םיפתתשמ וא םייריבצ םידסומ םירפימ ,רובצה יכרצ לכב
 ,רפסה:יתבו = םינקותמה םירדחה | ,ןוכסחו  האולהל  תורבחה
 תפש יבבוח, לש תורבחה ,תויתורפסה תורבחה ,תואקיתוילביבה
 תאצותו םיינויצה לש הביטיציניאה ירפ בור פ"ע ןהירה---"רבע
 םתעפשהש שיו ,םיפתתשמ םה תולהקה ינינעב םג ...םתדובע
 ימואל ירובצ ןינע ךל ןיאו , היתולועפבו הלהקה ירדפב .תרכינ
 רשק .ןיא לבא | .וב םילפטמ םיריחיה םינויצה ןיאש יתוברת וא

 ןיא .. תיתוררתסהה םתרובע ןיבו וללה תוירובצה םהיתולועפ ןיב -

 תינכתמ דרפנ ותלב קלחל םהיניעב הבשחנ תירובצה  הרובעה
 המרגורפהב איה הבותכש פ'עא ,תוינויצה תוצובקה לש תולועפה
 הכירצ .םינויצה לש תירובצה הדובעהש .,הרכהה' . ונלש  תיללכה
 הזוחא .תויהל -הכירצ .איהש  ,ימואלדונויצ םתוחב העובט  תויהל
 לש רעו---דחא זכרמש .,תויתורדתסהה : תוינויצה .תודובעב הקוברו
 ,ריעב תונויצה - ינינע -תא להנמה - -םינקסע תצובק וא .םילקוש
 -= ,הילע םג חינשהלו תירובצה הריבעב | םג  לפמל ךירצ
 .ונינויצ לש םיבחרה םיגותה ךותל הררח אל ןיידע וז הרבה
 פ"עש ,הרוהט תינויצ הדובע ןיב .םידירפמו םה םילידבמ ןיירע
 הרובע ןיבו ,וניתודסומ תבוטל םיפסכ ץובק אלא הב ןיא בור

 םתעפשהש .תומוקמה םה םיבר ךכיפלו ..ימואלדינויצ חורב תירובצ
 תיתורדתפהה הדובעו ,רובצה ינינע לכב םש תיוכינ םינויצה לש
 םשש ,תומוקמ אוצמל רשפא אסיג .ךדיאמו = ; םש ןיאש  טעמכ
 תעפשהו ,וניתורסומ .תבוטל .ץבקנה ףסכה םוכס ךרעב אוה בר
 ,םש תרכינ הניאש טעמכ תירובצה הרובעב םינויצה

 ,וז הנומתב טילבהל ךירצ רחא וק דועו
 ,תונורחאה ולא .רוחיב ,תויתוברתהו תוימונוקיאה תורבחה

 םיפתתשמה םינויצהל המצע ינפב הרטמל .ןמזה .ךשמב .תושענ
 : צ

 םנבומב םייתורדתסהה

 7 וו 1

 זמ ןיידע .ןיא י 'אב בושיה ,  םימדקומה םיאנתה .תרשכה תפוקתי

 - ₪ תורובעה .ןיב ל הש ירחאמ . ונתעונתב ןמוקמו
 ישארב םיעקתשמ םה| ,דאמ דע אוה הפר תויתורדתסהה
 ,הורדתפהה ינינעב קיסעל .ןוצר אלו ןמז אל םהל ראשי אלש רע
 ,תונויצל .םתביח לכ תא ואלמ וז הדיבעבש םיבשוח םהש שיו
 איהש לכ תופתתשהמ וליפאו הרחא הדובע לכמ םיקחרתמ םהו
 יללה םינקפעה ויה אלמלא ,ךכ לכ הלודג התיה אל הערהו
 םיבשיתמ ויה וליא ,תונויצה ינינע הא  םילהנמה ןמ םידרפנ
 לע תירובצה הדובעהש םירכוז ויה וליא ,םהיתולועפ לכב םתא
 !תויהל - הכירצ | .תינויצה ותרכהמ תעבונ  תויהל הכירצ ינווצ
 קו רכדב םיריכמ ויה וליא ,תינויצה ותדובעב הרושקו הזוחא
 םיאיצומ ויה אל ,תירובצה הדובעל דחוימ םוחת םיעבוק ויה אל
 והו .תונורחאה וניתוריעו ועבקש הבלשה תינכחה ךוהמ ותוא
 מ ,העינתה 0 םידרפנ 5 םיקלח .םמצע תא : םישיגרמ
 + תינויצה תוררתסהה

 תוועעש ,ביחמ רבדה עבט .הרובע ז תועוצקמ ינש
 תא הניב .איה םשש ץראל ץוחמ תאצמנה תינויצה תורדתפהה
 ורומעהלו ייאב הרובעהל :םיירקיע םיקלח ינשל תררפתמ ,המלוע
 םנימב .וללה הרובעה תועוצקמ ינש םה םינוש , תולגה תוצראב
 :,םהילא הלוכ .תוררתסהה לשו .םידבועה לש םחיה אוה הנושו

 איה הפור י'אב הרובעה ,לארשי ץראב הדובעה
 \אנח םירצוי ונא םש ,ונמלוע תא םינוב ונא וז ץראב ,ןינב תרובע
 ונכחה תפוקתמ ונאצי אל ןיידע .וז הדובעב : ירוהי רובצל .םויק

 ולוגה לש התרזעבו התערב ןיירע .אוה .יולת ,ימצע תושרב דומעל
 ומ ,וילאמ קזחתהלו לדגתהל ,תתפתהל | ןיידע לוכי אוה ןיא
 ,ומצע

 ולנל ,בושיה תא קוחל איה תינויצה תורדתסהה תדועת
 הרעל רוע ךרטצי 9 ומצע תושרב דומעל לכויש רע ,ולידגהלו
 ןנומ תרבעה תא םירישכמה םיאנת ארבל איה ונתרועת . ץוחה ןמ
 / (וכרמ הלמה לש יתורדתסהה הנבומב .אל) ,העונתה לש

 4 .היתורטמ תא םישגהל הצור איה הבש ץראה
 ועהה תא אלמל תינויצה העונתה לכות ןפוא הזיאבו

 לנו .תישעמה הרובעה :ע"על הינפל תחא ךרד קר +תאוה

 וקנב ,םינוש םיינוממ םירסומ תרצוי חרכהב יהירה וז הדובע
 גת םתרועב .קרש ,תוישממ  תורטמ םשל | הודחוימ .תופוק

 קוחלו הרישכהל המדא תונקל ,התרובע תא דיבעל .תוררתסהה

 לוח תאו ,רחסמה תא .לירגהל = ,םירעו עוטנל ו

 9 :(יכהש -- רובעל תלוכי / םינהונה מצפה
 !'אנו ךיא ול איה תחאו ,םהייחו םהיתועד יונשו םישנאה אלו

 . ' ופינתונ םה המ םושמו םינתונה םה ימ ,ףסכה ףסאנ .ןפוא
 וקמה תורוגאה ריקפת ,ונדיקפה וז הרובעל עגונב

 פחל איה ונתבוח . ראמ טושפ והירה . תויצראה תויורדתפהה

 , .םיחוימה םירפומה  תגהנהל  ,תישארה .הגהנההל םיעצמא

 שי ןפואב ףתתשהל ונל רשפא>יא וז הרובעב .. םתדובע יכרצ

  םיזנרמה םירסומהש .ביחמ רבדה עבט  .םישועה  ונא אל

 להנמהו םינובה םישועה םה תוצראה לכבש :תינויצה .תורדתפהה
 תיעצמא יתלב תופתתשה וז הדובעב ףתתשהל תולוכי םנמא

 ומ םירסומ ןול | תוארוב ןה .זא לבא = ,םינויצ \ תוצובק

 של ..הבשומ דוסי םשל ,המדא תינק םשל תודחוימ  תורבח

 ;אלא םיוכרמה םידסומה ןיבו 'םניב . ןיאו ,המודכו תשרח-תיב
 4 , דבלב םתוימשר

 קיוגרמה םירפומה לעש העשבש .,ןייצל  ךורצ םלוא
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 םיסרגנוקה י"ע עיפשהל ונא םילוכי םתדובע ןפוא לעו

 , ךררה תא םהל םיותמה יוננה ונאש ינפמ  ,תטלחומו הקוח ה
 ,הלודג ונתעפשה ןיא םייטרפה םיִרְומז

 םיימשחה היתודפומו תורדתפהה לש הדובעה רבלמ םלוא
 הפיאש תונורחאה םינשב הלגתמו תכלוה ושכע םימיקה םיוטושו

 ףתתשהלו י"א לא  תאצל םידיחי לש הקוח .רתוי .רא =

 יאדו וז הפיאש ,םש  ונמלוע ןינבב :תיעצמא יתלב  תופקקש

 בושיה תדובע תא הריכה תונויצהש ירחאלו ,קוזחו .חופמ הנ

 תורְדתסהה ההיה הכירצ .יאדו ,היתודוסימ דחאל י'אב הגרוומו

 םיצורה תא דחאל ,ץראה לא םיכשמנה תוחכה רורסב קמ

 תאו םתפינכ תא םהל | לקהל  ,תודונאל ץראב  בשו

 קר אל ףתתשהל םיכירצו םילוכי ויה וז .הדובעכ = .םתולח

 ,הלוכ תורדתסהה אלא | ,תורדהספהה תא םיגיהנמה םימוש
 אל ,ונרעצל | ,םלוא ,ריעו ריע כבש םייבוטקאה םידגוא

 ורמגנ אל ןיידע .י"אב  ,וזכ .הבחר הדובעל העשה יידע הע

 םתוא לכ וארבנ אל .ןיירע  ,ךכל .תושורדה :תומדקומה תו

 ןיא .ע"עלו ,ץראב תורצבתהה דאמ השק םהידעלבש םו

 ל"וחב תרחא הדובע טעמכ היתוצובקו היתודוגאל , תורדתטומ

 וניתודסומ .דעב םיפסכ ץובק לש וז אלא ץראה בישו ל
 ,הבושיב םיק
 הדובעב ,רדסה ךפהנ תולגב הדובעב .תולגב הדו בעה"
 .תיעצמא יתלב תופתתשה תוינויצה תוצובקהו תודוגאה תופחה
 הרובעה תא להנל קר םילוכי  םיזכרמה . תושועהו .תודבועה ז)
 םוש לעופה לא איצוהל םילוכי םה ןיא .הילע חיגשהל ₪

 תודוגאה י"ע אלא וז הרובע גוחק םיסנכנה  םירבדה

 ו

 ,םיררועמה ,םימכסמה | םה םיזכרמה הז | ןורינב = ,תוש\
 ןההירה םינובה | ,םיסרוהה  ,םישועה --  ,רבלב | חו

 , תוצובקהו
 איה ןיא .י"אב הרובעהמ וז הרובע לש הביט אוה .הנושו
 הבורמ םימעפלו הסירהה ןמ הברה הב שי .רבלב :ןינב
 םוקמב םירצוי ונא שדח רובצ אל ירהש ,ןינבה לע הפח

 תעבונה ונתדובעבו ,םידבוע ונא םייק רובצ ךותב אלא
 ,ונתוא ,בבוסה לכל ונפחי תא ההנשש  ,תינויצה ונתרכה 1
 ,ןשיה תא םורהל ונא םיתרכומש שי  ,ונייח = יכרעלו ₪
 .ונילע .רבכ

 לש ףיעס איה ןיא . העונתה לש הנכת | יהירה וז .הדונע
 -תינויצה העונתה לש היוטב יהוז ,רינ יבג לע הבותכ המוש

 השענש ןויכ . םוידםוידייחב ינויצה ןויערה לש ויולג הוז תו
 ,סחיתמ והירה ,םייחה לע רחא ןפואב טיבמ והירה =,

 תונשיה םייחה תורוצ תא אגוש והירה ,םהיתושירדל .רחא

 תא ,תרחאה וז ותפקפשה תאו ,תושדח םייה  תורועל
 . וייחב םישגמ והירה וללה תושרחה ויתופיאש תאו רחאה
 תופיאשה תאו תושירדה תא יולג ידיל קר האיבמ המו
 תורדתפהה לע תלטומה ,הרובע יפיעסב | ןתוא תחסנמ <

 + םינושה היל
 אלש חרכה הניאו הבוח הניא היפיעס לכב תולגב הדוכעה

 -תימואלה .העונתחה לש הייולג ,המצע תואיצמה יה ו"

 ןיבש רשקה תא טילבהל תוררתסהה לש התרועתו ו
 ,לארשי ץראב ונמלוע :ןינב תהובע ינו

 ,תינויצה הדובעה תועוצקמ ינש ןיבש רשקה
 ירהו = ,תולגב .הרובעהלו ונל המ :הלאשה הלאשנש %7

 תונויצה ,רבדה אוה ןכ םנמא .וננה תולגה יללושמ םי"
 י"ע קר אל :יוליג .יריל האב וז .הלילש םלוא + ,תולגה |
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 תריצי י"ע םג אלא | ,י"אב םימלש םיימואל םייח | תרוצי
 ,תוימואלה .וניתושירדל רתוי םימיאתמ ויהיש  ,תולגב םייח-יאנת
 םייח םישנא | .ובחרתנו  ולדגש םיירובצהו םיימואלה וניכרצל
 רשפאדיא ,תולגה לוע תא םמע לעמ קורפל םיפאוש םהש ןויכמ
 וז םתפיאש . ריתעה-ץראב בוט ולוכש םלוע ןינבב קפתסהל םהל

 רמולכ ,םהיתובשומ תוצראב םיישממה םהייחב יולג ידיל האב
 איה םג התלילשו ,דבלב םעה רוזיפ השורפ הניא תולגה .תולגב
 אוה .,רתוי .בחר .והיהה .הז גשומ ..רבלב תוילג"ץובק קר .הניא
 ונתומד תטעמה | י"ע .תולגתסההו העימטה סנוא תא וברקב ללוכ
 ,הז םנוא דגנ המחלמה .םייחה ןמ וניתושירדו וניכרצ | תלבגהו

 תלחתמ ,םהב םינותנ ונאש םייחה ירדפ ךותמ .ובורב אצויה
 אל םא ירהש ,וללה םייחה ירדס יונש התרטמו ,המצע תולגב
 תטעמתמ ונתומדו = ,רובגו ךלה העימטהו .תולגתפהה הכלוה ןכ
 ,ימואל שפחו תויממוקדייחב ךרוצ .שיגרהל םילדח ונאש דע

 ,ינגרואו .ימינפ .אוה ,דבלב | יביטקיבוס | וניא הז .רשק
 ןויערב םצמטצהלו ץמקתהל ול רשפאדיא תימואלה .היחתה ןויער
 .םש םה רשאב םעה ינכ לכ תא ףיקמ אוה .םונכהו הלואגה
 תריצי םג אלא = ,י'אב ידוהי רובצ תריצי א קר אל ביחמ | אוה

 הפוקז  המוקו תימואל הרכה :ילעב םידוהי יחל םיתואנ םיאנת
 םשגהמ תימואלה היחתה ןויער ןיא הז דבלמו ,וז ץראל ץוחמ
 לעופ חבל השענ אוהש ןויכמו  ,אעמק ,אעמק אלא ,תחא-תבב
 אלו 'תולגה תוצראב 'ללכהו .טרפה לש העשהייחב הלגתמ והירה
 .דבלב ריתעה .ץראב .םלועהייח ןינבב קר

 בוזעל ונלוכ .םיכירצ ונייה יאדו ,דבדה היה רשפא וליא /
 זאו .ונמלוע תא םש תונבלו .ונצראל תכללו ונתולג תוצרא תא
 אוה רשפא \ ותלב רבדה םלוא ,תטלחומה תולגה תלילש וז התיה
 ונמֶלוע ןינבב חינהל ,דעצ ירחא דעצ דועצל ונא םיחרכומו ,ונלוכל
 רע תולגב ראשהל םיחרכומ ונאש  ירחאמו ,ןבא לע ןבא
 .-ונא ירה ,םידוהי ינומה תפינכ םירישכמה םיאנתה י"אב וארביש
 % , םייחה ןמ תושרחה וניתושירדל אוהש לכ קופס אצמל םיכירצ

 ןיא .,הזה קופפה תא תתל התרטמש ,תולגב הדובעה
 הדובעהב הרושקו הזוחא איה ןיא םא רתויב בושח ימואלה הכרע
 ןיא םא | ,העימטהו תולגתסהה סנואב םחלהל רשפאהיא ,י"אב
 ררועתנש ,םדאל רשפא-יא ,ירמגל תולגה לוע תא קורפל הוקת
 ערפמל ויתושירד תא  ליבגהל  ,םיימואל תוריח-ייחל ךרוצה וב

 סינונתמו םיכלוה ךיא םיאור ונא ירהו .ןיאצחל תוריחב קפתפהלו
 קר וקסעו  ונלש * "תונויזחהו  תונוימדהמ, וקחרתהש הלא לכ
 אלו ורצי אל העונה :תולגתסההו העימטה דגנ  המחלמב
 .םלועל ורציי

 ןינבל \ רופי = חינהל . התרטמש ,י"אב הדובעה םג ןכו
 םא ,הנמיה תקלתסמ םייח חור . ,ירוהיה רובצה תא רציל ,ונמלוע
 הקיפפמה ,תולגב הדובעה לע ,העונתה לע הנעשנ איה ןיא
 וא דסומ תדובע אלא וז הדובע ןיא זא יכ ,םישרח תוחכ הל

 התמשנ רוקמ םתסנ וא ירהש ,תכלוהו תנונתמ איהו ,הרבח
 , . הייחו

 לכהש תירבעה תוימואלה איה וזו ,ןוכנ הז לכ :םירמוא
 הבו הל תדחוימ הרובע תינויצה תורהתסהה םלוא ,הב םירומ
 םישנאה םיחכושו .הדצה תומגל ילבמ קוסעל הכירצ איה רבלב
 ןיבו = תוימואלה = ןיב םילידבמ םהש הזה לדבהה י"עש וללה =

 ךותמ תינויצה הדובעה תא םירקוע םהש וז הריקעבש  ,תונויצה
 םיעבוק .םה תינויצה העונתה תמשנ תא | ,תימואלה .הרובעה
 ,תיליצפפ הרבה לש הגררמל דע התוא םיליפשמ םה ירהו
 < םוי"םוידייחל .ץוחמ .תרמועהו רצה | התלועפ גוחב .תמצממצמה
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 לש םלשה היוטב  תויהל .הכירצ תינויצה .תוררתסהה ,םהיכרצו

 ,הלואגהו היה תה  תעונתו = תידוהיה  תימואלה = .העונתה

 : .הלוכ סנכת הל וז העונת הכירצ תונויצב

 לע ורבעש תומדוקה תופתתב ,תעכ העונתה בצמ '

 הוה ינגרואה רשקה תרכה ךכ לכ תיחרכה החיה אל ונתעונת

 ,הבורק  הלואגל תווקתה ,תינויצה .הדובעה תועוצקמ ינש ןיבש

 תודוגאה לכל םייח ןתנש אוה תונושארה םינשה לש לודגה .ףועמה

 והילאמ  םויו םוָי לכב תוירטפו ןיהמככ וחמצש ,תוברה תוצובקהו

 תחא תבב גישהל הלודגה הוקתה ,תורדתסהה לש התרוע ילב

 איה ויתוחכ לכ תא םעה רוגחי קר םא הנורחאה הרטמה תא

 םיברה םינקפעה תא ונל המיקהש איה ,תובבלה תא הררועש

 ,המוצע הינרנאב תינויצה הרובעב וקסעש

 הלואגלו תימואתפ העושיל תווקת .םירברה ונתשנ ושכע

 הכילה לש .תגרדומ הרובע לש הפוקת הליחתה .ןיא הבורק
 לודג דעצ םינורחאה םימיב םנמא ונישע .רעצ ירהא דעצ

 הדיתעה | ,תיקרוטה תודהיה ךותב  םוקמ ונל  ונשבכ : םינפל

 י"ע ונמרג .וניתופיאש תומשגתה לע הבורמ העפשה עיפשהל

 ונתדובע תא רתוי ונרדס ,וז- תוההי ךותב המוצע הסיסתל' וניניתע

 תאוה הדובעה תא ליוגהל ונא םיננוכתמו י"אב  תיבושיה

 םיאנתה ונתשיו םייטפשמה םילושכמה | ורסוי קרשכ , הרידאהלו

 - יא  םינושארה םימיה לש  תולודגה תווקתה םלוא --- ,הבוטל

 הילע םיכלוה ונאו הכורא ךרר ונינפל ,דוע הנבושתש רש פ א
 דעצ לכ לעש תופרה ףגנה ינבא תא םיריפמו םידודמ םידעצב

 , . לעשו
 היתוצובק .הזכרמ :רמולכ  ,תורדתפהה הכירצ וזכ .הפוקתבו

 תא לידגהל ,המלש רתוי תודחא היתוחכ תא רחאל ,תודבועה

 תווקתה חכב וילאמ זא השענ היהש המ  ,ןרידאהלו .היתולועפ
 היתולועפ חכב ושכע .תושעל תורדתסהה | הכירצ  תולודגה

 ,הרובעה הרש לע וראשנש | םינקפעה .תוגרדומהו  תוררופמה
 הבצמ תא ןיבהל םיכירצ ,אמיק לש רשק העונתה םע ורשקתנש>

 .םהיתולועפ תא וילא םיאתהלו תעכ העונתה לש

 הדובע | רובעל .רתויב = לודג וננורשכ ןיא .םידוהיה .ונא

 קר .הצרמנ הדובעל .םיררועתמ .ונא ,  החונמ  תופוקתב  תגררומ

 תווקתה ןוטלש תעשב ,םייחה-ילג םיממורתמשכ ,אחתירר אנריעב |

 אלא ךכ .תינויצה | ונתעונתב קר אלו הבודק הלואגל תולודגה
 יהירה = תירובצה ונתרוכע | .ונלש | תוירובצה תועונתה | לכב
 ,הריריה לפשת ןכ הילעה הבוג יפלו ,תדרויו הלוע ,תררויו הלוע

 ,וזכ תוציפק לש הדובעב הל רשפא-יא | תינויצה ינתעונת
 קוחתתש אלא דוע אלו ,הרובעה רימתתש םיבייחמ התנוכתו הביט
 תמרוג : ,לשמל ,י"אב ונתוררתפה לש הריבעה טועמ , ללכתשתו
 ןיא ירהש ,ואלמל השקש דספה ,ראמל רע הבורמ דספה ונל
 ונתדובע הא .וילאמ הנבנ םש ונמלוע ןיאו י"אב  םייח ונא

 םייח ונא ירהש ,עגרל ףא ירמגל םנמא םיחינומ ונא ןיא תולגב
 ,י"אב הדובעה ןיבו הניבש רשקה לבא ,וניכרצל קופס םישקבמו
 ונא םיכירצ ךכופלו ,ינתרובע תקספה תעשב הפרו ךולה ךלוה
 . היפיעפ לכל ונתדובעב רימתהלו  קזחתהל

 תוררופתהל ץק םישל ךירצ לכ םדוק ;תורר תשסה ה קוזח
 ןיבו ,תולגב הדובעה ,חירובצה הרובעה .ןיבש רשקה .הרובעה
 הדובע לכ .לכל שגרומו טלוב תויהל ךירצ ,י"א ליבשב הדובעה
 םתוחב העובט תויהל הכירצ םינויצה י"ע תישענה תירובצ
 י"ע וא דעוה י"ע להנתהל הכירצ איהש אלא רוע אלו  ,תונויצה
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 תוימוקמה תוצובקהו תורוגאה םג ךכ ,הנויצ הליבומה ךרדב |
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 ונועהו םינקפעה לכ  ,תונויצה ינינע לכ תא תלהנמה הצובקה
 לע ,השעמו השעמ לכ לע רחי .ןודלו.דחאתהל םיכירצ ריעב
 תער לע רובעלו לועפל םיכירצ | םידיחי אל ,הרובעו  הדובע
 םתכ"ואב קר אלא םניא םידיחיהו ,תורדתסה אלא ,םנובשה לעו
 ,הצובקה לשו תורדהסהה לש

 "הא רוחבל ריעה ילקוש םיכירצ  ונתורדתסה  תונקה יפל
 רשפא-יא ה ףיעס | .תונויצה ינינע לכ תא  להנמה | דעוה
 "אה רשפא םלוא ., תונבומ תובסמ םיבר  תומוקמב ושכע אלמל
 תירובצה הדוכעהו תינויצה הרובעה תואצמנ םהידיבש ,םינקסעהש
 תו ןפואב ,הדובעב םהיתוחכ תא ופתשיו תחא הצובקל ורבחתי
 :ושכע .שגרומ .הנורסחש = ,הקזח | תינויצ להקרתעד םג ארבת
 ,םעפב םעפ ירמ ףסאההל םיכירצ ריעו ריעילכב םינקסעה ,ךכ לכ
 'ןנכב םירוהיה ייחבו תוינויצב קרפה לע .הודמועה תולאשב ןודלו
 ,יאהו תופוכת םיהעל הז .םע הז מ"ומב ואובישכו ,טרפב םריעבו
 !תונונ העפשה עיפשהל םגו הפי רודס. םתרובע תא רדסל ולכוי
 וולי לקנב א .רתוי הבורמ םתעפשה היהתשכו ,ריעה ייח לע
 \אטמל תלכיה תא .מ"הוהל ונתיו תוררתסההל  םהיתובוח לכ תא
 הא קוחל ושכע .איה ותבוחש מ"הוה ערוי .אוה םג ויתובוח תא
 ₪ מ'ומב תופוכת םיהעל אבל ,תורוגאה ןיבו .וניבש רשקה
 \וה ו .ותבוח תאו ,הנידמה ירעב .תודבועה  תודוגאהו תוצובקה
 עעצמאה אוה רפח םלוא ,ותלכי לכב אלמל לדתשמו הצור
 אגמל ירב רבאל חרכומ .אוה חכו ןמז .הברהו ךכל םישורדה
 תוחבועה תוצובקהו ,תורדתסהה קזחתה םא , ףסכל .אצומ
 .להנל .מ'הוה לכוי וא ,ןהיתובוח לכ תא הנאלמת הנידמה
 עמאווה רפסמ תא לידגהל לכוי ,שורהכו יוארכ הדובעה
 רשפאש רע ,הנירמה ירע תא ותדוקפב םירקבמה ,םירדסמהו
 'רשפא | ,תומיקה תודוגאה לכ תא הנשה ךשמב .רקבל
 "ינותע תא ללכשל ,תורבוחו םירפס תאצוהב .תוברהל

 ע היתושירדו העינתה חורב הבורמ העפשה עיפשהל
 , רצויהו לעופה חכה תויהלו ,םייללכה םיזכרמה לש הדובעה
 ירחא הז לכ תושעל לכוי מ"הוה .ץראב םידוהיה ייח
 תועיפשמה םינקסע תוצובק ול שי םוקמו .םוקמ לכב יכ
 ףחא .קוירב הנאלמת ןהו ,תונויצה חורב םריע ייח לע
 ,ויתוארוהו ויתודוקפ

 יאו םיכירצ ונא ןיא .ה לוע 5 לש תינכת
 הדמב .תולועפ לש הטרופמ תינכת הפ םכל תתל םילובי
 ל ונא םיכירצ דחא רקיע לע קר ,'ב ונרזוחב תאז ונישע
 ה חכה תויהל הכירצ ץראב תינויצה תורדתסההש םשכ .הפ
 תלו הילע העיפשהל הכירצ ,ץראה לש תודהיה לכ ךותב

 שיש תירובצ הרובע לכב ףתתשהל ןה תוכירצ  ךכיפלו

 ול הפיאשהו ימואלה חורה קווח ןמ ,העימטה םע המחלמה

 ₪ .חכל הריעב היהתו הצובקה חילצת םא היהו .הלואגלו
 ווסמ הבוטל םיפסכה ץוכק תדובע היהת זא ,לעופו רצוו

 ומע היהת ןכ .לע יכ ,דאמ הלק ונתורדתפה תבוטלו
 ''קהש העונ תה מ ,תירובצה התדובעמ הרשי האצות

 יריעה יבשוי תא ,תאזה תירובצה הרובעל תודוה

 !ובדלונ ,ל +' .איצומה

 ווטש
 :םונאיורד ,א .ךרועה
 סקהאצסק5 ה. ז[. 88085.
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 .תירבע תוניבמה הלעמו הנש הרשע שש תונבמ

 הטשב .תויללכה .תועידיה- דבלמ . תחא .חנש

 ,,ןמצעב םידלי-ינג חתפל ותוא תורמוגל תש
 :הסירדאה פ*ע :תונפל \םיטרפה צו
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 .(ילוי) .ג"כ ךרכ "חל ש ה, לש 'א תרבות ם
 , :הנכת

 תאלמל)  רגייג .םהרבא (ח | + ּוגיתוימז
 ..(ותדלוהל הנש האמ | ,ןאםנייל

 .ש טיבוניר פיצ' ,א ר'ד | ..יקצולם ב(
 : תיצילאגה :תוינויצה לע (ט 17 .(א) .תונווח
 .שיניה ויאמ .ןומופ הוראה

 :(תרוקב) ןברדתיבלו .תוקוגותל (י (המושו)
 .ןופלנצאק .י ה .ץיבוניבְו גק

 ,(1") לארשי תוצופתב (אי .| = הוצולאג רוה
 .םושפ ידוהי ם ה רב א ריד ,(תו
 .(א%%1א) 'םישעמו תובשחמ (בי || ,רווארכ בקע"
 .בורק יבר לאיחי .(מ)

 . שנועה לש .ותוהמל (גי | .ןיט נובל
 .סניפ לבימ לאוחו | .רגרל בקע

 ,תורפסל ישרח יחע:בתכמ חל" /י
 , םייחה-ינינעלו :ערמל /

 .האירק לוק
 ןוצר ה'עב קיפה "ק"הכ ירואבב השרח ךרה, שרחה ירפס הנה

 ;(*ק'הכ תנבהל ראמ ליעומלו ביטל והתריכה תרקבהו ,וב םינוהה לכמ
 ץפחל םלוא ,ינממ ךשמהה תא תוארל ראמ םיקקותשמה םה םיברו
 יללכמ םירחא םיללכל יכ .רומלתבו ק"הכב בר ןויע .דוע ול שורד הז

 ק'הכמ רמחה תא רוע ףוסאל שורד ק"הכבש הפשה חורב םישדחה

 ,םכרצ לכ ילצא ודכוע אל ןיידע םידחא םיללכו ןופנ רדפב ורדסלו
 וב ,תינויע הדובע םישל ללב רשכומ ינניא ,התע יבצמ יפל ,יכנאו
 ,הוב בצמב םתרובע .ריבעל םילוכי םניא ןויעה .ילכ .רשא דבלמ
 יחור בצמ הנה ,אנתסאד אמויכ אהוליצ יעב אהעמש :ל"זח .רמאמב
 םושלו בושל לכוא ןעמלו ,תינחור הרובעל הימנ לכ יתאמ ללוש התע

 תא בוטיו רשא ןינע יל שורה םירואבה תרטמל דומלתהו ק"הכב ינויע
 תועצקמ לכלו קייהכ יריאבל ףסאמ תאצוה אוה הזכ ןינע ;ירמחה יבצמ
 הכאלמה לא ש"העב תשגל ותטלחה ןכבו ,תירבעה ונתפשבש רקחמה
 *שררמ תיב, .םשב תונוילג ינש לעב ישרח ףפאמ איצוהל ,תאוה
 וב תתלו ןושלה לש רקחמה תועוצקמ רתילו קודקדלו ק"הכ ירואבל
 ,לארשי תמכחבש . תועוצקמה רתילו. תוידומלת תוריקחל םג םוקמ
 לא הז יצפה איצוהל הנהו .הנשל ב"ור השלש וריחמ תא בוצקלו
 ברי םג םא ',םימותחה ףסכ רשא הברה תואצוה תושורד .לעופה
 הנופ וגא ןכל  ,ןיצחל ףא ןפוא םושב קיפסו אל ,ךרעה יפל םרפסמ

 לכלו ונשדק יבתכ תא םיבבוחה ונמע יבידנ לא הז .ותאירק לוקב
 רתי תאו .:היתנש .הכימה ול בוצקל ונבש \ תוירומלוקה - תורבחה
 םיכמותה תימש .הזה ףסאמל םימתוח אוצמלו לרתשהל שקבא םיבבוחה
 ןכו .ףסאמה שארב הכרבלו הלהַתל ורכוי םתולדתשהבו םפסכב יתוא
 ריעהל הקיחעה ינתורפסל ןמאנ םבל רשא םירפוסה האמ שקבמ ינא
 יצפחב ינכמתל .ונמע ינב בל תא ,םיבתיכ םהש הפש לכב .םהירמאמב
 יכ תווקל ץפח יננה .,ונשדק .יבתב תנבהל תובושח ויתואצות רשא הז
 אל ,ותלבשהו ותד יכרצל הנשל םילקש תובבר יפלא איצומש ונמע

 תא ,ושרק יבתכ תנבה תלעותל ךרעה יפל המעמ ףסכ חסכמב ץמקו
 וב) אבה לולא שרחב .ש"העב רואל איצוהל בושחא ןושארה רמונה
 תאמ שקבמ :יננהו (הזה ןינעל םיענונה םיטרפהו תועיריה לכ ואבי
 םהירמאמ תא :יל חולשל .רהמל לארשי תמכחב םיקהבומה םימכחה
 2 ,וב החמומ אוהש המכחה עוצקמב שיא שוא

 ,ץיבונאראב א'ד .הנליוו
 .לופכ .יולג בתכמ וא תוקפק 'ג תב הקראמ-- הבושתל

 תנש) 88 ןוילג "ןמוח רח,כ וילע בתב ל"נאר רמ .ץורחה רקכמה (*
 תערל הארה הוה םרטנקבו , ןיוצמ קדקדמ רותב עדוג ונינפלש רבחסה  (ו
 רמ ,תאוה ןושלה תנבהב .םג וחכ לודג ןב ,ארקמה  ןושל" קודקדב וחככ ,יכ
 תויהל .םילוכי .םיללכהו ...ארקמה .ןושלב םיללכ אוצמל ץמאתמ ץיוואנאהאב
 הוה סרטנוקה .םימותסהו םישקה ןיב םיבשחנה תוארקמה רואבב .םג בר .רזעל
 םונויעמל  הבהה .ליעוהל .ידכ וב שי רבב ךא> , דוע םלשנ . אלש רוכח אוה
 יעדמ ךרע ול היהו הזה רופחה רמגישכל יכ החטבב רמאל רשפאו ,ארקמב

 ו"ע .ולטובי םיטיגיסקואה לש םהינוקתו םהיתוקיחממ הברה יב ,.ךאמ בושח
 .הוה רבחמה לש תויפיקמה ויתוריקס

 "ידוהיה,. ןועובשב וילע .בתכ .דניקלאו .מ .י ר"רח ץורחה .רקבמהו
 ךשמהה ו ,אטגודל .תרכוח .ןיעמ אוה  וגינפלש רפסה + (וז הגש) גכ ןוילג
 ונינפל ןתנש טעמה ןמ .'ונשדק יבתכ יבבוח וצרי םאו םשה הצרי םא אבי
 הבושח תיעדמ הדובע סע בשחתהל הפ ונל שיש טופשל רשפא רבכ .רבחמה
 אצו רפסהש ונשדק יבתכ יבבוח םג וצרישו םשה הצריש אוה יאדכש דאמ
 ורפסב רשאמ דוע הלודג רתוי הדסב .תומלשב םופדה שבכמ תחתמ .בורקב
 לא עגונכ התוקמעב תמאב האילפמ הנבהו העידי רבחמה הארמ "ביתנ סלפי,
 וליפא לודג םשור תושעל דותעו ונימכ דיחי חוה רפסה .ק"ההבש הפשה חור
 ! ( ק"הפ תנבהל הברה ותלעותל תמאב ךורע ןיאו , םירצונה םירומלה יגוחכ
 | .'וכו םייטעגעוקעו םייגולוליפ םישודח לש שממ רצוא וב שי

 > ,הז דצל רבעמש ילש.  העדומכ .יתסירדא

 .רחו 2 520902638 האו 3 ו
 [ 1 רו ש
 הקריא דזאי6 ק הנ ספל 1 תוכיגנס םוב לש
 .הדהקמלו רכט ו רו6 8-19

 ל ו ז תוני חינוכו
 7 ו 5 כ

7 %> 



% 

%%% 6% 

 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 %- "לזרב,, -שצ-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב לורבה  דוסי תא  ליכמ
 וב שי ילורב, ןייבש לזרבה דוסיו , םיאפורה לש םילועמ  רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהמל ידכ
 ,תונייה ראש לכמ רתויב לוזו רתויב ליעומו םינטקלו  םילורנל

 ,הסידואו יושרו " 5מ"רכ,, תרבח לצא הריכמה %

 ! ריחמה יצחב
 י'ע ךורע ,יתורפס ףסוא ה כ

 .. .יקצינבאר ,ח .י ₪ ר /
 ..ישילש ץבוק

 וג ,ח ,(םירופפ ונש) .ם"ומ ילדנמ : לש םירישו םירופס .םירמאמ
 יכדרמ ,וואנבור .ןועמש  ,םולבנעיליל .ל"מ  ,(םיריש ינש) .קילאיב

 ,יקסניוועל .:ל . ,א ,אנהכ םהרבא | ,ל"להי  ,ןהכה ללה ןב
 . דועו ,דוע  ,רלעפנעזאר .ש

 ן לכ) ס"ומ ילדנמ תאמ ישילשה ןימונב .תועסמ, םירחוימ םינמסב
 תולשמה םע 'פאק 60: קר 'פאק 90 כ"ור 1 םוקמב .וריחמ (רפסה

 .'פאק ?? עמהאנבאנ םע

 ךואענוהמזמ רופתה88₪ 5 1181 70175, 006008 0 7 א 1

 . לודנ טמרופב םולבנעיליל .ל .מ לש ותגומת האצי
 לש  החנה--.םזבא 10 לע םימתוחהל .לבור 1 חולשמה |!

 .םש לע יאסירואה דעוה י"ע דסונש דנופה תבוטל הרעומ הפנכהה לכ .%
 ן ושלב םיירלופופ םורפפו רוסל-ירפס איצוהלו םיסרפ תתל םולבנעוליל ..ל .ם

 . םיטסינולוקהו לארשי ץראבש רפסה יתב ליבשב תירבעה

 .תונמזהב .זרדוהל .םישקבתמ
 :הפיודאה 2
 סאנססק ₪. ₪0 0החמקש 06008, חוסה 09006.

 | הרומ
 סינמ  ,אנליווב ינאיראמה םויזנמיגה תא הרמגש
 ולו .הבלהל .הפרצו זנכשא .תופש .תעדויו (םייבב

 :יטרפ שיא תיבב וא .ם"יבב = היצידנוק
 ₪ ו. רעב "םלועה,

 ,יהמידק. תאצוה תאמ

 חול,ה לש ולרוגב התלעש הבורמה החלצהה

 טוש ךשמב וכ דע ,גרבדלוג ב .רמ לש ותכירעב אציש

 :ע% תוקבה םג ,הזה "חולה, ןמ תואצוה יתש ורכמנ
 תא תושעל "המידק, תאצוה תא הררוע תידוהיה תונותעב

 יט טונו (1910--11) אע"רה תגשל "המודק, חולה

 : וללה  תוקלחמה תא ,גוהנה

 , הקוטסיטטסל \ הקלחמ .1
 ב .,ץראה  רגדכ .לכ  ינפ לע םידוהיה רפסמ (א

 היצרגימיאהו היצרגימאה תוחול (ג  ,םלועה לכב תובושחה
 לטוונ טידוהיה םיבשותה (ה | .םיכלפה יפל 'היסורב םידוהיה
 (יונתתשה (1  .םירבדה פחי םיחיכומ תוחול םע ,םדי:חלשמו

 (וכה תדוכעב םירוהיה . תופתתשה (ז 4 .בשומה םזחתב רחסמה
 ןיחיוטסואב םידוהיה (ט .םהלש תורמעמה יפל היסורב םירוהיה

 . ..םדו:הלשמו םהישעמ פל .הינמור

 .תודסומ .1

 הו ונינעב םיקפועה תודסומ (ב .לארשי ללכ לש (א

 לתו םוינויצה תורסומה רואת (ג . הינמרגו .הילגנַא  ןרגנוא

 < | ,תינויצו הידוהי היגולונורכ 1.
 ! תוידוהיה .הובשומה לש רצק רואה .זוי

 ואלה הע 5 םיבושחי] םינקפעה לש .תורצק תודלות ."

 / .(םהיתונומת םע)

 ףתויה םירוהיה םעה-יריש לש תואחסונה | .ץ]

 ות תוצוכקהו תווצרדפה לש תואסורדאה תמישר .ז]

 פקנמה לש סיגופוקהו תוינסה לש ריחמה תוחול זז[
 "הז לע וריחמ הלע חולה לש תומכח יובר ילגרל

 אק 5 חלשמה ילב רלפמפקאה ריחמ !ונויה

 80 ,הלשמה םע 3.60--.סקא 25  ,חלשמה םע.'ר 0

 / 10--,סקא 500 ,חלשמה םע 'ר 11---,סקא האמ .(תלשמה

 : תועדומ רוחמ

 1 90--םינפה ר ה א תועדומ לש דחא דומע ריחמ

 .ר 6--עבר

 ,'ר 25 ,רומעה 'ר 40---ע צ מ א כ זא םינפה ינ פל

 ושב הוקש ןמכ ,חולשמב תונקיד:ואמ  ענמהל ידכ
 וע תשקבמ ,ןמז רוחאבו = ךחא תבב תונמזהה לכ ולבקתנ
 ולשלו .םידקהלו רשפאה לכב םוזירז .תויהל םינימזמה תא

 :טפוגואב 15 םוי אוה תועדומ תלבקל ןורחאה דעומה
 לאו ,סקא .הרשעמ ; םינמוזמב קר .תולבקתמ תונמזה

 : ,"עמאנכאנ ,ב םג
 < !לש ותפירדא יפ לע חלשל ךורצ ףסכ לש תואהמה

 . ת. ז0ת6ה69קז7, םוותמווב.

 וה תעידיו ק'הכ תנבה תלעותל

 לשמה םע 'ק"הכ .ירואבב השְרח .ךרר, יהפס .ריחמ

 ! "םילעפה תוחול, .'פאק .89- -(קורקר) "ביתנ סלפי,
 [' חי סתשלש וא םינש הנוקל ,'פאק 5? (קודקדה
 טה הא גישהל ולכוי ידי לע .'פאק השמח רחא לכ
 5 15 תדרוהב  (יחור .ירפ) "לעפה .הובפמ,ו "םשה
 4 שטה סע ,'פאק 95 כ"ור 2 / ריחמב ,ונייה ,בוצקה

 4 ינ"גהו הוירחאה .ימד .תפסוהב --נ"'נבו

 : :יתבתכ
 . טה טס מ םחהמחה, 330870888, 4
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 תיעיבר הנש

 י"ע  חוטבהטלקמ /: שוכרל | תפאוש  תונויצה % | חב
 ,לארשי ץראב | לארשי | םעל .יולגדטפשמ

 (פיזכ  תמלגולפ)

 ועובש
 לכב :אצוי

5 93 
 :ןכתה . ..

 .ישימח םוי

 "ה דד-

 יי. הפצמה לע

 + חיכות :הידנלניפ (א

 .םידוהי יניעב עגפמ 'תודהי (ב

 .בולוקופ .(ףס) .הימפסאב םולח <
 קי לאיב נח .((-צוו) \םע .ירושמ 8

 .הלפנרב שי > .(ב") ברעמב תיעדמה תורפסה 64
 .ןאםניימש רועילא 2 0 < 3, (המישר) םינכש 4

 א ג יילק .ם : .,(םיארקה ןוח םע החיש) ,םיארקה תדיעול 6

 0 5. 6ל) .לארשו-ץראמ  םיבתכמ |
 0 0 רזוח) , תונויצב 8

 <( 5 .לארשי ץראב ₪
 : ,היסורב 10

 ::ץראל .ץוחב

 : ,'פוק 38  שרחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לבוו % הנש יצחל ,לבור 4 הנשל ; היפורג *םלועח רטמ

 ,רלור פ ין תפירימאב ,גנוליש 8 הילננאב , קרש 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראגנוא.היומסואב : ל"וחב

 " ,תבש עברלו יצחל הז ןוכשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג

 : 5 % 2 8 30 הסיודאה יונש דעג

 'טוק 6 פירומקה ראש לעו .'פוק 60 ןושארה רימעה לע -- ,םיתעברא תקלותמ שיטפ הרוש לכ רע ! תועדומ רי /
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 י"םלועה;יתנתנה תאמ 0 97777
 הכל ירכ "םלוע ה, ירמונ תא םירמוש םניא רשא םימתוחה

 לועה, לש % םגו 1 םירמונה םדי תחת שי רשא ,הלא וא כ'חא
 אה םירמונה ינש תא איצמהל םישקבתמ םירלפמזכא ינשב ז'ש
 ,הדותב בישנ חלשמה תאצוה םע דחיב ריחמה תא . תכרעמהל

 ."תריפצה. תאצוה ד'ע
 :הזב עידוהל דבכתמ "הריפצה, תאצוה שודחל ינמזה יזעוה

 בולוקופ םוחנ רמ תכירעב תאצל לחת "הריפצה, יכ
 ,ז'ש רבוטקוא שדוחל 1 םוימ

 ודיב .רברה הלע אל  ,רעוה לש .ותולרתשהו וצפח תורמל
 ןמ .םיבר ,טפונוא שדוחל 1. םוימ "הריפצה, תאצוהב .ליחתהל
 ץובקב םתכאלמ תא תולכל .וקיפסה אל  םידבכנה  םינקסעה
 םימתוחה רפסמ עיגה ילויב :ןושאר דעו ,לבגומה ןמזה רע םימתוחה
 םה םהמ .לודנה בורהו ,ונעבקש רפסמה תיצחממ .רתוי טעמ קר

 א"כ םינקסע ירי לע אל םפסכ תא וחלשש ,םימרפ םישנא |
 וזרדזהו .םבלב יח "הריפצה, רכז רוע .תויהב םמצעמ  וררועתהש
 ,האירקה לוקל .תונעהל

 םימתוחה ןמ הברה םגו םינקסעה לכ טעמכ םלוא
 רוחא :תנס :ילבלו שאיתה .ילבל, דעוה לע םהירבד .יקזח םמצע =
 וניחא יבוט לכ יב ,םיחיטבמ םה .תאוה היוצרה הבשחמה .ןמ =

 ,ץיקה ימיבש אלא  ,ותוציחנו לעפמה לש בושחה וכרעב .םירוכמ
 השק ,תורעיבו םירפכב הבישיהו העושי יניעמל  תועסמה תנוע
 םג ולו יתורפס .וא ירובצ ןינעב הברה לועפל .רשפא יא טעמכו
 האצוהה תא תוחדל ,ושרד טעמכו ,וצעי .ןכלו .הזכש בושח  ןינעב
 םג .אוהש .,רבוטקוא שדחל 1 רע * ,רמולכ .םישרח  ינשל רוע"
 םנמאו .שורדה רפסמה םג אלומי וא דעו ,הנש עברל 'ןושאר
 םימתוחה ףסכ םינקסעה .ןמ היא םג םיחלוש  וליחתה .התע .ךא
 ְי . תורבושהו |

 בל לא םישבו  ,ולאה .תוחטבההו  תֶאוה .הרכהה רופי לע =
 םינוש  תומוקמב | וניחא יכוטמ הברה לש  הנמאנה | םתוריפמ
 תמשנהל .ץרמב םידבועה (רחא םוקמב בוטל ורכזי רוע םהיתומשע

 םיארמה ,ץרא .יוצק לכמ ולבקתנש .םיבתכמה .יפלאו הזה .ןויערק
 תוחרל אנקסמ יריל .דעוה אב---"הריפצהל, םתבח הלדג .המכ רע
 -- "הרופצה, תאציה ןמז תא

 -- יצרחואי .אל וז הנש .רבוטקוא .1 םויל =
 ץמוא יפיסואםיר בכגה םינקפעה לכ יכ ,תוקמ רעוה

 לש ,לורגה ךרעה .תא םיהיכמה ונתפש יבהוא לכו םתִונ
 לארש* יסלכואב הבורמה ריעה) ,אשראווב תירבעה הסבה

 השא .ןילופ תנירמ = לש [ תוזכרמה :ריעהו םוחתה ירע .לכמ
 ויישםינובב ויהי ,(היסורב ונמע לש ונינבו ונינמ בור בשווי :

 ,ונלחה רשא תא .רומגל .ונל םדי
 .',תיללכ הבושת .בישהל ונתא םוקמ הפ
 לש | םיידימתה = םירזועה .רבדב .םילאושה הלא לכל (א

 .גרמ .ררסי הז שרוח .ךשמב יכ  םיעירומ ונגה =- היצקר
 בוה .רבטטפיס . שדיח תישארב יכ .ןפואב .תכרעמה .תא בולוק

 לכ המצע .היצקרירה ספרפה ואו .התלועפ תא ליחתהל תכרעמה |
 יב .לקבב ,ךינהל = לכונ  ע"על  .רו  הלאשל | םיעגונה .םיטרפה

 "רוט םתוח לכל תונוילגה .תא קלחי רשא | ריע לכב עובק ןכוסל

 "ינו םירכעה םירפופה יבוט לכ .ופתתשי ,תשדוחמה "הריפצה,ב
 . םוקמ הב .אצמי ןנערו הרופ יתורפס ןורשכ

 "זויכפה יאנה ד"ע םהיתולאש םע ינילא םינופה הלאל (ב
 [ וו צמי א ל "הריפצה,ם יכ :םיבישמ וננה  םיררוב :תונוילג לש
 "קר וטויב םוי ידמ חלושת א"כ םידרוב תונוילג הריכמל
 תמש עודי רועש דעב ערפמל םימלשמ ה  םימתוחל
 'םעש ריע לכבש הזכ .ןפואב רדוסי חלשמה םלוא ('וכו הצחמ
 "הלינחנ תונוילגה לכ וחלושי םימתוח לש םיוסמ רפסמ אצמי
 ,םוו לכב אשראוומ אצויה ןושארה עסמה םע בייהסמ :י"ע .תחא

 | םימתוחה ולבקי אשראוול תובורקה םירעבש ןפואב םעיגה ירחא
 | וא תוחפ תוקוחרה םירעבו סופרמ  םתאצ | םויב תונוילגה תא
 : רוק רתוי הברה .ןפוא לכב לבא  ,קחרמה יפלו ינשה םויב .רתוי
 ₪ --..אטסופה י"ע רשאמ

 = השעי לכהש ןפואב הנקותמ הבוט הגהנה הפ רדוסת ללכב
 - -- .השיררה תוזירזבו .ץרמנ .קוירב

 :ףסב חולשמל תבהכה
 עמ. סהצקהאפ, 8קתזגמה, תק. 1409166076, 0.

 גטו .)ב0עהסו, \\ העטקהוז ה ו. 00020206 10.
 :םיבתפמל /

 7. אהההההפ, גקמזהפה, [גתטיוהה) 6.
 1. א8ק|הה, \(העפלהוזה, 078םו0םה, .
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 % ו
 ,םיאפורה תצעב ועמש |

 ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 ירש .לזרב , -שש-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש .הרמ .התואב לורבה דוםי תא  ליכמ
 וכ שי ילורב, ןייבש לורבה דוסיו ., םיאפורה לש םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םרה תא רהטל ידב
 יתונייה ראש ,לכמ רתויב לוזו .רתויב ליעומו םינטקלו ,םילורגל

 ,הפירואו יושרו "למרכ,, תרבח לצא הריכמה

 <ורטעפ) - ,זדול ,ןאסלעחאי א .לש  םירפסה"רהסמ-תיב
 ,."םלועה, ' רעב .םימותח .לבקמ .(56/ אקםוואק



 .הָפצִמַה לע

 היפוה = 9ונ\ניס
 :ניפב .היסור יניתנ תויכז יווש ר"ע  קח-תעצה המסרפחו

 רידגמה-- -יששה ףיעפה--ףיעס שי תאזה השדחה העצהנו
 ,וז ץראב היסורדיניתנ םידוהיה חו

 םינעוצלו םידוריל .םיעגונה הידנלניפ לש םירחוימה םיקו
 ."םהב .ונייעיו :ובושיש. דע םפקתב
 ,התרוצב אלו הנכתב אל העיתפמ איה ןיא . אחסונה .יה)
 אל .טעמ הילע דומעל אוה יאדכש ,םיבשוח ונא תאו
 דומלל אלא ,םיצור ונא סמח קועצל אלו הזה ףיעסה תו
 .הז ןטק ףיעסמ דומלל שי הברהש המוזו

 ,םירוהיל עגונב םירזכא .םיקוח הידנלניפב .םיררוש עורו
 הבורמ הרמב | תולכגומ וז = ץרא ידוהי לש תויחרואה םה

 לכ .ןה תוקיעמ .וללה  תולבגההו  .היסורב .תולבגומ .ןהשמ
 ויה ילמלא | ,וז הנידמב םיקתהל טושפ היה רשפאהואש רע
 העונת הררועתנ הכפהמה תונשב .תועובקה תוכלהה פל |
 יוש ןתונה קח םייסב לבקתנ ףוס ףוסו ,וללה םיקחה רש

 םעיגה רע הב ובשיו וז הנידמב וחלונש .תידנלניפ ירוהיל חו
 םינש רשע הב ובשיו הידנלניפל ץוחמ ודלונש וא תורגב תג

 תבשל לכוי הידנלניפ ןיתנ וניאש ירוהי ,ןוטלשה | ןוישר
 אוה | ךירצ הזה ןמזה רובע ירחאו ,םישדח השלש קר וז ץרומ
 םינש רשע רובע ירחא קר .ץראב ראשהל תדחוימ תושר שקע

 ,הידנלניפ ןיתנל לבקתהל אוה לוכי ץראב יח
 ינפמ רחפ הויא שגרומ ,ןיידע רשאתנ אלש ,הז קחב

 וררחתשה אל תוילקידרה תונלפמה םגש הארנ . םירזה םידוהה
 ונדרש העשב תילקיררה םתפקשה םהל הרמע אלו ,הו דפ מ
 , םידות

 הלאכ | תונויזח .ראבל  ונלצא םיליגר + רברה תבס יהמ
 וז הלמ ןיא םלוא ,תוימשימנא :תחא הלמב ,טושפ |פואע
 ותוא .אינהלו חורה תא עיגרהל קר איה הלולעו ,םולכ תראנש
 . תונוכנה .תובסה תשקנמ"

 ,ןיירע וררבתנ אל הירנלניפב ונבצמ  עורל ומרגש תובסה
 םירוחיה = ינפמ האריה יארו איה ןהב תחאש רעשל שי םלוא
 םיִעְדּוי . אלבו .םיערויב | ויהיו  ץראה לא יפנכי אמש ,םיסורח)

 העפשהו ו ל ו ,יסורה העפשהה

 מ ל
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 וה ד, 19-עס .\9עקסל8 , 1910 2.

 הארוה .ןובשחב רימת האב יהירהו ,הל לודג ונירמ ךרע וז
 -יאו ,םיבר  םידבעושמ םימעל איה תפתושמ םידוהוה ינפמ
 הנושלו ,תטלשה הרוטלוקה :ךומפל המ לע הל ןיאש רמול רשפא
 םע המחלמהו ,ראמ לורג חכב םידוהיה תא תודבעשמו תוכשומ
 , רתויב איה השק רבעושמו ןטק םעל הו חכ

 בצמ עורל ומרגש תובפה תחא התיה ווש יאדול בורק
 יטארקומיר יתלבה | תויכזהדיווש לש  קחלו הידנלניפב םידוהיה
 הכירצ התיה וז הבסו .םייסה ידי לע לבקתנש םלש יתלבהו
 : ;הידנלניפב םידוהיה תלאשל .הלשממה .לש הסחי 'לע עיפשהל
 הנושל .יטילשמ ,תיסורה העפשהה ירונצ םה  םידיהיה םא
 לש תונירמב םהב ךומהל ךירצש ןתונ ' ןידה ירה ,החרוטלוקו
 התיה | תועודי תופוקתב םנמאו ,םהילע ןעשהל :,םירזה םימעה
 ,ורבע * וללה .תופוקתה םלוא ,הלאה םיעצמאב תזחוא הלשממה

 "  :תונהיל הצור איה ןיא ,וז ךרדמ הלשממה הרפש בר ןמו .הזו
 . םוקמ לכב הנמאנ תראשנ איה ,איהש לכ האנה םירוהיה ןמ
 :החינשמ איה ןיאו ,םידוהיה לא הפחי  יונב םהילעש  ,םירקיעל
 ,םידוהיה הל םיאיבמ ויהש .תלעותב

 בוש ושכעו ,רובגו ךולה ךלוה הז םחיש ,םינש לבוי הז
 =ניפב היסור יניתנ לש םהיתויכז .יווש ר"ע קחה-תעצהב טלכתנ
 תכלל םיפיסומו , ךכב םיחיגשמ םה ןיא --- םידוהיהו  ,הירנל
 העשב ,הרבעה האמה לש םיששה תונשב םהל וותהש םכרדב
 יווש לא ,םצפה זוחמ לא הליבומה ךרדה יהוזש ,ונימאהש
 רחכש ,םהל הקוחו ההיבג הרוטלוקש םימע ךותב קר ,תויכזה
 םימעה לע תירובצה םתעפשהו  ,ידמל אוה לודג םהלש ךשומה
 :םה יא .הלאכ םימע - ךותב קר--,איה הבר םכותב םיבשויה
 ץראה םעש ,תונירמבו . הנושלו  תטלשה הרוטלוקה ירחא םיכורכ
 ,ןוידע שגרומ וניא ירוכצהו  ירוטלוקה | וחכו ןיידע חתפתנ אל
 ונא .ןיאו םיליכשמה  וניהובא לש וז ךררב תכלל ונא םיפיסומ
 : ,וז ךרד איה הנכוסמ המ ,םישיגרמ ונא ןיאו םילח

 " הוה ןויזחה תא---קידצהל אל לבא--ןיבהל דוע רשפא םאו
 תנעשנו = םידוהיב תכמות .תיזכרמה .הלשממהש ,תוצראה  ןתיאב
 הצור הלשממה ןיאש .תוצראב ותוא ןיבהל השק הנה ,םהילע
 תירוטסיה הדבוע ירה ללכבו . איהש לכ האנה םידוהיה ןמ. תונהיל
 .םעה לע םג םידוהיה תא אינשהל וז הקיטילופ לש הפוסש ,איה
 .םיקומינהו םימעטה לכ .ןיא םאו .ענכנה םעה לע .םגו לשומה
 הקכוה הפירצ םא .רבדה תא חיכוהל ידכ .םיקיפסמ םלועבש םיינויעה
 ףיעסה לש וז .ןיעמ  תודבוע אנ הנאבת ,ללכב הלאכ  םינינעב

 : ל 5 ו 2 4 1 0



 םהיניע תא םיסכמה ינפ לע הנחפטתו השהחה קחה"תעצהב יששה

 ,םהינזא תא םימטואהו
 תוימואלה ךרד --- םוקמ לכב ונל תחא .ךרר םודוהיה ונא

 ,םוי םוי ייחב אלא םיינירמ םינינעב קר אל .תידוהיה

 .םמשהד

 .ףיגופו .ניבם 200% תוהו

 תאמ תויכזה תא לולשל ץרווש לש ותדוקפ רבדב המוהמה

 ופוס היהי המ ,הככש םרט םירוהיה לש םייטרפה רפסה-יתב
 תצעומ .תדמועו היולת הלאשה | ןיידעו ,תערל ןיא רבד לש

 לש ויתורוקפ .הז ןינעב ןודלו בושל דוע הדיתע םירטסינימה

 תצעומ תא חירכמה ,ךכ לכ ךבופמ בצמ ארבל ןעבט והז  ץרווש
 ,םהיתושירדו םייחה לא ןה תודגנתמ .ןהב לפטל םירטסינימה

 .םייטפשמ םידוננו תוריתס ןה תואלמו לעופה לא :ןתאצוה השק
 אלו = ,תוליגרה ויתודוקפ ללכמ תאצוי הגיא הנורחאה הדוקפהו
 ,1906 תנשמ תוממורה תדוקפ תא תרתוס איהש אלא דוע
 .םידיהיה לש םייטרפה רפסה-יתבל תויכוה ונחינ ןהיפ לעש

 ,םעפה ןודל ונא םיצור ןינעה לש הזה רצה לע אל םלוא /
 הז .הלכשהה = רטסינימ לש  יתנוכת לע | דומעל וננוצר ןיא
 ,הלכשהה תורוקמ תא ונליבשב םותסל תוטלובה ויתופיאשו
 ןניא  תונורחאה תודוקפהו ,רבכמ וז ותנוכת ונל העודי .ירהש
 ,םיפירח םירובד ,סמח , תוקעצו . םולכ. תוערוג ןניאו  תופיפומ
 +םיאב םה המל---.חכדירפח

 לכ לש ,ידוהיה רצהב ,ימינפה רצהב .ןודל ונא םיצור
 לש םהנומת הטלבתנ ץרווש לש .יתדוקפל תודוה .הזה ןינעה =

 ,םייללכה .רפסה =

 ימורעמ ופשחנ ,תינוניב הלכשה םהינבל  םינתונה | ,םירוהה
 דומעל םיביוחמו םיכירצ ונא ירהו ,םבבל ינופצמו םהיתופיאש
 ,ונינפל התלגנש הנומתה לע רוא ףופשלו םהילע

 ,ימואל ךינח םשל ודסונ אל ונלש םייטרפה רפסה-יתב
 -תודועת תניתנ םשל אלא ,םירחא םימע לש רפסה-יתב ומכ
 -יתב ןיעמ .ויה םה ,תירקיעה ןתרטמ התיה וז .דבלב תורגב
 םתעד תא וחיפה אלש םהמ הלאו .וללה תודועתה לש תשורח
 םירומלה  רדגמ םיאצויה ,?םילטב, םירבדב וקסע אלו וז םתרטממ
 םירוהה יניעב םרובכ היה לורג ,תורגב-תדועת לבקל םירישכמה
 תלדגהל בור פ"ע ודננתה םיריהה , םהיתותלד לע םיקפודה וברו
 םהשו תלעות םוש םהב ןיאש ,םיירבעה םירומלה לש המרגורפה
 תידוהיה היפנמגה התיהש רתויו , םידימלתה לע .םידיבכמ קר
 ,םידוהי םירומ ,הבשב התיבש .הב וחטב רתוי תודהיה ןמ הקוחר
 םירוהה בור יבגל םגפ אלא היה אל הז לכ --- ,םיירבע םידומל
 .םהינבל תינוניב.הלכשה תתל םיפאושה ,םידוהיה

 רפסה-יתב תויכזו ,ץרווש לש ותדוקפ האצישכ ,ושכעו
 *יתב לא סנכהל םיצורה רפסמ טעמתנ רימ ,סנב תודמוע ונלש
 תפכיא אלו %םהב שי המ---תויכז םינתונ םה ןיא םא , וללה רפסה
 לע קופרל תוכזה תא אלא וללה ם"הב ונתנ אל םדוק םֶגש םהל
 ינפל וחתפי םירעשהש הוקת ילבמ טעמכ ,תוטיפרבינואה ירעש
 םירוהה תובלבו = .הנייהתש וזיא -- תויכזה ןה רקיעה .םיקפודה
 תא ללכשל ,רפסה-יתבב ושכע .ךומתל הבשחמ הררועתנ אל
 - -םיימואל רפס"יתבל םכפהלו םיירבעה םידימלה לש המרגורפה
 תא םיריעצהל ונתוש -- םדומל ןושל פע אל םא םנכת פ'ע |
 -יתבש העשב ,תירבעה הלכשהה םע דחי תיללכה .הלבשהה

 ,םהינפל םירגסנו םיכלוה םייטרפהו םימשרה
 ושכע וגהנוה .םידוהי םניא לש םויטרפה רפסה יתבב

 הניא וז .הרזגו ,הלשממה לש  רפסדיתכב  תוגהונה תולכגהה

 .;ז חושמ שרופמ קוח לע הרסונ איהש ינפמ ,לטבהל .הריתע
 | קח 5 ,םייטרפה .רפסה-יתב לע םג תולבגהה תולח פיעש
 ש :הוקת ןואו ,"שפהה  ימיב,  ,םוריח העשב קר ורתו

 ייטרפה רפסה-יתב .הבושתו הטרח תעשב ושכע והולטביו

 וגר אל -- םהילא רוזחל ויהי םיריתע ףופ ףוסש קפס
 יזמו םירוהה ולדתשי אל וא םג םא ,עדוי ימ םלוא ,םנואמ

 (/ וחוא כרקל ,םיירבעה םידומלה לכ תא רפסה-תיבמ רעבל
 ףי ימ .םחרה ילוא -- ,הלשממה לש רפסה-תיב לא רתוי
 אא ידול .אובל . םידיתעה םימחרל וז הוקת םאיבת אל םא
 ןח אצמל ירכ ,ןהב םישמתשמש תורעוכמה | תולובחתה
 תינב השעמו ,ושעג רבכ וז ךרד לע םינושארה םירעצה
 / . חיכוי .בו'ציררבב

 מל סהל התיה ונלש םייטרפה רפסה-יתב לש .םתורהי
 ה רפפה יתכל ,םהל ויהש העשב םג םידוהיה יניעב --

 , תיקירו תולר חויכז ירחא וליפא הפיררב
 = תאמ ימואלה ךונחה ןובלע תא עוכתל אפיא שיהו

 /'" תרגאב ורבד ה יפלש בל םייטרפה רפסהדיתב

 + ידוהיה ל - ,ירוהיה םעה הלסעה לש

 .בולוקופ .נ

 .אָיְמַפְסַאָּב םּולָמ
 (ףוס)

 .ולעו טעמ רוע :אימפסאל ובושי םידוהיהו --- טעמ דוע
 .'םישקמה .ריננה לאומש 'ר .ימיב ומכ ,תוחפה לכל ,הלודגל
 תיבל דיררמב רעיוב | ןוראה ידוהיה רחבנ הנה ?תוא םתא
 :ּ ! םירחבנה

 . םעפה איה תאזו ,הזה ןודאה תא ינא ריבמ ,הרקמב
 = .םידוהיה לא ותוא םיפרצמש ,ויתודא לע עמוש ינאש ,הנושארה
 < ילתק רמוכ רבכ היה  ודורשו ,םידוהיה  ערזמ אוהש יתעדי
 - תירסקה לש התביבסב םירמוכה שארב דמעו םיששה תונשב
 לעב אוה הוה ןוראה ,ישילשה ןוילופנ תשא היניגבא תיתפרצה
 - ."ןפב רבכמ השוע היה ץיקה תפוקת תאו ,רירדמב םילודג םיקסע
 < םואתפ ול ,םינתונש דיקפתהו ,הז לש ותודהי לבא ,ןאיטסביס

 רבה -- ררפסל בישל םידיתעה םידוהיה ינפל רבוע ץולח רותב

 ,שרדמה תיבב םינלטבה יפמ ףא עומשל יתללפ אל הזכ
 ,ןודקומ. ררנסכלא לש וסיסכת תא םירדסמה

 ןוחאה .אוהו ,ריררמב יתעדי .רעיוב | ןוראהמ רתוי-ידוהי

 סעפב וילא  יתעדותה ינאו ,םזלא דילי אוה סקראמ :סכראמ
 ו חונמה ברה לש ותיבב ,זירפב תוכר  םינש הז הנושארה
 רחוימ | ןויעב .סכראמ תא  שרורו רקוח היה ברה .ןהכה קורצ

 רכוזו = ,הב םיבשויה םיטעמה םידוחיה לאו אימפסא לא .עגונב
 ץראמ אב הו, :רמא ,הזה ןוחאה ינפל יתוא גיצהשכ יכ ,ינא
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 -- והז ,התלוז ץרא לכבמ רתוי .אוה םידוהיה רט
 ,רירדמב יתייה םינש ירחא ,"לכמ תוחפ אוה הב

 ,לודג .תשרחהתיב זא ול היה .סכראמ ןודאה הא ₪
 ,ידוהיכ עזא בשח ומצעב אוה ,םילעופ .תואמ וזיא קו

 םע קר היה ברועמ לבא !םולאמ---אתוקניד אסרג ₪
 תיבב םילעופהמ לעופ םושש היה רהזנו ,תיתפוצה
 םילעופה לכ ויה זא רבכו !ידוהי אוהש וערו לב

 ,רדג םוש וינפכ ורדג אל ,הלשממה לא עגונבו וש
 היה אריתמ--לבא ,ירוהי אוהש הערי ולא ,ותשרנמ
 . ילרביל .םוירטסיגימה היה .זא םגו . להקה
 החפשמ דילי ,רחא ירוהי תובר םינש הז בשוי ןיטסנפ

 ילב ,השא םש אשנ ,תיימפסא ...תוברתל אציש .השוו
 ןויאבב .היה ןישודקה רור'פו ,םייחרזא .ןיאושנב  ,ותד
 דימא שיא .אוהו ,אימפסאב םייחרזא ןיאושנ :ןיאש ינפמ
 הםינבה  תיבב  רקבמ / ונניאש ינפמ לבא ,םיבר םו
 םיעדוי םניאש .י"פעא : ,(ירוהיה) "ַאעדוח, םש ול םואוו

 ויתרקח םגו ,הברה יתכלהתה הזה שיאה םע ,יווו
 ראיובמ רתוי הברה ידוהי איהו ,אימפסאב םידוהיה ןינמ

/ 

 םנמא ,?אעדוח, םשב ז"אז םיארוק םה ,זייאז םירהנקמו טו
 תא שרגל .ארונ ןוע היה הז יכ  ,םירמואש ,םילרביל םישנא

 שי .םידוהיה יפב דוע הרוגשה תיניליטשקה ןושלה רבדג גה
 תועד ועימשיש תיימפסאה היצנגילטניאה ךותב םישגא םימעפל

 ילותק .ןומגה םע ןייטשנרב ץאנגיא חונמהל םג התיה תאמו
 הב יתרבע הנורחאה םעפבו .אימפסאב םימעפ שלש יתויה ינא ה

 ,הרדנרג רע ואבליבמו םאריצענלא רע יידנעה ןמ הבחרו הנו

 םיטסאיזותנא שוגפל יל ןמדונ אל םינוש םישנא םע ינחמו יאש
 שי יאדוב ,היאר הניא ונעמש אל- -לבא ,םידוהיה רבדב םלו |

 בושיל ,רחסמל ,הלכשהל עגונב תלפונו תלפוג אימפסא הלוחחז
 ,תיתד תוקידאו תויחלנ לש ,תודיסח לש ץרא התשענו ,תוצוא
 רגנכ תויהזכאו תואנק שי חרכהב תיתד תוקידא שיש םוקמ לע
 ,תורחא תויתד תועד ילעב דננכ וא םירפוכו םיני מו םיפרוקוא

 תא םיחתפמ םניאו םלכש לע םיכמוס םניא א'נבש םוקמ לגנו
 תוינמואב ,םלוע לש ובושיבו הרובעב םהיתונורשכ תאו  םהישח
 םניאו הלעמ יפלכ םילכתסמ אלא ,קושה  ןוקתו הבשחמ תכאלע
 הנידמהש רשפא-יא ,םיימימש םירבדב שגרתהמו ללפתהמ םיקפע

 ךרדב תכלל תרגפמו תלשחנ יהת אל המואהשו ,ללקתה
 יולת ונניא הז רבד .םירואנהו םינקותמה םימעה הב םיכלוחע \
 יריל האיבמ תיתד = תוקידא לכ | ,תרחא היסנכב וא .תוילוחקנ
 םירוהיה ררוצ היה אל יכו  ,ילותק היה אל רקטש ,  הלאכ םילוקלק
 -יאה וא םיבלסובארפה םיקוראה י'פע גהנתמ םלועה היה לא
 איהשכ ,תרה + םילותקה י"פע גהנתמ אוהשמ ףידע היהה ,םילגגאג
 ,ינחור ,ירסומ חכ רותב הרדגב תראשנו הריקפה תא תרמש
 היזה תישענ איהשכ ךא ,תוחבושמ היתולועפ ,תוירבה תא :ףרצל

 תוצראה לככב ,םימעה לכב : ללכה הז ,םלוע הלבמ איה ,תוציה
 + תותדה

 דנוקה חסונ לע תרמוע הגניא אימפסאב \ היתרה  תואנ
₪ 

 ,םאחילאנאקו רויפיפאה ןיב ךוסכסה תרתה ןפוא לעו .טאררוק
 יניעב תכחוגמ ,טושפ ,איה תאוה תיאנותעה תיחמשה הפקשהה
 רבדש שיא לכ ,אומפסא רע .איהש לכ הגשה 'ול שיש שיא לכ
 לע תודח תוצלה םימעפ הברה םהיפמ עמש אימפסא ישנא םע
 תוצלה םיסורה יפמ עמש שיא לכש ומכ ,וינמשח לעו רויפיפאה
 תואנקה ,תואנקה תא תבכעמ הנניא וז תו לק , םיפָאפה לע
 וא ימכשאה לש וזמ הב ןיא .ומצע ינפב ןימ איה  תיימפסאה
 תעקתשמה הבשחמטבו תרופ תוימינפב תנייטצמה יסקאז-אלגנאה לש
 היושע אלו תחצונמדיתלב תוקבד קר הב שי ;  יהלאה ןויערב
 ,םישעמה לאו ןחלופה לא ,תדה לש ינוציחה רצה לא ףפכהל
 תיתדה תואנקה םחיש ,רמא ,ריזיה יד יל המורמכ ,דחא רקוח
 ,הבהאה שגר לא (טכוזרעפייא) האנקה סחיכ אוה יתרה ןויערה לא
 אל ץרא םושב .ותדכ יאנק םג ,ובהאב אנקמ םג אוה יימפסאה
 ףוגפה אוה המ ,אימפסאב ומכ םיפגתסמ םיאנ ק יתיאר
 ,ומצעל םדאה תוירזכא לא תפרוצמ הואת ןימ הזיא אוה הז % יתרה
 לוכי דירדמ תובוחרב ליטמ התאשכ .ותושקעו ופרע ישק לא
 םפוג לכו ,םרוגח דע םימורע הלאכ הבושת ילעב תוארל התא
 םהו ,םמצע תא וכהש תודרמ תכממ קפורמ טעמכו הנועמ
 לש תילותקה םתואנקב ... תוקחל ידכ םידבכ םיבלצ םיאשונ
 -תלוכי = ,תינמלשומה תיישיבררה תואנקה ןיעמ שי םיימפסאה
 חכה י"'ע םירחאה תא ףוכל הואתה םגו ,ץק ןיאל תופגהפהה
 תויטיליזורפה איה תיימפפאה תדה לש התנומת .םזור תא לבקל
 טולשלו .םירפוכה תא עינכהל ךרוצהו הרכהה ,חכב תחצנמה
 םע הירוה תיבמ תחרוב ,"השודק,ה הויריתשכ .םהב
 ,םירואמה ידיב תונעה ןעמל ,םינש עבש תב הדלי .התויהב ,היחא
 הלאב תוריזנה תא המצע לע הלבק ירחא ,לוקב תאריק איהשב
 ,יל המודמ רבכו ,הנש םירשע יל ואלמ אל רוע, :העובשבו
 תלולזמ .איהשכ ,"חצונמ .ץראה-רודכ | חנומ ילגר ףכ תחתש
 יפלכ תיאנק תודיסחב תרחובו ,המיענו הקותמ ,תיתיב תוריסחב
 וא ,וז הרבועב ,הב םיריכמ ונא ,ץוח יפלכ תמחלנו ,םינפ
 ,אימפסאב ,תדה ירובג לש תדחוימה םתנוכת תא ,וז הדנאב
 תומשגתה .אוה םג ,םץעושיה תכ דסימ ,אלויול ץאנניא
 ןב  ,הוה .יקפאבה לצא | עיגמ ןכיה דע | . תיימפסאה  הנוכתה
 תושקעה לא תפרוצמה הריבגהו תוירזכאה חכ ,איאקסיב יליצא
 ריעב רוצמה ימיב  המחלמב עצפנ אוה !הל ץק ןיאש
 ירפסב ארוק אוה יוד שרע לע לטומ ותויהבו ,הנילפמא פ
 ושפנו .תינחורה ותיוה תשבגתמו הטקרתמ זאו  ,םילותקה וידיסח
 ילבהמ שרופ אוה ואפרתהב .וייח ימי לכל תמיתסמו תרכבתמ
 רעצ לש םייחל רכמתמ ,ותחפשמו ויתואנהו ויקסעו .ויסכנמ ,ז"הוע

 ,תוילותקל תושפנ תישע תיאתל םג--העש התואבו ,תוינעו םירוסיו

 םויה ,ויהלא לש טוחיק ןוד ,םלועל אצוי אוה הנהו ,הלומעתל

 ,ןירפב ןכ ירחא ,הלאקלאבו הנילצרבב רחמ | ,םלשוריב אוה
 םוקמ לכב ףיטהל םיעושיה תרבח תא דסיל ץוחנל אצומ אוהו
 תא בטומל ריזחהל ,םירוענה ינב ,תא רמלל ,ןוילננבאה תא
 .לש רגיא,ה ,היבא םק אוסנארפ  ורידיו ,םיסרוקפאה
 . ,ז"והעה ןמ שרפ אוה םג והמכ ,םיליצא ןב .אוה סג והמכ ,"ורוה
 ,םש .רצנמ ,ודוהל אצוי ,לאגוטרופ ךרה רבוע ,הילטיאל עסונ

 < תמו ,ופיל וימעפ םירמ ,םירברב ףלא םירשעו השמח ,רופסה יפל
 .אניחל .ותסינכב

 ! תועבט קר ןה הלא -- םידוהיה שוריג ,םירואמה שוריג
 ץרא איה אימפסא ,תויתד "תורוטנאבא, לש הכורא תלשלשב
 = .ןיאש | תוגלפמבו .תופוקתבו = ,הלאה תורוטנאבאה לש | תפומה
 "< תויתהה -- הלאה תורוטנאבאה חכ לא םמורתהל | רוע םילוכי
 ! .ןיאש ןפואב תילמרופו .תינכומ לבא * ,תילמרופו .תינכומ תישענ
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 1% + לכי

 יזוחב = לודגה לש  ונויזח אוה וז הניחבב ןיוצמ .ונממ רטפהל
 לא  תורכמתהה) "2 /607600₪ 841 ו ן ו ר י ד ל ק .אימפסא
 ,םלועבש .תוהבע .לכ רבעש תיחשמ שיא ראתמ אוה ..(בלצה
 אוה ז"יעו ,בםלצה לא הביח ,תחא הביח קר הרמתשה ובלב ךא
 בלצה לא וז הביח לבא .ויתונוע לכ תא ול םירפכמו לאגנו לצינ
 הנניא  ,בלצה * ןויער = תוימינפל  הרירח הנניא ,הבושת הנניא
 םולכ הב .ןיא .,בלצנש שיא  ותוא לש :ויתודמב קבדהל הקושת
 שפנה ןוילכמ ,םיזמרהו תורוסה ןמ הב :ןיא ,תודמהו רסומה .ןמ
 שי ,םיבובחהו .תוריקפה ןמ ,תרעוסה תורמרמתהה ןמ ,םיעוגעגהו
 לא ,תד לש דל ש ה לא הצימא ,הוע תוקבדתה קר הב
 םיימפסאה לש םתד ,םינוציחה םיטלשהו  םינפהו תוקנפשוגה
 לש וישוח .םישוח ה תרד איה ש פנה תרד איהש רתוו
 תודיקה הלא םירדסל ,הלא | תונויזחל  םיכירצ | יימפסאה
 ,םילגדהו .םילמסה הארמ ,תויתדה | תוכולהתה ,תויוחתשההו
 םצע םה | ,םינוגנה ימוזמז םתוא לכו תרשה ילכו  חונומתה
 לוטב .תעדה לע תולעהל רשפא יאו ,יימפסאה לש ותומצעמ
 תומחלמו תויתר ה תוכ וילה תה :אימפסאב םירבר ינש
 .םיוושה

 ..היתראנא :תרחא תואנק ירה ,הלטב תאוה תואנקהשכו
 רשפא .םיוניעב ומצע תא ףנסמ שיברד אוה םג  יחראנאה
 ,יתדה דובעשהמ םמצע תא םיימפסאה .ורטפו םינמזה ןמ ןמזבש
 הצקה לא ורבע טעמכ ש תימורדה הקירמאב םיררפסה ,לשמל ,ומכ
 ,לכא ,(הריפכ הפוסש תואנקה עבט םלועל בייחי ןכ יכ) ינשה
 יררפסה עבט ,תינשו ,הורוד לש הדובעל ךירצ הז רבד  ,תישאר
 . תרחא .תואנק .זא .ללוחי .יארוב ,תואנקל הטונה

 םידוהי ןומה תביש ןוימדב שי .תורעבהו .תומימתה .ןמ המכו =
 ןותעב  !שורינה ןמזמ .ורבע םינשב תואמ :רשא .ירחא ,וז ץראל
 יחתפי יאדוב ,היליבישבו הרילוטב תויסנכה יתב :יתארק רחא
 לכ + תויסנכ יתב הזיא .!"וחתפי .תויסנכ .יתב, ! די רחאלכ ,.תעב
 אטנאס) "הנבלה השודקה םירמ, ול םיארוקש ילותק הסינכ תיב
 הנש תואמ שש וא תואמ שמח ינפל--היה (אקנאלב אל .איראמ
 לבא ,קפפ הב ליטהל ןיאו ,תרוסמ איח תאו .,תסנכ תוב --
 תונוראה ,ועדגנ םידומעה ,םיצוצקו םיתותכ םה םינשיה םינינבה
 ריבזהל .לוכיש המ לכ  ,תבותכ לכ ,ומר לכ ,ןמס לכ ,ורבשנ
 ולכי אל םשש םוקמב קרו ,קחמנ תפנכ תיב רכז תמגוד :ןיעמ
 "שירמ,ה תא רוקעל םלועבש תופליכהו לישכהו תומודרקה לב
 ווא וראשנ םש קר ,הלוכ הריבה עקעקתה אמש ,"הריב,ה ןמ
 ,םינש תואמ הז .תוילותקב עוקש ,ילותק םש לכה לבא ,תובותכ
 ריתסי -- .ידוהי שי םאו .,ללכ םירוהי :ןיאו  ,ילותק לכה .ביבסמו
 :בתבהל .רברה .לק ךכ לכ -- םואתפו  ,ותדלומ תאו ומע תא

 -רביל םינותע וזיאש ליבשב הז לכו -- .,"וחתפי תויסנכה יתבע =
 םיגילפמ ,ז.וינירמה םהיתותפ ינינע .ךרוצל ,םרעמה תוצהאב םיל

 ,ןאקיטאוהו אימפסא ןיב ךוסכסה ךרע תא '-

 "אקנאלב אל איראמ אטנס,  ילותקה הפינכה תובב
 הלכ לכה ,םש היהש נ"כהיב תובקע תא יתשפח- -הליבישב
 ,דבור ןיעמ ביבסמ םישנה תרוע :ראשנ דחא רפד קר ,דבאו

 ּוא ,בגועה תלהקמ ליבשב רבור  םימעפל שי םולוהקה .לצא =
 רמוכה םש ינלהנ להנ ., ןיא ףיקמ .דבור ,םתנוהכ יחרפ ליבשב |
 םירבד הברה יל רפסלמ הימופ קספ אלו ,ארתאד-ארמ ,ימוקמה =

 ,דבורה רברב ויתלאששכ . לבקל הוקש סרפה תא חיבשהל ליבשב
 ,תוקוקח חורוצ וב .שיש חבומה רבדב רפסו ,רחא רבדל ינאישה |

 הצר אל  ,בגועה רברב -- אוהו דבורה .רברב ויתלאשו יתבש = =
 ,החפשמבש םומ  ותוא לע תודוהל םורעה רמוכה

 ,םידוהי םע יתכלהתה הב רשא תחאה .ריעה איה .הליבישו =
 1 תי ל בואו ב 2 ש ,

 3% ם%ועה ₪
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 טקידאקבו .הדנרנב םידוהי .הזיא םג שי = ,וקורמ ינב
 קחו םוש הלאל ןיא לכא --- םינויצ הברה יל .יתישע .הלא

 וה תביש ר'ע תוטש-לש-העצה לא אלו אנריאהד ךוסכסה לא
 :ףתויו ,דירהמבש ."םירוהיה, הלא לא אל ףא ,אימפסאל
 . הנולצרבב

 ננ"ואצח ,םיריקנב ,םיזנכשאה ,םילגנאה ,םיתפרצה
 ןח סניא .,ריררמב םיבשויש השמ תה :ינב---רחפמל םיחלושמ
 ןה הוש התיה אל ואצי םשמש םצראב םג םתודהי .ללכ
 פפא לש םולודג םיכרכב םתוההי ךרע תא רעשל רשפאו
 \ינמש םג שיא ,פ"בהויב .ןינטב ללפתהל םידעוהמש םהמ שי

 ! ןולינבו ,טאדרוקנוקה ימוב היה הז לכ .תיצמ לש .הליבח
 ןוה רחכנ םאו , ליעות אל .תוילרבילהו ,תבבעמ תוילותקה .ןיא
 ,םולכ ךכב ןיא--רחכנ אל וא ,רעיוב

 םא.יכ היצרנימיא .לש ץראה הנניא אימפמא
 איה הפי היזולדנא רוחיב ,ץראה איה הפי ,היצארגי מ א
 יא .איה  הילטיא .,היצרגימיא  יבגל ."ופויה לדח, לבא ,דאמ

 תמורה הונאפמאקה .:לשמל) הב םג שי םיקמו ,דאמ הפו
 ע'ג ונל ויה הילטיאבו + הילטיאל .םינומה .תדידנ עיצי .ימ לבא

 : , תולודג .תופוקת םיניבה .ימיב
 ₪ ,דאמ הרקי איה םורייתל ץפחרזוחמ רוהב אימפסא

 האר אלש ימ ,וימימ יפוי האר אל ארבמאהלא תא האר אלש
 [וימימ  תונמא = לש תורישע האר אל רירדמב -אדוירפה -תא
 [[ טירה ךרר רבוע םרא הגאלאמ רע היליבישמ .תימורדה ררפסב
 ( גה םימשהו ,ץיבשמ רהוי .תישארב ישעמ .יאלפ .םהש םיקמעו
 יה השעמה ןורשכלו  בושיל עגונב לבא ,ריפסח ןיעכ .תמאב
 פע ,רובח ילב - ,םינקותמ םיכרר ילב ,תלשורמ  ,הינע. ץרא וז
 :ץהא ,תויקנ-אל תילגעו םילולבשכ .תולחוז .תובכרמו .לזרב  תולפמ
 קוידחשו ,הב הערונ אל "ררס,.הלמהשו ןמזל ךרע םוש הב ןיאש

 םילטב"םילעופ הברה לש ץרא = ,םירושה תמחלמב קר .רמשנ
 םיאש םישנא האמל 60 דע 50 ןמ הב שיש ץרא > ,םיינעו
 -.,חטעומ תיבר םע .הולמ יתב הב ןיאש ץרא ,בותבו -אורק .םיעדוי
 ע הובג סכמ ליטהל הפונא תוכלמהו ,ץוחמ אבומ ןוהה אלא
 = א . ,םייקתהל הנירמה תישעתל תלוכי תתל ירכב ,ץוח תרוחס
 ,תונורמ תואצוהב  םילוע םייחהו ,תרקיתמ .הגידמה תרוחס ז"יע
 התומתה .תגררמש ץרא ;תוטעומ ןה תורכתשהה תלוכיו הסנכההו
 / . ראמ .הלודג הב

 -הנתשי אל לבא ,תורוד ךשמפ הנתשיש רשפא הו לכ
 לכ השרח  הנניאש | , תאוה - "השרחה, | תוילרבילה  לגרל
 !השוע וז המ ונל ,תורוד וזיא ירחא רברה הנתשישכלו

 םדא ןיא יכ ,םרחה ינפמ אל --- אימפפאל ובושי אל םידוהיה

 םושו הוהב תלוכי םוש ןיאש ונפמ לבא ,םרחה תא רוע רכוז

 פע ךופכסה תא תעכ םיפרצמש ףורצה לכו . דיתעל הוקה
 לופלפ - אוה םידוהיה תבישו שפוחה תיחת תלאש לא ןאקיטאוה

 ,והת לש
 ולעב לבא | ,תואיצמבו םייחב רחא רב שי התע תעל

 ,והורעש אל רעש םג אימפסא ר"ע תוזרפה
 וקורמ ידוהי דצמ  העורי .העונת --= אוה הזה  רבדה

 ניחא אל ףא = ,וניתונירממ  םידוהי אל  ,אימפסאב .בשיתהל
 .והאטלארביג .ךרד  ,ריגנטמ םש לבא ,אימפסאל וכלי םיררפסה,
 , ץראב .םיעקתשמ 'םהש שיו ,רוגל םירזוח םיררפפ םידוהיש שי

 ל ,



 םילינרה םידהפס : םיהוהי ףוס . ףוס םהש ינפמ ,ר
 ןושלב םירבדמ ,איהה הנידמה לש "םייח-תרא,ב אהה
 םה -- וקורמב םרִי תיח תא םיאצומ םה ןיאשנו
 הליבישבש םידוהיה -- ןאכמ | ,,אימפסאב םירע ואל
 עבטה ךרדב ,יאשחב ,דאמ ןטק רועשב השענ הון

 רשפא יא הזמ  רתוי .תינקעצה הקיטילופה לא תובייש
 ,תושעל ךירצ ןואו

 ,ונילא עגונב --- אימפסא ןינע לכ ותו
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 ,קילאיב ג
 7 ה

 .םָעִדיִריִשְמ
 ץ

 = ולדחרֶפ יִבָהְו פוט
 ב
 ורב: לא נא פד
 ? יִבָבְליַדוד תֶא םַש הָאְרִת -

 יל בָתְכַמ איִבָו הֶאְרַא -
 :הקותמ הָרְשּב בָתְכֶמַּו
 ,םַשַההַצְרְו םָא ,הָּפְתַה םוי.
 ".. הָּכִנְמ לָש תָּבַש רַחַא

 ץו

 = די תיִלְגְרִמְל טשופ שי
 ודב סָרְָ

 = שיִאָל ןיא ,יִחֶא ,לזמ םִא
 !ודָש הָפָחְְסִ

 שארמ יִל יִּבְל .דיִגְה אל

 ,יִתיִּפצ אל
 ףכְו יל הָלַפַת ךָש

 .יִיִָמַא אָהְת |
 ,יִל ּוָה אל םֶא םָנ ,בָא םג

 ,לֶאוגְו דוד אל

 -- אוה יִלָעָּב ןַעַצַר לָאוש יר

 .לָעופַה יִנָאו

 ,תב הָתְיח .יִתיִּב-לַעְַלּ |
 ,תֶרָחַא דעו | |[

 ,יז הֶאְרַמ הָמחַה יִנָפַּ
 ,תֶרָעְכַמ וזו

 7 [חה-תפָי תֶא אָראְו

 םי -- וירחא לשו הז רמז (* ִבְל ְפִ
 ג 4 22/41

 הָּב ינָיעמ םויה לכו

 .יִבָּכָשִמ ילו

 ויפ ַּתַפִַו ,םויה יִהְי
 ג לֶאוש צה

 + יִפְּכ ..,תויִה. : יִל וָמרֶיו
 .++ לָאוג ןיֶא ףְלּו

 ,תַב - הָעָרְדַַע לא - יל
 ,הָמיִמְת ,הָרָשְּכ תב

 .,יִנב ,התא במה . ..ןְָבּ
 ..ואָמיִכַחְל ידו :
 = םוי ותוא בֶרָעְּב דעו

 םיִאְּב םיִאּורקה = =
 , ףפ םיִרְבושְו ש"י םיתושו

 .םיִאְנְת .םיִּבָתְוכְ

 , ₪ םש הָלְפָנ הָנְק תעָט א
 !הֶרָמ תּועָט יוה

 6 < - םָהָו ,יּתְעַד הָפָיל .יִנָא

 , הָרָעְכֶּמַה לֶא

 = חַפַּב ,חֶא ,יִתְלַּפִנ אמ
 יצק אב דַעְו

 תשא םירוכה יִמיִמ תֶא
 .יִציִצְע ךותמ

 = .שיָאָל ןיִא ,יִחֶא ,לזמ םֶא
 !ודָש הָפָחְתְִנ

 הו חק. קח שיטפו
 ! ודְקדק  ץוצרו

 6 וו

 (הלגע ילעבל רמו)

 ,הָרּות יתְְַל "אל |

 = רַחּופ :רמאת אָמָש

 6 ,הָרּוחְסְל :ןיִא תועָמ

 ועְר למ ,ילָומ יא
 ,אָה יִל ןיִאְו אָח יל ןיא
 !אָב יא אופיִא הָנָא

 .!המ יזחו דנא המ
7 \ 
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 הפהםיִּכַּב ןיִא הָטּורּפ

 ,אַפָסַמ םּובָאָּב ןיָאְו
 רע יל ןיאְו = רָגַּפ יִסּופ
 , רוח ּוניִא לָּגְלּגהְ
 הפט ןיא לו שבי ינורג

 = ,הָפְלַק הָשא .תִיּבבּ
 ,רֶה תַחִּפ ,ןֶבָאָה לע
 | בטא

 - טיח :רמאת אָמָש

 , טחַמְו שח יִל ןיא

 = םותמְדרבוק : רמאת

 .דַחפִרלעב יִנְנָה
 ...'וגו ילזמ יא .

 -- גזומ הָיַהַא : רמאת

 ין תיִבָָּב א
 = לָּבַס :רַמאת אָמָש

 ...]ןִיֶא חפ יל יוא
 ..,ילזמ וא

 = אְָפְכַא חַתַפ :רמאה
 ,תַּב ןמְס יל א

 - לָרוגָב הָכְז :רמאת

 + סיפ יִדָיְב ןיא
 למ יא

 = יִדְרִנ :רמאת אָמְש

 ,יִּתְשַפ ,יִרָמצ ןָכיַה
 קי אָיגְדְנ חק :רמאת

 ,יִתְשָא הָיִחְו הָמְלש
 ל

 - ֶחְרְּב :רמאת אָמָש

 ,יקוחש קּלָמְסִנ רֶבָּכ
 = אמ םיִטְפל :רמאה

 ...יקוש וחפקי ןַפ
 ,...ילזמ יא

 = קָדּובּוטַחוש :רמאת

 יףַלִחְב הָנְּכַס שָשַח
 = דָמַלְמ :רמאת אָמְש

 .ףילא תרוצ עַדֶא אל
 ...ילומ יא

 -- עָצְרַמ שפת :רמאת

 :,הָצְקַל לטנ .גַה

 = עקרק תַמָא :אָמְש
 !הַצְקִמ תַמָחַמ רּוסָא

 ..,ילזמ יא

 -- םיִמְיבָאוש :אָמָש

 ,םיִּדּכַה ּורָּבשְנ

 -- תקע הָיְה ,רמאת

 .םיִדד ,היוא ,יִל ןיא
 ..,ילזמ יא

 וז.

 ןולחל הָבָשוי .איַה

 ,ּהָרָעְש הקרשו
 הָצּורְ איִה םֶכיִניִעְּב

 ,הָרָב איה יִניִעְבּ

 יִבְל ,רַמ יל רַמ
 ,עֶר יִלָע םויה

0 
 ו 8

 תוירָבְל שָי הָפ
 ,ליִכְר ןַה תוכלוהו

 איה יִל הָלַחְר א
 .לָקָרל יא

 הלר

 אָצֶא יִּכ ָרָעָב

 = הָמְַה לעְטִמ לֶא
 ' = יִמָע ןיִא הָלָתְר

 ,הָמְשּוה מע ןיִא
 +: יל .רמ

 , םיִלְעְבְגםיִלָּבש
 ,יִמולש ּואָש -הָלִתְרְל

 = רח םָא :יב ו
 .יִמקְמְּב תמו

 ,..יל רמ

 + ץ"רת בא , אםידוא

 יו 1 ל



 . בֶרַעַמְּב תיעְרַמַה תּורפַפַ
 ,בי

 .(ףוס) 0
 יתישמה  ןויערה ןינע לע  םירצונ םירקוח ודמע 'ונווונ
 םהירבד ודימעהש ינפמ ,םהל רווחתנ אל יכ אלא ,םעוש
 רשא ,ןמלר רקוחה םתוא העטה דוחיב .תעטומ הופ

 םינשומה תא בברע "גרהנה חישמהו לבוסה הישמה,
 .תמאה ךררמ םירקוחה חא א

 ס כרא מ ט רב לר א רקוחה הברה קסע הזה רברה רותונב
 ירחאו ,(1909) תפלוחה הנשה לש ץיקה ימיב 0

 יפ לע םינורמושה לש בהתה וא חישמה,

 .דעומ אובב ומע לא בושל ליתעה ושיש הו -
 בושלו ורבקמ םוקל דיתעה | ,וניבר השמ  ונניא .בהתה ל
 ינשומ - ירהש 7 תצק יטילחה רשאכ) -

 ריתב שוריפב רייוצמ אוה םימעפל + 'םירפא טבשמ עשוהי
 אל םינורמושה ,לארשי םע תא וירחא גהנש ,ה שמ תוטט

 תוריש אלא ,תוכלמ רתכ םע הנוהכ רתכ תא  םלועמ וו )
 ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ לש וערזל | הנותנ הניהנ

 וערז ידיל םימיה תירחאב אובל הדיתע הלשממהו ,םלוע תורו 4
 םהידיב התיהש הדנא-תרסמ יפל ,םירפא טבשמ עשוהי ל
 לארשי לע ןונ ןב עשוהי ךלמ (טל | םינורמושל | עשוהי רט
 הכולמה הראשנ אל םנמא ותומ ירחאו ,הנש שמחו םיענוא
 לרוגה תלטה יפ לעו ותוצמ יפ לע) וכילמה םא יכ ,ותוננ |
 .הרוהי טבשמ בלכ יחא ןב (לאיבא וא) ליבא תא וחנ
 םיששו םיתאמ ךשמב יכ ןפואב ,רחא טבשמ רחא לשומ ךלמ ויוחא
 רהא הז*םיכלמה תעשתו עשוהי וכלמ ץראל םתסינכ םוימ הנש
 ,לארשי לע ולשמ אל םיטבש ינשמ קרו ,טבשל רחא שיא ה

 היה ןורחאה ךלמה :,ןונ ןב עשוהי תוכלמב ועגנ .סתוכלמ ינ
 הנאבתו ,'ה .ירחאמ  לארשי ינב ורפ יהומ ירחא .ןושמש"

 רעומ אובי רשאכו ,ןוצרה ימי וקספ ,תוער תורצ םהיל)
 ןויוש  הזב םיאור ונא .עשוהי לש וערזל הכולמה בושה

 תוכלמ תוקתל 'רושקה םידוהיה לש יחישמה /ןווערל  לוזנ
 , רוד תמש

 ףופכ בהתה היהי םינורמושה לש יחישמה גשומה יפל
 רבדמכ) הרותב רועיה ייפ לע ,ותצעב רימת עמושו לודגה ןהכל <

 ירחא תומי בהתה ,ומעל תווצמו הרות הרוי אוה יכ (ח"י ו'כ
 :םדאה לכ תומכ ודובעשמ םעה תא לאני רשא

 ,ורבק לא אובי םולשב ותומ רתב
 ,(הרהטב) וריצנב רבקיו ומע לא .ףסאיו
 , (ורקעוה:שרשו ינק ורקעו יבהס תרפ ןב ףסוי םע
 +ורמא םינישיארה המכ ןונ ןכ עשוהי םע וא
 ,ורואמ יבכי אלו ןכשמה יסכִתי אלו

 סו 11088188 000ז 1862 067 8התוהזו(גמסז, ם80]ו + תינמרגב (*

 טופ םסע טת0)(םוגנת(6ם 0/6110 010880 9.

 ורתב ןמאה רחא לכ
 ,(וירחא םינמאנה ןמ דחאו דחא לכ)
 .ורופי אל .דימת

 - םינשב תובר יפל

 שרקממ םינהכהו

 ,ורדב לשמה לודגה ןהכהו
 .ורדסו ולהק לע רפכי .םוי לכב
 ורונ תא .חרז רשא ב התה בכוכו
 ורבק לע לעלמ דימת שומי אל
 % .ורפיו (וברי) וגסי לארשי ערזו

 לצאת םימיה תירחאב יכ ,םינורמושל יחישמ רויצ רוע שיו
 . םחי םג | ררבתי הז  טויפב .בהתהל ןתנתו ותאובנו 'ה  חורמ
 .(םירבעה) םידוהיה םהיחא לא םינורמושה לש תיחישמה הוקתה

 ,ותוכז .ילגתת בהתה הז לדני העו
 ,ותרות ודמליו הוהי וילא ארקיו
 .יתייבנ ושיבליו בתכמ ול ןתיו

 ,ותארי ןמ ןמאה
 .ותונברק .ברקוו

 חטב לארשי ןכשיו
 םלשב וידעוט דובעיו
 .ותפכי םימעה לכו ,שדחתת תוחמשהו
 .ותוארבע ןשל ילגתיו םירבעה ןשל לוביו
 ,םינעוט םינורמושה ויה יכ ,םידמל ונא ןורחאה זורחה ןמ

 ,וקזחה רשאכ) המודקה תיתמאה תירבעה ןושלה םהמע יכ
 בהתה ללבי םלאוג אוב תעבו .םודקה ירב עה בתכב
 טולשת םהלש תירבעה הפשה קרו ,םידוהיה לש םנושל תא

 , ץראב
 ;הלאה םידועיב בהתה תא ןטייפה םלקמ דועו
 ,ותוניבש בר המו | (,/בהתה) הבֶהת ךילהא ובט המ
 . , ותומצע ברברתיו וילדמ םימ לזי
 .ותוכלמ אשנתתו וכלמ (גגאמ) גונב םוריו
 .ותרותב ורכו אד (* םיונ רשע 'דחא ךלמיו
 / :.  ותדעל רמיי ןונמ לכ םילרעהו םיוגהו

 8 ,ותד טשק וה הוו ,רקש וב ןנא המ לכ
 .ותרוק לצ תחת אוכנו ,וילא ךלנ ונב ומוק
 ..ותרותבו השמבו וב .ונמייו .ומייו
 ,ותדב אובנ הז ;ורמיי םידוהיהו
 ,.ותשיבב בתכר וירבדו ארזע רורא
 .!תומד םירהב תילו שרק םיזירג רה רוט
 .ותער בלב ביניו בהתה חמשי םש

 | לע רמע ילגילו שדקמה יכ | ,דימת םינעומ םינורמושה
 לע ורבע רחא םוקמב לארשי יהלא תא ודבעש ולאו ,םיזירג-רה
 ''דמע הבש  ,םילשורי ריעה םש רכזנ אל הרותב הנהו .ותוצמ
 םינורמושה ...רחבי רשא םוקמב רמאנ אלא ;הריחבה תיב
 = םירבד) .ארקמה ירבד תא .וחסנ ןכו .רחב רשא םוקמב :וסרג
 ' הלאה םינבאה תא ימיקת ןדריה תא םכרבעב היהו, :('ד ו"כ
 'רפסב ועבק הז םעטמו ."חבזמ םש תינבו "םיזירג רהב
 " ןב ןיבו סחניפ ךרי יאצוי ןיב | ביר יהיו, :(ג'מ) םהלש עשוהי
 ,,,(ביר רחרחמ) לאתעמ לא ומש םנרתיו ,ילע ויבא יחא
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 4 ן"ט .תישארכ) סחרבאל החטבהב םירכזנה םומעה תרשע פה ולא (*

 רחא ירה ,וז השרפב רכז אלש ,יוח ה תא רוע םהילע ףסוה ,(א'ב- -ט'י

 תאחסונב ןכי .םימע א"ו ונטו יוחה תא ןכ םג ופיסוה םיעבשה = םוגרתב .רשע

 ' ונפל יןחה תא וחסנ םיעבשה םוגרתבו ,ישגרגה  רחא יזחה ףסונ םינורמושה

 ; .תולכקו (הרופמבש :ינמ) תרחא אחסונ םהינפל התיה אלש ,היאר .ןאכמ .ישגרגה

 : 0 \ .םמצע תעה לע "ונקת, אלא



 תרשל יל תואי אל :םהל רמאיו םיבר םישנא (ילע) ץבקיו

 ,'הזב ונאמת םתא םג יכ הוקאו ,הזב הצרא אלו ריעצה תחח

 םינורמושה ,םמצעל המב ונבו  וישנאו ילע ודרפנ הזכ ןפואב

 לאומש תא םנ .וימסקב םעה תא חידה יכ ,ותונגב םירבדמ

 ארזע תא םיללקמ םה ןכו .םיללקמו םיפרהחמ םה איבנה

 תדובע תא ינש תיב ימיב אוה ךישמה םהירבד יפל ןעי ,רפוסה

 ,םילשוריב שדקמה םוקמ לע םיהלאה
 רבדה רקיעב) םיאיבנה ירפסל םינורמושה וברס יכ ,תויהב

 רסח ןכל ,(הוד ערזו םילשורי תא ךבדלכ ולא +לכחש םעטמ

 םקופס יד ואצמ םה לבא , םייחישמה םידועיל ירקיעה דוסיה .םהל

 ללכמ ..הברה םהב וקיירש ,הרותב םיאצמנה  םיזמרה .םתואב

 איבנ :(חו חי םירבד) בותכה ירבד םהל ויה .ריתעל  םידועיה

 לבא--בהתה תומיל .,קוחר דיתעל ושרד הזש | ,'וכו םהל םיקא

 ירברב .יחישמ דועי םהל היה ןכו -- ורפכ רבכ ומקש םיאיבנב

 ריעי .םהב ואצמ םידוהיה םגש ,הליש אובי יב דע :בקעי תכרב

 הלישב ירהש ,םינורמושה תנומאל םיכסמ ארקמה טשפו . יחישמ

 וניבה םהו ,ףסוי לה והז עשוהי ימיב ןכשמה תא ודימעה

 בהתה אבי יכ דע  ,ןמול קר היהת הרוהי  תוכלמ יכ | ,הוב

 םידועיה .ללכמ  ,םימע | תהקי ולו הלישל שדקמה תא  ריזחיו

 םגש ,'וכו בםקעימ בכוכ ךרד :םעלב ירבר םג םה םייחישמה

 גגאמ םֶריו םוקמבו ,חישמה תאיבל םוווא ושרה םידוהיה

 םג התיה םינורמושה .תחסונכ ,"וכלמ גו ג מ םריו, : וחסנ ."וכלמ

 םגו ,ןכ חסנ ,(תואחסונ תצקב) סליקע וליפאו ,םיעבשה תחסונ

 אחפונ אל יכ ,םירמואה ירבד םיארנ ,גוג .אצמנ םוכמס םוגרתב

 תא ושר ד יכ אלא ,םינומדקה  םימגרתמל הנמר תרחא

 "לכ .רושק היה :גיגמו :גונ תמחלמ ןינעו  ,יחישמ .רועיל = םורקמה =

 ושרפ רשא ירחא .יכ -- תיחישמה הוקתל תופחותמה תודגאב .ךכ

 הנה ,קוחר דיתעב חישמה תאיבל זמרב הזה .ארקמה .ירבד תא | <
 ותרכנ .גגא .וכלמו .יקלמעה םעה ירהש --- הבורמ תורז הוב ושח =

 גגאממ םריו, :וללה םירבדל םעט המו .םרכו דבאו תבכ

 גונמו .גונ לע .לאקזחי  תאובנו , "גונמ .םריו, : וחסנ ןכל ..+"וכלמ =

 רגיג םהרבא הזב דיעהש המ ןייע) חישמה תומול ..ןכ :םג -ונוכ
 .(םש םינוכנ וירבד תצקו ,860 דומע "טפירשרוא, ורפסב

 םהב ןיא םנמאש ,םכראמ איבהש םייתרה םיטויפה רבלמ
 ינב תולפתב .תאצמנה תיהלאה תיטויפה תוממורתהה התואמ

 תד ילעב לש .תוטישפהו תומימתה ןמ םהב שי לבא ,לארשי

 ןימ םג רבחמה איבה הלאה םימויפה רבלמ ,םיטושפו םויעבמ =
 ולדתשה יובש ,תירבעב יתצקו תיכרעב ותצק .,הד ג ארשרד מ

 בור ;הרותה ןמ תיחישמה םהנומאל היאר איבהל םינורמושה |

 תושרח ןה ןתצק לבא ,םידוהיה ונל םג תועדונ תותכמסאה -

 בצמל זמר יאיבהש המ ,לשמל ,תיתודליה .ןתומימתב תואילפמו

 הממ ,הרות ירמושו םיאכז .םלוכויהיש ,םימיה ץק .תעל רשואמה

 האפרנ ןכדירחאו תערוצמ השמ רי הלחה התיה יכ ,רמאנש =
 הרהטו הבושת ימיל זמר אוה  "גלש, ןינע .ג לש כ | חתיהו

 לע םינורמושה ושריפ הרותב םיבותכה שנע ידועי הברה  ..תירסומ

 ,(הז שדקמ) "התורו שרקמ,  םהיפב .ארקנה  ,םילשורי שדקמ

 חסנ ןכ) ד קותו יפאב החדק שא יכ, :ורמאב בותכה זמר .הזלו ==
 םעכ יכ ."םירה ידסומ טהלתו תיתחת .לואש דע (םינורמושה
 שדקמ םהל ונבו ושדקמ לעמ ורסש םיררומה לע םיהלאה
 ינופעכ לא אלב ינואנק םה, :בותכה רמאש המ והוו .םילשוריב

 לבג :לוגב םע אלב .םאינקא ינאו,  :שנועה אבו ,"םהילבהב =
 'שרקמ רובכ :םישיו ,"התורז שרקמ, לע קר לח הו .שנועו ,"םסועבא

 : ,ותלשממ ןוכתו םיזירג רחב םיהלאה-
 לע בישהל בהתה תאיבו יחישמה דועיה רוריב 'םהל רועו

 ןא רב א ןקוה תאמ הז דועיב רפכש ,םגנ ןב א תבה ירבד
 ועורר ןונגפב איה תאוה הבושתה ,םא י ק - ל א .תחפיימל
 !תחוה .עברא לכב לושמי ,בהתה | ,אוהו ,הערפ ךלמכ ,לשמל / ףקח ךלמ תכלממ ימיב אובי  בהתה ,ןירותסמהו רוסה ךרד
 !םעש וא םישדח העבש וא הנש םיעבש וא םינש עבש םימשה
 נקעה םקסב סוקי (בהתה) הבאת, :הקרמ אבנש יפכ .םוי
 יטדמ :וה תילו עיבש עובש .םודא (לע) .ךלמיו (םימיה תירחאב)

 ועב תעד יפל .,הוב ןבומהו ."(ןנוכי) יוקתי הנבשמ אלא השמל
 ,עשוהיכ .ףיקת לשומ אלא ,השמב איבנ היהי אלש ,הדגאה
 רומעו שאה .רומע ושרחתיו ,השודקה ץראב לארשיל םוקי אוה
 הושארה תואה יכ ,אוה עודי ךא ;םלענו רימט ומש ,ןנעה
 םיארוק ונחנאו .םידוהיה .תעדכ ח יש מ רמולכ--מ .היהת ומשמ
 :ול םיארוק .(םאלסאה ילעב רמולכ) םייוגה ..בהתה םשב ול
 א ",(סנומ שינומ ול םיארוק חישמה ינימאמו ,ירהמלא
 ומ וב ןיאש ,בהתה ול םיארוק ונא קרו ,'מה -תוא םלכבו
 לואנל .אובי רשא ,לאוגה םש אוהו ,רקיעה אוה חָישמה יונכו

 תובל .םיהארבא  רמוא + ,יתער יפל ,הגגנשו אטח לכמ 'םתוא
 , ךלחתי, :הרותב בוהכ וילעו .ךונ ח אוה חישמה .,םאיקלא
 "להתוו, תלמלו .המימשה .הלע אוהו ,"םיהלאה תא ךונח
 ,תורתסנה .עדי םיהלאה---םינוש םינבומ

 = ךלטה תא ותוכה ירחא) ןענכ ץרא לא בהתה .בישי רשאכו
 , גהתה  ,הנושארבכ  םיזירג רהב שדקמה הנבי (םירצמב הערפ
 , יטבש לכ ושעיו .ןנעה רומעו שאה דומע ומעו חרזמ דצמ אובי
 יהלא 'ה ידערב םיהלא ןָיא יכ ,ודויו וריכיו תחא הדונא לארשי
 ,םלכ לע לושמי בהתהו ,לארשי

 "תואמ עבשו ףלא לאעמשי תוכלמל איה בהתה תאיב ןמזו
 | ףלא וא םינש עבשו ףלא וא הנש םיעבשו ףלא וא הנש

 , מתכנ יכ ,ןימאהל- ךירצ הזה ץקה  דועי יפל) םוי םיעבשו
 ונימאמ .ושבכי .ןכ .ירחאו  ,(םאלפאה ימי .תישארב | םירבדה

 -יעסונ ימיב תוערואמל זמר הז) ונררב רשאכ ,םירעה תא חישמה

 ,הוב ךלמיו  וייח תונשו  ,בהתה אובי ןכ ירחא .(בלצה
 ,(השמל המוד .הארנכ) הנש .םירשעו האמ (הרטמג ילע) אירטמגב

 .ה- 6ירופ .זמר) הנבל ישדח .תונש ,הנבל תונש ,המח תונש

 ,תורתסנ .עדוי. םיהלאהו
 ברקב  תואירטמינו תומש-יפורצ לש הלבקה ילעב ןונגסבו

 ןמז :ןוכלו ץקה תא .בושחל םינורמושה דחא שרד םידוהיה

 לבא ,רחבומה .ןמ ןונגטה ןיאש םגה) ירבע שורדב בהתה תאיב

 שורדב .שודחה  ..(תרחואמ ה פיקתב הלבקה ילעבל ותומכ שי

 ,בהתה תאיבל זמר ריתב לובמה רופס ב שומשה אוה הוה

 שרחב ,םלועה .תאירבל םיפלא שש תנשב היהי הלואגה ןמו

 הבר םוהת תוניעמ לכ ועקבנ הזה םויב שדחל רחאב ןושארה

 םיעברא ,ץראה לא ןוצרה יהיו .וחתפנ הביש ה תובראו

 תיב .ותיבו בהתה אובי הזה םויה םצעב ,הנשל םוי הנשל םוי

 םימעה לכו םה .הבוטה .ץראה ,הבישה לא ךתא לארשי

 .,:והנימל רג לכ םתוחפש מו םהינפל םירבעה םימעה

 (םלועה לש ירסומה בצמל ירוס יונכ) התונפ לובמה היהו

 ץראה לע הנש םיעבראו עבראו הנש תואמ עסתו הנש םיפלא

 ורבגיו .ץראה לעמ םרתו םשאר תא ואשיו םיאטהחה ובריו

 םידוהיהו םימעה ךלתו ץראה לע ראמ ובריו םיאטחה

 לובמה .רופס תא ןווכמו רבחמה ךלוה הזכ .ןפואב ,'םירהה וסכיו

 תאיב ינפל  םיערה םימיב םלועה לש ירסומה בצמל זמר .רותב

 תאו םהרבא תא יתירב תא םיהלא רכזתיו, ,ןכ ירחאו , בהתה

 .ה-בהתר -- האנק חור םיהלא .רבעיו בהתה חלשיו בקעי תאו קחצי

 אתה לכו ה תוכ שח  תוניעמ ורכסיו ה תונפ ימי וכשיו

 חה '

, 

. 

: 



 חנתו .ץראה לע  םיקידצה | ובשיו  ץראהי ןמ .וחטוו =(

 רה) 'רגרה לא שרחל רחאב ןושארה שרחב (הנובשה)
 ישאר = וארנ ירישעב \ ,םידבכ  םיארמ  הארתו שוקה |
 חלשיו הבישה .ןולח תא בהחה חתפיו התונפ ץקמ הוו,

 תוארל | (וז הלמ השרפתנ אל) תולוקה (+ םירתה) םו

 שדחל דחאב ןושארה שדחבו .,המדאה  ינפ .לעמ  םואטחה

 איבה הזה שרדמה ףופבו ,"ץראה לכ תא הוהי רוגע

 ריתפה דע םדא ןמ הֶריִלותה בתכמב .םינושארה :ןומא

 םישמחו השמחו םיפלא השלש (שדקה ןכשמ) השרק הננשמ |

 ומל | תודיתע שחו םדיא םוי בורק יכ םלגר טומת הע ;
 תולמ ל"ר)  התונפ (תונש 895? ןה ולא)  םאיא פטל א םיארוק

 אירטמגב "ומל תודיתע שחו םדיא םוי בורק יכ .םלגר טומח ו: \) םי

 רע םלועה תאירבמ הנש 8084  דוע םהילע ףסוה יה וצו = ,סונו

 ,(רבחמה ןובשח יפל םיטפושה תונש ףוס דע) ."ןוצרה תונש
 תושרחתה רמולכ ,הרילותה תנש איה זא ,הנש 6011 םה.
 .אבה םלועה ימי ם

 םויב וב .יפא הרחו, :דועיה : לש ןובשח הזו .תחאו ₪
 םהמ יגפ יתרתסהו (םי ת ב ז עו : ונלש תואחפונב)  םתבועו אז
 ןמזבו ,"תורצו .תובר תוער והאצמו (לכאל .ונתחסינב) הלכאל וז
 (תוילג ץובק .תגש) ותמדא לע, לארשי בוש רע .חישמה הו

 :דועיה ןובשח פ"ע הנש עבראו םישלשו  תואמ .הנומשו
 תוערה ינואצמ\ יברקב יהלא ןיא .וכ לע אולה אוהה םויב רמא\
 המחה .תונש עבראו םישלשו .תואמ הנומשו | ףלא .ןתואו  ,"הלה

 תונש .עשתו םינומשו .תואמ הנומשו ףלא ןה ,(םידוהיה .ןומשז
 היהי 6805 תנשב יכ אצמנ .(םאלסאה ינב ןובשחל) הנגלה
 תוריתפ : וזיא שי הז ןובשחב ,לארשי תמדא = לע תוילג :ץונק
 ,ןבומכ .רתוי םלבלבו םתצקב העט סכראמ םכחהו :, םיידוס םופוווו |
 תואמגוד .איבהל םא יכ ,םתער ףוסל תדרל = ןאכ ןווכמה :ןא
 .הדיתעה  הלואגל םינורמושה תווקתט

 .ןטק רירש קר ונממ ראשנו ,הלכו ךלוה ינורמושה םעהו =
 תזגרמ הידגרמ ןיא .םימי ךיראי אל ,הארנה יפכ. ,הז ₪
 ותיאו . ותימ םוי בורק יכ עדוי  ,םסוגו רבוא םע לש וזכ .רתומ
 ,.יחצנה ומויקב ןימאהש ,בושח ירוטסה םע אוה םעח =

 ףתתשה םיבר םימי רשא ,ונרשב וניחא אוה הזה םעה
 ,תובס המכ יפ לע ונממ קחרתנש חא ,תירוטסהה ונתלועפב :ומ)
 יח ירבעה םעה :רבדה אלפנו .עורזב ותוא ונקחרה תצקמנו'
 לע וניניעל | עוג  םינורמושה םעו | ,ותולגב  םייקתמו / ותולננ
 ,ותמוא

 ו . ןאמנייטש .רזעילא

 ,םיָנָבְש |
 (ה מיש ר)

 םויה .לכ ךורב דמוע ,תוירבה ראש .לכמ לרבומ | ,ידיחי
 םינוקהו .לורג ברשהשכ .ץיק .ירהצב םג | ,ותונח םירח .די לע
 ןחוטה השנמ לש יתיבדתקעמ לע .םיטקלתמ םינונחהו : ,םימעומ

 ןמ :וז -ךורב ןיא זא םג = ,םויה .תושרחבו  הקיטילופב  םוחושמ'
 ריקפה ,תינלוחה = האל-רתפא = ומא  וולע  התמש םוימ ..םירהה
 ןמ שרפ ומצע :אוהו  ,ודיב רועה-תינח תא = רוי; .ןמלז .ויבא

 , . צי ! ו 7

/ 

 תואמ עברא .םיפלא תעברא תנשב היהת חישמה תאינו

 פיה ; 0 ; 4 םלועה -

 רגנ לספסה לע םוקמ ול עיצקה ,ותשא לע תוליבא ןמיסל  ,םלועה
 ,"רהז, תאירקב ,הלפתבו הרותב קסוע ליחתהו ,יחרזמה לתוכה
 .םיבושח םיינע ליבשב ןוממ ץובקבו "קוח,

 ,םינוקה םע ירטו לקוש -- ןאכ .ךורב דמוע אוהה םויה ןמ
 ,ומוקמ לע אפוקו וכותל םונכ ולוכ ,םירתה לע ועורזב ןעשנ
 והיעשי קר .רחסמ יקסעב דבלמ ותא החישב אב שיא ןיא
 דימת תולתוחמ וייחלו עוצפ דימה ושארש | ,ןגרנ ידוחי ,לגוק
 השנמ לש ותיב די לעש איפונכה ןמ םימעפל ררפנ ,תחפטמב
 : ונזאב ול שחולו ךורבל לפטנ ,ןחוטה

  %השא אושנל התא הצור ,ךורב --
 ןואו  ,וילע .ארובצה .אתמיא ..ועבטמ ךורב אוה .לודנ .ןשיב

 םינושיאה ,ןהילאמ תולפשומ ויניע ,ויפמ הגה ףא איצוהל וחכב
 םירטפתמ וליאכ םישוחה לכ ,ןידדצל םיקלתפמ יכה-ואלב םימומעה
 עסנ תחא אל ,ןיכורש יקסעב  םג ולזמ .ערתיא  ,םתרמשממ
 ונמיה  ושאיתנ ."וטוש לע בכור אוהשכ,  בשו  ?ןויאר,ל
 ,וז .ותשלוחב םישיגרמ תוקונתה םג = ,רכדה עקתשנו םינכרשה
 : ותוא לאושו וילגר תועבצא ישאר לע ףקרזמ ,םהמ דחא שגנש שי

 -- + התא ןשעמ רבכה -- ךורב אנ .הדינה --
 ןואצחל קוחצ-תב ,טמוקה הלגתמ ךורב לש וחצמ לע

 ,םותפשה תויוז .ןיב .העיפומ תולצנתה ןיעמ הב שיש תקסורמו
 ! םנמגמו קונתה לא ןיחנ .אוהו

 -- !קונת ,ןשעמ יניא נא
 %התא המכ ןבו -- !ןקזו ךל םפש אלה
 -= םיקימפמ וינפו ,הלאשב ךורב הנוע % המכ ןבינא

 םיענענמ רדמעמ :ותואבש םילורגה -- ! ונא שמחו םירשע ןב ינא
 : םיפיסומש .שיו . ,םיכויחמו םהישארב וא

 ! ויהבד :ופל .והז --
 ;םירחא םיצצולתמ -- ! ומצעב רבכ רכוו וניא רתוי --

 ,תפרוטמ וילע תישענ ךורב לש ותנש םכשה רקובב רוע

 אוה ןשי רבכש ול המדנ ,ותוא םיזיגרמ םינושמ תוהלב ינויוח

 "  תחיתפ תעש תא רחא רבכ אוה .וירחאלש הלילו םלש תעל-תעמ
 ליחתמ דאמ קותמ ,קותמ שנר ,הנשב עקשנ אוה בושו תונחה
 ךא .לכה םלענ םואחפ -- תוקישנ ,תופיטל תרושב .ודירטמ
 .הקחרתמו תומור ,והטמל ביבסמ תפחרמ ,תילגתמ תומד הנה !אל ואל
 הטמשנ ..,לפונ\ ויתוחכ יצמאמ לכב ץר  ,הירחא ףדור אוה הנה
 לעמ ץפק תוריהמב .ההמכו הקיר שפנהו ,ץקייו .הכימשה
 םע תחא תבב םירתה תא חתפ ,ןולחה ןרא לע םפט ,ובכשמ
 ושאר תא איצומ ,הככ דמוע אוה בר ןמו .ודגנ ץיצהו בנשאה
 ונוצרבש שיאכ  ,ץיצמו ותוא איצומ בושו ,ץיצמו בנשאה ןמ
 ,קחרמה ןמ רבד ץוצמל ,בואשל

 קרוז ..ןבגנמו .וינפ תא ץחור | ,וגהנמב ןוזפחב שבלתמ אוה
 תיבה .ינפלש הקעמה לא אצויו תלדה תא חתופ ,תיטנולאה תא
 -- !העשה תא רחא אל םנמאה --

 תנשב .הלוכ .העוקש הרוע הריעה .תמדקומ ןיידע העשהו
 :אוה רצ ,הקעמה ינפ לע הגהו הנה עפופ ליחתמ אוה ., תירחש
 : ...!רבדה עריא םואתפ וליא . ךורא לבא .,הקעמה

 ינש ולפטנ הילאו ,עצמאב הצברו הקעמה לע הספמ וע
 ,םיידג
 :וירוחאל .עתרנ ,זעב לקתנו חכוש םיתע ,ובקע לע בשו עסופ
 רתוי  םיינדפק  םישענ וידעצ  ,רצה: הקעמח ןמ לפונש טעמכו
 , + קוחו ךלוה .םלוקו  ,רתויו

 ::אוה ,יופ ראשנש הקעמה יצחב ךורב קפתסמ ושכע



 ותוא .ספאה םוהתמ וידעצדיטהלב = איצוהל  אוה הצורה
 +ול ההמכ ועפנש רברה

 רכוש ,"ןאבאק, השמ היב :רמוע. רזילןמלז לש ותיב .לומ
 ובש  .הקעמ ףקומ תיבה ..רטסנדה ינפ לע ןחלושו  תוניפס
 השמ :ינפ וארנ הקעמהי .לש תונולחה  רחאב = ,םיבר  תונולח
 םפש לעבו :ינפרכ .,םייפתכה 4 בחהו המוקה-הבג ידוהי = ,ןאבאק
 רי לעש ףרפרשה לע  בשיו תיבה ןמ אצי .אוה ,תובע תובגו הבע
 תוזוחאה ויניע ףשפשמ = .וינותחתו ותנתכ שובל חותפה  ןולחה
 ךורכ וטכמו  ;ץיק לש  תירחש-ריואמ הנהנו .בשוי אוה | ,הנש
 רוע -- ,הקזחב קפוד ךורב לש ובל : .תופעה םירפצה .ירהא
 -- !םתנשמ וצוקי ןאבאק  השמ לש ותיב ינב לכ .,םלוכו טעמ
 הריעה העוקש הרוע .רחשה ריאה ךא .ןמוה בר דוע לבא
 םיחתמתמ םילולצהו :םיכזה  תלכתה ימש ,  המדרתב  הלוכ
 רטסנהה תפש לעש .בוחרה ררומב .הולשו טקש ,הילע םיככוסו
 אוה הנה .םימה ןמ .הלועו ףצ אוה וליאכ  ,המודו בלכ הארתמ
 םימעפ :,ריואב חירמ ,טקושה .בוחרה ינפ לע .בושו ךולה .ךלהתמ
 אוה בושו  ,תוריהמב .ץריו ץפק םאתפ .סקלמו .ונושל תא איצומ

 ,רקבה 'תולש תא .עירפה ילבל .אוה רהזנ :וליאכ ,וטאל להנתמ |"
 לכה .לפקתה רבכמ הז  ,םוקיה םררנ רבכמ הו יכ ..המהנו
 ,..ררועתהל תלכי :ןיאו .ןוצר ןיאו --  ,וכות -- ךותב = ,וכותב
 -- ןאבאק השמו :ךורב  :הזה :םלועב תורע תומשנ יתש קר
 תלכתה ימש הלא--ץראה ימשו םיטשה ימש  ,ולוב .םלועה לכו
 םיפטושה -- הטמ לש עיקר -- םילולצה רטסנרה ימו םיכזה
 םקש .,. ,םליבשב אלא ,וארבנ אל ,םוערי אל תומוקמל  ,קוחרמל
 :םועיבמ " םה = וליאכו = ןאבאק השמ ינפ םנ  םיקיפמ  הולשו
 ,םיאושנ םינבה בוט .רתויה רצה לע לכה ,ךלוה רשי לכה --
 -- ! םהייחב םמלוע תא .םיאור םלוכו  ,םירבנל .תונותנ תונבהו

 ,ףרפרשה לע הככ .ןאבאק השמ ול בשי תימלוע יכ ,המרנו
 לש חצה ריואה תא ףאשיו וקולח לש ןוילעה ורותפכ תא םכר'
 ,ץיק תירחש
 אלא ,אוה עסופ אל .הקעמה לע ךורב עסופ שערנו ףעוז :
 ךותמ ןהיתימוקממ םעפ לכב תומקה ,םיזעה לע .המיא ליטמו 'ץר
 , בוש תוצבורו הלהב

 תמלוחו איה .תמדרנה %הפיה הכלמ ישכע איה ןכיה --
 הוט המלענ רי וזיא + היתומולח ןודא ושכע אוה ימ +תומולח " >

 -- !רוחשה םפשה לעב "טנגאה, ותוא יאדו - +םתוא |
 תחתמ הלגו תא האיצומ ,התנשמ תררועתמ איה הנה

 ללח לע היבעב הלועה ,המורעה ,הבעה הלגר תא ,הכימשל
 תסכור ,תוקירכמהו תופיה היתופלחמ תא העלוק --- ויתופכ יתש
 יתלב ןוילעה רותפכה ראשנ | הנהו | ,הזולבה ירוהפכ תא
 , סכורמ

 תחלוש ,שמשה החיגמ רטסנרה תפש לעש םירהה רבעמ
 ,הכח םהל הכילשמ וליאכ ,םירהה ילּופש לע םינושארה היוק תא
 רוא יוק ולפנ ,םיביהומ םהו ,רטסנרה ימ לא םידחא םיוק .תקרוז
 םירכרכמו םה םיזזפמ ,בוחרה ינפ .לע םירוזפה םיללג ירובצ לע
 ,,.יארמ רתוי איה הרישע %+שמשל הל תפכיא המ , םהילע |

 ,המרב תרפרפמ איהשכ םירהה ישאר לע שמשה הלוע :
 ןויבחמ חיגמ .ולש הכלמ ינפ  רתסלקו  ,לדנתמו לגעתמ  רודכה

 ..,וגישי .אל .םלועלו הלוע

 תוארנ .הלוחכ הזולב השובל ,תנבנבל .המלע :הירחאו :זע ="
 וז .תנבנבל -המלע .התלהנמו ךרה הל:הרומ ועה :המוד ,בוחרב
 ,בלחל איה הכירצ ,תלעשמו הלוח המא ,ןוחה תב היתב איה

 3 םלועה <

 ,,דננכש הקעמה לע ובלו ךלהחמו עסופ אוה .ותוא :עירפו \

 אוה וברקמ  ,הינפ רתסלק ןומט .ובוחב  .וינפ לע ףילצמו  ,בלה -

 טמלאה .לזיר .תיב לש וגג לע ,הל הפי תירחש תנישו
 הטמל ףיצמו ,םרמדא רוחב ,תובוראהההקנמ השנמ דמוע
 םומ ,הרעב ינפמ דאמ  תדחפמ | לזיר -- הבוראה
 ונעכו .,אטאטמב לפטמ ,גגה לע השנמ דמוע ..התיבב הקילד
 ;רישב .התוא :הולמו .הינפ לא. ןיחג .אוה תרבוע

 פאק .עניימ ,פאק .עניימ
 העוו רימ טוהט
 ,ןעבראש א וו ןעבארבוצ 'זיא רע
 ,ןעל'היתב ןעמענ טשינ .לעוו ךיא זא
 ! -- ןעבראטש: ךוא :לעוו

 ן לש החיב רי לע  .ןיעה .ןמ : תומלענ | הזעו \ היתב
 לש התב האל איה וז .הזעו  המלע .בוש תורבוע  הנמלאה
 -- . הנמלאה

 רישה .ותוא לש \ םילילצדיטילפ .םיקיברמ האל תא םג

 \ ,ןעל'האל .ןעמהענ טינ 2% ךיא :זא--
 -- .ןעבראטש :ךוא לעוו

 ו אוהו ?םוקל םויה ךכ-לכ הרחא הז המל לבא --
 - -- = ברעב תרחואמ העשל קר בושיו תונחב םויה לכ

 אוה .,דומעת = היבא דיל = ! אנ הלגת = אנ אצת
 מ החרי השנמ תא ,ספטי גנה לע ,ץורי ושכע---התארקל
 ךילשי גגה  לעמ :.רישב ולוק ןתיו תובוראה תא הקנו אוה
 !אנ .אצת ..קקלי הלענ תילוס תא --- לופ\ הילגרל ,ומצע

 ןת הז המל -- וירוחאמ - רורצ .לוק עמשנ -- !ךורב --
 זיא תונחה תאו +רוחב ,תאצי /ךהערמה +ףרוטמכ ץר

 ,הוצמהו רברמה באה רזיל-ןמלז הז -- % חתפת

 שוח לגו = ,םינ אלו םינ לש בצמב ונרוע , רקבב תבש
 ,םנשמ = וניא = ויבא = :רזילדןמלז /:,ופטוש : הווקמ :רשוא .לש
 ;ול שיא םויה--;הוקמל ךלוה אוה .ומוק ירחא ףכיתו ,םוקל "סויה

 .לע רומעי החאה .ולגרב .עגר ףא קפוסמ וניא . הילא שגי םויה

 ,תומוע\ היולת  הינשהשכ  ,הקעמה .לש  הנותחתה הלעמה

 רצה מ" החישב  ליחתי עקרקב | תעגונ - הניאו תעגונ  ,ריואב

 -יחחושל המב שי= ,םה םינכש אלה  ,ובל לכ תא הל הלגיו

 .הועה ךרדב הל רמאי =- אוה אלפ אל יכו , ךייחי .הנושארב

 . ,םירזכ .וננהו  תיב  לומ .תיב .ונחנא םירד המכ הז -- אמלעב

 .- שנו ףכית -- ןכ ..ובל .לכ תא הל הלגיש דע--ןינעל ןינעמו

 ..העש עבה .רחאל
 - השאר תא האיצוה ןולחה ןמ , המלענו םיתעל הלגתמ הכלמ

 היהש .םימ לפמכ ,חור לכל .תורזפתמ היתורעשו ,ותוא- הניברה

 איה  ירהו * ,תוממוקתמ ןהו ,ריב ןתרבוצ איה = , חתפנו םותס

 ךותמ חכב ץרפתמה ,םימ לש חולק דיה תקזחב 'רצועה  שיאב

 ןיחטרכ רשבב תוועקתנ ,תוחתמתמ ,תובברתשמ תורעשה ,.רונצ

 אוה בה אל ... ארונד  ןיסלופכ םירקורו םירקודו םידדוחמ

 אה -- 1 םיהלא ןח ...עגר דוע ,הקעמל הקעמ ןיב .קחרמה

 , -- --- חל זומרו ועבצאב ...לוקב עושי
 !אוה זהככ .בושחל ןיהי רשא אוה הז ימ -- יח ,יח --

 "טל לש ונב ךורב אוה ,ארי .אוה שיא ינפ תאש  ,בולעה

 =- ב == 3% רול
 םיפנכ .,שגי םאלב ,שגי .אוהו ..,עגר .רוע ,עגר רוע --

 ,יהתפלחמ הצקב ,הלורשב הלק העיגנ קר .,,ףועיו ,ףועיו לדגי
 ,הנקבחי  ,הנכשמי .דיה תקזחב ,אובי .תרתחמב ,אשנתי הרעסב
 ,\יתושגרה לכ ושטשטשנ .,..הלש האובבה הנה ...הנכשי ,הנצמאי

 -- 5 - .ללוגה םהילע  םתסנו
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 הישעמ המ .אוה ערוי .טיבמו דמוע :אוה ומוקמ ]
 רוענו .יוקנה ררסב רבכ אוה יקב .תבש לכב היש)

 ,הלוחכה הזולבה הנושארב . םעבצ יפל  םתוא אוה רינמ

 ,ותעד תא הל תולגל הצור היה דאמ ... יינוגראה ,וה
 ירחא יכ ,שארמ אוה עדויו , רתוי התוא םלוה םירגנה

 הלק העש ירחאו המ ןמול םלעת םירגבה תא רע[
 ,ןולחה די לע | ,תויושע היתורעשו ,תבש  ידגב תשע

 ןנובתת ,דימה וילע בשוי היבאש ףרפרשה ותוא לע
 בושנבו = . תעלד-ינוערז תחצפמ איהשכ = ,םיבשגו

 בר ןמז .הלועה הסיעכ םינפכמ אלמתתו  הוולבה פנתה
 לע  ,ויבא די לע ול שי םיקמ ,הנארי אל אוהש אלא ה
 .יחרזמה לתוכה דגננש

 לע ךורב בשי בר ןמז .םירהצה תדועס ירחא ,הא

 תא וירחא רגס ,הרדחה םנכנ אוה :ךורב תא הפקתה
 תיטנולאב .םיבובזה תא שרג ,ןולחה תא החורל .חתפ |

 ,רהרהמ אוהיו ,ותוא םיפקות םיפירחו םיוע םיעונעג ,הכלמ לו
 תומי לכ .דומלגו דרוב עקרקה לע ןאכ לטומ .אוה הנה
 הפקות ומצע לע תינמחר . תובורמ תוררטה ,הלודג הרובע )
 עגרל העירפמ | ,רזיל-ןמלז תרחנ .תרדוח ינשה ררחה |מ א

 אוהו ,ופקות ,וגוימד חכ וילע רבגתנ בוש ,ויתובשחמ ךל
 . תויזהב )
 אוה הנה .רשפאו רשפא --- !רברה םוקיש רשפא אלה
 םיבובזכ  ריעה יבשות לכ תא הב שרגמו וז .תיטנולא-
 םהל וכלה וליא  ,םואתפ עתפל ריעה ישנא לכ  ותמ ולוא

 הנהו ,תלהבנ איה הנושארב ..,הדיב ודי םש ,הירחאמ
 !םימחרו דפח אלמ טבמ וילע הפילצמו הז אוה יכ ,תחנו

 =- !תלבס המכ יתערי ,ךשפנ-תונע תא ,הכלח ,יתעדו -- =
 ,ףלעתמו ץראה לע לפונ אוה נונעת בורמו ,הלק ריב ותפטול \
 תחפיתמו היתועבצאב ויהוקו הא | תללוממ | ,וב תלפטמ אח
 ול חונ ךכ .ררועההל הצור וניאש אלא ,עמוש אוה ,שוח
 השוע אוהו ,ובג לע תרמוע איהשכ ,הזכ בצמב אוה רחוב ,וח"
 ,,,שיגרמ אלו ילח אלכ ומצע זא

 !ךורב -

 -- ! החנמה | חלש
 ,אוה רכזנ -- לויטה לש ונמז עיגה רנכ

 תורוש ,תורוש ואצי תולותבו םירוחב . ברע תונפל תבש
 .בוחרה לע םג אתכלמ אתבש לש הרובכ תא ורשהו ,הבוחוה
 םוקמ ,ץירפה לש ונג רעש רע בוחרה לכ ךרואל דרומה |

 םיהוחבה , םילייטמה תריש תכשמנ ,הרופא | ידוהיל  הפונכהש
 םהילגרב םיעסופ  ,תומלעה  תורובח  ךוה לא םיקחרנו םיצרופ <

 ,םתאמ האצי הנגש ולאכ ,םינפ  םידימעמ ,ןהידגב ילוש
 ,הרומג הליחמ תואל ןהישאר תא תוניכרמ וללה ,החילס םישקנמו

 ןרבל תולייטמ  ,תומלע לש  תורוש ותש הגחמה ןמ .ולדבנ  ,תו

 * ןמז .עיגה .רבכ -- .ינשה רדחה ןמ לוק עמשנ -- ךורב =

 ;םינש ירוט ינש םיפשחנו ,תוכייחמ םייתפשה ,תוקימסמ םי'
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 + תיפור רבהל ןנושל תודמולו ןה ריעה תוליבשמ :ןואגב תורעוצו
 ןוילעה וליעמ .שבולמ אוהשכ | ,ידיחי ול להנתמ ךורב קר

 לקתנש טעמב ,ןגה רעש דע שגנ אוה , תבש לש לויטל רעוימה
 תובר ,תורוש ורופתנ טאל  ,הלילח רזוחו ויבקע לע בש ,וב
 ,תישילשה הרועפה תא ןהילעבל ןיכהל ובש תואושנה ןמ

 -- םאתפ .המכ הו ,העומ וניא ,ןכ .הירחאמ אוה הנה
 :אמלעב הלאש םשל לאושו ךייחמ ןהיניב רמע ."טנגאה. הנהו

 +הטרגיס ןשעל רבכ רתומה ,לזאומדמ --
 הכלמ הנוע--%ושכע רע ןשעל ודובכ דעב עי ופה הז ימו --

 = -ךורבב הטבמ עגפ ,ינא תועדב .תישפח :רמאל ,הואג-לש-ךויחב
 תסנכה תיבמ בנגתהש דליב לקחנ .קימסמ ופרעשכ הרצה קלתסנ דימ
 תושקבמו תועותה ויבא יניעמ קמחתה  ,בירעמל :החנמ ןיבש העשב
 ,הנה אבו טלמנ ,הלפאב

 דליה ולאוש -- ךורב --
 -- +ללפתהל שרדמה

 אב ,םלענ דימו בכוכ עיקרב הלע ,לוקב הקחצ הבלמ

 תיבל ךלוה ךניא המ ינפמ --

 ושכע .םש המ תוארלו הצרא ץיצהל ידכב קר ,הארנכ ,םלועל
 רבכש ,ץראה תא התסכ רבכ הלפאש ויריבח ראשל עידויו ךלי
 תונולחה תויכוכז ךרה תסנכה תיבמ . םיבכוכ תאיצי תעש העיגה
 ףתרמ ,רואה"ספ דעור .ךשוחה םע קבאתמו עקובו רוא-ספ רדוח
 רדוח -- !העשה העיגה רבכ ,רתומ :זמורו ,הריעה בוחר ינפ לע
 .בותרב עקשנש רע ותומדכ דילומו הריעה יתב לכ לא רואה-םפ אוה
 ךערנו הלגתמ שא לש בוהבה ,רטסנרה ימ לא ףסאנו דרומבש
 --שיא לש האובב רחאו לקמ ןמתסמ הרגיס לש הר ואל---תופילח
 תילולפאב ,תונחה תא חותפל העשה < הינה רככ ,לגיק .היעשי והו
 ,תוקיהבמותורוחש תובעה היתופלחמש הפיה וו המלענו תעלבנ ברעה

 ,"טנגאה,ל האשנ רבכ הכ למ ,תופלוח םינש ,טירבוע םימי
 : הילעמ רס .היפי ברו םימיה תוברבו . היבא תיבל הבשו השרגתנ
 ' ידיב יבש םעפ ידמ  תלפונה ,םייחלה-תלילכח המלע לש הנח
 ךורב לש ותקושת .הרגבתהו הרבגו ,היפי רגבתה .השובה ךאלמ
 ההוחש הננע ,ותונח םירח די .לע ךורב דמוע | ןיידע | . הילא
 הקושתה-יביבש םישחול ,דימת םישחול ובלכ | ,וינפ לע תצבור
 ,וימד תא םיפרממו םיקרפל םיחקלתמ ,הכלמ לא

 ךורב רגפ םואתפ עתפל . ברע תונפק ץיק םויב הרק הז
 םואתפ שיגרהו הנוק םע ירטו לקש ,רגפמ לע ותונח תלד תא
 .< רועה תכיתח ,ופוג תא רבע רער .תברקתמו תכלוהה האובב
 " תחת הליבחו תכלוה איה הנה ,עקרקה לע הלפנו הטמשנ ודיבש
 ..רהנב לובטל תררוי איה ררומה לא .היתועורז

 ןויער ,וכשח םיניעה ,הבהל וילע החפמ .בלב המ רבר קתנ
 ..עבותה ,יקנע חכל השענ ,רפרפ ,ץצורתה ,וחומב םקרתה ארפ
 ,.. ףחודו

 . הנחטה דגנ קתרה קחרה . ץריו תלדה תא רגס  ןוזפתב
 < .ומצע תא ליפיו ,םפטי הז עלס לע .הובג עלפ םימה לעמ אשנתמ
 לא .ברקתיש רע ,םימל תחתמ בר ןמו החשי םימה-היחכ .,המימה
 / .לפנתי  ,םימה ןמ חיגי .םואתפ עתפל , המש תצחור איהש םוקמה
 " םורעה הפוג לכ תאו  תומורעה  הילגר תוצק תא קבחי הילא
 ,תופיה ,תוקיהבמה ,תובעה ,תוכוראה היתופלחמ תא קשי ,ףטלי
 רם הש ה ₪ רבב / =,הנבשי | ,הנצחלו א

 - רמוע = רזיל-ןמלו לש  ונב ךורגו ,ורבע .םידחא םיעגר
 ,םירתה די לע 'בוש



 4 םלועה <

 , ןאטניילק השמ

 ,םיִאְרְקַה תַדיִעְול
 ,(הסידואב םיארקה-ןזח םע החוש)

 בורקב תויהל הריתעה ,םיארקה לש הדיעוה ר"ע םינותעה תעדוה ילגרל
 םיירקיע "םיגוקת, תושעל איה הדיעוה ירדסמ לש םתמגמש תועומשה ילגרלו
 ןושארה םויב תבשה תחונמ תעיכק ןוגכ םיארקה תודע לש םויתרה םייחב
 השמ ןב ףסוי רמ ,הפידואב םיארקה לש ישארה ןזחה תא יתרקב --- המורכו
 הריתעה הריעוה תודוא לע םישרופמ  רתוי םירבד ןיפמ עומשל יצפחב ,ולפב
 . היתורטמו

 ,ויתונש בטימב שיא אוה :הסודואב ארקמיינב תדע לש ישארה ןזחה
 ואצומ לע םודועמ ןינפ .רוחשה לע הבורמ רבכ .ןבלה ונקז תורעשבש י"פעא
 תולודג שקבמ וניאש עונצו טקוש תיבילעב לש םשור השוע אוה :,ירבעה
 לשו ללפב ירוטלוקה םלועה לש תולודגה תועונתה ןמ .תולודגב ןינעתמ וניאו
 ותומצע לכ ,העומשה יפמ ,טעמ אלא ,הארנכ ,עדוי וגיא טרפב ידוהיה םלועה

 , םידליל רפפה תיבו תפנכה:תיב ינונעב רמולכ  ,ותדע ינינעב ,הארנכ ,העוקש
 .ולהנמ אוהש

 רתויש ,ןזחה יננע ,היתורטמו ארקהל תרמועה הדיעוה רברב יתלאש לע
 אצמנ הזה ןינעה לכש ינפמ ,אוה םג עדוי וגניא םונותעב םפרפתנ רבכש הממ
 .תוטרופמ תועידי םשמ ולכק אל ןיידע םינזחהו ,הירוטפביב ישארה סכחה ידוב
 התחרג םכתה תלחמ ינפמ לבא ,הלאה םימיב רבכ תויהל הכירצ התיה הדיעוה
 + רבדה ינפמ לבגומ יתלב ןמול בוש התחדנ ושכעו ,ונהיאל בושיש דע הלחתב
 .וגתוביבסב ךלהתמה

 תצק שי םאה :יהלאש ,ללכב הדועוה תינכת ד"ע הבסג  וגתתוש
 ?תבשה םוי תא תוחרל םיארקה לש םנְוצר ר"ע םיגוהעב הבבסש העומשב תמא

 עורמ תעבונ איהש אלא ,ריואה ןמ הטולק איהש קר אלש וז העומש---

 לע .הלעו יכו ! ךמש תא | לכנלו ארקמ יגב תודעב ללעתהל הזבנ ץפחמו בל
 ,וזכ הלודג .הוצמ .תוחדל  ,הבותכה .הרותל .ב'ב -םודרחה .,ונחנא אובנש ,תעדה
 ! 7 השמ תרותב תשרופמה

 יכ ןהיה הארג  ,חור זגורו תושגרתה לש תותוא וארנ ירבה:שיא ונפב
 שקב אוה .דאמ .ותוא בולעה םיארקה לע וגיתונותע האיצוהש ,הזה ועלה

 .ףקות לכב רגדה תא שיחכה ל ינממ |
 ,ויתלאש- -"? תושעל םיהמוא םתא תדב םינוקת וויא לבא,
 השמל הנתנש ומכ ,םיוגש תלבוס הגיא תרה ! הלילח --ת דב --

 ,ונירחא ונינבל הנליחננו התוא רמשנ ןכ ,וניתובאמ וגל השרומל הרבעו יניסמ
 לכבש םיגהגמ שי .,םיגוקתו םיוגש ןזוא .ושעו ילוא תדה :יג הג מ ב לבא
 רבכש שי הלאמ ,הל תפסות ןיעב א"כ ,תדה ירקעמ םגיא םתוקיתעו םתובושח
 םומעפל םידגנתמ םהש אלא ,יפוי םהב ןיאש דבל אל הזה ןמזבו ידמל וגשוג
 ,ה ל א כ םיגחנמל | עגונב  ,םייחה לע םידיבכמ םג וא ונויח יגהגמ רתו לכל
 הרועוה עבקתש ןכתי = ,כ"כ ונוניעב םישורק םנואו  םילפט ןפוא לכב םנהש
 + םיונש זיא

 *? ידימ אל ותו,

 תכחרהל עגונב דוחיב ,חושיא ינירמ וזיאב יארוב ןודח הריעוה --
 םימרוגו ונילע םודיבכמ תעכ םיררושה םיגהנמה ,םיבורק:יאושגב רתומה לובג
 , לשמל ,תנה .הטעמ םיארקה תחפשמש יגפמ  ,תויוצרדיתלב תועפוה הברהל

 שרופמ קח ןיא השמ תרותב .םיחא ינשל תויחא יתש יאושנ ד"ע הלאשה
 ,רלאכ ןיאושנמ .עגמהל ונברקב ררוש קיתע גהנמ םלואו  ,ולאכ ןיאושנ רפואה

/ 
 םיחיגשמ ונגוא ,ישארה םכתב .רוחבל םיאב ונאשכ לבא ,וגלש \

 , 
 < ,םיבר וגברקב שי ןכל ,ונלצא ןימהדינבר תלאש ידמל השק הזה 'גהנמה ללגבו
 שי .האבה הריעוה ןחלש לע הלעת הלאשהו ,הזה גהגמה תא לטבל םישרודה
 :רתיהל קופפת הדועוה יכ ,רעשל .םוקמ

 +? "םילודג תד:ירמולמ םנה םכלש "םימכח,ה םאה,

 תיתדא תורפסב םילודג םידמולמו םימכח הברה יאדוב םהוניב שי --

 ותלודגב בי"ב

 ב"כ וגיא וגלש ישארה "םכח,ה ,תורחאה> ויתונורתיו ויתולעמב אלא ,הרותב
 :אבו תודעה לש להנמהו שארה הזמ רתוי א"כ ,תדה ינינעב ןוילעה קפופה
 היהו יכ ,ןכתי אל יאדובש אלא ,םכלש םעטמ ברה ןיעכ ,הלשממה ינפל .ןחכ

 םימעפל גהונ רבדהש -- ,תרה תרותב העידי םוש . ןיאש ,שיא םכחל רחבג

 + םבלצא
 תרהייגהפ לא רתויו רתוי ברקתהל םולדתשמ םתאש ,רברה תמא םאה,

 ,הזכ םימתוח רפפמב םויקתהל :ןותע-

 ינוצחה םהיארמב רתוו םימוד םכיתויסנכ יתב תא םג תושעלו תררושה
 + "ןח:אוצמל ידכ ז"כו תדה .התוא לש הסוגכה

 ןגכו הנוהכ ישוכלמב םיגהוג וגא .,ונל ןיא וזכ המגמ ,  רקש וה --
 והווקשה ךותמ םיעבונ םיגהנמה לכו ,וניתובא וגהנש ןמכ םיטעמה םישדקמה
 .היהיש ימ תא תוקחל ץפח ךותמ אלו דבל תוימינפה

 ןויןונובורפל הבורמה םכתררהו םכתארי ינפמ הז לכו ,םידוהיל םכתאנש תאו

 .., ?"םכלש ינידמה

 ןאוח וגחנא  .הריפחמה :- םףתי'תלולעל שממ המוד רברה ירה ?ו'ע זגרתהל
 'וטנ ירחש ,ונעבטב רשפא יא הז רבד יכ  ,םוי םוי ונוררוצל  םוחוכומ
 א תושפנ גנרהל אובנ אלש כ"וכאו םויחדילעב םה לע  ולופא ונתרותב
 , ,ווגה החכוהה לא ועמשי אל תולילע םישקבמה לבא ,םמד תא לוכאלו
 וא טג הכו !םישקבמ םתא וגודלו ימד תאו וגל םיאנוש םתא :תחאב םה ,תאזה

 ההעוומ וגב העוטנ םדא ינב תבהאו תונמחרה תדמ :םיארקה םשב םכל רמוא
 ל ,ונרשבו ונימצע וניחא םתייה אל :םג ולאו ,בקעיו קחצי םהרבא וניתובאמ
 ןמואה ןיב בל:ירשימ פ"הכל םיעורג ונייה אל ,םכיאגוש תויהל םילוכי ןנייה

 " קמו ,םדי לאל .התוה וליא ,םכל ליעוהל םבל לכב .םיצפתהו םכלרוגל םודנה
 ן .! ונרשבו וניחא םכתויהב

 הו 2 ןנחנא רחא םע ינב םיתאש השגרהה התוא םכברקב שי םאה,
 עמורגופב ןליפאש אלא רוע אלו ,םייזלג םיימשיטנא םכיניב שיש םירפסמ

 : ?םכתרע ינבמ םידחא ופתתשהש ,סירמוא

 א םושבו םכילא הוחאה השגרה | ונברקב שיו שי !הזבג רקש --
 !הילא סחיתמ וליפא וא ,םימורגופב ףתתשמ יארק אהיש ,תערה לע הלעי אל

 .עדוהח לכ יתיבב ררתתסה 1905 תנשב  םימורגופה תעשב  ,שפנ,ןויושב קר

 זה רשאכו ,םימי תשלש ךשמב םחלב םתוא ונלכלכ ב"בו ינאו תאזה רצחבש
 "הש ,ינב םג ,םהמע .דחיב רופחמה תא ב"בו ינא ונלבס ,למוא יכרצב רופחמ

 | | הווע איצמהו ריעה תובוחרב עגושמב ןיר .א'ב ,תוערפה תעשב חג אל ,אפור

 "!ומעחת לאו  .ןיגהל ורי לאל | היהש הלא לע  ןוגהו הל םקוקז ויהש הלאל
 = ןל אלקל לוכו ינא ;ךכ וגגהנתה הדעה ש א רב םידמועה יב אצויכו ינא קרש

 פנל רע העיגה םיפדרנה לארשי יגב תרצש ,ונתהע ינכמ םובר םישנא םשב
 1 ,םתרצ תא לקהל ושע םדי הגישה רשא לכו

 - לומלוק"תימואל הניחבב. ולופא םירוהיה ןמ כ"כ םיקחרתמ םכגה המלו,

 ,טנוניבו ןניניב תלדבמ םונש ףלא .לש הציחמש , תדה ינינעב חנית אה ?תור

 : תאו ,םירוחיה ךותב תורומלוק תומואל. הטוגת הגורחאה תעב הדלונ הנה לבא
 :.תפתושמה וגתרות תא םושידקמ ,וגלש לודגה רבעה תא םתא םודבכמ אלה
 ' תטתתשה וזויא םכרצמ םיאור ונניא המל ,תימואל הלואגל וגומכ םיוקמו
 ' "לוקה םנוומ תא םיבאוש םכבש םידמולמה ןיא המל ?איהה הלורגה העונתב
 - לונגב תעגונ הניאו תיגולח הלוכ איהש ,השרחה תירבעה תורפסה ךותמ ירוט
 \ *(תויתדה תועדה

 / טננרקב ףשא ,ה'מואלה הענגתה ןמ טעמ קר םיערוי ןנא ,תמא והז ---

 < פנהוא ןנא התורפפ תאו שרוקה .ןושל תא ,םפלש תירוטלוקה היחתה ןמו

 < גנל) בורק סתו לבא ,סכלש םירפסב וליפא םיגייעמ ונתאמ הברחו םורבכמו

 <  היחתה תרש לע םכתרובעמ הברה .םיעדוי ןנניא .כ'עו ,םכילא םישיגרמ נא יא

 ריעצה רורחו ,םיטעמ כ"כ  ןנברקבש םידמולמה הגה הזמ ץוח ,תירוטלוקה

 יאטועמד אטועמ קר םהיניב תירבע :יערויש דע ,ונתד ירוקמל ירמגל רכגהמ

 < למל (הרותה לא םיריעצה בל תא גישהל רבד םישוע םכניא המלו,

 תומואל תורפס אורבל םילרתשמ םכניא המל ?ימואלה ךונחה כ"ב םכלצא :בוזע

 "?שרוקח ןושלב רמולפ ,תימואלה םכנושלב

 המ לבא ,חברה וגרבד) ונבשח רבב תומואל תורפס תרוצו ר"ע -

 לנג אלה ,הלדו הטעמ חכ ונתמוא .לעופה לא תאצל לוכי רברה ןואו תושעל

 הדע ליבשב דסיל | לכוג המו  ,ארקמ ינב םיפלא תרשעמ תוחפ שי  םלועה
 רוווימ ןותע = רופי ר"ע  ןגבשח הנה ?הול ףסכה תא חקג ןיאמ ,וזכ הנטק

 < .פלוכי ונאש ינפמ תו ןויערמ קלתפהל ונחרכוה רבדב ןויע ירחא לבא ,וניבוצל

 לנוי אל ,ןבומכו  םימתוח תואמ שלש וא םיתשכ רתויה לכל וגל ויהוש תווקל

 |[ "7 רתויה םיניגעה רחא היהי חז 4 םג הנה ,ךוגתהל עגונש המו



 ךוא  ,םירוענה ינב ברקב הצורפה תרה יקדב תא קזחל ךיא !םויח לב

 תונווחאה םינשב | ,השודקה ונתרותלו  םימשבש וניבאל םבל תא

 ידכ ,תיניצרו .הזירז הרובע  הצוחנו הצפה םככותב זמכ ונכותב םג מע

 תווקל שיו הז עוצקמב תועצה ןומה לע ןודנו טופשנ האבה הפסאב

 ,ושממ רבד הזוא תישעל חולצנ ₪

 םכמצעבו םישנא רפסמב הרעצמ איה םכתדע :יתרמא רשא הנה = 77

 ,תוירוטלוקו תוימואל תופיאש שי אלה םלואו ,לודג ררד תושעל םילונו ם

 רככו הברה םעו טעמ םא וז הניחכב לעופ ונלש רובצהו ,ונל תופהישבה

 וחקת אל המל ?ונא ןנתרובע תואצותב ושמתשת אל המל .המ:רבר ג

 תורפסה תא וציפה אל המל ?ונודי לע ואציש םיברה דומלה ירפס תא טנו

 יונש לא ,םויתדה םידוגנה לא רבר הלא לכל ןיא אלה ?ונרצוש תונוחעה

 םירפס םה הלא לכ אלה  ןונינבש םיותרה םיגהנמה יונש לאו תאמו

 הפשה  דומלל ,ימואלה שגרה קוזחל םהב םכשמתשהבו ,ירמגל .תוונולח .תווש

 הרותה ירבד תא ןלהל םג שרפל םכדיב שיא בכעי אל ,תימואלה תו

 "?התוא םישרפמ םתאש ומכ .,תדה יגהנמל עגוג

 כ'כ חוטב | וננוא יכ ,היח הארג ,רשח תצקב ילא טיבה יחישהשיא

 :רמאו וחורב רצע אוה לבא ,יתובשחמו .ירבד .ןווקמ

 לבא ,םהב םודמולו םכירפס .תא םיארוק וגתאמ הכרה ,ןכ םנמא ==

 לבא'!ובש : תוינחורה תועונתה  ןמו - םכמלועמ םוקוחר כ"כ ,םיקוחר כ'כ ונוח =

 תא וברקב .ץיפהל ,ורוקמל וילע ריעצה רודה תא בישהל התע םוגאוד ונחנא =

 םיבושח .רתויה םינינעה דחא היהי הזו הרותה תער תאו השודקה ןושלה תש

 ...הריתעה הריעוה לש
 יתררפג כ"עו יחיש-שיא יפמ רבר ליצהל חילצא אל הזמ רתויש יתיאר

 ויתולאש לע בישהל ובוט רעב הדותבו םולשב וגנמ

 אל ,יומגל םיארקה לש םחל פנ רבכ .הארנכ תימואלה הנוחבב /

 אל העימטו תוללובתהה חורב ךפהל-- םירחא .םימע םע רבב  וללובתהש

 ,םברקב .תטלושה  "תויטנטקסב, יתשגרה ..יתוש שיא .םע ירפד .תע 'לכב יתשגיה

 רשפא יא ירוטלוקו .ינידמ ןבומב םואל יח ד"ע הגשה לכ םהל .ןואש ,ותרנה

 הלכ הטנכנו הל החרפ תימואלה םתמשנ ,םבל ךות לא הזכ ןויער .סונכהל םג

 ,,,היתויסנכ יתבו הדעה לש םיטועפה םיסרטניאה .ךוחל

= 
 .לֶאְרְשי"ץֶרָאָמ םיִבָּתְכִמ

 ו
 ושכע הרק ,הפיח ,תוביכ פב תינמרגה הבשומב תרקש ,הול המוד הרקמ

 תועש יתשב קחרמב תאצמנ תאזה הגטקה הבשומה ,אבפ רפכ תידוחיה הבשומב

 ,םילעופו םירמוש ,ןולמ לעב םיבשוי םהבש םיתב ינש ;ר הב שי ,הוקת חחפמ

 קיר טעמב ראשנ אבס רפבו ,הוקת תפל םילעופה םיבלוה  תבשה םויל

 גרה ,הארגכ ,םידקש םש בוגגל םוכנג ואב | ןורחאה ישש לילב הנהו ,םאמ

 גורהה .חרב םדה ילאוג ינפמ  ותארימו ,בנגה תא- -וקוראממ יברע- -רמושה =

 הזה רפכה ,סבשל הוקת חתפ ןיכ ךררב ,הילקלק בורקה יברעה רפכה ןב היה

 גורהה םהיחא תמקנ תא םוקגל םשמ ואב םובר  םיברעו ,ראמ לודג אה
 ולחהו רחא ידוהי רועו ןולמה לעב תא יבשב ותקל םה .אבס רפכ לע ולפנתתו |

 ,לודג | שוכו םש | ןיאו  ,םיידימת םיכשוי ןיא הבשומב  .דורשלו זובל

 לע ונעטו םהיקשב ןמשש םידקש לש המוצע תומבב  וקפתסה םילפגתמהו

 ועידוה  םיכומה ,פתוא וכה םיברעהו ,םידוהי ינש רוע ויה הבשומב ,םהירומח

 :תולפגתהה ד"ע הוקת חהפל

 הלפתל ףסאתמ ליחתה להקהש תעב תבשב הוקת חתפל האב העידיה

 םשור התשע הבורקה הכשומה לע  תולפנתהה רברב העיריה , תסנכה תובב |

 ידכ  ,פהיסוס תא שובחלו ןירזהל = ולחה .םיקודא רתויה םגש דע. ,ךכ לכ לודג

 .םיובשה תא ליצחל תכלל

 םוניוזמ .הוקת חתפ יריעצ םיפופ לע  םיבכור ואצי הלודג תוריהמב

 שיא ףא ,לכל הנבומ התיה תבשב הנחמַה תאיצי ,חוברחבו םיחדקאב ,םיבווב

 ידוהי שפג חוקפש ,הרכהה המלש םורכאה לכ גלב ,םיריעצה ירחא רחרה אל
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 רפכל .תכלל ןלחה םישרפה ירחא .תבשה תא החוד הבשומה שוכר  תלצהו
 םישרפה ,הכשומה התארהש תוזירזה ,םיניוזמ םישנא תואלמ תולגע םג אכס
 םישנאו  ,םונותמ רתויה םישנאה תא םג ביהלה תבשב בוחרב ורבעש תולגעהו
 < וא םופ לע ובשיו .םהיתותילט תא ויחא ירחא שיא רהמ וריפה תואפ ילעב

 לכ איה הזה שגרה ,לארשי ץראב ירוהי חרזא לש ותבוח אלמל ידְכ ,הלגעב
 .םהייחל היופצה הנבסה ןמ םהינב תא וענמ אל תובאו תומאש דע ,יללכ ךכ

 הוקת חתפב וליפאו ,םירחא םישנאל םישעגו םידוהיה םיכלוה לארשו ץראב
 םג -- ,תיתב:ילעב ,תיבושח ,תיאנק ,תיקורא הנשומ רותב ער םש הל האצוש

 תור ,שרח חור יח הוקת חתפב סג  ,םייתולג םידוהי" םידוהיה ןיא וז הבשומב

 ,תימואל הואג לש
 הנחמ ,תולגעב םיניוזמ םיזב:ולעב ועפג | ,םיסוס לע םיריעצה ןבכר

 הנכס לכ תארקל ןושארה דימת אצויה דחא שיא קרו ,שיא םיתאמ לש לורג
 עודיה הוקת תתפב םירמושה שאר ,אריפש םהרבא והזו--,הבנשומב ראשנ
 םסחי ללגב םיריעצה לע סעב אוה ,םיברעה לע הקזחה ותעפשהבו וחור ץימאב
 םלוא .ללפתהל תסנכה תיב לא ךלה אוהו ,םמצעב םהל םה וכלי :רמאו ןילא
 רהמ ,ותילמ תא ריפה ,.אוה םג קפאתה אל םישרפה הנחמ רבעש ירחא

 ילב. תא חקל ,הנתמב לבקש הפיה ןברח תא רגח םייברע םודגב שבל ,התיבה
 ,וינפל ורבעש םושרפה ירחא ופופ לע בכור אוחשכ רהמו ונוז

 רפכמ םידקש ובנגש םיפרעה תא קיבדהל םג םירוהיה !קיפסה ךרדְב

 ויהש ןיזה ילכ תאו םיבונגה םירבדרה תא םהמ וחקלו םתוא ורצע ,אבס
 ,סכרדל תכלל םתוא ונתנו ועגנ אל םפוג םוברעב לבא ,םהידיב

 לוטל םיצר חולשל ורהמ םיברעהו ,היקילקב המיא ליטה םידוהיה אוב
 הבשומה ינפל הרושב רדתפה םירוהיה הנחמ .הב בשוו םקיאמקהש רוע---םרכ
 םהינקז תא תולשל וטילחה לודגה הנחמה תא םיברעה תוארב ,היקילק לומו
 םהרכא לא  תויותתשה ךותמ ושגנ םיכישה ,םולשה ד"ע םירוהיה םע רבדל
 הלוהג הצוכק ףקומז סוסה לעמ םתארקל דרי אוה ,הנחמה שארב רמעש ארופש
 ,ברעה תא ןגוה אל םהש ונעט םידוהיה ,ןתמהו אשמה תא לחה םירכא לש
 ןיכו םידוהיה ןיב הי'הש החישה ןמ ,השענה ןמ םולכ ועדי אלו ועמש אל םגו

 ןהיגיב .תומחלגה תותכ יתשל " םיברעה םיררפג < היקילקבש  .ררבתַ  םיבישח
 " "ו דכ ,םידוהיה תמדא | לע ,ותוא יתיגהו י:רעה תא יגרה רחא הנחמש רשפאו
 : ,תוקנחר אל םיתעל םיברעה ןיב הרקוש ומכ ,םירחא לע םשאה תא ללוגל

 / לאו םכש תחפל םיריצ וחלש םידוהיה םגו ,םיליחו םידוקפ ואב םיתניב
 ל ,םירז םיניתנל תכייש אבס רפכ תמדאש ינפמ ,ופיבש םולוסגוקה

 םינתונשו ,הערל םהב עגונ שיא ןיאש ועירוהו היקילקב וראשנ םוובשה
 ,םהל םיגאורו לכאל םהל

 ויה םיעצמאב וזחאיש שורדל םקיאמקה לא ףכות וכלה םילוסנוקה
 . 6 ,םילפנתמה דגנ םוצרמג

 -. הוצ ילאוהו  ,תוריבב ילאול םג  תומרגלט וחלש ופימו הוקח חתפמ
 םיצרמג:רתויה םיעצמאב זחאישו השעמה םוקמל עפו ןמצעב אוהש ,החפל
 / תטרופמ הריקח השעו םוובשה םידוהי'ה תא ררחשל ףכית הוצו םכשמ אב החפה

 לכא ,סולש ושעוש םידוהיה תאמ ושכע םישקבמ םיברעה ,תולפנתהה רבד לע

 תא הל ובישיש םושרוד ,טפשמ םישרוד .םהו ,םולשב םיצור םניא םידוהיה

 קיתרי רשא ,שניע ואשי םיברעהשו םיעצפנה רעב יוצפ םהל ומלשיש ,םהיקזנ
 1 : .ריתעב תויולפנתהמ םתוא

2. 

 אלמלא ,הלורג ךכ לכ .חתיח אל אבס רפכב .ןשכע .התיהש תוררועתהה
 = ,םיכפהל םולוכו םגיא .סודוהוה .,םוגמרגה תגהנה) .הפוחב הרקש -הרקמה חל ומדק
 . - תוררועתתהש וארש ילחאמו ,תינמרג שפנמ ץראכ הלז רתוי היחח ירוהי שפנש

 ' :תואצותל םג האיבה איהשו הקזח ךכ לכ התיה םינמרגה .לש = תולדתשההו
 ." ךרעב הנטקה | תולפנתהה איבת .אלש ירכ ,קותשל םה םג :ולכי אל .ןתועורי

 .רתוי םילודג תונופאל

 . םידוהיה = הנחמ  ,םיברעה לע  לודג .םשור התשע םירוהיה תוררועתה
 החכוה קפס ולב היכוי הז ןונעב .הלשממה = תווירזו םהיחא לע ןגהל ךלהש

 הבשומ לע לפנתהל רשפא יאשו ןיראב םידוהיה םע :שַתתהל .ךירצש ,הצרמג
 " תלונה לככ הב תושעלו גורהל יבש תובשל ,השוכר תא ריחכהל ,תידוהי
 ₪ 0 .תוהה לע

 " תודבכנ  תואצות קפס ילב ,אכס רפכו הפיחב הלאה םורקמה ינשל
 םושל תעה האב רבכ  ,ןוחטבה קוזחל גואדל החרכומ היחת הלשממה ,ץראל
 -אקור ווק אבס רפכ) הפיחב םירקמהש ,רבדה ער קרו ,תררושה היכרנאל ץק



 הלשממה ץלאת םי:וטנוקה תושירד םע בשחתהל חרכהה ינפמ קרשז ,םירז .םיניתנל
 רוחיב הער םורגל לולע הז רבד .היפאב היתונידמב ןוחטבה:יא בצמל בל םישל

 תוררועתהב הארת יאדו הצראב חצרו עשר ירקמל הניכסהש הלשממה ,ונל
 ברקב קוחתמו ךלוה ימואלה שגרהש העשבו ,םירו לש תוררועתה תיחכונה
 הלשממה ,םילוטנוקו םוריצ לש תונולתמ היקרוטב ןוצר ועבשי אלש ואדו ,םעה
 ךכ לכ תדחפמה ,תגאודה הלשממה ,םירזל הלודג ךכ לכ תונרשחב תטחיתטה

 רוע רשפאו ,שקבת יארו * ,םיימינפה הינינעב הפוריא תולשממ תובועתה ינפמ

 אצויהו ,הצראב םירזה תוקזחתה דגנ םיעצמא  ,ושכע לש לורג רתוי ץרמב
 .םירז םיניתנ ,בושיה תערל ,םבורב םיראשנ םהש ,םירוהיה תסונכ דגנ הזמ

 לארשו ץראב בצמה תא רדפל ךירצש הלשממה ןיבת טאל טאל םלוא
 ןשכע הרקש ארונה הרקמה .םירזה םיניתנהו םידוהיה לא סחי לב ילב םג

 תררושה היכרנאה לדוג תא הל האריו הלשממה יניע תא  חתפי ןרוח ירהב

 רפכב ,הפיחב ורקש 5 םירקמה ןמ לדבנ ןרוחב הרקמה ןיא ורקיעב | .ץראב
 אוה  לדבנ קר , הירוסו לארשי ץרא ירפכ לכב םוי לכב ורקישו אבס
 םואצומ ונחנאש םיטרפהמ ידמל ררבתמ הז ,ולבסש םישנאה "רפסמב

 רחאב ,רברה והזז ."םארהא:לא, םיבוט רתויה םייברעה  םינותעה דחאב
 היה ביר וז החפשמ ,תימלשומ החפשמ הבשי קשמד" לולגב ןרוח ירהב םירפבה .

 םימלשומהו םירצונה .ןמזל  ןמזמ תשדחתמ התוה הבירמה ,םיזורדה םע הל
 םעפכ הל םירזוע ויהו רברב תעגוגה .החפשמה רצ לע ורמע אוחה רפכבש
 דחא הבירמה תעשב גרהנ תועובש ינש ונפל הנגהו ,םיזורדה תא ףודהל םעפב

 החלש השדח םימד תוכיפשל החיצרה איבת אלש ירכו ,םיזוררה ןמ םידחא וא
 וצפחש םיזוררה תא טיעכה הזה רבדה ,יברעה רפכה לע ןגהל םילייח הלשממה

 תועידי יפל .רפכה לע לפנתהל ףסאתה םהמ לודג הנחמו ,םיברעב םוקנל
 רפסמהש אצומ "םארהא.לא, לבא ,שיא 5000  םיזורדה הנחמב 'ויה תודחא
 ירדצמ ובשי םשש םיופכ ינש לע ולפנתה םיזורדה ,דאמ םזגומ אוה הזה

 ,והרבוה אל רוע םיטרפה---לודג חצר םהב םתושע ירהא ,תומלשומה החפשמה
 וקשמר ןובו .ןרוח ןיב רשקה תא וקיספהו ףרגלתה יטוח תא םיזורדה וקתנ --
 לע םג ןלפנתה  םוזורדהו ,ףרגלתה יטוח תא ןקתל םיליח 30 החלש הלשממה
 דגנ אבצ דודג ףכות החלש הלשממה ,סידחא םהמ וגרהו הלאה אבצה ישנא
 לבא | ,בלחמו תוריבמ םילוחל ארקו  לודג אבצ רדפ אוה םג ילאוה  ,םוזורדה
 ררמ ינפמ רחפהש ,הארמ הזה רברה ,אבצ הולשל הדוקפה תא ןבישה ףכית
 םרפסמ הלוע תומרגלתה יפל .ןיידע עודי וניא םיגורהה רפסמ .רבע ןרוחב
 ,שיא םיתאמל

 ,הלאב םיעיתפמ | םירקמ  ןרקיש רשפא םא ,ץראב בצמה ףפור המכו
 הירוסב .התכוח ידי האצי אל דוע הזב ךא  ,תינידמ תורח הזירכה הלשממה
 התוא ושיגרהש ןמכ ,הלשממה ץחל תא םדוק םג ושיגוה אל לארשו ץראבו

 םיקוחרה םייברעה םיטבשהו םיזורדה  ,םואורבה ,זכרמל  תובורקה תונידמב =
 םינשה יתש ךשמב .אבצל | םי לויח  ונתנ אל ,םיסמ ומלש אלו שפוח ויה .ווח

 קוח ףא איצוה אל טנמלרפה ,םו לכ הלשממה התשע אל  תינידמה תורחה לש
 תוכבופמה תויגידמה תולאשב היתובשחמ לכ תא העיקשה הלשממה ,החא 'בושח
 ןינע .היגאבלא ,תורחה דגנ דרמה | ,הירגלובו  הילמור ,הניבוגוצרהו .הוגסוב=- =
 יךבתפמו ךלוה לכה ןכלו 4 .תוימינפה  תולאשב | לפטל יאנפ הל" ןיאו---,תירבי =
 םירצוקו םירז תודש לע  םילפגתמ םיאודבה ,והער םע שיא םימחלנ םוטבש =

 בנגה תא םיגרוה םאו ,םיכגוגו םירדוש ,תוכשומ לע םילפנתמ ,האובתה תא =
 לכב םישעמ םה חצר ירקמ .רתו' דוע  תוינלפנתהה תוקזחתמ ,הנגה ידכ ךותב

 לכו ,םולש תעשב השענ הז לכו ,םישנא תואמ םיגרהנ הבירמ וזיא ללגב .,םוי

 ,םוליגרה םויחה גוחב סנכנ 'הז |
 םיארמהו תושגרתה םיררועמה םירקמ הברה תחא תבב ופכת ושכע 0

 הלשממל םרוגה ינידמ ערואמל התיה הפיחב ינמדגה תגורה ,םינוקת תוצוחג לע

 הינמרג לש התכרק תא תשקבמ היקרוטש העשב אקודו  ,תומיענ.יא הברה =

 םינמרגה תוננואתה הא .תקזחמו תרשאמ אבס רפכ לע תולפגתהה ,תירכ תלאשב "=

 תולשממ לש םילופנוקה תא םג הזה ןיגעה ךבס = לא סינכמו ןוחטבה:יא לע
 הטונ ןרוחב םילודג םירפכ ינש לע  םוזורדה  תולפנתה .הינמרג דבלמ תוהחא

 ךכ .לכ הצפה היקרוטש תעב אב הו לכו ,הלשממה דגנ הדירמ .תרוצ לכקל
 ןושארה  יאנתה היקרוט ליבשב איה תימינפה החונמהש תעב ,טקשבו םולשב
 לכותש ידכב ,החוגמל הכירצ הלשממה | .ץוחב  תוימואלה 'היתורטמ תגשהל =<

 גישהל לכותש ידכב  ,טקשל הבירצ איה :ןסיגוקתה תלאש לא ףוס * ףוס רובעל
 לע לועפל  לכיתש .ידכב ,טקשל הכירצ איה ןהל  תוצוחנה תואולהה תא
 הכורצ .אוה דוחיבו ,םהיגותג טפשמל עגוגב ןהיתויוכז לע הנֶרתותש תולשממה 0

 ו

 יי הלשממ רותב ץוח :יפלכ עיפוהל  לכותש ירכב  ,היתונודמ םונפב טקשל
 * הנפ  הירופו לארשי .ץרא ויה  הכ דע .םינושה היכשוי תורחאל תודוה הפיקתו
 הרועתת הפ םגש ןפוא םושב ץפחת אל הלשממה .ךרעב הטקש רתוי וא תוחפ
 ,םררסה תא ןקתל בל םישתש ,תווקל 'רשפא הז ינפמו .איהש .ןזיא הסוסת
 - קוחלו ןומלשה .תא ררסל .החכ לכב לדתשתו לארשי ץיראב םיררושה םועוערה
 דו פע ןםוקצומ טפשמ יתב רורס ידי לע ,םינוקת ירו לע קר .הב טפשמה תא

 'תויולפנתהתלו תומחלמהל ץק םישל היהי רשפא הררופמ הרמשמ תגהנה
 .וובמת ,םדה תלואג לש יארפה טפשמלו םיבשותה תוניידוהל ,תוודונתה

 שק יץק ןיא רע םיכוסבסל

 ל

--% 
 .תּונויצפ

 !אוה הוו .ז .ש ינויל 'ל םויל ל"הקה לש םנלבה םסרפתנ

 .קומ !בפפ .ביטקאה

 780746 1% ןודנולב ילינולוקה .קנבהב
 465 8 ןילרבבו ןליקב םיקנכהבו הפוקב
 9487 |00 אטשוקב .פמוקדגניקנב=| יטנבילדולגנאב
 828407 |11 ופיב .פמוק-אניתשלפ-ולגנאב
 899958 |00 ךרע-תורטש
 40,988 00 בושיה תרשכהל הרבחה לש טידרקה
 121,982 -- (תועקרקה תואולהל) ק"פאה לש טידרקה
 0 (םינג ןיע תבוטל) הפידואב דעוה לש טידרקה

 1.000 הפיחב ינכט ךונחל דפומהל טידרקה
 987006 0 לארשי-ץראב ידיינ אלד יסכנו .תועקרק
 81,647 6 י"אב תיבו תיז"יצע תורעי

 18,584 4 ל"הקה תבוטל תובדנ ץובקל תואספוק
 9068 0 . ידיינד יסכנ

 5.526 9 (ל"הקהל םיבווח) יללכה ןובשחה
 86487 6 תוימוקמה תוכשלה ןובשח

1,904,990 8 

 :בימפה

 117112 0 יללבה ןוהה
 30.000 -- רולק תרמ לש התבדנ
 1.896 0 (תוינמו תומישר יפל) תובדנ
 87487 |41 < תיביטרפואוקה-ןרקה
 8.648 8 (ל"הקה :תובוח) יללב-ןובשח

1.994.590 8 

 לש םובס ל"הקה לש תיוכומה הפוקה לא סנכנ ןורחאה עובשב
 תפוקל 83 אוה בהוה רפסב םיטשרנה לש ןורחאה רמונה .קרמ 4

 ,'ר 791.69 לש םובס טפוגיוא 'ט דע 'במ ןמזה ךשמב סככנ הבקסומבש הבשלה

 קווחל -הארוק איה ובש ,א"י רווחה תא החכ-יאב לכל החלשו האיצוה הכשלה
 יוז הכשל תולועפ לש ןובשחהו ןירה אצי המ ןמו דועב .הדובעה

 ל

 י'אָב הטימשה תלאשב ונד קסנימב ינויצה רעוה לש הגורחאה הפסאב
 תודרפנ תואחמש האצמ הפסאה , בושיהייביוא םילשוהי ינבר לש םהישעמבו
 תא רימעהל מ"הוה תא שקבל הטילחהו השורדה תלעותה תא הנאיבת אל

 ומכ ,תויהל הדיתעה לורגה פ"הוה תריעו לש םויה רדס לע תאוה הלאשה
 .םירחוימ םישרומ לילגו לילנ לכב דיקפהלו בושל אוה יוארה ןמש טלחוה ן

 "ןויצ יריעצ, הדוגאה  ,הסיפת תשגרומ - ננתורדתסהב םיריעצה ןיב "

 ;. םשל דגאתהלו תיללכ הריעול ארקל העצהב תורוגאה לכ לא .התנפ ודולבש
 ,8 הדובע לע םיוועצה לש | םתעפשה קווחו ללכב תינויצה הדובעה קוזח

 < תויהל הריתע  הדיעוה . תובר .תודוגא תאמ ןוצרב הלבקתנ וז העצה . טרפב
 , הלא םיפועסב תוטרופמה .תולאשה לע ןודת איה ,  תוכוס מ"הוח ימוב

 תוררתסה לש המרגורפ תעיכק (ב | םוינויצה םירועצה לש תורדתפה תרוצי (א
 .תיללכה תוררתפההל סחוה (ד ןמוריעצה .ךותב הדובע לש תינכת תעוק (ג רו



 לאו י"אב  צ'הפה תורדתפה לא סחיה (ה ; פינושה םיינויצה םווסְומ
 הדובעה (ז ; ןויצ:יריעצ לש  תינויצה םתדובע (ו ; תורחא הונו

 , תולגב תימואלה הדובעה (ח | תילארשוע
== 

 ,"ירבע .םידלי ןג, בורקב תחתופ ז דו ל ב "רכע תפש יבבוח,, תדוגא
 רבדב תונינעתמה תורומה , תורחא (תוילברפ) חויננג"תורזמ .וז תילכתל תו

 ,46 אגולד בוחר ,בושולא רמ , דעוה ר"וי לא תונפל אנ ולואו

0 

 .לֶאְרְשידְְרְּ
 ,לארשי ץראבו הירוסב םילגנאה םילוסנוקה לש ןובשחו ןומ

 תואלמהו תוקיודמ רתויה לארשי  ץראב םילוסנוקה לש תואצרהה ןמ
 הנהו ,הנשב הנש | ידמ תואצויה  ,םילגנאה םילוסנוקה לש תואצרהה ןה

 םילוסנוקה לש ןובשחו ןוד אוה ןהמ תחאש ,1909 תנשמ תורבוח יתש ונונפ

 ,םילשורי לילגב רחסמה לע הצרמ הינשהו ,תורחא הירוס ירעכו תוריבב םולגנ

 הירוסמ הריגהה .תוקוחר תוצראל הירופמ הריגהה תא לידגה ערה בצמה .,הנטקה
 שיא םופלא תרשעל הלוע איה  ,ללכב הנטק הננוא תורחא תוצראלו הקוומאל

 תקירמאל הירופמ  םיכלוהה םורגהמה תאמ  תולבקמ תונופסה תודוגא ,הנש
 ,הנשב גנילרטש 'ףלא האמנ

 ,םויחה תועוצקמ לכב תומדקתה תרכינ ,הער התיה הנשהש הז תורמל
 תוירובצ תודובע ,םוקמו םוקמ לכב םהינגפו םילופנוקה םישוגרמ הוה רברה תא
 סזרב תלסמ תונכל  ןוישר  הלכק תיתפרצ הדוגא .קרפה לע-= תודמוע תולודג
 הלסטה די לע תאצמנה ,סמוה הכושתה ריעה רע ילופירמ למנה ןמ השדה
 הנושארה :םיה לא תישילש ךרד הירו לכקת תאוה הלפמה ירי .לע ,תיסא'גחה
 :ורט תושילשהו קשמד - הפיח---םורדב הינשה ,קשמד 7 תוריב---תינוכותח איה
 העש קחרמב .אצמנה םיה ףוח לא ריעה ןמ םארט ונבי הזעב .סמוח ד ולופ |

 הפיחמ ךלתש לזרב תלסמ ןינבל תוינכת ודבועו תורוקח ושענ רבכו ,הנממ
 תא לעופל ואיצוי םא תולודגל תווקל רשפאו ,ופיל וא םולשורול םכש ךור
 ,םירצמלו הזעל  ,יפיל הפיחמ םיה ףוח לע רובעתש לזרבה תלסמ לש תונכתה

 ויה .היתוסנכה .םיחתפתמו םיכלוה םילשורי--ופי לזרבה תלסמ יקפע 9
 47,444--1909 תנשבו 44.000--1908 תנשב ,גנילרטש 48.800 1907 תנשב 5
 י'טש 36,000 80.000 ;29,800 :הלאה םינשה שלשב ויה תויקנה תוסנכהה =

 ירחסמה דצה ןמ ויקפע לבא ,םיבשותה ןוצר עיבשמ תורובב שדחה םארטה
 | ירטקלא רואב רועה תא ריאהל תונכה רבכ םישוע תוריבב .ןיידע םיבוט םנוא =

 ,םארט  ןינב רבדבו ריעל םייח םימ תקפסה רבדב ןתמו אשמב םודמוע םילשוריב
 .טלס תוביבסב םיטפסופה תורכטב הדובעל בורקב ושגי ןדרול רבעב

 םוכסל הלוע .הדוגאה שוכר .,שורדה ןוישרה תא הלבק רבכ תיקלטיא הדונא
 דע טלסמ לורב תלפמ ףנע םג הל הנבת הרוגאה ,קנרפ 99,000,000 לש
 :תיסא'גחה הלפמה לש ןעמ הנחתה

 תוריבב .טרופסיאה הלע 1908. תנשב .תוריב רחסטב רכינ הנשה 'עוה
 טרופסקיאה = .1,055.500--1909-תנשבו גנילרטש 1,692,800 לש םוכסל
 .791,750--1909 תנשבו ,טש 910,900 לש םוכסל 1908 תנשב הלע תורינט
 טרופמיאה .הועב רחסמה יפ לע הנשה תואצות תא ריכהל רשפא רתוי רוע
 .78,060--1909 תנשבו 4 .טש 105,150 לש םוכסל 1908 תנשב הלע הועל
 ןובשחה תנשבו .טש 906.240 לש םוכסל 1908 תנשב הלע הזעמ טרופסקאה
 הועמ ואיצוה 1908 תנשבש תעב .תרצבה תנש ינפמ הוו .'טש 49 ,760-ל
 תנשב םירועש םשמ ואיצוה ,.טש 196,840 לש םוכס לע ץראל ץוחל םירועש
 -סקאהו טרופמיאה קר .'טש 4,690 לש לש םוכסב רשאמ רחוי אל 0
 םירפסמב דוע םיאצומ ונחנא ךפיהל ,ןובשחה תנשב לבס אל ופיב טרופ
 ופיב טרופמיאהש םיאוה ונא .הרבעש הנשבש םירפסמה לא פחיב עודי  ףהוע
 דע תורוחפה ךרע הלע 1909 תנשבו ,טש 808.400.ל הלוע 1908 תגשכ
 586,870 לש םוכסל 1908 תנשב הלע  ופימ טרופסקאה ,'טשש- 83
 בצמה תא ראבמ םילשורימ  לוסנוקה .גנילרמש = 560.085-ל--1909 תנשבו

 לולגש הוב  רוחיבו הפי ולע םיתיזו בהו יהופתש ,הוב ופי רחסמ לש גוט

 < םלוקה 6 4
 יי

 תאמ תובר תובדנ םגו םיברה םיריתה תאמ ץוחמ ףסכ הברה לבקמ םילשורי
 ,ל"וח ידוהי

 יםינגה וא 'תודשה לובי ןלכ ןה  ץראל ץוחל ואיצוהש תורוחפה
 םיאיבמש תורוחסה .רחסמב לודג .םוקמ ןובפה קר ספות הישעתה תואצותמ
 יטומ  ,טנמצ = ,ןבא ימחפ ,תונוכמ ,םילכ ,תוכתמ  :ןה לארשי ץראלו הירופל
 .ורואו חמק ומכ ,םינוש לכוא ינימו םידגב ,גרא ,לורב

 ןדריח תעקב ,לארשי ץראבו הירוסב ןפגה רמצ טשפתמ ןורחאה ןמוב
 תואצותה .ןפנ רמצ וערזנ ךרעב רקא םיפלאכו הלאה תועירול דאמ איה הבוט
 ותוא ורכמ םידוהיהו  ,ןפנ רמצ רקא 80 וערז א הוקת חתפב םג .תובוט ויה
 תבושמ | רתויה ןימל המוד הוקת חתפב רמצה .קנרפ 29,250 דעב  הפיחב
 .םירצמבש

 הפו קבטה הלע היקטלב .קבטה לא רתוי .ןיע/ םישל ולחה ןובשחה תנשב
 ,ןונבלב הלודג ול השירדהש קבט תועירוב לפטל ולחה בוש ןורצ תוביבסבו

 םיאט ןמשב שמתשהל ולחהש הול םרג םילופירטב תיו ןמש ןורפח
 .הפו ולע תונויסנהו ,ןובסה תדובע ליבשב

 ילגנאה קושב .הילגנאל םודא ןיי לש םילודג םימוכס וחלש תוריבמ
 יהירופ תונייל השירדה הלוע

 תאוה הנשב ודיספה הירוס יוחופ .1909 תנשב ררי ישמה רחפמ
 לש  הלודגה .תורחתההמ לבס ישמב רחסמה .גנולרטש  תוארטעשל 0
 1 .ןיסו .ודוה

 תא וניארוקל איבנ ונחנאו ,םיופסמ לש תוחול  תנתונ | תרבוחה
 .םהמ םינינעמ רתויה

 : םיננילרטשב םובסה ; ופיב טרופמיאה תורוחס

 --קבט ;61.945--רכופ .(70,615---ןרוא ;201,785---ןפג רמצ לש גרא

 --לורבו תשחנ ילכ ;98,180---תמק ;45.480--טפנ ;42,940--םיצע ;,0

 --תונוכמ ;21,870--לכוא ינימ ;24,560--הפק 27.880; --תומהב ;,0
 ;16.995--לורב יטומ ,תשחנ ;17,969--תיב ילכ ;18.195--רוע ילב 9
 תיכוכו = ; 18.885--תוניי ;15.595--םידגב ; 16.055--('וכו רינ) .הביתכ ילב

 --םינבלו םיפער = ;11,585--10.799- --םיקיר םיקש ןבא | ימחפ ;18,750 --
 ן5.788--המדא יחופת ;8,289--תואופר ,5

 םוכפה ,ופיט טרופסקאה תורוחס

 :145,425---ןובס 189,815--בהו יחופת

 126,505---לופ ;81,596---תוריפ ;33.585- -לוה
 1865--םידקש ;9,474--םיקומצ ;7

 הוכ רדסב תוישארה תוכלממח תוקלחתמ ופיב טרופמיאה לדונ יפל
 | ,שש 391,348 םוכס לע 1909 תנשב ופיל הרוחס הליבוה הילגנא

 --חיגמרג = ;98.244- -הירגגוא-הירטסוא ;96.088--היסור 107.045; --היקרוט

 7 ,64,778--תפרצ ;609,445--םירצמ ;8

 1 :הוכ רדסב קלח תונושה תוצראה תוחקול ופימ טרופסקאב

 < | "הירטסוא 56.850; --היקרוט ;158.090--הילגנא ;255.215- -םירצמ

 ;15.080--תפרצ ;18.870--היסור 19.630- -הירגנוא

 למנה איהש תוויב רחסמל םיעגונה הלאה םיופסמה דע  םינינעמ

 יתירוסב לודג רתויה

 / .םיגנילרטשב
 ש ,

 -וקלאו :ןיי = ;50.481--םאוס
 < .םייתר םיצפח 9.080--רמצ

 / ישרופמיאה | טרופסקאה ץואה םש
 "0 10 הילגנא
 000 == ודוה

 2 00 5.000 היקרוט
 5 1.000 8,500 | הירגנוא-הירטסוא

 000 2.000 הינמרג
 ; 1000 00 תפרצ
 100 9.000 הילטוא

 1.000 1000 היגלב
 . 0 200 היסור

 0 100 10 םירצמ

 10 = הינמור
 + גנילרטשב םוכסהו 1909 תנשמ םה םירפסמה

 | םיפלא תעברא -- ותרכשמ .תומהב-אפור שורד הם י הבשומהב --
 :תכתכה פ"ע תונפל .הרידו םוס םע ,הנשל קנרפ (4.500) תואמ שמחו

 601. .16זתתתה ןנהי68 112011006 (ה10811מ6) , 1ע. 31. .אוופפו ה-06



 ,הָיְסּורְּב
 לע הערל .לכ םדוק םיעיפשמ , הרקמ לכו ןוסא לכ ,עגפ לכו חרצ לב

 ;םידוהיה .בצמ
 לכה ,ריעה יבשוה לע רחפו המיא תוליפמ הסידואב המו'זדהו הרולוחה

 םיקנמו םירהטמ ,םירככעה תא םידימשמז םירועבמ , תופגמה יבבוסמב םימחול
 ללכב םירהזנו םיעגונמה םיצפחהו םידגבה תא םופרוש ,תורצחהו םיתכה תא
 , הרהט ינוד לכב

 + םהילהאב הזה תולדה-ןקבש םיונעה םידוהיה םיבוב העש התואבז
 :ותב לעו שפנ:לכואל תוידוהיה תויונחה לע םוי םוי םיליטמש םוסנקהו ןושנועה

 םיאיבמו םיפואהו = םינונחה : לש סזרהה סבצמ תא ירמגל םורערעמ --- חפאמה
 ,םירחא תומוקמ לא .םוחרובו םתוב ילכ תא םירכומ םיבר , םחל רככ דע םתוא
 .ןויחאה םמחל הטמ רוכשי ובש םויל דחפב םופצמ  םוברו

 םידגבב םורחופה םידוהיה יפל : ריעה תובוחרב םיללצכ םיעעונתמ ןב

 וראשנ הז ללגבו ירמגל קספ , םידוהיה ידיב טעמכ ולוכ אוהש ,הז רחסמ , םינשי

 . . הסגרפ ילב .תוחפשמ יפלא

 תלחתה תא תוחדל :האצי הרוקפ ,םירומה תרצ : תחא הרצ רוע הפסונו
 הלולע וז הדוקפו . רבוטקואב ןושארה םוי דע םיטרפה רפסה:יתכב | םידומלה
 ,םיפסונה שפוחה יחרו ינש דעב רוומלה רכש תא חורומהו םירומה תאמ לולשל
 ? םתיב תיחמ ןאצמי ןיאמו

- 
 תועידי לבקתהל וליחתה רחפמל םויטרפ רפסייתב םהב שיש םירעה לכמ .

 ןהילע רזגנש ירחא | ,םודימלת ספאמ רגסהל םידיתע וללה רפס:יתבו .תודירחמ
 .השרחה המרוגה תרזג

 התמח לעו הפא לע תונורחאה  םינשב ןהתפתה רחסמל  רפסה:יתב
 הלחתה םהב ההארש ינפמ , ןיע תורצב םהילע הטיבהש , םירומלה תודיקפ לש
 תמיופמ הלכשה סינתונו הנוגה "החגשה, םירסחה ,  םיירובצ רפס:יתב לש

 רפס:יתב השמח היסורב ואצמנ 1909-1908 םירומלה תנשב ,םירומלתהל

 וקלחמ ב"כ * ,םיכומנ םיעשת = , םונונוב --- .םיששו האמ ; םנוולע רחסמל
 דחאו םירשעו תואמ שלש לכה:ךסב ,רחפמל םיוועש "מו רחסמה ידומלל

 ביצקתה .םורומ 4915 םהלו םירימלת ףלא .םיששמ רתוי ודמל םהב ..רפס"תוכ
 רתוי טעמ הלשממה הנהנ הזבו ,ןוילומה תיצחמו הנומשל  הלע ס"הב לש :
 + רובצהו םמצע םירוהה ונתנ ם!עצמאה רחי] ףלא האממ +

 יתב לש תישפחה םתוחתפתה דעב עיופה אל  רחסמל-םוירטסינימה 5
 וגיהנה ,התואנה הגרדמה לע םידומלה תא דימעהל וחילצה םהו ,וללה רפמה
 ונקתו ,םינויצה תא ולטב ,תיעבטה הטישב תורוה תונושלה דומל תא

 הדמס הב | ,םיגוקתה וברש הדמב הב לבא .םידוטלה תטישב םיבר םונוקית
 ולש רפסההיתבב ורחתי ילבל ,םהידעצ תא רצהל הלבשהל םוירטסינימה ףאש
 םיררושה םירדסה תא םהב וגיהנה טאל טאל .הער אמגוד םהל ושמשי אלו
 המרונה תא ושכע ועבק םרפסמ תא תיחפהל ידכו | ,םייללכה רפסה-יתבב
 .םידוהיל

 ונא :םילובי רחסמל. הפסה-יתב תהיגסל םורגל המרונה הלוכו המכ דע
 םידוהיה רפסמ .עיגה םינוילעה רחסמל  רפסההיתבב זוז הנטק המישרמ תוארל
 ןםידוהי םיווחא 38 דע םיינוכיתה  ס"הְבִב ; םידוהי םיזוחא  ז"יל הכ דע
 --םיעבש דע רפסמה .הלע--בשומה םוחת ךותבש * םיינוכיתה ס"הבב  םלוא
 , םידימלתמ רפסההיתב ונקורתי הרוגה ירחאש וילאמ ןבומו .םיזוחא םינומש
 .רגפהל .וחרַבּוי הלשממה תאמ .הכימת םהל ןיאבו

 םיררועמה ,הלודגה .תומשיטנאח הנוכמה :יבבסמ ,םילודגה םידוהיה יבווא
 םושוע םהש ארוגה  לועה לע םהימימ םהב ורוח אל  ,תופיררלו  םימורגופס =
 טרחתמה ,הבושת:לעב אצי "םילריבילה, תביבס ךותמ רשא שי .,ךפיהל .,ונמעל =

 .וניאנוש לע ףסונו  ,ירקועה םעה לגנכ 'אטח רשא ואטח לע-
 עגר | ,ישונאה שגרה ררועתמש שי" ,טושפה - יסורה  ןומהה ןיב ךא = =

 .ופכב סמה

 :תדחוימ בל:תמושתל םה םייואר ךכיפלו םיטעומ םה םג הלאכ םירקמו

 ידוהול אב רכא .שיא .הזכ הרקמ הרק .בלפונירטקיי ךלפב רשא קסנגולב
 ,1905 תנשב םש = ויהש תוערפה ימיב יכ ,וינפל הרותה םיגןנחתו יכבבו דחא +

 ,ןנממ ותחלצה | הרס---רכאה לבוק---איהה תעה . ןמ ,הרופת+תנוכמ ותאמ בגג |

 אל לע םידוהיל אטחש "אטח לע, אורקל ליחתמ ינומהה שיאהו ,םחונה
0 

 ו 8 % תאממג ב ד % 2

 .ותיב לע | תחסופ הניא תוינערופו הרצ לכו
 םיארנ סה הליל לכב הנהו .םינטקה וינב ינשו ותשא וילע ותמו ותיב עגפנ
 וש ידוהיה תאמ שקב רכאהו  ,ונועב ותמ רשא לע ותוא םירסימו ומולחב
 ןעשפל חלפו ףסכ ותאמ חקל אל ידוהיה .הנוכמה דעב רפוכ וחאמ לבקיו וילע
 : < ,ךכל והותיפהש הלא לע אלא הילע ובלב אניט םוש ןיאש ,ותוא עיגרהו

 ןולוחה תפגמ תעב ,התע םג

: 
 ץננה עוצקמב חתדוכע תא  הכישממו תכלוה תיסורה היטרקורויכה

 [ןונדמה יתשל םיפתושמה םיקוחה רבדב .העצהה ירחאו ,הידנלנופ לש רומגה
 עדה קוח:תעצה ושכע המסרפתנ בוהקב | םשגתהל תדמועו הרשאתנ רבכש
 ,הידנלניפ תנידמכ םוירקיעה םוסורה תויכז יווש רבדב

 :םסויפל התצר וליאכ ,םיניפהל רפח  התטנ דחא עוצקמב קרו
 ןוונלניפב  םיררוש ה םירהוימה םיקוהה

 ,םפקתב םיראשנ םינעוצהו םידוהיהל פחיב
 ,הרעשה טוחכ ףא םידוהיל עגונב הכררמ הטזנ היטרקורויבה ןיא

 . תורמוחהו .תולבגהה לש  הלודגה הרותב תואצמהה ןה תובורמ
 יולשמ שרחל םכחתמ ריקפו דיקפ לב .םידוהיה

 :ווטקיו ךלפב רשא יטסונלפפ רפכב הבטסמיזה דיקפל הלגתנ הנה
 .סתיחפהל ךירצו יאדמ רתוי לודג  ,רפכב םירגה םידוהיה רפסמ יכ  ,בלסונ
 :טחוכו קחח יבגלו הנש םישלשמ רתוי רפבב םיבשוו םלוכ םידוהיהו ?דציב לבא
 ןולע לופוש ימו ,רופ לי- הל שורד :האלפנ הבשחמ ובל לע התלע וא .הרשכ
 ווזוהיה ופנ .לרוגה ל םידוהיה תיצחמ לע הוה ךכו .רפכה תא בוועי לרוגה
 :ףופו .םדיב התלע אלו--הרזגה עור תא ריבעהל גרוברטפל היצטופיד חולשל
 ףומגל תנמ לע םימי הנומש לש הברא | םידוהיה תיצחמל תנתינ ףול
 .רפכה  ןמ  תאצלו םהיקסע

 אמש--החכשה דגנכ הקורב הפורת אוצמל :טלחוה הלודגה בוקר ח ב
 ,רעונח ןמזה לע רובעי  ירוהי הזיאו םתכוח תא | עבורה-ידוקפ הלילח וחכשי
 | תוז םהל שיש .סודוהוה .לכ .ומשרו ושכעמ- :ונקתו---היעב - תועראה .ו תבושיל
 יז היצולופה תגה:ה .תיכב אצמת המישרהו דחוימ .ןורכז רפסב תיערא הבישי

 :.שי אלש םיניע עבשב וחיגשו םירוקפהו ,המישרה  קדבת העש לכבו תע לכבל

 ו ו-2 הגרדמט הודליג- הדועת ךמס לע ,המ-ןמזל רוגל אבה ירוהיה הלילח
 ול עובקה ןמוה לע. רתי עגר ףא. ,הינשו

= 

 ופפדיתכל .סנכהל = םיצורה לע תורזגה. התאו םודומלה .תנוע. העיגמשמ
 / היפורב  םיריעצה .ברקב תו רמהה .תוליחתמ--- ,םיגוילע

 -תיבלפוברפה .תניהכה ..סלועבש תונומאה לכ לע .םיריעצה םה .םירזוחו
 :םיוורכ ואצי רבכו .םירג תלבק תעשב רימחהלו ידמ .רתוי קדקדל הלוחתה .רבכ

 ש םירמומה תא  תטלשה תדח יפנכ תחת וסינכי .לבל םיהובגה תומוקמהמ
 .סודוהי םיריעצ ונפ ןמריקאבש ,םינימראה םינותעה דחא עודומ הנהו ,המשל

 0 ו תיפנכה יפנכ תחת םפינכהל תשקפב ,הימרי  ,ימוקמה .ינימראה ןהכהל

 .ץיביקשוי ןועטש ידוהי-יסורה רפפמה לש ונב םג שי  םירמומה ןיבו

 ,..!תינימראה היסנכה אלא םיעותה ונינבל הרסח אלו

 < "נוקה תואצות לע .ראמ חומשל = םילובי ונייה .םקנ-יפאוש ונויה וליא
 ,גרוברטפב .ךרענש .ןייטשניבור םש לע רוק

 סימור לכח | וחקי וו תורחתהבש ,םיפורה .םירדפמהל היה םיענ ןבומב
 . םידוהולו ,םירוהי בור יפדלע םיניטצמ הקיפומב ירה ךא .םיסרפל וכזיו הברה
 . ךנופלו ,הבישי .תובז םהל - ןיאש ינפמ .,תורחתהב ףתתשהל תושרה :הנתינ אל
 ,ללכ ןייטצה אל .יסורה טועמתו ,ץראל-ץוח ינב בור פ"ע תורחתהב ופתתשה
 ,ץראלדץוח ינב בור יפ-לע וכז םיפרפבו

 גרו ןתיגרוברטפה  הירוטכריסנוקה "לש רוטקרודה .ןנואתמ הו לעו
 תופתתשהה םידוהיל הרסאנש הז לע לבוק אוה .ףשנה ירדסמ שאר םג אוהש
 יננ .לכל  הדיתמה | ,תשרופמ הדוקפ שיש יפ-לעדףא  ,הבישו .תוכו םושמ
 חו ללגב טעטב . יכ  ,הרוה ףוסבלו ,תד לרבה ילב  ,תופתתשהה תא תומואה
 תונוטצהב ראפתהל הלוכי איה ןיאו ,וז תורחתהב תיסורה המואה לש .הדוה דרו

 + הינב

 ,גרבדלונ ל ,י איצומה | ,םונאיורד ,א ךרועה
 1ותהצסהמ /. ה. ז0תטה6=סז5. | ?6ההאעסק ה, ז. [[ק/8₪08.

 ו
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 + לארשיב תיב לבלי ,םיליגה לכמ םירוענה ינבל  ריוצמ ןועובש

 ,בויבט ה + :ךרועה + :
 ! ,ל"וחב .הנש ץברלו יצחל--הו  ךרע יפלו ,הנשל לכור 5 הי פור ו

 : .הנשל 'פאק 60  תפסוהב ,ל"נב ד

 הנשה ךשמב .יעובשה "רבחה,ל הנש אלמת טםונבא ש דוח ףזפבו
 רדהנו ןיוצמ ןועובש יכ | , םידומ לכהו ,ידמל ,וביט  םסרפתה רננ
 איצומ וניא "רבחה, .תיתע ה ונתור 5:[ב היה אל דוע וחומכ'
 םינווכמ .םניאש ,תחא הריח ,ףאו  ,רחא רויצ ףא ,החא הרוש ףא ודו תחתמ
 תאָ/,תימואלה ונתפש תא  םירוענה-ינב לע בבחל : ול ביצהש הלענה תוטל
 םהיתועידו תא  רישעהלו ,ונ,ש  הירוטפיהה תאו  וניתובא-ץרא תא  ,ונתרות
 --יםיימואל-םורכע םוליכשמל םתושעל ידכ ,תודהיה תועצקמ לכב |
 תאמ םישקכמ וננה ,םיתרואה תנש םע *רכתה, תנש תא תוושהל לכונש יג
 וננהו .81911| ראונאי 1 דע תותפה לכל התע םותחל םימתוחה |

 -םיבונ ,רבוטקוא ,רב ם[פס ישדהחל תדחוימ המיתח םעגק
 םימתותלו) ל"גה םיחריה תעברא דעב לבור 1,65 ריחסב -- רב מצדו דג

 .('ק 20 דוע--ל"וחב 2,

 והריכמל .ונתא רוע תואצמנ  ,התע דע ואצוש ?רכתה, תרכוח לכ
 רב מטפס תיזשארמ תור[:נוה ה לכ דעב .תרבוחה ,פאק 10 ריחטנ |

 סע ,לבור 4.75 ריתמה -- 1910 רב םטפפ תישאר דע 70
 : הסירדאה | -- .חולשמה = .

 תהנו <[ א 0 8 0 5, חסה. | |
 60800000 <11 6 0 ]ג 0 וע 6 5, .[וושה (11וופפוס. |
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 ."המידק, תאצוה .תאמ
 ע"רת תנשל "המידק חול,ה - לש ולרוגב התלעש הבורמה החלצהה

 תועובש השלש | םינש  ךשמב :יכ.דע | ,גרברלוג ,ב  רמ לש | ותכורעב אציש

 וילע האבש הבשל תרקבה פג ,הזה "חולה, .ןמ  תואצוה  יתש ורכמנ

 ,עבק תאצוה "חולה, תא .תושעל "המידק, תאצוה תא הררוע .תידוהיה תונותעב

 ישומשה רמחה דבלמ ,ליבו (1910---11) אע"רח תנשל *"המידק, חולה

 :וללה תוקלחמה תא ,גוהנה

 .הקיטסיטטסל הקלחמ 1
 תוירוהיה  תולהקה (ב = ,ץראה | רודכ | לכ :ונָפ לע םידוהיה רפפמ (א

 בשומ (ד ,םירוהיה

 םהושעמ פל היסורב
 היצרגימיאהו היצרגימאה תוחול (ג ,םלועה לכב תובושחה

 םירוהיה םיבשותה (ה  .םיכלפה יפל  הוסורב םידוהיה

 ייחב םידוהיה תופתתשה (! ,םורבדה פחי םיחיכומ  תנחול םע ,םדו:חלשמו

 םיבשותה (ה (1 ..בשומה םוחתב רחפמה

 ,הינמרג  ,ןרגנוא-הירטסואב םידוהיה (ט ,םהלש תודמעמה יפל .היפורב םודוהיה

 םהישעמ יפל הינמוה

 .תורסומ .]]

 תורסומ (ב .לארשי ללב לש (א
 ,םיואניתשלפהו םיינויצה תורסומה רואת (ג ל

 תופתתשה .אבצה תדוכעב םידוהיח

 , םדו:הלשמו

 :הירטסוא ,היסור ירוהי ינוכ .יקסועה

 ונמרגו .הולגנא ,ןרגנוא

 ..תינויצו תידוהי היגולונורכ 1

 .לארשי"ץראב יתוידוהיה .תובשומה לש רצק רואת .ת

 תידוהיה תימואלה הָעַוְנִִב םיבושחה .םינקסעה לש תורצק .תודלוה

 .(םהיתונומת םע)

 ה

 ,ןהיתוצראל .תוינויצה תוצוכקהו תויצרדפה לש תואסורדאה תמישר .\]][

 סיינווצה תודפומהו םיקנבה לש .םינופוקהו תזינמה לש ריחמה תוחול .(1
 לע :ורוחמ הלע | חולה, לש תומכה וובר .ילגרל

 --- קא 10. 'פאק 15 תפשמה ילב רלפמסקאה היחמ :ונוה
 םע 'ו 6--.סקא 50  ,חלשמה םע | 8.60---,פקא לשמה םע 'ר 0

 :הלפמפקאה "ק 10--.סקא 500 . (חלשמה .פע "'ר 11- -,פקא האמ  ,הלשמה

 י , : תועדימ ריחמ
 ( יה 12--רומע יצח .ר 90---םינפה 'ר ח א תועדומ לש רחא .דומע ריחמ

 \ ,ר 6--עבר
 .עברה 'ר 15 ,יצחה 'ר 25 ,רומעה 'ר 40--ע צ מ א ב וא םינפה יג פל

 " רשאב ,ןתרבעש הנשב הרקש וסכ  ,חולשמב תינקיד:יאמ | ענמהל ורכ
 'תמודק, תאצוה התע תשקבמ ,ןמז רוחאבו , רחא תבכ תונמזהה לכ ןלבקתנ
 ,סהיתונמזה הא הולשלו םידקהלו רשפאה לכב םיזירז תויהל םונימזמה תא

 ,םימסרופמ רתויה .טירוהיה םעהחירוש לש תואחסונה

 ,הרכעש הנשה .לש הז

 0 פת

 ,טסוגואב 15 םוי אוה תועדומ תלבקל ןורחאה רעומה

 םיחלוש נא = ךלואו - .סקא . הרשעמ ; םינמוזמב קר תולכקתמ | תוגמזה
 , ."עמאנכאנ,ב םג

 :לש ותסירדא יפ לע ל ךירצ ףככ לש תואהמה

 %. ת. [סתטק60קז7, םותפווה.
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 םיחתפנ .השרוכ ןירפלייה +: לש .ירבעה . םידלוה:ןג די לע .

 + תוירבע  תוילברפ .תורומ .תנכהל \ םיפרוק .ר כמ ט פס 'א  םוימ
 ,תירבע תוניבמה הלעמו הנש הרשע שש הונכמ תודימלת תולכקתמ
 הטשב תויללבה תועידיה  דבלמ ..תחא חנש םיפרוקה .ןמז ךשמ

 םיסרוקה .תוירבע
 ,ןמצעב .םידלו-ינג חתפל ותוא תורמיגל \ תוכזה  םינתונ הלאה

 תיעיריב םג  תודימלהה  תומלתשמ .תילברפה

 : הסירדאה פ"ע . תונפל .םיטרפה .רברב
 0666080808 38862006 . [8ת5ה6ק%הרו

 תפשאס 31, החווה.
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 : טלאהניא ןעדנעגלאפ ן'טימ ךוכ עטשרע .סאר ןענעישרע ווא סע
 ,טילא ש .מ ,תוריתס עשידוי יד ןופ גנוגיטכערעב יד '(1
 , גנוגעוועב עשיטסינויצ יד '(9

 עלאנאיצאנ יד ןוא םויגויצ רעד 68
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  םטתטתתההא לע המיתחה תלבקתמ יאנה

"םלועהו
 תיעיבר הנש 

 ,הנשה ףופ דע .רבוטקואב .ןושארה .ןמ
 ,לארשיב רובצה ינקפעו םירפוסה יבוט תופתתשהב הנליוב אצוי ירבע ןועובש

 תיעיבר הנש
 ה

 היחתה ןויער .לש ואטבמ  ילכ תויהל , ול הותהש וברֶדמ רוסי אל "םלועה.

 ירבעה םעה לש .םימואלה תושירההו םינינקה לע ןגהל ,הלואגהו

 +ונוררושסו ונירפוס ילועמ לכל עובק רודמ .שמשלו  ויתובשומ תוצרא לבב

 :"םלועהה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 ] רבדב .תורצק תוריקפ ,הפצמה לע (א
 1 .קרפה .לע םידמועה םינינעה

 לכ לע .תוריקס 4 ,,קוחרמו בורקמ (1

 .ויתורויעו לארשי ירעב השענה

 .םינותעב (ח * .ןמזה תולאשב םירמאב (ב

 .לארשי .ץראמ םיבתכמ (ט || .עדמ ירמאמ (ג
 .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (י || = .תונויצה ינונע ר"ע .םירמאמ (ד

 ,י"אב ,תונויצב : תויעובש תופקשה (אי | | ,םיריש , םורופס .: הקיטסירטלב (ה

 .ל"וחב ,היפורב ] .םינוטיליפו .תומרד

 .תויפרגויולביב .תומישר (בי .[ן יגינעב תוריקסו תרוקב ירמאמ (1

 .תויתורפס תועידי ו .תורפס

 :"םלועה,ב התע דע ופתתשה רשא ,םירפוסה המה הלאו

 ,ם ,א  בוכורוב | ,ר"ד .ש דלפנרב ,יד  ןרהנייא ,,מ ןיקשיסוא , םעה-דחא

 ןח יי! רכרב , ימעְןב ,,י ,ם יקסבצטידרב ,ר"ד .ש = .ןיימשנרב ,\  היבומירב

 -ןכ  ,הרובד ןוראב | ,.ל ,י ךורב  ,רזעילא-ןב , תובשחמ לעב | ,.ח .י ץובוקרב
 ,וחירמש קילרוג , .י .םיובנירג , .בא גרברלוג , .ב גרבדלוג ,.ש .ח+ ,םהרבא

 ,יא .ש גרבשרה ,באוכה ,.א ,ש יקצידורוה ,,א בונאיורד ,.ש בונבוד ,(המוזחה

 ,.וז יקסניטובו = ,,ו .צ כרכניוו ,.י ,י .להאוו- ,.מ יקבצניוו \ ,,פורפ .א .כרוברו

 ,יש יקסבוחינרשט  ,ר"ד .י- ןוהט ,,א ינומרח| ,,פ .ם ןאמדייז ,ם"ז ,.מ גרובליז

 ,ר"ד ףסוי אירול ,,ל ,א  יקסניוועל  ,בקעי ןהכ ,.ל הפי ,.ל : .י ,,א .,י שווירט

 ללה .ןב .יכררמ, ,םירפס  רכומ ילדנמ  ,בקעי .רנרל  ,ןיולרןמפול | ,,י .י ןיטגבל

 א .י .ץודוינ = ,םכמ יודרג | ,.ש רגינ .,ר'ד .ד קראמוינ | ,,צ ו רנליט = ,ןהבה

 =, ד ,יקצולס ,השמ יקסבטס  ,עשוה יעקרוס ,השמ יקסנלימס ,םוחנ םולוקוס
 יי ןמפיוק = ,.ד ץיבונלפק  ,,ש ןייבונרצ = ,,3 סניפ  ,םקעי .ןאמכופ גל א ץרפ
 םר ,בקעי ץיבוניבה  ,,א םאד | ,עשוהי ץייבורוטנק ,הדוהי .ינרק ,.א .א קבק

 טילש ,בקעי .גרבנייטש .,הדוהי .גרבנויטש  ,םכולע .םולש . ,ףסוי ןיבור ,בר רב
 .רועו .5 ןאמפיש \ ,יבצ ןייטשפרש ,המלש רליש  ,.ָך ץיבונועמש ,,מ

 --לארשי-ץראב :פיענבק םיטנידנופסירוק "םלועה,ל ול שי הז הבלמו
 'רשא .בו דמלמ .ש ר"ד -- הילגנאב ; ינומרח .א -- היקרוטב )ל

 |, ןיוטשפרש | יבצו שינעה .םי- היצילגב ;'בולוקוס : .ג -=- הינמרגב

  ףסוידןב--הניטנגראב ;ןמ פתונא--הינמורב  ;רסול .ש--הירגנואב
 ד . רועו יאקירמא .5--הקירמאב

 םופד תונוילג 9 התע םינתונ ונאו ןועובשה תומב .חא ונלדגה .ילוי תלחתמ

 :היסורב =

 רשאב ,ןועובשה לש נכות רתוי דוק .בטוה הז ןוקת ידי לע .שדוח לפב

 .תוצוחנה והה תא כ"ג וב. איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלוכיה .ונל שי

 :ריחתמה
 הינטרגב ,םיותכ 10 הירננוא-הירטפואב ! 5"ןחב .. הנשל לבור +
 לארשידץראב  ,רלוד 21 הקירמאכ | ,גנילוש 9 הילגנאב  ,קרמ 9
 יצחל הז ןובשחכו קנרפ 18 תוצראה ראשבו היצנרפב ,קנורפ 0

 .'פוק 80 הפירדאה .יונש ךעב .הנש .עברלו

 דומעה לע -- םיתעברא .תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב : תועדומ .ריחמ
 ' 'פוק 40 .םידומעה ראש לעו .,'פוק 60 ןושארה

 *טלעוו יד, תכרעמה תועצמאב "ם ל ו ע ה, לע םותחל םילוכי .ל"וחב. םימתוחה =
 .םהיתוצראל "םלועה, יונכופ תועצמאבו ה 31 ,ןייהר נע ןלקב| !

 : הנליוב הרוטנוקהו תברעמה תפירדא 2

 קס הואוה 1/0014 17כ*, םותפוו4.

 6080 11 .41/.01*, \זוותס (תטפפ1במ0).

 םינכוס י'ע וא "טלעוו. יד, תכרעמ י"ע "םלועה, לע םטתחב ל"וחב םימתוחה
 :תקיודמה .םתסירדא - תא .הנליוב תכרעמהל כ"ג  עורוהל םישקכתמ .םירחא

 20 לכ תושארמ .תלבקתמ  המיתחה 9

 לאש - , םישרח השלש לעמ  תוחפ אל" |מו לורה

 !תונייה ראש לכמ רתויב  לוזו .רתויב  ליעומו .םינטקלו, םילורגל

 = תעב ועיפוח יתאצוהב .

 = רתנספה תיולב .תוניגנמ
 י.הנשוש 1 ,לצרה תומ לע 1 1
 ; ,לט לא 111: ,הימוה הנוי 1 ,ישפנ תאשמ 1 ₪
 ,ריפא- תריש 111 ,הנויצ םנ 11 ,םחל תיב תומרשב 1 ₪
 / ,חרפ המונ 111 ,םדרה .בכש 11 ,ךחכשא םא 1 4
 |: ;תיבדףלא רעד 11 ,ןעקנעב םאר 1 5
 .טכוזנהעז יד 6
 = ,טראפשאפ רעד 11 ,ןעטסא םוא ןרעפ 1[ !ףיוא מכאוו 1 (%
 = ,טיוהיירפ עשירוי 1 ,העובש יד זוז ,רעדעצ יד ח .הוקחהה 1 8
 ז!רנאל סאד וד טסנעק 11 ,קלאפ ןיימ ףיוא 1 9
 6 םילודג םידומע 5 טדיוט םליצרעה וצ (0
 ,שראמ תולג 11 ;טכיל הכונח 1 1
 .תוצח 11 ,(נורפ) .ןויצ ד 1%
 .טינ .ךיז טנניזס 11  ,טקלעוורעפ 1 (8

 .םיללצ .ושטנ 1 ,םידע .ונחנ 1 4
 ,גנילהירפ 11 ,דנאה ןייז ןיא 5

 ,גרבמלמ .ךילרהא יבצ .רוסיפורפה י"ע  תוחצונמו תודבועמ
 .(פאק 40) רתכ 1 האצוה לכ ריחמ

 ,רתכ + (םיריש .90) ןויצ יריש, םירישה רפס
 , 8 -- -- -כ דאמ הפו רינ לע האצוה

 ₪6- ןוגה טבר םיומל
 :תבתבכהחה

 רז. 1העמסז, א 80ושסץתה 0812100.

 :.םיאפורה תצעב ועמש

 :[י לש יצחו תחא ףכ .יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רש- "לזרךב , -ש-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ .התואב .לזרבה רוסי תא  ליכמ

 וג שי ילזרב, ןייבש לורבה רופיו . םיאפורה לש .םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םרה תא ךהטל. ידב

/ 4% 

 :הפידואו יושרו "למ"רכ,, תרבח לצא הריכמה

 "ירטעפ | ,ןודול. ,ןאםלעחאי = ,א לש  םירפפההרחסמדתיב
 .?םלועה, .רעב .םימותח לכקמ (56 .אקסוואק = <



 \ע 11 א ג, 8-ט6ת 566606, 0

 .הפצמה לע

 ,פ)ו | ה 0

 לע ,"םילשורי ינבר, ,הקולחה יטינרבק ורסאש .המחלמה

 םויה ררס לע רימעה ושרחש הטימשה רוסיא ,שרחה בושיה
 ונהרובע תישארמו ,ונל השרח וז הלאש ןיא ,הקולחה תלאש תא =

 ןגינפל הרמע תחא אל ,הב ונלקהנ תהא אל הזה םויה רע "אב
 בלה ינב לכמ :אלפ הז ןיִא םולכו .עיגפמב  הנורהפ השרדו

 םיפטושו םימרוז םהו  ,םימוצע םימוכס הנשב הנש ידמ םיפסאנ = =
 ,הנינב תא  םינוב םניאו ,התמדא תא םירפמ םניאו ץראה לא
 םהל םישמשמו םלועדילבמ ןַקיב םה םינהנש אלא דוע אלו

 םישדחה םייחה םע המחלמב ןיז ילכ ,הררשו תופיקתל םיסב
 לכ תא הפיקהש הריבכהו הלודגה העונתהו == ,ץראב םיררועהמה =

 ףא הכ דע ההשע אלי ,היחתהו הלואנה תעונת ,ידוהיה םלועה
 העפשה הילע עיפשהל ,הקולחה ןינע תא ררסל דחא  ןויסנ
 + ץראב הנובו הרפמ. חכל התושעל  ,הליעומ

 ושכע דע וז .העונתל הל היה רשפא-יא טעמכו השק םלוא
 התיה  הכירצ .הקולחההיטינרבק םע .המחלמ לש ךבסב ךבתסהל
 תמקהב ,לארשי ץראב שרחה םלועה ןינבב .היתוחכ לכ הא זכרל
 העשבו ,םישרחה םייחה תא רצוי רוד' ,הדובעה לע יח רוד
 םירוהיש העשב ,ץראב םיחתפהמ וליההה קר וללה םייחהש
 -- תוברוחה ןיב .םיארנ וליחתה קר: םירירשדילעבו  .המוקדיפוקז
 הסירה התיה םולכו +הסירהב ליחתהל היה רשפא ךאיה וז העשב
 םיאנתה וארבנ אל ןייעש העשב | איהש לכ תלעות האיבמ

 + למעהו הדובעה ויח תא םירישכמה =
 אל שיא ,הערל הב עגנ אל שיאו ,הקולחה המויקתה ךכו

 ולדג ,היתוסנכה .וברתנו וכלה ןמזה ךשמבו .המחלמ הילע רוע
 הבומל העיפשהש הארנ : הקולחה-יטינרבק ייל ואבש ףסכה ימוכס
 םיררס םלוא ,ונייח לש הז רצ לע םג הימואלה הוקהה הוררועתה
 ןשיה .בושיה , םרקמכ הב ראשנ לכהו ,הקולחב ועבקנ אל םישרח

 םג םתעפשה םיכזמ וליחתהו | רתוי .דוע הב ורצבהנ ויטינרבקו
 וישכע .הקולחב ותוא םג םיאמטמ וליחתה ,שדהה בושיה תא

 ,ויתוחכ תא .שילחהל .םירתוח :,היולג המחלמ וילע םה םירסוא +
 ,יעיבבחל %

 הלודג הירורעשה .קוחרמ רומעל דוע רשפאהיא וז העשבו < =
 להקה .תעד .ידוהיה םלועה לכ הא השיערה איהו  ,ידמ רחוי

 טעה הב , 26-עס 1 טעעסעג , 1910 5% ל

 = .תומוקמבש אלפ ןיאו ,בושיה יבירחמ ,רוסיאה ישחחמ דננכ ההנפ
 היזכרמו תוררתסהה תוארוהל וכח אלו םינויצה וררועתה םידחא
 .לעב השמ 'ר תואספוק תא יקירהו ,השעמ םמצע תער לע ושעו
 יארו וז תוררועתה ,ןפיב קוק ברהל ףסכה תא וחלשו םנה
 םתאירק לוקל הלוגה ינב יעמשש הריעמ איה ירהו ,איה הגבימ
 .םהרזעל אבל םה םינוכנו ,ונמלוע ינוב לש

 "תא .איבהל םילולע הלאכ םישעמ ןיאש רכרה רורב םלוא
 המחלמהו ,דבלב היסורמ הנוזינ הניא הקולחה ,השוררה תלעותה
 הנינע .,יללכ ןינע והז .דבלב .היסור ינויצ לש םנינע הניא ההא

  (םשכ .,םישארה .היזכרמ לש ,הלוכ תומלועה | תורדתסהה לש

 . םלועה לכ תא ףיקמה ,איה יללכ ןונע ---איה א םג * הקולחהש
 ' תחא ץרא אלו תורדיב .תודוגא 'אלש ,ךירצ ךכיפל ,ידוהיה
 "" אלא' ,הריספמה התעפשהו הקולחה דגנ המחלמה תא רוסאת

 'הלאשה ררועתת יאדו לודגה .פ"הוה תבישיב , הלוכ ונתורדתפה
 .םיכרהה ואצמיש רשפאו | .ןוכנה ןורהפה תא הל  אצמהו תאוה
 ו ,לארשי"ץראב ונמלוע לש ינוקיהל הקולחה רודסל

 .ובובתמה םוצעה ןוהה ךפהיש העשה העיגה רבכ ,םנמא
 היהיו ,םלוע ילבמ יריב ןילכחמ-ילכ שמשמה ,תונ טק | תוברנל

 ' ע"על -םלוא ,ונריתע ץראב ונמלוע תא הנוב חכל ,הרפמ הכל

 ,\ םסעכ תא שובכל תורדובה תודוגאהלו םידיחיהל םהל בטומ
 . םיזוזפ םישעמו תולועפ לכמ עגמהלו םתורמרמתה תאו

 : . ההוגפ | כ

 '-- הינשה לע ,הרוגס .איהו ,תחא תלד לע קפוד םדא
 ' תיבה .לעב .יכ ,אוה עדויו ,הנוע ןיאו לצלצמ אוה ,הלוענ .איהו
 < בל היהוה == ,האנהב ךחגמו ונחלשל ךומס העש התואב בשוי
 ןפוא הזיאב קחר רהל וא ,ןולחה .ךרד היבה לא רודחל יבהקב
 + תיבב אצמיש רבלבו ,קרס ךרד אוהש

 < ,םיליגרה םייחב תובושת יתש ןיא תאוה הלאשה לע
 ! תא וז הלאש לאוש התאשכ םלוא ,םראל םדא ןיבש םיסחיב
 "=! החא -- תואטיסרבינואה ירעש לע הנש הנש .םיקפודה ונריעצ
 "המצע הלאשהש אלא רוע אלו , ירמגל תחחא הבושה עמוש

 * בלה לע תולעהל רשפא הז ךאיה : הרזימו .הרז םהל .תיארנ
 6 א + קספהל לכות וז הקיפדש

 . = לכ\ םירבוע ויהש | ,ונריעצ יכ ,בושחל ונייה םיצור ונאו
 - תא גישהל ירכ ,םהיתוחכ תיראש תא םירגוח ויהשו הז לילאל םהימי
 ,הטיסריבנואה ירעש לע קופָד ל תוכזה "תא .תנתונה הדועתה



 :םשפנ ןובשח תא ושעיו ענר ודמעי ,םירוגס םהוא ואצמיש ןויכמ
 ונלבפש תומה-ירוסיו  ינועה לכו חרוטה = לכו ,הזה למעה לכ
 הפידרב רעונה ימי רחכמ תא תולבל היה יארכ םאה %םה המל
 + תלדה ירוחאמ ראשהל---הז רשוא ירחא

 תושקע וזיאב ,וללה תולאשה תא לאוש שיא ןיא ,םלוא
 ,םילוענה םירעשה לא םיריעצה םיקחרנ ןידמצאה רוש לש תרוע
 םיקפורו םירעשה לע םיקפוד ,םכרד לע שגפנה לכ תא םיפחוד
 םיעצמאה לכ וז העשבו *% לכויש ימ לכ לצנה, : המסיסה םהיפבו
 .וחתפי םירוגסה םירעשהש דכלבו ,תובומ םיכרדה ,לכו .םירשכ

 ,תורמהה תוליחתמ-- תואטיסריבינואל הסינכה רות עיגהבו
 רבכו ,ןתולונב םישיגר מ לכהש | ,תויוזבה = ,תורעוכמה תורמהה
 םיאכה ,ינריעצ הא םהיתבמ םישרגמ תותדה ינהכ םג וליחתה
 :תוירבה יניע תא אמסלו םירחא םיהלא בל תא .בונגל המרמב
 :םלועבש תונומאה ינהכ לכ לא ,םינופ םה הנהו םהל רצבו
 ,םיהלאה אוה יא :םישרודו םילאושו ,םיזורגה לא ,םינימראה .לא
 םיריעצ לש הרוכח האצמנ רבכו + תואטיסריבינוא ירעש .חתופה
 יקסידוא,ה תכרעמ לא יולג .בתכמב וז הנשב הלאשו ררגטבסיליב
 וז תד םהל ןתחהו ,הידמחכה תדה תא לבקל ולכויה, ."יטסובונ
 לש התבושתב ןופצ היהש לודגה ןובלעב ושיגרה אלו ולח אלו '% תויבז
 אל תויכו לבא -- ,תאזה תדה תא לבקל ולכות לכי, : הכרעמה
 ."םכל ןתת

 לבא ,וב ונלגרתהש טעמכו הוה עגנה תא םיערוי נאו
 םידוהיה תסינכ לש וז הנומת תילגנ ויניעלו ץוחה ןמ םדא אבשכ
 ןיב השוטנה המחלמה תא האורו ןנובהמ אוהשכ ,תואטיסריבינואל
 תובאה ינפב לכתסמ אוהשכ | ,םולוענה .םירעשה לע םיקפודה
 םיריעצה ינפב וא | ,תיאטיסריבינואה לא םהינב תא םיסינכמה
 תאושמהו תונושה  םהיתולובחח< 55 תא האור! .סהילא םיסנכנה
 האור אוהשכ ,םירוגסה םירעשה הא חתפל ידכ ןהב ןישמהשמש
 םירעשה תא | חתפל לולעה רבד לכ? | םינוכנ םתוא

 הזכ: שפנ לעוג ךותמו .שפנ טאשו זובל וימחר םיכפהנ---,וללה
 ,יולגה ובתכמב וניריעצ לא יקסלוקינ המודה רבח הנופ

 שפוחב בל לכב הצור היה המודה-רכח יכ--וילאמ ןגומ,
 םיריעצה ליבשב העובקה הריפחמה המרוגה לוטבב ,עדמה
 ךא .םירוהי ודלונש הזב קר אוה םאטח לכש ,עשפמ .םיפחה
 ,ללכה ןמ אצוי .תויהל שיאל רופא ,תמיק איהש ןויכמ  וזכ .הרצ
 ימ לכ לבקתיש ןפואב ,רדתפהל ךירצ ןינעה לכ ן"רשואמ,
 --תרחא השועה לכו ,תוכחל הברהו היסנמיגה תא הלחה רמגש
 ,הסנו הטושפ תורחתהל תואצות הזמ | .,,רשויה דגנכ אטוח
 -לע ןהינה .דחושה לע רברמ יניא לכ ינפב תדמוע הניאש
 ןוכתמ ינא  ,"תואטיסריבינואה לש תותינורטמ, תונוש םישנ ירו
 תאמ--רחמ | ,ץיביקשירופ תאמ םויה ,תוצלמה םישקבמה הלאל
 תאמ -- יעיברה םויבו .הודאבמוד תאמ ישילשה םויב ,בוקוילימ
 הרטמ לא םג ול םייחב הרטמ :לא םירתוחשכ ,םולכ ,ירוק'ציגינ
 לע ךרבל . רתומ .רבכ  ,רבכ  רתומ לכה | םולכ --- ,,ההובג
 וא "קיצשמורגופ, ינפל ונוחג לע לוחזל רהומ ראוצה - תטיחש
 רשויה לש קר אל הארונ הרירי תאז ןיא םולכ + לקירר ינפל
 "טושפה ישונאה סומנה לש םנ אלא ,ירובצה

 המועה ,רז םדא אבש ךכ יריל רברה רבכ עיגה הנה
 יכו  ,וניריעצ לש וז הארונ הדירי לע ונתוא ריעמו ,ץוחה ןמ
 הפידרה ךיתמ אבה ירסומה רספהה לע  ונחנא ררועתנ אל
 + םיטנדוטסה עבוכ ,"תועושיה-עבוכ, ירחאו תובהזומ תודועת ירחא

 ושעי יאדו ,וז הריפחמ הפידר דעב רוצעל עדג אל םאו

 תונקת ןקתל םיקפופ םה ןיא  ,ולש  הילמפהו | ץרווש תאז
 לכ םג ומתסיו .םירעשה ,לכ ולעני ףיס"ףוסו = תורזג = שרחלו

 איבת אל הרמהה םגו הרבע םויב ןוה .לכ ליעוי אלו. ,םיקדסה
 ץוחמ וראשיש הז םויל .תוכחל | ונא םיכירצ יכו .. העושת

 ,הנוילע הלכשהל םיפאושה ,םיריעצ םידוהי יפלא תואטיסרבינואל
 העינה אל יכו +תרחא .ץראב טלפכ םהל שקבלי םיסונא ויהיו
 הריפחמהו . הדיספמה , העונתה .ינפב דומעל העשה ושכע רבכ
 ?רחא אצומ ,תרחא ךרד םהל תוארהלו םיריעצה תרזעל אבל , תאוה

 רוזעלו העומ רועב הצע .אוצמל חרכהה ןמ ןיא יכו
 +ץראל ץוחב םרומל יכרצ יד םיעצמא םהל ןיאש ,סיריעצל

 יכ ,(תכרעמה לא /םיבתכמ ןייע) = םיעמוש | ונא  הנהו
 םיריעצה  תכימתל הפוק  םיימואלה םיטנידוטסה ורםי .ץייוושב
 . תויסורה תואטיסריבינואב םוקמ םדעב ןיאש ,היסור ינב םידוהיה

 ,לודגה ךרוצה תא קפסל הלוכי םיטנידוטפה תפוק אל ,םלוא
 םישל . ךירצ - ,תוצראה לכב ידוהיה רובצה  ,ולכ ידוהיה  רובצה
 םוריעצה .תרועל אובלו * ,הזה . ינחורהו ירסומה עגנה לא בל
 , תואטיסרבינואה תיתלד לע םיקפודה ,םידיהיה

 וישארו רובצה בל לא ךרד הפוקה ידסימ  ,אופא ,ואצמי
 םירבואה היסורב םירוענה ינב לש םרעצב םישיגרמה ,וילודנו

 ! והתב

 .ףס')9 0 ותא

 < וינפ לע ובר .ובפשו---וברל סוכ גזמש רבעל לשמ
 ,הנש תאמ  תעכ האלמ ברעמב םידוהיה לש העימטה תטישל

 דוע יכ .,אוה אלפ  .תונוש תורומטו תופי לח הילע ורבע רבכו
 רשא ,העימט ה תעונת תודלות בותבל שיא ונברקב םק אל
 םצפחב ,לארשיב םימכחו םילודג םישנא םג ופיטהו .ואבנ המשל

 ויה השקה ודוכעשמ | ונמעל הלואג | איבהלו ביטהל | ,ליעוהל
 ! שרופמ היה םתערהיולגו .,הזה רבהה תירחאל וניבה .רשא םישנא
 םוש ילבכ ,הרומגה .העימטה אָיַר תיתמאה העימטה

 בוט רבד ,תאזכ וזרכהש םישנאה .יאנה לע אלשו הלבגה

 ,םירחא תא ומר אלו םמצע תא ומר אל םה :םהב אצמנ רחא

 ,אעמיק אעסיק העימט אלו ןיאצחל העימט אל ,שדקו האר הזב
 ,רומג השעמ אלא

 ,ושעו ובשח ןכ אל ברעמה .תוצראב םידוהיה בור לבא

 ,תחאכ ת י ת ד תונמאנו ת י מ ו א 5 העימט שי יכ ,ורמא אלא

 לבא ; םתואיצמו םמויק חכ תא םירוהיה ,וזבזב רבכ ם ע רותב

 ריתע .םהל ןופצ בוט בר דוע היתר  היפנכ ינב רותב

 תרה תא הלחת ררחשל ,הבוחה םהילע תלטומ יכ אלא ,לורג

 פינמרנ : הינמרגב םידוהיה ויהיש ,ימואל דופי לכמ תילארשיה

 ,'וכו םירומג םיפור היס רבו ,םירומג

 ומואנב ם לה לי וו רפיקה .הלג םינורחאה םימיב הנהו

 הרומג .תוינמרג :רבדב אוה ותעד תא גיצ נד ריעב אשנ רשא

 םירוהיה אפיא וחרט  םנחל ,תוענמנה ןמ והז- -תוירצנ ילב היתמאו

 תא הנממ ואיצוהו תילארשיה .תדה תא "קקזלו ףרצל, ברעמבש

 ויהי אלו  ,םינמרג םניא ,ימואלה הדוסי לש הנורחאה  הפימה

 אלו .תירצונה תדה תא םהילע ולבקי אל םא , םהימי לכ םינמרג

 ולא .םירומגה 4 םינמרגה .בצממ השק םכצמ יכ אלא ,רבלב וז

 ,בלבש םירבד לע םתוא לאוש שיא ןיאו = ,םתוינמרגב םידלונ

 !םלועב היה ושי יב ,ינמרגה רסיקה תרבדכ ,םה םינימאמ םא

 + "ןומאמ ינא, תא רמולו ןכורה לע דומעל םיבויוחמ םידוהיה לבא
 .רסיקה רזג ךכ ,םינמרג םניא- -ואל םאו ,םר :לוקב הזה

 וא  םלועה בור לבא ,דיחיה | תעד יהוז : ורמאי אמשו

 תמאה ,ליעוה-אלל םמצע-תאנוא וז היהת םעפה דוע . ןכ רבוס



 םינקותמה וליפאו ,םימעה \ לכ םירבוסו  םיבשוח | ןכ
 םישינרמהו םיעדוי ..הכחו רובכב | םירוהיהל םיסחיתמה .םהנש
 םידיחיו םינמרג יכ ,(הרכהה ןמ הלודג השגרהה הזה רברבו) סה
 רבדב רפפה ןיא םה םתעד יפלש אלא ,םיררפנ םימע ינש םה%

 איהש) .תדלומה-ץרא תבהא יכ ,םיעדוי םה הז םגו ללבו "למ
 הבהאה ןיא ..דוחל תימואל?תודחאו דוחל .(םדאב  יעכט "רנד

 ,הרומגה תימואלה העימטה תא תבייחמו | תכרצמ תרלומה-ץראפ
 החנהה תא הלחת ודימעה יכ ,ברעמבש םידוהיה דצמ התוה תועמו
 -ץראב קלח םהל ןיא הרומג תימואל העימט ילבש :,תאזה .תעטומה
 תא "רהטל, ,לּודנ ןינב ונב תאזה תועטה רוסי .לעו =" ,תדלומה
 ןיבו םידוהיה  ןיב יוצרה  פחיה ותוא * ,ימואל | דוסי .לכמ תודהה
 תימואלה הלוגסה לע רותו ילב םג ירשפא היה םלועה תומוא יריפח"
 ,םתויטואלב ורפכו ברעמב םירוהיה ודמע אלמלא םג  ,לארשי לש

 . םלועה תומוא לש ןתרבחב לבקתהול יז
 לארשיל םיררוצה םיאנקה םיימיאלה. ,םהבש ןיע-ירצ םתואו

 ולתי ,תינמרגה םהוימואלל קיז מו רז דופי .לעכ :וילע םוטובמו
 תדב אלא הרומג תוינמרג יא .לודג ןליאב ושכע .םמצע תא
 הלחנו קלח ול ןיא םחישמב הדומ ונניאש ימו > .תירצונָה |
 ןמ 'םיבר  יכ ,ךכ : ידיל .רבדה אב תעכו :, תינמרגה תוימואלב <
 תאזה | "הנודתאה הלמה, זא םג" ולכקי  הינמר גב  םירוהיהו |

 ויה .םינש תאמ ינפל הזכ םהל םירמוא ויה םא = ,רפיקה לש"
 "וקיתמה, זא לבא ,וז הרות לבקל םיכרפמו רוחאל םיעתרנ םנוו

 םניא העימטה תילכתל יכ ,םתוא ומחנו תורירמה תא תצק םה
 רחא ץוצינ דוע קר .ושכע ,תובא תשרומבו םתדב דוגבל םונירצ

 ול לק המ ץוצינה ותואו .םבל תא םמחמו םהל ריאמו .ךלוה <
 [ תובכל |

 הניא וז "רפיק-תלמ, םג .הלודנ תועט ועטי םעפה רוע לבא"
 רחא דהא םיטמשנו םיכלוה רפסמ יתמ םידוהי ,  תקפסמ
 שממ ,דאמ "םיעונצ, תויהל הלאה םישנאה לע ..לארשי הנחממ
 ילעבכ,  תוארתהל םה םירמוא םא יכ | ,?םילכה לא םיאכחנ
 אל ,םהל םיריכזמו םדגנכש ולא םיאב ,שדחה 'םלועב "םיתנ
 ,רוד וליפא ,םהלש הז םלוע ןיא יכ ,םיכר םירבדב :אלו :תומיענב =
 אלו םתרלומ תפרח החמת רשא דע 3 להקב םהל אובי אל ישילש |

 -יד דרה נרי בב וניאר אלה .לארשי םש רוע םהילע רכוו
 ירוהי .היה ויבא יבא .הינמרגב תוינולוקה רש היהש הז ג רד בנד
 רימה אוה .םירפוסו םימכה לש החפשמ ,הכושח ההפשממ
 לש ונב ,ול הנתנו םחל תפ לע עשפ :תינידמ :תוריש לימשנ"

 הז נבו ,יטנטסטורפ ןהכ תב תירצונ השא אשנו תויגב רבכ דלונהו
 הז לכ לבא ."הרומג השודקב ותדילו ותרוה, נרובנייד דרהנרוב
 ידוהי יומומ ירוהי . שארב - ורדגמ אצי רשאכ ול רמע אל

 ,תוארל ןיע ברעמה ירוחיל הנתנ ולאו .תורודה לכ ףופ דע או =
 ןמו .םתועטמ םירזוח ויהו לבדה :בצמ תא םמצעל וררב זא ינ
 תרה לא םסחיל ,תדל עגונב ,הברהא .םדיבש םכסומה רקשה |
 יתלב וא ןימאמ דחא לכו ,בלבש םירבד 'ללכמ והו -- תילארשוה |
 הניא  תימיאלה תורחאה לבא ,וחור לע הלועהכו ותערכ ןימאמ <
 ,איה רח ,רסיקה רמא תוירצונו תוינמרנ ,םכסהב יולתה רגד |
 ,אוה .דח תודהיו .לארשי : םיבישמ נאו

 ושקבי .יכ אלא ,אובי אל יארו הז ןובשח רוריב לבא
 ..,םירחא תאו םמצע תא .תומרל תרחא אלתמא ₪

 :הָתְקַעַצָפַה
 "תויביטקיביא,ה .תבוח ידי  תאצל ןייטשפא מלו רמ הצר

 .תלשה) "התיהמו תינוגר'זה הנכסה, ורמאמל רבד חתפב הצרוו
 יבבוח = ,ובירדישנא לש םהיתונעט תא ('ו תרבוח = ,ב"כ ךרכ
 ,וידגנתמ ירבדל ףכשק ןזא טיו" םומינב גהנש ןויכו  ,"ןוגר'ז,ה
 םתוירחא יאש ,םירבד םהיפב םישל ומצעל השרמ אוה ירה
 ,םמצע םה םורמא אל קר אלש ,םירבד ,ללכו ללכ םהילע
 עיצמ אוה הנה .ורמאמ תישארב םמשב םרמא אל אוה ףא אלא
 הפשה .רותב הדובכל ,םיאנקמ םתא רבע תפשל , . .,/ :םהירבד תא
 8 ןיא םולכ לבא | התאי הל רשא הרוכבה טפשמלו תימואלה
 וקמ "לע אובת ,םייתולנה םייחה יאנת ילגרל ,יכ .תוארל םכל
 - לש  הירכנה .ןושלה--ילארשיה ןימהה לש תרבורמה ןושלה
 :,ןכ םאו -- %הבע תפש אל ללכו ללכ ךא ,הנידמב ררושה
 ןושלה התיא חפטלו רומשל איה תימואל הכוח אל םאה ,אופיא
 ךשמב לבא ,ץוח תדלומ התיה התישארב םג םא רשא ,תרבורמה
 ושפנ קלחל ,ונמע לש ימצע ןינקל ףיפדףיס התיה םינש תואמ
 ןייטשפא רמ לש וידננתמ ירבד יפל ירה , ,, "וכו "וכו ותוהמו
 לש התרצ ,החפטלו הרמשל םיצור םהש תרבודמה ןושלה ןיא
 ילש הירכנה ןושלה, דגנ הכורע התמחלמ ,תירבעה הפשה לש
 ,"םינכופמ,ה םישנאה םתוא אופיא םה ימו א ,"הנירמב ררושה םעה
 אסכמ הקיתעה הירבעה תא רירוהל, אוה םצפח לכ רידאש
 = עדוי אל רשא רע ,לארשי םע לש וינפ תא תונשל, *התלשממ
 . + 'וכו 'וכו אוח לארשי םע יכ

 "תועצה ילעב ,םישנאהש ןייטשפא רמ אוה בשוח ילוא וא
 ,שיא רותבו > ,אובל ורחאי אל ,םניא רוע יכ םא  ,"תונכוסמ,ה
 לבא + וכו "הערה  ינפ תא םדקמ, אוה ,רלונה תא האורה
 ןודל ןיא ,יולת .אוה *תוינפ,ו םיאנת הברהב "רלונה תיאר, ןינע
 המיא ונילע ליפהל םיצורשכ םנ ןייטשפא רמ ןדש הוכ ןפואב
 ...ונעיתפ הלו ונתיעבדל םיצורשנ ,"הנכס, תעש לש רחפו

 רופי לע 6) "חמלש | םלוע תפקשה רותב, ןוגר'זה לע ןודל ןוא
 .למוהמ היצנדנופסירוק

 * תבשק ןוא וטיש, -- קרצבו- -וידגנתממ שרוד ןייטשפא רמ
 המכ .. ,לבא ."ינצחש לוטב אלבו תומדקומ תועד אלב וירבדל
 ,םישנאה לע .רבדמ אוה ובש ,ןוטהב שי תונצחשהו לוטבה ןמ
 ,בהלנה רפוסהל היה השק המאב םאה +םכרד --- וכרד אלש
 םידגנתמ ונאשכ םג ,בלה לא םיסנכנו בלה ןמ םיאצוי וירברש
 הדוקנ,ה תא ונינפל תולנל ול היה השק תמאב םאה -- ,םהל
 ילומ ינה לכ ילב ולש "תואנקה תצרפתמ הנממש | ,הנוכיתה

 לעגו הטמשמ  ררועל, ,ומצעב וירבד יפל ,םילגוסמה 2

 רבח, "םינלטב לש ןינמ, | ,"תונקעצ 'תויחטש, ןיעמ -- ,"ש
 ז וכו 'וכו "םידמג

 בלה תחונמ שוררל ןיאו  ,"הנכס,ה תעשב םיקדיב ןיא לבא
 ,שיאס  ,וסעכ ךוהמ תועט ידיל אבה שיאמ לקשמה יוושו
 אוהו' ,וילע ותש ביבס ,והורתכ ויביוא הנהו ,האור אוה ונוימדבש
 סומלוב :יזוחא וירבחו ןיימשפא  רמ ויה אלמלא . . הרועל .ארוק
 -ירוקה בתכש המ קר אל ןיבהל םילגופמ ויה זא יכ "הנבס,ה
 דוא, ותואב .ורמאנש ,םירבדה תא םג אלא ,לימוהמ טנדגופס
 ,הארונה .הפסאה \ התואב ,םש = .(* ץיבונרצ .הנוכמה  ,"םירשה

 'הפשהש , ללכ  וזירכה אל ץיבוגרצבש , תוחכשנ רוכזהל ילע ןאב (*
 איהש זא וזירכה .תירפעה הפשהל דוגנב ,ונלש תימואלה הפשה איה תירוחיה
 ךרע חל שיש רמולכ ,(ךארפש ל א) העיריה אה ילב ,  תימואל הפש

 ,.סיימואלה ןניכרע לכל םיגאורש ומכ הל גוארל ףירצו ימואל



.- 

 ,שדקה יבתכ תא םעה ןושלל םגרתל -- יטילחה םגו -< ועיצה
 םע םרמע ןב השמש, ,םיטילחמהו םיעיצמה וניכ הול אל ןה לבא
 תבשל  הקבולירתכל :(לופיבכ) . ךלי .ודיב .רשא םיהלאה .הטמ
 ןעזייר םהרבאל .קהבומ דימלת  רותב .רפסה תיב לפספס לע םש
 ןעזייר םהרבא  ידימלת,ש ,ךפהל ,התיה ןה םתנוכ |; "ותעיסו
 םשמ רשא /,רהה .תא וחכשי אל  ,הקבולירתכ .ידלי = ,"ותעיסו
 רחאל החיה :ןה םתנוכ ; לוקב וננעי םיהלאהו השמ ונילא רבד
 לע רבעה תעפשה תא ךישמהל ,הוהה םע רבעה תא דחילו
 זעל םיאיצומש מכ ,אלו -- ,דיתעה לע םג הז םע רחיו הוהה
 ןוצרב .ץצוחו טלחומ וק ריבעהל, ,וירבחו ןוימשפא רמ םהילע
 היהה ןיבו דחא דצמ לארשי םע לש רבעה 'לכ ןיב ,סנואב וא
 שא םולש רמ ."ינשה רצמ לארשי םע לש ריתעה .ןיב דוחיבו
 תכאלמ םא יכ ,הטישפ הכאלמ יהת אל ך"נחה םוגרתש ,עיצה
 לע םג ףחרי ריקמה חורש ,ץפחש ינפמ ,ןמא השעמ ,תבשחמ
 .(*?ריקמה תא ןגרזל, הצרש ,ינפמ אלו םונרתה ינפ

 הנכס םוש ינייחב ריכמ וניא הארגכש ,ןייטשפא רמ לבא
 הרוכעה .תרפופשה ךרד לכה תא האור--- ,"תינוגרז,ה .תלוז .תרחא
 ,םירבד עימשמ | ּוינזא תא םטוא אוהו ,"הנכס,ה סימלוב לש

 בתוכ ,םישדחה םירומהו םיגיהנמה םא, :וז הנכס םילידגמ םניאש -

 ,םיזוחו םיפוצו םיברואו הפצמה =

 ינפמו םולשה | ינפמ ,ךרצ םימעפל םיאצומ  ,היקנ ןושלב אוה
 םנו .שאר ןיכרהלו .הביח ידי תאצל ,() .םייטמולפיר םימעט
 ןושל .רותב תירבעה ןושללו רבעהל תוקחוש םינפ ןיעכ .תוארהל
 תומכחתה אלב השדחה הרותה תא חקי ןומהה הנה ,רבעה
 ןמלז .רמ .'וכו "וכרד יפל הרומג | תוטשפב החוא לכעיו הריתי
 םש ,הריתי תויטרקומיד לע רושח וניא יל המודמכש ,ןייטשפא
 תא םיטילבמ םהש ינפמ | ,"ןומה,הו "ףוספסא,ה ירבדל ובל תא
 ולבל .תירסומ = תושר ול ןיא .יכ םא) ןימאמ וניא לבא ,"הנכס,ה
 רכב ןימאה וליא יכ---,"םירומהו םיגיהנמה, .לש .םבל רכב (ןימאה
 !הנכסב "הנכס ,ה- התיה וא ,םבל

 ןייטשפא  רמ לש  "םתדיבע. = ףוגל איה הכירצ . "הנכס,הו
 םה ןיא :וללה םיבוטה םישנאה לש םכרר איה ךכ יכ ,וירבח
 םתוא םיצירעמ םה ןיַאו טושפ דיבכ לארשי ישרק תא םידבכמ
 תאנקו םילכמ םה "םרכה ןמ םיצוק, םא יכ ,המושפ הצרעה
 ןיאש רחאמו ,םימחלנ םה 'ד תמחלמו םיאנקמ םה תואבצ .'ד
 לע םידמוע םה ,"ביוא ילב .המחלמ ןָיאו ,"הנכס,  ילב תואנק

 ,שיא ףככ ,הנטק בע" םתוארבו
 ,הארנכ "! ךילע םיתשלפ, ! ונל ברוא ביואה !ונוכה : וארקו ורמעו
 ירבש רע ,םהלש העפשהה חכב םתנומא ךכ לכ איה הנטק
 הנכסה : רמו םר לוקב וארקי .אלו "ןואש ומיקי, אל םאש ,םהל
 ,םהירבדל ןזא וטי אל .! הבורק

 לע השק תרקב וק חתומ ןייטשפא רמו ,ךכו ךכ ןיב
 התרוצב אלו תיגומה ה התרוצב "ןוגר'ז,ה לש "השרהה הרות,ה
 תא םגו ,"תורות,ה לכ תאש ,ובל לא םש אוה ןואו , תיתמאה
 ,ובל לא םש איה  ןיא ןינומה | ןפואב ןומהה ןיבו  ולש וז
 לכ ושמש אלש םידימלתש הז לע םיארחא ."הרות,ה ינתונ ןיאש
 ,..הכלהכ אלש םינפ הב ורוָי םכרצ

 רחאב , ומצעבו ודובכב ןייטשפא ןמלז .רמש ,רברה אוה ןינעמ (*
 תוכוט  תוקתעה, "ןומהה,ל - ןנתיש ,  עיצה ,ן"רת תנש "ץילמ,הב וירמאממ

 תודגאה יריחכו ונשדק ירפפ תאמ תעדו םעט בוטב תודבועמו
 ריתהש הפח םלוא .,(74 רומע ,ןושאר ךרכ , ןייטשפא .ז יבתכ)- "םושררמהו

 תאצוי  תירוהיל ונשדק יכתכ תא  םגרתל העצההש ןויכמ ,רפאש הפה אוה
 םתנוכ רקע ןה יכ ,הבקעב הכורכ "הנכס, ירה ,"םיטסיכוגרז,ה לש םהיפמ ושכע
 רהה ןמ ל השמ תא .רירוהל, .,"רוקמה תא ןגרזל אוה ."אנוירב ינה, לש
 .'וכו "וכו ו לא

 ילוא וא ,הכלהכ .אלש םינפ תארוח ללכ וז .ןיא ילוא .וא
 "המלש םלוע תפקשה .רותב ןונרזה, לש "םיגיהנמהו םירומ,ה םג
 ןיפו לארשי םע לש רבעה לכ ןיב, ץציח וק ריבעהל םינוכתמ
 רבעה ןיב ץצוחה וקה תא ןה !םהרבאר הירמ ,לבא ?'הוהה
 'ףמ .לש וידימלתו ויתובר .םיריבעמ היהה ןיבו לארשי םע לש
 :םויה לכ םההנא יהיו םגיגהו םהיש והז ןה !ןייטשפא ןמלז
 קר ונל שי הוהב !םולכ אלו ונל ןיא הוהב !אוה ונל אל .הוהה
 < :םהירבה הא םה םימתיס ןאכו !רכעה וירא ריאשהש הז
 +םרמע ןב השמו יניס רה לש הו קר םנמאה %רכע הויא
 הפצ אלו ןדריה תא קר "רדאנהו רואנה ינקקוחמ, עדי םנמאה
 רהב ול ולג אלו ררפסו לבב תורהנ תא הריאמה .אירלקפסאב
 היה :וליא ,םנמאהו + שדחל ךיתע קיתו רימלתש המ לכ ינס
 ,ןעוט היה : ,תיברעה וא  חילבבה  הפוקהב יח : ןויטשפא רמ
 ,"הרומ,ה .לעב לש וז וא .אתידפמופו אעררהנ לש :וז תודהיש
 רואנה = ונקקוחמש,ו תיברע היצח  תירבע היצח הבותכ התיהש
 הוה םנמאה --- ,הילע ודי תא ילוא ךמיפ היה .אל "רדאנהו
 "הנכס, אלא ,תורהי המש ואל וו תודהיש | ,איכורככ זא :קעוצ
 תרעוימו הכורע איה  תירקעה התילכתבו האולמב רשא ,איה
 םע  יכ  .עדוי אל  רשא דע לארשי םע לש וינפ תא תונשל
 ומכ .,אוה .ןיאש ינפמ , רמוא היה אל .תוזכ ,אל +"אוה .לארשי
 -- ,םיאבהו .םימדוקה :תורורה לשו ונרוה- לש :םידוהיה לכ ןיאש
 ,םיטונחו םיאופק .,"םיטסילכיב, וא .םיארק וא "השמ תד ינב,
 ,ינויצולוביאה ,יתודלותה ןבומב םירוהי--,ם ידו הי םא יכ
 לכשומ לע = רוזחל = דוע = ךירצ םאה --- אנריאהר םידוהיה .ןיב
 י ,אתירפמופו אעררהנ לש םידוהיה ןיבו -- + הז ןיעמ ןושאר
 .,יתדה .ןבומב ירוטסה לדבה 'םג ,יריטטיהה רשקה סע רחו
 ,לודג - רתוי רוע ילואו  ,הזכ  לדבהו = ;יגולוכיספהו | ירסומה

 ...ינס רה - רמעמב .ויהש םהיתובא ןיבו םינורחאה הלא ןיב שי
 ,םינחשמו םיכלוה ,םימעה .רתי לש הלאכ .,לארשי םע לש וינפ
 ורידגה אל .ןיידע . אוה לארשי .םע --לארשי םע ןכ יפ לע ףאו

 םע לש "ותוהמ, תא רוריבב ורידגי אל םלועלש יל המורמכו

 "תוהמה, תטשופ הז םורככו  ןיעה ןמ יומסה רבד והז יכ ,לארשי
 תרית .תנתינ יידוסו ישפנו ימינפ ןינע .לככו .הרוצ תשבולו הרוצ
 אל םג םא ,םיעְדוי לכה לבא ,םינפ םיעבשב שרדהל תוהמה
 !ומש לארשי םעו. דחוימו דרפנ רובצ םלועב שיש ,םידומ .לכה

 ...דמוע .םלועל  םידוהיה םעו--האב  "תודהי,ו תכלוה "תודהי,

 ּוהז  ,תימינפ רתויה ונתרכה יהוז לכא ,לדה ונלכשמ הלעמל והז

 םא :ונתנימא יהוז ,ונב ונישוח .לכו ונשפנ לש ןושארה לכשומה
 ותויחצנב ןימאמ ינרודב םדא ןיא ,ער וא רבדה אוה בוט
 ,תויתורבח וא תוירסומ ,תופקשהו .תיער םוכס הזיא לש יתועיבקו
 הזיא:שיש ,ונל .רורב ..,השעת אלו השע תווצמ םוכס הזיא לש

 תופקשההו תועדה ןתוא לכב הרופו יח ןיערג ,ימלועו ירימת ןוערג
 היא --- הזה ןיערגה איה היא ,ונל דגי םכח ימ לבא .תווצמהו
 = יייחיפסה .היאו .. ,םיחרפה םה היאו ירפה איה היאו ערוה אוה

 ךחא רוד לש תודהי קר אל איה ןייטשפא רמ לש "ותודהי,
 יניעב ,לארשימ רחא קלה לש תודהי איה :,תחא הפיקתו

 ' .ץבעידידימלה לש םתודהי שטיובוילמ ר"ומדאה וא קסירבמ ברה
 הרשי האצות ללכו ללכ הניאו ,הא ב בו ו קמ ה ש ד ח איה

 תעמ לארשי םע לש תירוטסהה  תימואלה היוהה לכמ תביוחמו

 ' הילבדתב ןייטשפא רמ יניעבש םשכ ,"הזה םווה דעו יוגל .ותויה
 ,ץי .*תויורהי, ,הברה :. ,., ונרוד יריעצ לש "םתורהי, איה רבע

 יפמ ונלכ יכ םאו  .ןמרג ןמוה .ןלכ .יכ ,ןה  "תוירוטפה,  ןלוכי

 ונא .םיכישממ | ונלכ .יכ םא ,העודי הרמב = ונחנא םייח 'רבעה

 . !תעפשה תא ,/ נואב וא ןוצרפ ,םיעדוי אלְבו םיעדויב ,ונמצע לע

, 



 ,אוה  רקעהו ,הוחה ונילע עיפשמ רתוי דוע הנה ,"לומתא,ה לש
 םויה םיבשוח ונאש ,הזש ומכ ,רבעל .רחמ היהי | ,םויה- לש הוהה
 ןאכ דע : רמאיו תוליבג איפיא ביצי הז ימו . , ,הוה .לומת היה רבעל
 .י,ז אוה ונל אל , ךליאו ןאכמ ,ינלש .רבעה תלשממ אה

 םהשכ (* ,"המלש םלוע תפקשה | רותב, "ןוגר'ז,ה ילעב
 רבעה לש ותבוטל אלא ,ותערל אל | ,הוהר תוכז תא םיעבות |

 ,ימואל .הוה .ונל היהישכ קר יכ ,םינוכתמ םה רבעה תשורוו
 היהי וא קרו ,ונילע עיפשהל ימואלה :רבעה לכוי  ,הרופו יח

 הוההו  רבעה ןיב  דירפהל אל .טונח .אלו יח רבע ונלש :רבעה
 עורגל אל | .וידְתו םג  םקיברהלו םדחאל םא יכ ,םיאב םה
 םיצור = .םיימואלה ינינינק לע .ןינק  ףיסוחל םא יכ ,םיאב מה
 הרפיו .ךישמי םג אלא | ,רבעה תא שריי קר אל הוההש .םח

 םה ןיאו ,רבעה לש הארפההו הריציה חכב םה םינימאמ ,ותו
 .םייחה תורוצ םעו .םייחה םע ושגפהב קספי אמש ,םיאריחמ

 ,הזב םידימ םה ןיא ,תודהיה תמיתחב ; םידומ םה ןוא
 "רפס,הש ,"רפס,ה לש ותפלק ךותל הסנכתה ונתומצע לבש

 ,םהל ירב .הרוצי אלו ,תילארשיה המואה לש הרצוי או
 םה ,תדחויט  תיתורבח-תימואל  הביטח | רותב  ,לארשי  ייחש
 ,ונייח וקספישכ .;ךפהל אלו ,ונתורפסו ונתרות לש ןנגמו .ןרוקמ
 -- ,ונתרות ןיעמ םג קספי ,םיימואלה הוהה ייח  ,לוחה .יוח
 ,ימואל .לוח ילב תימואל. תבש ןיא :היחמו יח וכ .רותב קפפ <

 ,תטשפומה תודהיה ינפמ םה םיארי ןכלו ,ףונ אלב המשנ .ןוא
 .תיאליטרע אלזאד המשנ א יהש ,"תיתורפס,ה  תודהיה ינפמ
 -- .םידוהיהו .תודהיה ביר אוה תונושלה ביו

 (אבי דוע)

 ו

 ..יבוט

 ,""םיִבוהָצַהְ םיִנְומְדאה

 .ח

 םידוהיהש ונל אצוי הלעמל רומאה ןמ . היחיש ךיא היהי
 תלטומ םהלש תויביהצהש םירומאה ןמ ינילא ואב אל םיבוחצה
 ילארשיה עזגה .םיקיתעה םינמרגה ןמ אל ףאו לודג קפסב .
 ונואבו 'וחכב לכי "שאר ירוחש םישנא לש ןבור, : רמאנ וילנפ /

 תרחא אחסונ רותב םיבוהצ לש עודי רפסמ םג רילוהל ומצע אוה
 .תירקיעה אחפונה ןמ תצק הטונ =

 םיבוהצ םינמרג .תסינכ לש תוירוטסיה תורבועש העשב
 תוירוטסיה תודכוע הברה ךפהל ונל שי -- ונל תורסח 'ח להקל
 םימעה םע םימד תבורעתש םוקמב וליפא ההכה עזגהש תוחוכומה
 ןימה לש וחכב .םיבוהצו םינבל םג םלועל איבמ הרסח םינופצה
 חכ והו,(8ע0ת!החצהמו1000(8ת) תואחפונ ייינש ימצעמ  דילוהל עזגהו
 ךרדב השרח הלסמ ול ללופ אוהש ,םלועה יקמעב יובחה הריציח |

 תונשיה ברקב תושדח תואירב רימה ארובו ךלוהו הושבכש
 .םוי לכב תישארב השעמ הז ןפואב שדחמו

 לבל לודגו חופטל תקקזג הארכנש השרחה האירבה ,תמא
 םייחה יאנח הל ונתנש . ןויכמ לבא ..האבש תמועלכ הל ךלת |
 ,תצרפתמו תטשפתמו המויק לע .תמחלנ איה םייקתהל תורשפאה
 רגנ רועה לש םידבכנ יכה ןיזה ילכמ דחא אוה "טנמניפ,ה |
- 0 

 *ןוגרז,ה , שיא םוש ןבומכ םוכסי אל הזח הנושמה יוטבהל יכ םא 6
 הת אצה ת אוה וילא יבויחה סחיש אלא , "םלוע תפקשה,ל תויהל לכוי אל
 ,הרחוומו "המלש םלוע תפקשה, לש

 ,39 רסונ םלועה ןיע (*

 ךרוצ וב שי ןכ לעו לודגה שמשה  רוא לש תוקיומה .תואצותה
 לכ אל .לבא : .ןופצה ןבל .ללכ  ךרוצ וב יאו .בגנה :ןבל/ לודנ
 םיאצמנ םלוכ אל ..הוש הרמב "טנמניפ,ה :ותואל םיקקזנ בננה  ינב
 רוחש רפכה ןב הכאה םא ,תוטהולה שמשה ינהק .תחה :דימח
 םיליצאה ינכו רוחרחש קר  ריעה ןב לעופה הנה שמשה יהתפזשש
 רבכ היחת רשא שי "המינפ ךלמ תב הרובכו, םיואנו םירוחרחש
 לכות אלו רכאהל קיזת רשא ,תוינינבלה ,םינפ  תנבלו רעש תבוהצ
 דועו ינוריעהל קיזהל לרחת ,םירכאה .תרבחב דומעלו םייקתהל אופא

 םהיניב טשפתתו ךלת הזל המאתהבו םישנהלו ליצאהל הזמ .תוחפ
 תובשוי  םישנהש רשפא "שאר ירוחש םישנא לש ןבורש, םוקמב 'יפאו
 התואב אצמנ ונניא ינוריעה רבכ, ,תובוהצו  תורוחצ ;זנייחת תיבה
 םישנהו םינוילעה תודמעמה .העורהו ריצה .,רכאה לש .הביבסה
 וליפאש יפל ,שמשה ינרק תחת םידביעה ןמ  םיריהב רימה םגה
 הפחמ  אוצמל םילוכי "םיפורטה, ירד ברקב םידימאה םינוריעה
 לצב םתבשב ,םייחה ינפואו םידגנה ירי .לע םילקאה .תעפשהמ
 אצויכו ףוגה תדובע ןמ םרמשהב | ךרעב קר םתיב תא םתאצבו
 האצומ םירחאה םימעה .ברקב תוינונבלה תוטשפתה לבא ."הזב
 לא רפכה ןמ םיסנכנו םיאצויה  םימרזבו רפכב היתולובג תא
 האצמ אל וברקב .,לארשי םע ןכ אל ,רפכה לא .ריעח .ןמו ריעה
 הו .אצי אוהש יפל הכרד לע תולובג לכ תוינונבלה תוטשפתה
 רוע ןב לוהגה ובורב אוה הנש םיפלאמ רתוי הזו רפכה תא רבכ
 אלפיה : .(עזגה תלאש :ןשלוצ) ןופצה ריע אלא בגנה ריע .אלו
 ןיב רבכ אצמנ היה  הארנכ רשא ,בוהצה  םופטה יכ אופא
 םינורמושה ןיב םג ותוא םיאצומ ונא רשאו לארשי ץראב םידיהיה
 ידכ .רע הלוגב םירוהיה ןיב טשפתנ ,בגנה תא ובוע .אלש

 איצוהל אבש ימ יכ ,רבדה רורב +האמל םיזוחא רתויו םישלש

 תורבועמ היאר .איבהל וילע ןופצההימע  ערזמ םיביהצה םידוהיה תא
 \ אלש ןמו לכו סרכה תורבסמ אלו שממ ןהב .שיש .תוירוטסיה

 , וריבחמ איצומה  ןידכ|הנותחתה לע ודי תאוכ רשא היאר ונל איבה

 \ יט

 תא ונלאש רשא הלאשה לא---ןושארה וננינעל רוזחנ לבא

 וכלה ןהבש" םיכרדה שלשמ הרשיה ךרדה :איה וזיא = + ונשפנ
 םיבוהצה .םידוהיה תלאש לע בישהל םייגולופורטנאה .םירקוחח

 לכ"םדוק + ימשהו .ירבעה .עזגהל  םפחיו הרצקה תלונלוגה  ילעבו
 המצע ינפב הבושת תשרודה הרצקה תלה תלאש תא חיננ
 םידוהיה תלאש לע הלעמל רמאנש המ לכמ ונל אצויה לא ןנובתנו

 ונתוא איבהל אל החכב ןיא םיבוהצה םידוהיה :.תאיצמ . םיבוהצה
 אלו (הינשה ךרדה) לארשי םע לש יימשה אצומב הרופכ ירול
 / . (תנושארה ךרדה) ותרהטב  ילארשיה עזגה תרימשב הריפכ ידיל
 ברקב ותרהטב רמשנ ,ימשה סופטהש הוב אופא רופכל ינילעה
 יברעה יאודיבה , ינקפוסמ % (תישילשה ךרדה) םייברעה םייאודיבה
 היאר .לכ .ןיא הזמ לבא .יתמא םש ןב ילוא אוה שארה  רוחש
 םיאיבמ הלעמל וניארש ומכ ,יתמא םש ןכ ונניא בוהצה ידוהיהש
 םתריצי חכב םירגינה . וליפאו .םירוחשה םיעזגה לכ  םלועל
 ןיב בור .יפ לע םיטשפתמ -םהש םינבל םיסופט  םג תיימינפה
 עוגהש דמל התא ןאכמ .םישנהו םיליצאה ןיב .דוחיבו םינוריעה
 איבהל .יחככ שיש יארו . ורקיע לכ רוחש :עזג ונניאש ללכב .יימשה

 ,טרפב לארשי .ינב המכו המכ תחא לעו .םיכוהצו םינבל .םלועל

 ושענ .הזל .ץוחו "יםינוניב אלא םינבל אלו םירוחש אל .םניא,ש
 רואהו םיחה לש הרידתה העפשההמ םיקוחר . םינורוע .רבכ הז
 הנוילעה הגררמב רוחשכ וניד םכותב היהי :יכ ינימדא .,םיכורמה
 ,םדואה ; הניתחתה הגררמב רוחשכ וניד םכותב היהי יכ .בוהצו
 עבצ לש .זיתתפתהה םלופב תוגרדמ םה תוביהצהו תורחשה
 ,ילארשיה עזגה
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 תבורעתב ןימאהל ונתוא החירכמ הניא תיעוגה הריקחה

 תלאשל עגונב . לארשיב "םיינמרגהודניא, וא "םיירא, לש םימד
 :ןיא .ויתורעשו ויניע ,ילארשיה עזגה רוע לש םיירקיעה םיעבצה

 לש .ותורחאב רופכנש דע ונתוא תופכל הלוכי תיעוזגה הריקחה
 הריקחה --- תלוגלוגה .תלאשל עגונב  .ךפהל  .ילארשיה עוגה
 איהש אלא הריפכ ידיל ונתוא האיבמ הנניאש דבל אל * תיעזגה
 םיזוחא םינמשכ ,ילארשיה עזגה תודחאב ןימאהל ונתוא הפוכ םג
 סופטל םיכויש ודרמנש תוילארשיה תולוגלוגה ןמ .רתויו האמל
 אלו טושפ אוה ילארשיה עזגה יכ  ,תוא המ. ,הרצקה תלונלוגה
 אוה ."ינמרגדודניאה, וא "ייראה, עזגה לש ונמיסש יפלו , בכרומ
 רצמש החנה ידול הז דצמ םג םיאב ונא הכורא תלוגלוג אקוד
 ערוש ,הזב ןימאהל \ ונתוא חירכי רשא  רבד .ןיא עוגה \ תרות
 . לארשיב וללובתה "םייראה,

 ונרמל םירחא םידדצמ לבא | .אוה ןכ עזגה \ תרות דצמ
 הברוקה תא תעדל ונל הארמ יתלכלכה חותנה ,תרחא הרואכל
 הלא .ותישארב ייראה עזגה ןיבו ותישארב ילארשיה עזגה ןיבש
 םיעור םישנא רותב תישונאה הדלותה תמב לע םיעיפומ הלאו
 עזגה,) .המדא"ידבוע | רותב ונל םילגתמה םש ינב יטבש תמועל
 תישפנ הברוק וזיא ישפנה חותנה :ונל הלגמ ןכ ומכ ,('הלכלכהו
 תרבוע םימלענ םימינ וזיא ךרד ,ןוי תמשנ ןיבו לארשי תמשנ ןיב
 לארשי תרותמו לארשי תרותל ןוי תמכחמ העפשה םעפב םעפכ
 שיו ,התוחאב, השא תורשקתמ ,וזב וז תורבתסמ ןהו ,ןוי תמכחל
 הנקברתתו הנרשקת ןעמל קרו םימי ךרואל אל לבא ,הנקתנת םגש
 .הלילח .רזוחו זע רתיבו תאש רתיב םעפה רוע

 רוסב םגו + ןתוא ןכת ימו. שפנה יכרד תומלענ םלוא
 םה םש ינב : רמוא גנירהי + דמע ימ םעו םע תלכלכ .תוחתפתה
 הלגתמ לארשי םג .םיעור לש םע םה תפי ינבו םירכא לש םע

 םרט םש-ינב ויה המ ,ונל הלגי ימ לבא , םיעור לש םע רותב ונל =
 הדלותה תפוקת ירוחאמ + תישונאה הדלותה ףס לע .ונילא ולגנ
 הלוכש ,הרלותה םדוקש הכוראה הפוקתה תדמוע םש ינב לש
 חיגשמ ןיאו היכרח ןמ ץיצמ ןיאו = ,ןנעה בעו לפרע  תפלועמ
 ירבוע םינענכה תא חצנמ העור תומדב עיפוה ירבעה ,.הילא
 םימעה לא "ייראה,  םג עיפוה הככ .וילא םדבעשמו המדאה
 רשא ,דורמנ םג אלה לבא ,ודה תמדא תא ודבע רשא םינומדקה
 רכאכ לּכבו רושא יבשויל הלגנ אל ,היה אל ירבע םג "יירא, םג
 שיאה .ותוא .דיצה וא :העורה ןיאה .'ה ינפל 'דיצ .רובג,כ םא יכ
 %וילע לושמל אשנתהלו םירכאה לש בושיה תא חצנל דעונ רשא
 לבא ,המראה תרובע לש תוברת איה םש תוצרא לש .תוברתה
 רשאכ :ןכומה ןמ ןהב כזו ואב םש ינב וא םש יינב התוא ודבעה
 תלפמ ןמומש הפוריאבו הקיתעה ודהב תפי ינב םהיחא םג ושע
 הינשה תיצחמב ,םינמרגה םימעה ייחב לכתסמה + ךליאו אמור

 הככ , ונינפל המדא ידבוע םימע ךא : רמאי םיניבה < תומי לש |
 , תירוטסיהה התפוקתב לבבו .רושא תוברתב לכתסמה םג .רמאי =

 תומי לש הנושארה תיצחמב םינמרגה םימעה ייחב לכתסמה לבא
 רושא תוברתכ לכתסמה ונל רמאי המו ,תרחא ונל רמאי םיניבה
 םילוכי ונא ןיא הז תא---הירוטסיהה ןמזל תמדוקה הפוקתב לבבו
 וילע דומלל  םילוכי .ונא לבא  ,הרורב העידי  תעדל םנמא

 ? העורה- תא ללכ םיעדוי יברומה-יקוח ןיאה = , הוש הרזג תדמב +
 לכ םורצמ תבעות יכ,---םירצמל הבעות היה םירצמל לארשי אבשכ
 רמאי .םהב רשא םימיה ויתאיו וברק אל םאה לבא ."ןאצ העור

 טעמב ינשה .שרקמה תפוקת ,"+ןאצ העור לכ לארשי תבעות, יכ <
 ינונחו העור ., ,ונב תא םדא דמלי אל :ונששכ הצק לא הברק
 :ונש בושו יד קרפ ןישודיק הנשמ) "םיטסיל .תנמוא .ןתונמואש

 "ןילופפ לארשי ץראב --! ןאצ העור  :רמולכ ,הקד-המהב העור,
 ,('ב ח"כ ,ןיררהנפ)  "לופפ העור = םתפ, = :ורמאו  ורזחו תודעל
 וכ ,םעה  יקלח לא םחיה .םג הנוש םתרוצ תא  םעה ייח רימהב
 הרבעו םיעורה תפוקה התיה . תורומתו תופוקת---םעה ייחל תופוקת
 םג תאזכ הפוקת התיה אל םא ערוי .ימ ,  ועדונ .היתובקע ךאו
 .היתובקע הנערות אוצמ תעלו הרבעו םש>ינב ייחב

 תניחבב םייראהו םיימשה :ונל .רמאיו האלה םדא ךלי םאו
 לאשיו שיאה ףיסוי זאו  ;הרחואמ האצמה םנה וכופהו רכד
 תא וחצנ רשא םהה םיעורה יטבש לכ ויה אל םאה : ונתוא
 -=-חנתיא .תוררתפה םהל ונתיו םהילע ולשמיו םינומדקה םירכאה
 יטבש לכ ויה אל םאה -- הבשחמה תורדתפהו הרבחה .תורדתסה
 : לא רשא ,"הרוא ידלי, ,דחא טבשל םינב םהה םירובגה םיעורה
 הככ םא -- +םהל ולכוי לוכיו ודבגתי םישנא .לעו "ורשי, "לא,
 רפסיו אוביקכ לארשימ םדאו +ול בושנ המ , שיאה ונילא רבדו
 טבשמ ידוהי שיא, היהש ינויה סלטוטסירא לש ואצומ לע ונל
 הרעתמ הזה ינויה תא ונתואר ירחא ול רמאנ המ --- ,"ןימינב
 הנבל ארקת םוחתההתבו ,רכעו םש לש :ושרדמ תיבב = ןנער חרזאכ
 +תאזה הלמה רשפ םג עדת רשא ילבמ "סלטוטסירא, םכחתמה

 םע השודקה המחלמה תא וניארו רוחאל ונינפ תא בסנ םאו
 בר ברעה ערוו טעמ הב ויה םינוי רשא .העשרה ןוי תוכלמ
 תא םימגרתמ םינקז םיעבש, הזמ רבעמו ,הזמ רבעמ | ,הברה
 יפרופ .ןושל .לארשי ץראב, :  רמוא :יבדו תינוי ןושלל  הרותה
 ! שרוד אבא יברב אייח יברו "תינוי ןושל וא שדוקה ןושל %המל
 אהי פי" לש ותויפי -- .םש ילהאב ןוכשיו תפיל םיהלא תפו
 ,.."םש ילהאב

 תב איה .הפכב תלשומ הינמרג ,"הינמרג תולג, תחע

 :םלועה יעור -- םיעורה תב אוה ,הרואה ידלי --  "םייראה,

 איה ,םהה םימיב ויה רשא ,"םייראה, תאו לכה הרימו לכה הל
 לש .ושרדמ תיב תותלד לבא .הזה ןמזב המלצכ התומרכ תארוב

 םיסכמה םיבעה םיללצה תכשח לע  ,הנרגסת םרט רבעו םש

 םיזמרמ הרוא יבכוכ םיארנ ,שרקח חור תפחרמ הנדוע ותוא

 "אנמיהמ .איער, תולוק םילוע םיקמעמ תולוצממו םיקחרמ-יכשחממ
 . םילועו םיארוק  ,םיארוקו  םילוע -- שקבמו העות ןאצ לא

-- 

 .('ְָּב םָהְְבַא
 .ןוסלנצק קחצי

 .תחא הכרעמב הידמוק

 :תושָפְנְה

 הלורג .תירולב ,.רפוס ,שמחו םירשע ןב : גרב .םהרבא
 הרושק הכוראו הרוחש הבינע ,ושובלב רודה . ןתשפ-תורעש לש
 ,ונוראוצב

 תולוחכ היניעש ,הנידנולב ,םירשע תב :גרובצניג הוח

 ,ץיק תלמש השובל . תוקחוצו

 ררוחמו ןטק ןקז לעב ,רחרחש ,ששו םירשע ןב :ןמציו

 ,תצק 'םיזגורמ םיבצע-לעב , והצקב
 ששה בפ 5 חכו רטד

 7 י"ע 1907 תנשב ודולב הגושארה םעפב הגצוה וז הידמוק (*
 י"רימזה, לש םיקחשמה

 ו



 3 םלועה <-

 ,שלשו םירשע ןכ :ץישפיל

 ,הואנו תרחרהש ,הרשע-עבש וא הרשע-שש תב ;המט
 ,הינפ לע תידימת קוחצ-תב םע ,התרשמ : הנורג

 ,הז ןדיעב ,השרו :םוקמה

 : הניצסה

 תדטוע ינטיה ריקל הכומס .גרב םהרבא לצא הפי ודח
 . לושיבה -רדחל תלד -- הזח ריקה יתכריב . הדופר לזחבדתטמ .

 ,ןטק םירפס ןורא --- ןימימ .םיאורה ינפלש ריקב ,רדחה יתכריב
 . בוחרהה לא | תלד --- וירחאו ,ןבל  םינבל-רונת -- ולאמשמ
 -ןחלש דמוע תוגולחח לצא ; תונולח ינש -- ילאמשה ריקב
 +ברע תונפל .וביבס םידחא תואסכו וירישכמ םע הביתב

 :ןחלשה לע הריאמ הרונמה

 ,הטמה ןמ םידחא םידעצ לש קחומב דמע) גרב םהרבא

 לע ףוסבל הלוע ,אוהה ריקב היולתה השא-תנוטתב םירדצה לכמ לפתסמ|

 + (הנו"תה ידצב תוומסמ עוקתל ףיסומו ודיבש ןטקה שיטפה םע הטמה יבג

 .(ץוחח ןמ תלדב םיקפוד)

 םווששש גר ב

 !גרב ,אבט אברע (תלהוצ תסנכנ) גרובצנינ הוח

 .(לתוכב ודיבש ושיטפב תושיקנ המכ שיקמ) !היוח ,הא ,גרב

 ! אבטדאברע ! אבט-אברע

 ,גרב , תומירה םנחל אל םנמא !ךרבל הפ ךנה .הוח
 ....ךובזעיו ךילא םיאבה וטרחתי אמש תייה ארי- -ךלוק תא <
 ,םתס ,וכנא בהוא ;..הוח ,ןאכ  ןיא-הארי םוש .,ג רב ,

 ילא םיאבשכו ,יתיבב יתוא םירקבמ | ויהיש ,ילא םיאב ויהיש
 אל הז המל ,הוח ,יבש !בוט-המ יזא--בתוכ יניאש העשב

 שממ ינא בתוכ יניאש העשב ! םלשנו--רחא רמסמ :דוע %יבשה

 עוני ..!םישנאל קוקז ,קוקז יננהו---יכנא יח  ...םיחרואל ללפתמ
 והז -- ינא ,םירהה ןיב ידיחי םינשו םילבוי הר טסותרצ ל

 -- בתוב ינאשכ ,םנמא |! םישנא יל ובה !םישנא :זאמ ירבד

 ינוחינה .,,ימצע םע | ינוחינה יזא .,,ירמגל םירברה םינוש "יזא

 ! ידיחי .קר ,ידיחי

 !+ידיחי קר (הובה יוחא הוגה) :הוח

 לעונ +?השוע ינאש המ תא תעדויה !ידיחהי קר :גרב

 תא הלותו חתפמה תא ךכ רחא איצומ ,םינפבמ תלדה תא ינא
 .יתיבב ינניאש ןימאהו ,שיא ילא אובכ ;לוענמה יבג לע .תיטנולאה

 אל ושבעמ .,הלא לכ יל תילגש בוטדבוט !ךכ :הוח
 ול התפת ןה ,..אקוד בתכתש העשב םא-יכ ךתלרב קפוא

 :חתפא אל ,הוח ,ךל חתפא אל (תוניצרב) :ג רב
 ...ךל הנימאמ יניא ,יִא :הוח
 אלו יניעירפתש םושמ !אקוד ואל -- :בתוכ ינאשב :גר'ב

 ירש
 ,קתשאו תיוז-ןרקב ,ןאכ בציתא קר ינא :הוח
 !הוח ,חתפא אל ,התפא אל
 !%ומ :הוח
 .,.רתויב ךביארהל ךירצ אל הז רבד .(הכו .ןושלב) :גר ב

 ראבאו יננה ,דימת יתרוק לצב ךחיארל ,הוח ,ינא- חמש ,הֶא '
 !היהי יד  רבכ ושכע (הנורחאה םעפב ושיטפב שיקמ) - הז: תא ךל
 ,(ןחלשה לא שגנו ותטמ לעמ ץפוק)

 הנומת (ריקה לעש הנומתב תלכתפמו הטמה לא תשגנ) :הוח

 + תינק הפי

 ,הוח ,רוא .ךל אה (הוחל ריאמו .ודיל הוונמה תא לטונ) :גר ב
 ...לצב תוארל רשפא .יא

 ,.,לכה תא ,לכה תא ינא האור ,הרונמב ךרוצ ןיא :הוח
 : %גרב ,התא םג

 המ :גרב
 ,,. הֶאּור .ינא ,גרב ,הרונמה תא בשה :הוח
 הרונמה תא בישמ) --- ךילמ ןומזרי הנומתה לא ,הַא :גרב

 יריסה .(ךוב) !יכנא- קרו ,יכנא םג ! ךכ ,הוח ,ךכ ,(ןחלשה לא
 \ ...ךשאר לעמ ךחעבגמ תא ךכ ןיב אנ

 ?ךלצא שי ןימחו (תעבנמכ תוצוענה םיטחמה תא האיצומ) :הוח
 הוחל) !  הנורג  (לושיבהדרדח תלרל .ארוק) ,שיו שי :נרב

 ,,,הת הוסוכ יתש !הת םג היהיו ,הוח ,טעמ דוע (גרובצניג

 ,הנה םויה אבי ןמציו םג :הוח

 ?ןמציו (תצק ךחממ) :גרב

 ?גרב ,תכחג אק יאמ לע :הוח
 תא הידימ חקול) ...הוח ,הוח ,יִא (לק קוחש ךותמ) :גר ב

 ..,?ןמציו םג (ודיב הבבופו הריסהש התעבגמ

 ,(תלדה לצא המוקמ לע תראשנו ,לושיבה רדחמ האב) :הנורג
 ,הנורג ,ןימח | ונל יניכה (םיקחוצ םינפב ,הנורג לא) :ג ר ב

 לא : ףוסבל הנופ .הוח לש התעבגמ תא וידיב ךכ ןיב עונמ) <, ןימח
 + הוח ,ךבל תא ידעסת םגש רשפא (הנווחאה

 ! ךדימ יתעבגמ תא ,גרב ,חנה (הרוצע הזגר ךותמ) :הוח
 ,םידחא םיכעכ םג ונל .יאיבה (הנורגל ,עמוש וגיאכ) :גר ב

 .+, הנורג

 .(היתפש לע לק קוחשב וירבדל תעמוש) :הנורג

 !יתעבנמ תא ,גרב ,חנה (יולג פעכ ךותמ) :הוח

 תוא עבצאב הל ןתונ) !םיִכעְכו ןימח :ןכבו .(הנורגל) :גר ב
 . (תאצל

 . (לושיבה-רדחל תאצוי) :הנורג

 .(ןטקה םירפסה-ןורא לע התעבגמ תא חינט) :ג רב

 %נגרב ,התא םנ ,הֶא (הפעב ךןתמ עגר וב תלכתפמ) :הוח

 +תא תלאוש הז תורוא לע (הנומתה לע ודיב הארמ) :גר ב
 %- רב ה ה
 םייחחש המ  בהואו--,יח ,יח. ינא :יתרמא רבכ :גרב

 םניא םייחה !אוה ךחגמ אל םאה ,ההיכ .. . יליבשב םירצוי
 --- ויאורב תא לדגמו לכ יניעל רילומ עבמה ,םיארובו םישָיבתמ
 %וירוצי תא תוזחל יניע אלמ חקפא אלו .שובא םאה ,ינאו

 טעמ ליפשמ) היביספ ילגרל ע רוכ ינא (יול גב הנומתב .לכתסמ)
 ינא ירה הז לכב ...האור םדא ןיאשכ הקשונו (ולוק תא
 תא ףילחהל אלש שקבמ ינא ,הוח ,ךהוא !קודא ירסומ
 +הככ לע ינתחיטבמ תא ...יאנקב קודאה

 !החיטבמ :הוח
 .ךל ןח-ןח :גרב
 + הלילחו םח ףי ל ח א םאו :הוח
 יניא .,,!ילילפ ןוע ,הוח ,ילילפ ןוע היהי הז :גרב

 קורא םא יכ ינניאש העשב יאנק רסומ-לעבל ינובשחיש הצור
 | רבלב

 הנה ..,דבלב קורא .,.קודא (ותוא הקחמ) ,הוח
 ? רהרהמ התא \המ לע ,גרב ,םירוהרהב תעקש

 ךירנייה ,הנייה :היח ,הזב (ויתובשחממ ררועתט) ,גר ב

 ראשהל היה .לכי ולש "םירישה-ריש, תא בתכש י"פעא ,הנייה
 ,םירישה-ריש %תא הניבמה .,,קו ד א רפומ ד לע ב וימי לכ

 הילעמ טשופ ,השא לש היח היונ .אוה לטונ 0%
 ,רש = ,יפויה  ימורעמ לע ,ללהה תא הילע .רמוגו .היתולמש .תא

, 



 ,ךל יראת ,םיזורחב היתודומח לכ תא הנומ ,הירבא לכ לע
 (םיזורחב ,הוח

 אלא -- ירסומ : ,ירקדק רע  ילגר ףכמ רפומ-לעב | יננה
 םולח והז אל םאה ! יפוי יוא ,יפוי .,יפוי ל ,יונ ל ינא אמצש
 ינירהו  ,יניעל .הנש  ןתונ יניא בוש ץיקה אובישמ 4 ייח לכ
 ירהז תאו רקב לכ תרמשאב החירזוה ידעצ הא .רמוש
 תיש א ר בדיש עמ ירופס םג (שגרתמ) :..ברע תונפל העי קש ה
 שחנה אישה | תערה-ץע ירפמ לכאל אל : ירמגל ילצא םינוש
 ,..!הנאתה-ילעמ הרוגח הל רפתל אלא הוח תא
 הלמש לב ,הניתא תא ,ומעל ותלילא תא בצהח םאידיפ
 לע .בל-תמושתב .טיבפו ותטמ לצא בציתמ) ...1איהש ומ כ ,הרועל

 הלמ יהו --- הרטסבלא + הסכא הז ראוצ םאה (הנומתה ינפ
 !תאז לכב הרטסבלא והזש אלא ,הנשונ

 .גרב ,תמא ,תמא (ןֶחלשה לא הכומפ ,ויווחאמ תדמוע) :הוח

 ,ןבל הזח הסולב ךותב אלכאה (םווק רטעש ומכ) גרב
 --םימפק-הוה %ה] ריעצו הפי

 -ריש תא ושכע ארקל .ךתעדב שיש יאדו ,גרב ,הוח
 : ? -- הנייה לש םירישה

 ! היולת וז .הנומת  אהת יבכשמל  לעמ (הוחל הנופ) גר ב
 ,הוח ,ימעמ תא הכלוהשכ .,, רימת :יניע  דגנל וז יפוידתב אהה
 --דומלג הפ ראשנ יניא

 + בתוכ .התאשכו ,הרוח
 הא האורה (הגומתה לע הארמ) [ הינפ תא טילמ \ נא ,םיריב

 +וללה םיניעה תא
 . תויח ומכ ,ה יח

 ו!אהא ,גרב

 +ןסכמ ךנהו ,הוח

 תניחבב ינירה ,בתוכ ינאש העשב .,,! בתוכ יגאשב .גר ב

 ,תושדח ..,.םישדח תומלועו םישרח  םייח .ינא ארוב ,ר'צוי
 םישרופ םימלשנ אל  םיאורב ,םירוצי-יללוע !ארוב ינא .תישדח
 םיללפתמ ,םיננחתמ םה ירהו .רינה תונוילג לעמ םהיפכ תא ילא-

 ידימ םתינהל יל | הלילח --- ינאו -- !ונללכש !ונמילשה = :יל
 -ףרה ,עגרל ףא יתער הא םהמ .חיסהל יאשר יניא ,עצמאב
 ...וברחנ םיבר הומלועו -- .םהמ 'יתשרפ .םא" ןוע

 ךורדל .אריא האלהו םויהמ !םויא הפ ..,יוא --יוא ,הוח
 ... ךתיב ףס' לע ,

 ינירה ,אברהא |; ירבד תא  תוניבה  ךכ אל ,יא ,גרב
 הדמב ,אברדא ,הת םג היהיו טעמ רוע ..,יאובתש ,הוח ,ךשקבמ
 ,..יתוא םיעירפמ הטה הרמ התואב ,םישנאב ךרצ יל שיש וז
 וז ,הריצידתעשב הל קוקז ךכדלכ ןמאהש המש נ ה - תו לש וז
 אוה אלמ םלוע -- ,שיא"שיא ,.,ינממ תקלתפמ המשנה-תולש
 ,שפנ"ןויושב וילא םחיתהל יל רשפא יאו (הוחל רתוי ברק) יליבשב
 4 הוח+

 --(תרדוח ןיעב וב תלכתפמו ,האסכמ הכובב טעמ הטק) הוח

 ,יערל תנב אל :,יא ,יא -- הז המל +תמק הז המל ,גרב |
 ,תומלוע יל רצוי ינא !רצוי ינירה ,בתוכ ינאש העשב ...הוח

 : םלוע רוע ךל ירה ,ימ ילא .אובכו  ,המלועו -- הריצי. ,הריצי
 ןמאה וז השולקו הרצ הריפפומטאב .,דחא רודמב תומלוע .ינש

 רוע ול ןיא .. הנכס תקזחב אצמנ והירה .,םהינש ןיב רמועה
 סחיתמו ,ותרוציל :ולכ \ רוסמ וניא  ,רמולכ .,שפנה-תריסמ .התוא |

 ..ינשה םלועהל ,וחרואל םנ תורירקב
 ... ךתעד ףוסל יתדרי התע ךא  ,גרב ,בוט המ .הוח

 ,ךהיבב .ךרקבל תרשכומ רתויה העשהש תרמול ינא ךירבדמ הנהו =
 -.רצוי ףנהש העשכ ,ונייה ,בתוכ ההאש העשה איה

. ₪ 

, , 

 פכב ..םה גזמ-לעב היה דמחמ !אלו אל ,גרב
 -  ובשומ"םוקמ תא וע ,ומלוע תא ארבל ותעש העיגהשכ תאו
 " תא לבח ןומישיה הממר ךוהב .רברמב .., הרבדמה וינפ םשו
 ! ןרוקה םע ,ובושי לא רזח ,המילשהש .ירחא ,זא קר ;ו תרות
 --,םחה וגזמ םעו

 --ןווקה םע .הוח
 וכ ספוח ליחההשכ = ןיגויד  .!םחה וגזמ םעו גרב

 < ךותל סנכהה ומצע אוהו ,תופיה ויתוריטה תא בזע שרח ןויער
 ' םע הפורטסטקהו !תיכח .ךותל ,הוח ,ךמצעב יעיגה ,תיבח
 = ןמזזםרוק ,והשעמב ידמ רתוי = היה .רהמנ  ,הז השמ !%הש מ
 הוב ןוכמ ינירה ,תוחולה : רמוא ינאשכ --,תוחו לה םע דרי
 ',הז ,תוחולה ויה םישרח -- ,,וילאידיאל ,וחור-ידליל
 " םישדח םיש דח ,הגרע ושקתה אלו ןמאה ירי תחתמ ואצי התע
 ללכשמ יתלבו ךר ,ויחש-היב תחתמ וצבצב הפי םיעצקוהמ יתלבו

 לארשי תונב תא ותוארבו רהה לעמ יתדרב יהיו ...ולעפ היה ולכ

 היחש בהוה לנע ביבס תולוחמב הואצוי תוטשוקמהו תופיה
 םטמשו ויחש-תיבל תחתמש ויתומלוע תא חכש ,המחה רואב ץצונ
 ,ויתועורז .ןיבמ

 +םח גומ-לעב היהש יארו ,השמ םג ,הוח
 !יארוב !יארוב ,גרב
 םישורפה תורינב תניעמו ןחלשה יבג לע תצק תנחונ) !או .הוח

 + המדרבד בתוכ .ךנה (וילע

 -- רצוי, ינא (קוחומ) גר ב

 (יאשחב המצעל הל הארוק איה) ...תומלוע .הוח

 (הקפפה)

 (אבי רוע)

 0 ו
4 

, 

 הָיָפּופולַפה תודוסי
 לש

 ולה תרוהיבר
 ב

 ..קרמינ דוד ר"ר .רפ

 .ירןופה רֶפַפ לש ּורָטָשִמו יֶזַכרמַה ורקְחמ
 םחואמ םילפונ םניא לוריבג תכישימ | םידוהיה יפוסולפ

 יא לבא ,תודח אה ןויער תמעטהל עגונב הידעס תבישימש
 - לש ורוחי תא .רמולכ ,דרחיה  ןויער- תא ןנגסל םהל רשפא
 . יהירעס הבישיבש טלחומה ןבומה ותואב ,םתס תואיצמב הולא

 ..תובישיה יתש ןה  תוקולח הבש ,ילויהה תרות הזב 4 תערכמ

 < מוחה = ,ילויההש. ,ןויערה הא הקיחרמ הידעס תבישי :, ולאה

 . אלא ,ומצע הולאל הזב המודו ,אוה  יחצנו  ןומדק ,ןושארה

 = /ןויערה ותוא---הרוצה דוסי אוה אוהש ,הזב וילע הלוע .הולאש

 .הרוזה יפל = .לוריבג .תבישי לש היפוסולפה לכ רוסי אוהש
 , תואיצמל עגונב הולא ןיבו ןושארה 'רמוחה ןיב קוליח .ןיא .תאזה
 , םיקומע רתויה םישרשה םהש ,הזב םה םיוש םהינש .םתס

 שתו ,ימשגה שרושה אוה ,רמחה ,דחאה ,תואיצמה לש

 'הלע .הולא לש  יתואיצמש אלא = ,ינחורה שרושה אוה ,הולא
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 הז .רמחה לש ותואיצמ לע ,התגרדמב ,התוכיאב
 :רמולכ ,לעופב אלו ,חכ ב תואיצמ אלא ולשמ ול ןיא ןורחאה

 יולג ידיל .האבה תואיצמ ול ןיא תוכיא םוש ילב םתס  רמוחה
 אוה ,וב תפפות הרכההש המ לכ יכ ,תישוח הרכה ידו לע
 ןונכ ,תוימכה) ויתויוכואממ .תחא ,רמחה ראות ,חרכהב הרוש |

 ,(םהב אצויכו םעטהו ןוגה ןונכ .תויכיאה וא ,רועישהו תינבתה
 תואיצמ לש הרקיע לכש רחאמו ,רמחה לש ו תו אי יצ מ אל לבא

 רמחהש ירה ,תרכמ שפנב היולג אלא וניא יתמאה הנבומ
 תואיצמ אלא ,לעופב תילאיר | תואיצמ ול ןיא ומצעל אוהשב
 תישממה | תואיצמה לובנב םנכיל אוה ן כ ומ ש .רמולב ,חכב
 שפנב יולג יריל אבל ותוא הרושכמה ,הרוצה רוא וילע תור

 ,תואיצמה לש ינחורה השרשמ עבינ הרוצה רואש רחאמו : . תרכמ
 ,תיתמאה תואיצמה איה הולא לש | ותואיצמש ירה  ,הולאמ.
 לע הולא תואיצמ לש ההלעמ איה וז ,לעופב תואיצמה

 . רמחה תואיצמ <
 וטלמנ רבכתאזה הקרה הנחבהה ירי לע יכ םא הנהו

 ,תואיצמה שרושב הסנ תוינש מ לוריבג לש ותעיסמ םיפוסולפה =
 יאדובו ,תואיצמה שרושב תוינש המה ם ייחינ מ ףוס ףוס אלה
 וכרמ תא ןיעזעזמ םה וז םתרות ידי לעש ,םהיניעמ םלענ אל"
 דועב יכ  ,הרוקמו תודהיה לש הרופי ,תודחאה תרוה לש רבוכה
 שרשה אוה הולאש ,אוה תיתמאה תודחאה לש טושפה הנבומש

 תושעל המה םיחרכומ הלאה םיפוסולפה ,תואיצמה לש ידיחיה =
 תואיצמב תודיחיה ןמ הזכרמ תא ריבעהלו תודחאה תרותל שו רפ
 אלה יכ ,תואיצמה לש היתולוגס מ תחאב תוריחיל םחס

 : תוקדה תונחבההו םיקומעה םישורפה לכמ הלועה ללכה אוה הז
 דוסיח אוה הזב ול ףתוש ,תו אי צ מ ב ידיחייניא הולא

 רבדב תאזה הבישיה יפיסוליפ ושיגרה תמאבו . ילויהה  ,ירמחה |
 לע ויה םיפונאש םושמ קרו ,דואמ מהילע השק היהו ל
 החוא ולג בור יפ לעו .וז םתעד תא ולג תיפוסולפה םתרבס יפ 5

 אלפתנ אל . םילגמ םהש הממ רתוי םיסכמה | ,םיזמרו םילשמב
 אלמל ,הבר .תולדתשה םילדתשמ םהש ,ונחנא םיאצומ םא ,אופא

 תונורתי המכ ןכ םג הל שי םתרותש ,םתוארהב הז םנורסח תא .
 .סהידגנתמ לש וז לע

 תובישיה יתש ןיבש תערכמ רתויהו הקומע רתויה תקולחמה | =
 תבישי לש התער יפל ,הולאה-גשומ רבד לעש וז איה ולאה
 התעד יפלש דועב ,תואיצ מה ש רוש  אוה הולא הידעס

 ,תווהתהה שרוש אלא וניא הולא לוריבג .תבישו לש
 תבס  ,הרוצ ומשפו הרוצ ושבלב רמחה לע םירבועה .םייונשה
 וצרשכ ןכ לעו ,םיניבה ימי לש םיפוסולפה .ןושלב רספההו היוחה |

 -ולפה םדוסי לש ונורתי תא תוארהל לוריבג תבושימ םיפוסולפה
 שרוש לש ונכת תא רישעהל ולדתשה ,םהלש הולאה"נשומ  ,יפופ

 םיפוסולפה םחואו ימצעב לוריבג . דספההו היוהה תבס ,הָרוצה

 םישדחה םינוטלפאה .תרות תא ירמגל הזב ולבק וירחא .וכלהש
 הובג .לעמ הובג ,תומלוע יבג לע תומלוע םיינחור  תומלוע :ונגו

 ותלועפ תא הזב רישעהל ידכ ,וטסירא לש יזיפטמה ודוסו לע =
 לש יעבטה רמחב וקפתסה אל המה הרוצה שרוש ' ,הולא לש \

 ותווהתהו ותואיצמ תא וביחרהו ,שחומה לוכגב רוגסה וטסירא
 הזב ררגנ אל יולה הרוהי .םיבגשנו םילענ  םינוילע = תומלועב =
 אוה לבא ,םינוילע םייזיפטמ תומלוע הנוב הניאו לוריכנ ירחא ָ
 ם לוע ןינב ידי לע הרוצה שרוש לש והלועפ חכ תא רושעמ =
 סורהל ילכמ ,וטסירא לש יזיפממה ודוסי לע רישע ירוט פה <

 ,ולש יעבטה רמחה ילובגל .ץוחמ לא
 םיפתושמה \ םינמיסה .דחא איה תאזה \ תולדהשהה | ,ןכא

 ןמיסה הניא לבא ,יולה .לש וזו לוריבנ לש .וז ,תוטישה יתשל |

 קו

 םא ,יולה תטיש לש הנינבו .הרורפ לכ ,ןהל ףתושמה ירחיה
 לכ. ,םינוציח םינמיסב קר וניניע תא ההע-תעל ינחנא םינתונ
 העפשהה לע אוה דיעמ ירזוכה רפסבש האצרהה לש הנונגס
 לש םויפוסולפה ויתונויער תוחתפתה לע לוריבג עיפשהש הלורגה
 תיתורפסה ותרוצ םגש ,רבדה יולגש אלא רוע אלו ,יולה
 ותרוצ לע עירכמ ןפואב העיפשה "םייח רוקמ, רפסה לש

 ,הלאשה ןפוא ,חוכו יפ לע האצרהה : ירזוכה 'ופס לש תיתורפסה
 דיתע ןנורתפש .תולאשב עוננל גהנמה  ,רקחמל רקחממ גולרה
 רקחמהב ןתמהו אשמה קספה ; ךכ רחאל החדנ | תויהל אוה
 םירקחמבו אלמ רתוי רואבב םיניכמ םירקחמב קוסעל ידכ ,ירקעה
 קר ראבתהל תודיתעה תוחנה רוסי לע ןינב ; םמצע םיישארה
 הרוחהו ,היולג רתוי .תוחתפתה ידיל האצרהה עיגתשכ .,ךכ רחאל
 הלחתהה ; תאוה הרמה תבסב האבה ,ורמאנ רבכש םירבר לע
 ; ןתמהו אשמה לכ ףוסב קר רתפהל לוכי וניאש ישארה רקחמב
 :ינכרמה רקחמה רמולכ ,בושח רתויה ינוציחה ןמיפה הנורחאלו
 אוהשכ םג לז לכ -- הלאה םיפוסולפה ינשל ףהושמה ומצעל

 העפשה .אוה עפשומ יולהש ,רבדב קפס םוש חינמ וניא ,ומצעל
 . לוריבגמ הבר

 ףתושמ יזכרמה רקחמהש ,אוה בושח רתויה ןמיסה ,רומאכ
 אלו ,שדח ןונגפ .הוה רקחמה תא ןנגסמ יולה .  םהינשל איה
 לבא ,לוריבג לש הזמ ירמגל הנוש ןפואב ורהופ אוהש אלא רוע
 וכותמש = ,ומצע יזיפטמה דוסיה ותוא ךותמ ותוא  רתופ אוה
 דחא אוה יולה ,הזה קומעה רקחמה תא רותפל לוריבג הסנ
 תרגפמב .םהיתיטיש תא  םיעיצמה ,םידוהיה םיפוסוליפה .םתואמ
 םידיתע ונחנא רחא םוקמב .םיראתה רבד לע רקחמה
 "תירוטסהה הרבועה לש הלודנה התיבישח תא רואב רתיב תוארהל
 םהירפס תא ודסי תובישיה יתשב לארשי יפוסולפ המבש ,היזוורפסה
 ןייענ יזכרמ "ףוטומ, תניחבב םיראתה רקחמ לע םיישארה םייפוסולפה
 500,495 ,0'4938,490,429 ָעיפֶאואליהפ ןעשידיא רער ץטכישענ ירפסב

 רקיע ,בגא ךרדב אלא וז הלאשב םש יתקסע אל ןבומכ ,רועו
 ךלוהה - ,הז ירפס לש ינשה ךרכב אוה הזה ןינעה לש ומוקמ
 יולה םגש ,תוארהל ונל יד ןאכ .(בורקב רואל אציו םפדנו
 אלא וניא .ירזוכה רפס לש יזכרמה רקחמהשו ,םהמ רחא אוה
 תדוקנ ,יתורפסה עינמה ,ףיטומה םג אוה הזה רקחמהו ,םיראתה ר"ע
 ,ירזוכה רפס לש ימינפה ורורסב היצזילטסרקה

 ליחתמ ,םירווכה ךלמ םע הכותהל םנכנה ,ףופולפה
 םינושארה וירבד ,םיראתה רקחמב ותבושת תישארב ,ףכית
 וקוחירו היהיש םחי לכ .לע םיהלא לש ותולעתה תא םימיעטמ
 לב לע הולא .לש .ותולעתה ,אצמנ לכמ ללכבו ,םראה ןמ
 לש קומע 'רתויה .הרוקמ איה ותלוז רחא אצמנ הזיאל .תוסחיתה
 "ותש .רוחיבו .המשב רברמ ףוסולפהש תיפוסולפה הפקשהה לכ
 הפקשההל יולה לש ותודגנתה תזכרתמ ןהבש ,תוישארה תולאשה
 ' < םיפוסולפה תטישב ןה תוכתחנ ,החגשהו האירב תולאש ,תיפוסולפה
 ינפמ ,האירבה תרוה תא םיקיחרמ םיפוסולפה .הזה אצומה ךיתמ
 אצמנ הויאל "ךפהתמ פחי, ידיל הולא תא האיבמ תאזה הרותהש
 ןינע הזיא וא ארבנו ארוב לש הז אוה פחיה םא הזב קוליח ןיאו ,ותלוז
 יכ .אוה ךפהתמ סחי ארבנו ארוב לש םחיה םגש ירחא ,רחא
 ארובל רשפא יא םג ךכ ,ארוב ילב ארבנל רשפא יאש םשכ
 :ונטמ = ץוח אצמנ .הזיאב .אוה יולת הולאש ןפואב ,ארבנ ילב
 ןיע) האירבה .תרות ילעב .תער יפל בושח רתויה וראתל עגונב
 ליגרה הנבומב האירבה תרות םוקמב .('ג ,ג"יפ .ב"ח י'נומ םג
 תבישימ  םייאשמה לש האירבה גשומ תא ףוסולפה  עיצמ
 תרות לש התרגסמב תוליצאה תרות ,םישרחה םינוטלפאה
 איה איה תוליצאה .תרותש | ,אוה עודי .(א ,'א  םילגלגה
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 ךיתמ וילא עגה ןימולפש :,יזיפטמה הנבומב םחיה תלאש ןורתפ
 תניחבב הולא תא גישהל ,תרכהה ןמ טמתשהל ותולרתשה
 ;ארבנ תניחבב ותלוז אצמג הזיאל ךפהתמ סחיב דמוע ארוב
 אלא תודחאה תא ליצה אל וז ותרותבש ,ונממ םלענ םנמאו
 ,הולא ךותמ רמחה תולצאתה יכ ,תוטיש פה לש הנובשח לע
 ימינפ יובר איה .תביחמ ,הלוכ תואיצמה לכ לש ינחורה השרש
 התיה תוליצאה תרותבש תאזה הריתפהו ,שממ הולא םצע ךותב
 הרותהל םתודגנתהב םירוהיה םיפוסולפה יריב חילצמ ןיז .ילכל
 406,894,167,181 'ע רכמה ירפסב הוה ןינעה לע ןיע) תאוה
 .(ךליאו 538 'ע דוחיבו

 סחיה .רקחמ ךותמ חוכוה תא ליחתמ יולה יכ םא הנהו
 תא םגו ובש יזיפטמה רקחמה תא ףיקמה ,יללכ רתויה ונבומב
 המב םהילע רומעל וגחנא םידיתע  רשא ,וינוג לכב יהסומה
 םהילע רומעל ינחנא םידיתעש םישרחה וונוג דבלמ) אוביש
 וננויע תא ללכ ךשומ אוה ךיא תאז לכב ,(ינומימ לש ותטישב

 היה יזיפטמה ונבימב םחיה רקחמ .רקחמה לש הז ונבומל '
 והטיש לכב םגו ,הידעס לש ותטישב םיראתה תרוה לש .הזכרמ
 רקחמ רמולכ ,הזה רקחמה תא האור יולה םלואו .לוריבג לש
 םחיה רקחמב אלא קסוע וניאו ,רתפנ ולאכ ,יזיפטמה םחוה
 ,חוכוה לכ לש ואצומל ותוא השוע אוה ןכ לע רשא ,ירסומה
 ןיבו םאלפאהו תורצנה תודיסי ןיבש הריתפה וא ריכזמ ירזוכה
 איה האוכנ :יכ) האובנו האירב םירקעה .םיפוסולפה תורוסי
 גשומ תא ירמגל םה םירתוס (החגשהה לש ףיקמ רתויה אטבמה
 באה תא םג המבה לע יגיצה ירחאו ,םיפוסולפה לש הולאה
 ,ותנומא איה המ ,ירזוכה תלאש לע ותבושתב רשא ירצונה
 ,('הו 'ד) םיישעמו  םייזיפטמ םיראת המכו המכ ןנגפמ .אוה
 טכחה התוא ןנגסש יפכ ,תינמלשומה הנומאה תרקבב יולה .סנכנ
 רמולכ ,ירסומה רקחמה לכ תא תללוכה תחא הלאשב ,יגמלשומה
 ינ ש ךוחיב םיעטמ ינמלשומה םכחה ,האובנבש סחיה .תלאשב
 ןושארה ןמ ןיע םיילע מ יולה לבא ,החגשהו האירב ,םירקע
 רקיעב לולכה סחיה,רקחמל עגונב קר הרוקה יבועב םנכנו
 ,םיהלאה רברב ותוא רשייל ןיצורש ימ : ירזוכה ול רמא, : האובנה
 -לא ם'לכי הללא ןיא םרו רש ב םע רבדמ םיהלאה יכ
 ,םימסרופמ םירבד ולצא ררבל ךירצ ,הז קיחרמ אוהו ,(רשב
 החונ תעדה ןיא :ירווכה רמא, .(ר ,'א, ... םהל החרמ ןיאש
 לצתמ האלאלא ןא) םרו רשב םע הרבח ארובל שיש  ,תורוהל
 ח"פו ח"ס םש םג ןיע ,'ח םש), ., , תפומב םא יכ ,(רשבלאב
 וזכרמב ורימעי יולהש ,רקחמה אוה הז .(דועו א"נ ,ב"ו ושארב
 םחיה רקחמ לכ תא תללוכה ,תאזה הלאשה ,אבה חוכוה לכ לש
 ,חוכיה לכ אצומ איהש םשכ ,ירפומה םלועה ררס גשומב לפוקמה
 לכב תוכוח לכ ךשמב הזה בושחה המוקממ תיחדנ הניא .ןכ
 ונורתפו הזה רקחמה רבד לע ןהמו אשממ  ,תוכבוסמה וותויטנ
 רועב ,רפסה לש םינושארה וירמאמ תעבראב ירקעה ןינעה םה
 תוליצאה תטיש תרקבל דוסיה ןה חוכוה לכ ןמ תולועה תונקסמהש
 ,הפקשהה התוא תואיצממה הנה ןהו ,םייברעה םייאשמה לש"

 וינינע) תירסומה הריחבה רקחמ ןורתפל יולה אב הכותמ רשא
 ,6ישמחה רמאמה לש םיישארה |

 אוה ,הברדא ,יזיפטמה םחיה רקחמל רזוח וניא בוש יולה
 ,רשפאל ותלוז רחא אצמנ הזיאו הולא ןיב יזיפטמה סחיה תא חינמ
 האירבה גשומ דופי לע ירפומה םחיה רקחמב אלא קסוע וניאו

 תא ארב םיהלא :םירבדה ןבומ  .תאזה הפקשהה לע ספובמה |
 ,רמחב תורוצ רצ ,הרוצה רוסי תניחבב ,הולאש ,אוה- -םלועה
 יולת וניאו ומצעל יד יחצנ 'אצמנ אוה חכב .יתואיצמב .רשא
 , הולאב

 "תוחפה לכל ,פחיה רקחמ לש וינבומ ינש ןיב הנחבהה
 ימי ,םיינומדק  םימימ תכשמנו תכלוה ,תיביטקיבואה ההעפשהב
 * תאצוי םיאיבנה לש םלועה תנשהש ,ונחכוה רחא םוקמב . ארקמה
 תטלחומ  תוסחיתה םוש ילבמ  ,דיחיב תירטומ הפקשהמ איה
 פש תירסומה הפקשהה תאו לכבש םגו ,תיגולומסוקה הלאשהל
 לש ותוחתפתה ידי לע ,םלתשהל התיה הריתעו היוטנ םיאיבנה
 םלועה תגשהל ,תירסומה הפקשההב םולבה ,ינולומסוקה ןיערגה
 האירבה רקעש ,תאז םג  ונחכוה םשו .  תיגולומסוק-תירפומ
 הפוקתל דע רורב ןונגס לכק אלו יולג ידיל אב אל יכ םא
 תוארה תרוקנל ןמזה ךשמב היה ןכ יפ לע ףא ,ךרעב הרחיאמ
 פש םנונגסבו םיבושח רתויה תונויערה לש םתאצרהב תיזכרמה
 + (* הירקעו תודהיה תודוסי

 תורהיה לש החכהאב "רבחה, לש ותטיש תא ןיבנ הז ךותמ
 ,הז :ןינעב

0% 

 ,ץיבונועמש רוד

 תה ליו מ
 .תומישר

 .ןודרג .ד ,אל

/ 

 .הסדה
 רעפ ילאמשמו םירה::וממורתה :ינימימ . ידיחי ךררב .ותכלה

 ילב דרי רדוחו קד ,רחואמ שוקלמו םיננועמ ויה םימשה ,םיה
 העיגה תורשה לע ,לצה תעפשמ לפא ךפה םירהה קרקרי .ףרה
 םיסיסר ולפנ ןהילעמו ןהילעש ,בהז  היתוצווק תא ההובג המק
 תויברעו םינופח םייברע לש  םירוחשו םינבל םירדופ ,םיקירכמ
 םילמג .תחרואב יתלקתנ םימעפל .בתרמב וקיהבה הוח-תוהבג
 ילע וטיבה ,םירובגו םיצימא ,רבדמה ידומל .יתארקל תכלוהה
 ךלוהה הזרה ירוהיה תא .המרע יאלמ םיטבמב ודרמו .תונרקסב
 ועעונתה ,םירבב .תודפורמה תושברה ועעונתה .וכרד חטבל
 םיצימא .רברמה ירומל  ודנדנתה < ,ןהילא םירושקה תורורצה
 .שפנה ןוילכו תוכפתשה יאלמ ,םהיתולפת-פהיריש ורשו םירובגו
 .תדרל לרח אל םשגה

 לע תחא הבשומל ברע, תונפל יתעגח בערו ילוכ בוטר
 הפצרה לע  .ןטק  ןבא תיב ,ןושארה תיבל יתסנכנ .לילגה ןתפמ
 תא הררבו הפוזשו םינפ-תנידע ,שמחו םישלש תבכ השא הבשי
 ,העורקו הנשי הכימש לע םהענש ,םיטח לג ' ךוהמ תלפפה
 .לפוא יצח היה תיכב .קונית חנג הלצא הדמעש הסירעב
 םיבובומ .הרתפל לזרב יטוח תותשר םילשוחמ | ויהש תונולחב
 תא ימכש לעמ יריסהבו ,םולש יתרמא .םשגה ףפות םישותיו
 .התפה לצא רמעש ,ידיחיה ץעה לפפס לע חונל יתבשי ,ילימרת

 תונומזפב ונשיל הצמאתה השאה ,לפואה-יצחב חנג .קוניתה
 ןיאמ ,הערוה ירחא ,תולאשב ילא התנפ :ןוגנל ןוגנ ןיבו םינוש

 אבו טעמ רוע .,הקונית תא תצק עינהל ינתשקב ,ךלוה ינא ןאלו

 ?םלועה תפקשהו םייחה תפקשה,, ירמאמב ןיע הלאה םירכדה תגבהל (*

 ?םירקע, ירמאמבו ,(ג"פרת יוקרק . הדחוימ האצות) , א"י ךרכ "חלשה,ב
 םשש ,ו"פרת יושרו , ףסאיחא תאצוה ,"תודהיה רצוא, לש  "אמגודל תרבוח,ב

 + תוכיראב הלאה םירבדה וראבתנ



 רבא %תאזכ עמשנה .הנוכנ אל .דוע החוראהו ,הדשה ןמ השי
 תכומכ איה ןופאה הל הרקש םוימ ,ןורכזה  חכ  ירמנל "הל
 הרטנש וז ,הריכבה התבש ,ורובכל עודי רככ ןובנ .לא" ,ןוחטת =
 רותב ראשהל הצפחו תונייטצהב רפסה תיב תא הבורקה ריעב <
 .םישדח ינש ינפל 'הבוהצ תחרקמ התמ ,התדלומ תבשומב הרומ =

 ול רפסו השיא אבי םעמ רוע זהומ ודוככ עמש אל םנמואה =
 .רפסל חכ .ןיא רבכ הל = ,לכה*תא =

 קשמו םירפ ' תיעג העמשנ  םינבא רדג .תפקומה רצחב
 םואתפ הדער הריכה שא שפר וסטיב םידבכ םיפגמ .ןפוא
 ןקז .תורתכמ | תוקחוש םונפו .המוק לעב שיא .תכעוד .הליחתהו

 תא וריפה ירחא ,התיבה םנכנו החורל תלדה תא חתפ רוחש -
 וליאכ הבחרה וקוחצ-הב ,םולש יל ןתנ וינפ תא וצחרו ויפנמ
 תושמשהמ ושלגש :,םשגה תופט ,תיבב ררושה בצעה תא השרג
 יתשגרה .רתוי תוריהב םואתפ יל וארנ ןולחה לש תויכובה
 רחא עגר .ביבאה ימשג לש | הזילעה | תוזיזפה תא ןחליפנב
 תוביתנב הריאשהו קרבה תוריהמב הרבע הפלח וז השנלהו
 / ,סומכ רוא חרס ישפנ

 רככו םיליפ קרמ | ושיגה ןחלושה לאו  בלח .רנ .וקילדה
 ןיב לש רוח ,שולק רואו המח תעיקש םרוק היה דוע ,םחל >>

 םישמ  ילבמ ובסנ ינוע .רנה רוא םע  היבוברעב שמש םיברעה
 םאה ,הפצרה לע החורס התיהש ,הלבהו העורקה הכימשה לא
 ןולחה רעבו םימשה ורהטה םואתפ +תמ הזיא םש לטומ אל

 םיטחה תמרע יעופש ,תעקושה שמשה לש םד ביבש קירבה |
 ,הקיתש ךותמ ןחלשה לא ונבשי ,םוגע  ילילכח הגנב וריהוה
 הקופע הינשה הרישכ ,הסירעה תא תחא דיב העינה השאה.

 לע .חרואל .רפסל לוכי אוהו = ,תיבב הלעב תעכ ,ןכ .םחל תפב =
 ,ןכ :הרשע עבש +הסרהל ,הל! ויה םינש המכ * . הפדה רבד

 ,לארשי ץראל םתולעב .,הינאב הדלונ איה ,קוידב .תרכוז איה
 םלוא ,לכואו תוגונהו תובוטה ויניעב יל .ץרוק תיבה לעב

 .קתוש אוה עודמ ,ןיבהל הלוכי הניא .קפאתהל הלוכי הניא םאה
 אלפ םאהו %קתוש אוה עורמ ,הסרה רבד לע לאוש חרואה םא
 ןה שיא ,םיהלא ךאלמ היה הז ןה +הילע םילאוש לכהש ,אוח
 .הבוהצה תחדקה רחפמ הרומ רוחב וז הבשומב עקתשהל ץפח אל
 וז הבשומב :תחאב איה .ךא ,תורחא תורשמ ועיצה הל םג" ןה
 .הרומ ילב ראשהל הלוכי הבשומה ןיא ;תומחו היחת הבו הדלונ
 לוכי היה ימו .השרי אבא לש ותונשקע תא % הזל ודובכ .ריגיהמ
 ...התיה םיהלא ךאלמ ןה .הינפב .רומעל

 .הלילה ףקשנ תונולחה דעבמו תויוזב םיללצה ובעתה
 תסירע תא עעונתו תיוזב הבשי ,ןחלושה תא התקנ תיבה תלעב
 הרדוק הריש ןהיניבמ .הננהסה : טאלבו | וענ היתפש = ,קוניתה
 החנצ תחפטמה ,תמלא האחמו םיעוגעג  .יתאלמ ,הממוקהמו
 .היתופתכ לע ודקר תורוחשה תוכוראה היתורעשו ,השאר לעמ
 .רוחב םלענו לספסה תחתמ גלר ,ףצפצ רככע

 ,םינושמ םיללצ ןחלושה לע דיקרתו הזופ רנה תבהלש
 ילב הצרא לפנו םשאר זתוה ןחלושה בוכרכ 'לא  םעיגה .ידמ
 םשארו ,םתומרקל ובושי םיללצהו ,תבהלשה עגרל ןטקת ךא .ןואש
 ,ונינש תעכ ונבשי םיטחה תמרע לא  ,ויחו םהילע תינש םשוי
 רכעל .םיעגרל לכתפמו שחלב רבדמ אוה .תיבה לעבו נא
 דעו ,ארוגה ןוסאה ירחא התעדמ האצי אלש טעמכ וז ,ותשא
 ,וזכ הנינפ + רבדי המו רמאי המ . םער תמולהכ הנדוע םויה"

 הלכש בוט תא ,הנח תאו היפי תא רעשל לכוי ימ ,.,וזכ .הננפ =
 הנחכו הנהכ יכ ,אוה עדוי ...רבג .אוה רבג לבא + הבל ןוע תאו =

 ...הסדה  ,הסדה ,יוה ..,הבשומה. תא תיבבופה תוצבה ולכא
 הבפה השאה ,ררחה לש ילולפאה ללחב תטבלתמ החנאה
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 להבנכ וינפ תא שבכ שיאה ,הנוננ תא הקיספהו השאר תא
 , םיקתרמב תבבימ הליל .רופצ .םלכנו

 הנידעו ההובג .התיה איה ,הסדה תא יתיאר הלילב
 "!הרומ ילב ראשהל הלוכי הניא הבשומה ןה, :לולצו ךר הלוקו
 ודבא ותוצקש בחר ,בחר הדשב םיטה תמרע לע הבשי איה
 לע וחטתשהו וכבאתה תוצבהמ ולע םיבש םידא .לודנה םיב
 ,וקחש תלכת היניע ךא  .תובוהזה . היתוציוקב וכבהפהו הדשה
 אמא -- :הקחשו הילע הקפרתה ,הל הקשנו המא לע הטיבה
 אל םידאה ןה יכבה המל ,השפטה ילש אמא ,הרקיה ילש
 .י.הרשב תחמוצ תלובש ,תלובש קר יכנא ןה ,ער יל תושעל ולכוי

 ףסכ קבא-רומע  ,יינריעה  הריצ לע הבבוסב תלדה ןואש
 תיבה לעב .רקה רפאה קיהבה הריכה לע .ררחה ללהב ףחר
 שובלל יתרהמ ,ותדיבעל תאצל ןנוכתה רבכ םידבכה ויפגמב לוענ
 םהיתונספ ךא ,לפרע םיפוטע ויה דוע םירהה ,ותא אצאו ידגב תא
 הליחתה םינבא המוח תפקומה הנטקה הבשומה .ומידאה רבכ
 ואב שפנ יצימא םישנא ;רדוב רצבמב יל התמדנ . תררועתמ
 םירומח וענ ,תורפו םירוש ועג  .והונבו בטקה תוצב םע םחלהל
 ןוליק קרש ,ךרדה םא לע הבוזע השרחמ הקירבה , םיסוס ולהצו
 םיבשעב םיסוכמ ,ןשונ ןשי רצבמ ידירש וארנ קוחרמ , ראבה
 ,תומררנ תומרש וערתשה קחרה ,קחרה .לטב םילבומה םיחרפו
 אוהשכו קחרמב וטבמ תא ץענ תיבה לעב .הליל יללטמ תופסכמ
 :ילא רמא הדשה עוסנל ןכומ ותלגעב רבכ בשוי

 אל ןה ,אבא, %םינורחאה הירבד ויה המ ערוי ךנה --
 *...ףוס ףוס ושביי תוצבה ןה ,הלאה תודשה תא בוזעת

 ,שערב המוקממ הקהנ הלגעהו ,םיסוסה דמצב קפר אוה
 רכעל ינפ תא יתונפהב ךא ,ינשה רבעל ,האלה יכרד יתישע ינא
 אל וינפ ,לוכשה באה לש : קזחה ופרע תא דוע יתיאר -הבשומה

 רחשה תארקל .וקחשש ,בהזה תורשל םיבסומ ויה םה ,וארנ
 ...בטקה תוצב תרגסמ ךותמ

 .םיעּוגעג
 ילגנא הבורב ןיוזמ ןרח ירהמ יאודיבה .הקתש הרובחה

 לכתפהו הבורמ האנהב ותרטקמ תא ריטקה השדח תילטב טשוקמו
 לע ךבס ןקזה יברעה .וידי לע רשא עקעקה תבותכב ןועב
 'ףרה ילב עינה תופחיה וילגר תאו ודיב קיזחהש הישמשב ושאר
 ויתוקיפרל בל המש .אל הרוחשה הסופה ךא ,הסיסה ידצ ינשל
 לתפתנ רצה ליבשה ,הרה הלועה ךרדב טאלב להנתהל ףסותו
 ,םימה ןמ תינש הלועו םירהה יגלפב םיעגרל קחמנ ,םינבא ןיב
 תוסרפהמ ףטפטל םיעגר הזיא דוע | םיפיסומ .םיקירבמ  םיפטנ
 םינבאהמ םינינפ תימהבה תיבצוח וליאכ המדנו ,םימה ןמ וקחנש
 , העקבב תרנכה הצבר םיזיירומ םירה .תמיח תפקימ  .תורוחשה
 ,ןידנרמזא תרעקב | ילולפא בהו יוקשכ | ,םינרק תפצומו הולש
 םירהצ תממד .לודגה םימה הוקמל לעמ ואשנ ףנכ-תונבל םירפצ
 ותלכ לא תפצל עסנש הירבטמ ןתחה רוחכה .לכה תא הפקת
 דחא רצל תודרומ וילגו יתששכ ורומח לע בשי חספה ימיל

 | ,ילגר .ךלה םיפתכ | בחרו המוק הבג יתפצ ,(* רכומה .םנמנו
 םלעה.םע החישה ירחא ,תובשחמב עוקש ,הריישה לכל ףסאמכ
 ותדובעב ושפנ הצק .םתהל תכלל טילחהש טעמכ הקירמאמ בשש
 רוחבה ותוא ,השפורמה הפצב הברח תפ +לומנה המו .השקה
 ןיבמ שרח ןנכו תינברפ הדרפ לע ינימיל בכר הקירמאמ בשש
 םלוא ,הרבכה ךררה יפלכו ותמהב יפלכ םיפודג ירבד ויתפש

 . םכרדכ םתוא .הולמו םיעסונל ויתוטהב תא ריכשמה--רכומ (*



 ,יאקירמאה רוחבה | תא זיגרהל =

 שאר לע רשא ףסכה תרטעמ עגה ףא | ריסה 0% ויניע .תא
 רשע .ןומרתה תא ,ותוא האר אל רשא םינש רשע הז ,ןומרחה
 .רכנב ההש תופוצר .םינש

 בע ףא ..ראמ .קיצה םהה .רתויו רתוי השק ההשענ ךררה
 שגרוה אל 'לק .עוועז ףא ,םיחצה תלכתה ימשב התארנ אל הנטק
 םירה ינלפ ,םינבא  תונורע ןיב .ומהו וקשקש םינלפ קר ,ריואב
 ,םיקיפאה לע תונחיג ירש תומהב . םינאוס .ביבא יקיפא ,םירוהט
 תילט שובל ןטקה העורהשכ ,םיכזה םימה תא אמצב תותוש
 .םימשה לא טיבמו םינבא עצמ לע ןדקרפ ול בכוש הכורא
 ,תוניעמה רי לע םעפב םעפכ ורמע  ונבכר .ןהילעש תומהבה
 התיה הנאות ---,תותשל ונוכתה ולאכ םימה לא ןהישאר הא ופפכ
 הפרע תא התשקה דיחיב . ועגנ אל םימבו וצר שפנהל ,םהל .תאז
 לעמ ריסה רבכ רוחב :ותוא .יאקירמאה רוחבה לש הררפה
 אוה םגש ,ןבלה וקויחב קר ראשנו ותיזח תאו וליעמ תא ויפתכ

 ןקז לש ןמס ילב יעשמל םיחלוגמה וינפ . העזמ בוטר היה רבכ
 לש תורוחש םיניע ,תופיהו תולודגה ויניעו םוחמ ומהל םימפשו
 וכלמב ללקו ץצקתהו זגרהה אוה ,םעכמ וקירבה ,יסופמ יררפס
 ,ויהלאבו

 ילא הנופ אוה--לאעמשי ץרא ,לארשי ץרא םכל הנה --

 רשה | : תיקרויונה וטיגב תערל .דמל רשא ,תגעלנ | ןונרזב
 ער יתעדי .אלו הקירמאב יתייח םינש רשע , הנה תולעל ינתיסה
 רגה ינקז יבא תא תוארל יתצפח ! לארשי ץרא ךל ירה --םואתפו
 ץרא םע קסע יל שי יכ ,יתחכשו --- יכנא תפצ רילי -- .תפצב
 תפצל הירבטמש הוכ ךלהמ הקירמאב ..הח  ,הח | ,.לארשי
 עעונתה תופוצר תועש שש | ..,הפו םיעגר םירשעב םירבוע

 וז ,המצעב תפצו !לפוא החקי ,הרורא הדרפ בג לע עעונההו |
 ...דיגהל המ ןיא ,קרויונ שממ  ...םילוונמהו םיררונשה ריע

 עומשל הדמעש ,הררפה בג לע וטוש תא ףילצמ אוה
 ,הצרא  לפנ אלש טעמכ רוחבהו ,חכב המוקממ תקתנ וז , ותחכות
 :זגור .רתיב וירבד תא ךישממ אוהו רבנתמ ופצק

 ?וזכ םח תעשב הקירמאב .לשמל ,בכרי עגושמ הויא --
 ,םידבוע םירהצב םש % םירהצב לבא ,ךצפח יד ליט ברע- תינפל |

 המ ןיא  ,בטיה .םיחיורמ לבא ,רמאנש המכ םנמא םידבוע
 םיטסל !השפורמה תפצל עופנל רשפא יא הלילב ןה ..,ןנואתהל
 ךוגרהי רוע הפסוה רותבו ךל רשא לכ תא וחקי ,ךילע ולפנתי
 ,..ל--א--ר--ש--י ץרא ,:,שפנ

 המכ דע םיעטהל ץמאתמ אוה תונורחאה םילמה תאו
 . הכבש אל רוע ותמח לבא . ןוארדו ווב עיבמ לוקב רשפאש
 אצמתו הארת הקירמאב םאה ,תודרפה תא ,לשמל ,חקנ -- :
 םארט םש + בהז תיבח אלמ הדעב ונתי םג ולו ,וזכ החורס הָיח
 תחתמ םארט ,המהאה לע םארמ %םארט הזיאו ,םארט קרו
 ,םנח יצחב לכהו ךשפנ תואכ עפ ,המדאל לעממ םארטו המדאל *
 אוה םג םנמא ! לארשי-ץראל הקירמאמ תולעל לכוי ענושמ קר =

 ראשהל ירכ אל דוע ,, ,הקירטאל בושי | דוע
 ,וז .הרוכע הניטשלפב

 תממורתמ ,תישארב יפכ ןיב הליפעמ ,הלועו תספטמ ךררהו
 לחנב תלבוט ,קמעה לע םואתפ השלוגו םיפוקז םיריצ ילתכ לע
 הנוכב ומכ ,הלעמל הציפק תינש השוע איה םשמו םילנ .ריהמ

 ללובתמו .ברעתמ ּויתונולת לוק
 ביבאה תריש יילילצ ,םירידאו םירימט םילילצ ,םירחא םילילצב
 יחרפב וטשקתה ,םירהה ופטעתה תקרקרי תרראכ ,לילגה ירהב

 ,יתעדמ אצי

 רשבל םהיתורקנ ירתפמ וחלש םימ ילבי םיגלפו ,םיעבצ ללש =
 קוחרמ הצצונתה ןומרחה תרטע ,ביבאה אב יכ ,בשו רבוע לבל

 תונבל תוננע ,ףוקש ,קד לפרעל דעבמ תוהגנו םישא .תובברב =

 .הטרוממ ףסכ תפככ התארנ איהו :,םיעגרל התוא וריתכה
 תצבשמ = ,תונומנו \ תוננעה תורבוע ךא  .תולצבח  תצבשמב
 40 לע ו תטלוב ףסכה חרטעו ,האור ןיעמ רבאת .הולצבחה
 .ףוס ןיא עיקר תלכת ינפ

 וכב .הקמעתה הממרה .אובל שמשה הלחה הנה ךא
 םיכפמ םיננערו םיריבכ םייח יכ ,הרפס םתימהו ,םיגלפה .ונרו
 ,םיבגשנו םיאשנ  םיעונעג המראה לכ האלמ יכ ,לכמו לכב
 .  העיקש תוהגנ .הדלו ןוירה יעוגענ | ,החימצו  החירפ | יעונעג
 .  וסכו והנשמ בג לע דחא םיפפטמה םירהה יעלס לע וערתשה
 ' ,םירשנ .םהיתורקנמ ולעש ,םיהוכגה םיבשעה תא גונע לילכחב
 " םירדע וקרש ;וחרצו ואשנ ,םיפכהל לעמ ואשנ ,םהינקל םיזפחנ
 תבורעת תא וטלק םירההו .םיעורה ילילח ועירה ,םיבאשמה ןיב
 השירוה העבגל .העבגו םומעו ךשוממ רהב רפמ רהל .רהו ,תולוקה
 איה םואתפ :ונב הלתה ךרדה ...הקומעהו הבכרמה הרישה תא
 הרקו = ,ונהיתכת לצ תעפשו. םירוצ ילתכ ינש ןיב רצמב האב
 לע .רושימב תבשמנו תבחרתמ איה הנה ךא * ,ונילע תמשוג
 :הינרק רפחב חינש ונתוא תננוח תעקוש שמשו ,םינבא תפצר
 וראשנש ,רעשהי ןמ .קיתע רצבמ תוברחל לעמ טהול ברעמה
 לע ,ףטוש לחנ םרוז ,םיהובג  םידומע .ינש קר הטלפל ונממ
 שחנ לש הבובנ תשקשק החוש תפזכ םיקירבמה ,םירוחשה םילגה
 ויפב התוא םש ,יומגא לילח וסיכמ איצומ ןרחמ יאודיבה .חירב
 ליחתמ םואתפו .הורחו .הרובג .יאלמ .םיארפ םילילצ ןומה איצומו
 ,תצרפתטו הרעוס ,תננחתמו היפיה הריש רישל .יאקירמאה רוחבה
 יאודיבה ,םידרפסה יריש תיברמכ תירבעב היצחו תיברעב .היצח
 ,ובור .הנקמ הרומ .אוה תולעפתה אלמו דאמ ןוצר .עבש ןרוחמ
 ,םילהבנ םינת תללי םע ברעתמו םירהה ןיב  לגלגתמ היריה םער
 : רמואו ויניע תא יב םש .,וריש תא קופפמ רוחבה

 תעדי ול 1דחא לילג רעב | תוקירמא ףלא !ישפנ יח --
 , ינא ךוא ,הבעותל יל התיה ךיא | ,וז הקירמא תא אנוש ינא המ
 ,היתובורא ןשעמ יהכ יניע  !הילע תולפמ :יפלא ףלא ! הפאממ
 טעמכ היבשוי תובכר יפלא ךותבו היתונוכמ ןואשמ ושרח ינא
 ,יבל באכ המכ .תערי ול ...בצעו תודידבמ יתערמ יתאצי אלש
 ... ילש תפצ תא ,יבא תיב תא ירכז .ידמ

 ךישממ רבכ רוחבה ךא ,ינוא .עמשמל ןוהמתמ רועפ יפ
 ויה יכ דע ,ובור הנקמ תינש םיערמ יאודיבהו ותריש תא תינש
 ויתובשחממ רענתמ יתפצה "רפּומ,ה .םיהלא תדרחל םירהה
 הירבטמ ןתחה ,םיפכ תאיחמב (*"יוטנפ,הל רבחתמו תוגונה
 אוצמל ץוחנ . ונכרר תא הצוח קומע לחנ הנה ךא .האנהמ קחוש
 לעמ .ררוי ,וז .תונמרזהב שמתשמ | ןקזה יברעה ,תרחא הביחנ
 י.שחלב ללפתמו ויכרב לע ערוכו וילגר תאו :וידי תא ץחור ,וסוס
 לצ םג ,הטרח םג וב שיש | לוקב לאושו  ילא שגנ יאקירמאה
 ! הוקת

 הסנרפ וזיא תעכ אוצמל לכואה ,ךתעד המ ,אנ עמש --
 יתובד רבכ אל הז ןה ..,תערי קר ול ,תערי ול + לארשי ץראב
 יתיא האיקה איה ןה .,בל באכמ לכהו ונצרא לש התונגב
 רשע דונל יתצלוא םחל, רפחמ טושפ ,םחל רסחמ ,..  הברקמ
 ,יל םירז םייח ךותב .יל םירז םישנא ןיב ,רכנב תומלש םינש
 יעוגעג לע רבגתהל יתלכי אל לבא ,םש יל התיה הסנרפ םנמא
 ,..תרלומ + ןיבמ ךנה .., תדלומ  ...יתרלומל

 יתוענ ויתפשו לחנה תפש לע ערוכ דוע ןקזה  יברעה

 ,עלס .תרקנמ חַמּוצה ,םיבורח ץע לצא עעונתמ הירבטמ ןתחה

 ו

 + אגניח , אלולה -- "יוטנפ, (* א ב
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 יאאקירמאהו ךעורו ךלוה .ברעמה .החנמה תלפת תא שרח למל

 אוה וליאכ ..,לצ םיפוטעה םירהה לא טיבמו :דונ ילב דמוע |

 ,,, ותדלומ ץרא הברקמ תונש :ונאיקת אל .םא ,הבושתל םהמ הכחמ <
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 .תכרעמה לֶא בָּתְכִמ
 [יד בכך רוש

 :וטסה לא יולגה ונכתכמל "םלועה,ב םוקמ תחל שקבל םידבכתמ ונורה
 :ברעמה תוצראבש םורוהיה םיטנד

 רקח תא ורטגש ,,ונירוענהינב תא  םיחירכמ ונב = םייולת םנואש םיאנח /

 םדומל תא ךישמהלו :הפוריא ברעמל דונל * ,היפורב םונוניב 4 רפס:יתבב םדומל
 ,ברעמה-תוצראבש םינוילעה .רפס" יתבב

 תולודגה םירע לכב  םירוופמ היסורמ םירבע  םירועצ  םיפלאו תואמ

 בצמ .תואטיפרבינוא תואצמנ םשש ,'ןכו ץיושה ץרא ,תפרצ ,הינמרג ,הירטסואב <
 הזה בצמה תא ביטהלו ,וז הלמ לש הנבומ אלמב אוה ער הלאה םירועצ

 .הקזח תחא תורדחפהל םידרופמה תוהכה לכ תודחאתה ידי לע קר רשפא |
 !תאזה תורדתסהה לש היתורטמ הלאו

 דוסו ידי לע גשות וז הרטמ --,ילכלכה בצמה תבטה (א .

 הוכ רצוא .םיטנדוטסה קלח ולטי ותגהנהבש ,תידדה הרזע םשל יללכ רצוא

 םורבעה תורפומה לכל הרזעל תונפל לכוי = ,יוארכ תררוסמ היחח ותגהנה רשא
 הז דבלמ .םוימואלה םירועצה ינינע םהל םירקיש , הפוריא ברעמבו היסורב

 םיטנדוטסהל הדוכע איצמהל לדתשתש ,הרובע-תכשל רפול תורדתסהה לכו

 .שפוחה תנועב דוחיבו רומלה חנועב
 -ותבב םידוהיה םיטנדוטפה תויכז לע הנגה (ב

 :טניאש םוטנדוטסה - תאגש -ינפמ - ןונרעצל .,םוברתמו .םוכלוה .םודוהיה .םוטגלושפה
 ---.תואטיסרבינואה שארב םידמועה רצמ תוקרוצ ןניאש תולכגהה ינפמ\ םירוהי

 לוכו םגַו השעת השע  תורדתסהה לבא | ,ויתויכו לע ןיגהל לובי ונוא רוחו

 ו לכוז

 הרכהה תא קימעהל --- היהת תורדתפהה לש תישילשה הרטמ (ג
 אל תורדתסהה .יתוברתה סבצמ תא םירהלו םידוהיה םיטגרוטסה לש תימואלז

 תוללובתהה רקיעב םירפוכה םירוהיה םיטנדוטסה לכל אלא הגלפמ םושל הנ
 :רותעל התוחתפתהבו הוהבו רבעב תודוהיה המואה לש המויקב םורומ)
 לרתשתו ,תואטיפרבינואה יתב לכב תירוהיה המואה תא וריכיש ,ףאשת תוררתסהה
 ןושלה תלאשב ברעתתש ילבמ ,הויולג לכב תורכעה תוברתה תא חתפל
 םידוהיה םיטנדוטסה םתוא קר ללכה ןמ אופא האיצומ תורדתסהה = ,תימואלה
 ועבקי .תיתוברתה הרובעה תורוצ תא .הלוטב י'ע המואה תלאש תא םורחופה

 , היעצמאו תורדחסהה לש היגרנאה , םיוחח

 הניאש ,הבני"גב םוימואלה םירבעה םיטנדוטפה תוכחה --"תוריח,

 :רבינואה יתבב םודמולה םידוהיה םירועצה לכ לא הנופ ,הגלפמ םושל .תכויש
 םיטנרוטסה לכ וסנכו הילאש תורדתפה דסיל חאירקב הפוריא ברעמבש תואטיס
 עידוהל םישקכמ ונא לכיםדוק .ברעמה תוצראב םיאצמנה םיומואלה םורכעה
 תומייקה םירבעה םיטנדוטסה לש תוימואלה תורכחה לכ לש תובוחכה תא וגל
 תינכתה תא עכקת רשא הריעו רדפלו םירבדב ןהמע אובל לכונש ירכב .,הבכמו
 םוקמ לכב דסיל השקבב  םודיחי לא םג םינופ ןנא  .תוללכה הדובעה לש
 םהל ויהיש הלא תא םג םישקבמ ונא .דומלה תנוע ליחתתשכ ולאכ תוונח

 ועודויש ,םיימואלה םידוהיה םיטנדוטסה לש תורדתפההל עגונב שממ לש תועצה <
 .דעומ דועב ונל ןתוא

 ,םכל לא םיבורק התוברתו ונתמוא ינינעש ,הלא לב יכ ,םווקמ ונא
 ונתדובעב ונל רוזעל ויתוחכ יפכ שיא שיא םלוכ ומוקיו ונלוקל תבשק ןווא נחי
 .הכושחה

 םיטנרוטסה תורדתפהל תונמזה הדעוה

 ,הפוריא ברעמב םיימואלה םירבעה

 :תבותכה
 801886, 00060, מוס 900700 0
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 .הָילְגְנַאמ םיִבָתְכִמ
 ב

 .תודהיהו םידוהיה לע
 וגל ןיא :הגיקה תרבוע הילגנא ירע רתי לש ולאבו תוינודנולה תוטיגהב

 סואנת אל = ,םיינחור םילהנמ ונל ןיא ,םילודנ םינבר ונל ןיא ,םילודג םישנא

 ?הילגנאב לארשו ןמלא םאח ,םירפוס אלו םילודג

 שררמה תיב לע תקפמה:רעוה ירבחמ דחא עיצה םירחא םושרח ינפל

 םידימלתה תא טועלה ילבל  ,םידומלה תמרגורפ תא טיעמהל ןודנולב םינברל
 החמ אל שיא .דבלב הקדצ ינינעב םיקסוע ויהיש םכנחל אלא ,םועדמו הרוחב

 תולהקה ידיקפ ויהיש הינבומ תשרוד "הלודגה, הדעה ,תאזה העצהה דגנ

 םייח ונא :םינעוט הרעה  ילהנמ ,רתויב םיעדמבו הרותב .וקסעתי אלו רבלב

 ברה לש ותדועת ,"סינזיכ,ו השעמ לש ץראבו ,"סונזיב, השעמ לש רווב
 -רקבל .איה  ותבוח  .,.המכחבו הרותב אלו תירובצ הרובעב קופעל אפיא איה
 ,אל להו --םיכשו םירבזעה םיינעל רוזעל ,הקרצ ישעמב ףתתשהל , םילוח יתב

 טלקמל  ןיהש תוילגנגה תוטיגה ךוהמ : רזומ ןויזח  ונינפל ירה

 ןה .דחא לודנ םדא ףא הכ דע אצי אל ,תוצראה לכמ םירוהי לש ןוילומ יצחל
 ,םידוהיה םירוסיפורפה רפסמ  לורג הינמרגב ,םולכ ונתנ אל לבא ולבק קר
 םיעדמה תועצקמ לכב יכ ,םסרופמו עוריו ,תואטיסרבינואהב דבכנ םוקמ םיספותה
 ןהכ ןמרהכ םינואג םיפוסוליפ ןאצי םכוהמ ,שארב םידוהיה םידמוע וז ץראב
 עבט:ירקוח = ,לאהטנייטשו  רגייגכ םינזאג םונשלב  ,ןילרבב לעמוז ,גרובראמב
 לש 'ונב)  ץירגו טרופקנרפב ךילרהא גרבסגינקב ןנאמרהכ הלהתל  םימסרופמ*
 רוטנאק  ,ןגניטטגב יקפכקנימ ומכ םיעדונ םיפדנהמ  ,ןכנומב (ינומו ורבה .רפוס
 תמא ,חומ:לא ינב | םינמאו םינואג םירפוס .ןכנימב רגינורקו .ןילרבב  סקופו
 ארראקיר תאו רליפסנעקיב תא ונל הנתנ ןורגולב תידר פס ה הדעה ,רבדה
 הרקע הילגנאב .ת יז ג כ ש א ה תודהיה םלוא .תודהיה תא וכזע םהינש לבא--
 ךלומכ איה תלכוא רועש אלא הריצי חכ םוש הל ןיאש קר אלו ,ירמגל איה
 תוצרא ינב .וניחא לש תוטיגה םג. .ליכשהלו דמלל ףיפוהל ןאכל םיאבה לכ תא
 :ופ .אצי וירפב חרזמה ידוהי לש וטיגהמ .הנח דע םולכ ונל ונתנ אל חרזמה

 הלונ טשפרובב ,(סנארפ יד טוטוטסניאהב- רוסיפורפ תעכ) ןוסגרבכ ןואג ףוסיל
 םישנא ןלדג ונכשאב פ"ור ינב תוטיגהב ,חרומה תוצרא ינב םירוהל יוהרנ
 לפשטויוו קרו ,לארשו ימכח לש רוד לדג יאניווה וטוגהב , יקסבקנימו אריפשב
 ,חרזטה תוצראמ םיבר םוריעצ ינא עדוי .טולכ ונתנ אל הדשה ירעב היתוחאו
 ינפמ קר ןורנולל ואבש ,םיבגשנ םילאידיא םואלמַו םלועה ןוקית. ירחא םיטוהל
 ךותב ועלבג רתוי וא הנש ירחאו ךיריצל וא ןרבל עסנל םהל היה רשפא יאש
 אל 'םירומלב םגו ונקת אל םליעה תאו ,ודכאו ןאכבש לודגה ירוהיה רובצ ה
 ,םרומל קח תא ורמג הביג'גל וא ןרבל וכלהש םליג ינב בורש העשבו .ומלתשה
 רוע אלו .םילכורל א לכוא יתבב 4 םיתרשמל םיטושפ .הכאלמ ילעבל םה ויה
 המכ ערוי ימו = ..,םהישעמ תא | ולקלקו םכרד תא זתיחשה םהמ םיברש אלא

 םובגשנ םילאידיא ילעבו הלכשה ידיסח םאו ,.  ?םכותב ונל ודבא ןורשכ:ילעב
 ..."םונזיב, תושעל קר הנוכב הפ ואבש ולא כ"וכאע ,ךכ

 יץראבו תחרופ תידוהיה תונואגה ןיא םירעוכמה הולגנא ימש תחת

 ןיב  היוזב המכתש אלא רוע אלו ...רפסח םע ינב םניא םידוהיה םג "סינזיבה,

 " :מוגב בור פ"ע ונב תא ךנחמ היצנרפב יא הינמרגב ירוהיהש העשב ,םודוהיה

 \ רחוס שיאל תוחפה לכל וא עדמה רזאמל םימיה ברקב היהי אוהש ,ףאושו היסנ
 וגיאו ,בוט "סינזיב, הרהמב ונב אצמיש הילגנאב ידוחיה לדתשמ ,ל יי כש מ
 לש וביטב קרוב אוה ןיאו תונמאל וא םוערמל רשכומ אוה םא  ,הזל בל םש
 וא םינשי םילעגו תוכחס ייולב לש רחסמב וגב קפוע םא ול איה תחא :םינזיבה
 ,ףסב הברה .,ףסכ הרחמב חיורי יכ ןאוה רקיעה ,הזריבה לע רבוכמ רחוס איה
 תאו דמולמה תא אנוש ילגנאה ירוהיה ,בוט בור לע גנעתהל לכויש ידכ

 !ראפתמ םיתוחפבש תוחפה ןליפא ,הינמרגב ירוהיהש העשבו ,םיערמב קסועק

 , םיעדמב .קסיעה לע זוכב ילגנאה  ידוהיה טוכמ ,"רוטקוד אוה םג ודוד, יכ

 ,.,ותוא תפנרפמ ותמכח ןואשכ טרפבו םויק תוכז םוש ותעדל ןיא הזכ שיאלו

 ד'ע .תוכוה קפופי וניא  ןאכב תידוהיה ,תונותעהבש  םידחא םישרח הז
 תא שרוי ימ  ,ומלועל ךלי  יחכונה ללוכה ברהו ,אבי םוי ,ללוכה ברה תלאש
 ךירצ יכ  ,רשפא יא הינמרגמ בר אורקלו ותרומת אצמל ןיא הילגנאב ?ואסב

 ללוכה בההש פ"עא) הדלמ ילגנא תויהל "השמ .תר ינב םילגנאה, לש ףושיבה
 ורגולבש םינברל שררמה | תיכו = ,(גיצפייל - ךונתו .הינמרג רולו אוה יחכונה



 ינפמ טושפ הארוה רתיה םינתונ ןיא  וידימלתלו \ ,ל"וח ידילי םלוכ 'םה זירומ
 םהל תתל זיעט וניא רלרא ר"דה םגש ךכ ידיל רבדה עיגמו .,סהיתַועודי טועימ
 דמלמ לש איה ןתרשמ יכ ,יל רפס תיכה ירוממ דחא ,הארוהה רתיה תא
 םניא ןבומכ םירישעה ?םינברל שררמה תיב תא רקבמ ימו = ,רתוי אלו יקדרר
 יחל םהינב תא םוניבמ םינוניבה תורדשה ינבו ,םינברל ויהי םהינבש םיצור
 תלוכיה םהל שי ,םה ןורשכ ילעב םא םלוא .םיינעה ינב קר וראשנ ,"סנזיב, לש

 םורישע רפסה יתב ,הילגנאב בר לש ותגרדממ ההובג רתוי הגררמ לע תולעל
 סרפ גישהל הלקנ לע לכוי ודקדקב חומ קר ,רשא דימלת לכו ,דאמ ןאכ

 .הובג רפס  תיבב ,םידומלב םלתשהל תלוכיה תא ול ןתונה 80101818(ק

 לש יתרבחה בצמה יכ ,ברל אל לבא פדנהמל ,ןיד ךרועל ,אפורל היהי אוה
 הלא :קרו ... אל ותו סנרפה לש ורזועו ודיקפ אוה ברה ,ןאכ אוה ךומנ ברח

 שרדמ תור לא םיסנכנ טייתב הוקת אל ףאו תונורשכ אלו ןוממ אל םהל ןיאש
 .םונברל

 .תילגנאה תויוהיה איה הינע המכ דע חיכוהל םיד דבלב וללה םירבדה
 םהינש---לוכגנזו רטסג הנה .תודבוע יתש לע רוע תוארהל ינא הצור םלוא
 ןשלב רותב דחאה ,ולש עוצקמב רחא לכ ,םה םילודג ןורשב.ילעב תמאב
 -- םודבוכמ םהינשו המה ל"וח ידילי םהינש לבא .ררושמו רפסמ רוחב ינשהו
 םילגנאה םודוהיה תאנש  ,םידוהיה יניעב אלו םי רצ ונ ה םילגנאה ינועב
 וכשי ןליא ,םכח רימלתל ץראה פע לש האנשה איה ןללה םושנאה ינשל
 ראפל םש םיבשחנ ויה יאדוב זא ,היצנרפב וא הינמרגב וללה םושנאה ינש
 הרבוע דועו ."םתד ינב,, יניעב םיצוקכ םה ירה ,ירתוומ םה ירה ,ןאכ לכא ,תודהיה

 רתויה םיטסיצילבופהו ,םידוהיה ידוב אויה תונותעה בועמה תוצוא לכב + תחא

 :רופירה קר ןאכ .ךכ רבדה ןיא הילגנאב .םה םירוהי טננוטנוקה תוצראב םיבוט

 + םידוהי םניא ,העפשהה ילעב ,םוטסיצילבופהו םיכרועה לבא ,םה םידוהי םורומ
 , הילגנאבש תואטיסרבינואהב,םידוהיה םירופיפרפה לש רפפמה םג אוח טעמ
 ןאמצייוו ,זנכשא דולו 'זרירבמקב | םייהנפפא) ל"וה ידילי םה םג םבורו

 + ('וכו היסור דולי ,רטסשנמב
 לא זובב םיסחיתמ רפפה םע ינבש ,הזה רזומה ןויזהה תבס יהמו

 ןושארה ןואילופנ  ,לוח יכרצב ובור אוה עוקש ילגנאה םעה ?רפסב םיגוהה

 "םנזיבה םע, םהש םיראפתמ םמצעב םהו ,םינוגה ה םע םשב םתוא הנכ
 לכ םיקסועה םיקלטיאהלו םיתפרצהלו םויה לכ םיפסלפתמה םינמרגהל םיגעולו

 םידוהיהו .שרדמה אלו רקיעה אוה השעמה םילגנאהל .תוופסו תונמאב םויה
 ראבמ ונוא דוע דבלב יוקיחה לבא ... םהינכש ישעמ תא תוקחל םיגהונ
 .לכח תא

 תמכחל סרגנוקהב םימסרופמ רתווה םיאפורה דחא שרד םידחא םימי ונפל
 ותוחתפתה טועימב ורוסי ילגנאה יטילופה ןורשכהש חיכוהו הילגנאב האופרה

 :נאה וליחתי םא ,דוביאל ךלי הוה ןורשכה ,ילגנאה םעה לש תילאוטקלטניאה

 לש רוד לדגל ירכ,  ,םירומלב םה םג ועקתשיו םיוחא םימע תוקחל םילג
 םהיתוחכ תא אלו ונינב לש ןוצרה תוחכ תא קר חתפל ונא םיכירצ םיקיטילופ
 תעבו יאדמ רתוי ףסלפתמו בשוח ילאוטקלטניאה שיאהש םושמ ,  םיולכשה
 וחמ יקרע = ,שלח ילאוטקלוטניאה שיאה לש ושאר ,ףסלפתמו ןייעמ אוה תושעל
 דוע וישוח תא שילחו םוחה , "םיפרטה , תוצראב תויחל לגוסמ אוה ןיאו םיפר

 ואבמ דחא יבמופב ןעט ןכ .. . "םיטעמה םיינפוגה ויתוחכ תא לוזגיו .רתו+
 לכו ,ןירבדל הרוה םיאפורה לש םרגנוקהו , הילגנאב האופרה:תמכה לש החכ

 לע םתנקז דע םתודלי ימימ םנמזו םחכ תא םילגנאה םוזבז במ המכ רע ערווה
 יתבב םירומלה תמרגורפ איה הטועפ המכ דע עדויה לכ ,תולמעתהו טרופס

 ךוניחה תוטשמ ירמגל תלדבנ םילגנאה לש ךוניחה תטוש יכ הדוי , םהיהפס
 לכ . לכשה תוחתפתה אלו ןוצררה קוזח איה התרטמ ,םיוחאה םימעה לש
 ןב ילגנא דימלתמ רתוי עדוי רשע ןב ינמרג  דימלת יכ ,הרומ ילגנא  הרומ
 יפכראמ לש ורוסומ תוילאוצוס וז ץראב ןיא .ירפ השוע הזה ךונחהו .הרשע שלש
 :תוחכ ,םיילילש תוחכ ןאכ ןיא ,הרבתסמ הכפיאה ילעב לש סופטה הפ רז

 שלשבו ורוהב םיטלוש םילגנא לש ןוילימ עבר | ,טננוטנוקה תוצראבכ .הרותס
 קלחה לע םילשומ םילגנא םינוילימ השמחו םירשעו ,היבשוי שפנ ןוילימ תואמ
 םיילכשה םהיתוחכ תא םיחתפמ םניא הנוכב ,םילגנאה .ולכ םלועה לש ישילשה

 ויהיש ידכ ,םפוג תוחכ תא תוברהל םילדחשמ אלא עדמו ןושל םידמול םניאו

 .,,לושמל םילגוסמ
 םג ,םיושעה האמה לש םיאמווה םשב םמצע תא םינכמ םילגנאה

 ינואג םה םילגנאה .דבלב ןוצר ישנאו השעמ ילעב ויה םיקיתעה םיאמורה
 ינואג םה תיכרעמה הפוריא לש םירחאה םיטעה רשא תעב ,תישעמה תוכרתה

 היפוסליפה לש קנעה ,ןוקאב דרולה לש לאידיאה ,תילכשה הרוטלוקה
 לעו םתרועבש םיישעמה םיערמהו הנוכמה ,תישעמ תוברה היה , תילגנאה
 טנאקו הווניפש רשא תעב ,ויתוחכב לשמלו עבטה לע רבגתהל לכונ םדי
 "וויטארעפמיא רעשיראגנעטא קה ו "ץנאטפביפה, | , הרורבה הרכהה ד"ע ומלח

 הולגנאבו ,יונכשאה םגתפה רמאי "ָךיז פע טלעדוי אז , טלעטסירק ךוו סע יוו,
 םתויהבו ,םחור ךלהמו םהינכש ישעממ םידוהיה םיעפשומ תוצראה רתיב ומכ
 "וו ץראכ םוקמה םהלש הריצה חכל ןיא תימינפה תודחאה ול הרסחש טועימה
 . הפ חכתשתש הרותה הדיתעו

 הדמב םנמא . תילגנאה תודהיה ךותב אמרופיר תעונת ןיא עודיכ
 < ןובש תודוהל ונא םיכירצ לבא -- חילגנאה  תויטברסנוקה הול המרג העודי
 תילגנאה תודהיה . תעדה תוינעו תולאיטקלוטניאה תולצעה םג תאצמנ םימרוגה
 ,לארשי תסכח תא ורציש דועו ןוספיליפ ,טסוי ,רגיינב םישנא המיקה אל
 ןיא םילגנאה "םילארשיה | . םיבגשנ םילאידיאו תוקומע תופקשה ילעב םישנא
 ' תולאשב ונודי אל םלועל לבא ,ןנכבשאב םימרופירה לש וומ הלודג םתארי
 תא ןקתנו האבנ, חוצו ירויפימנומ דולק תודחא םינש ינפל םקשכו .תדה
 "= ןעוטו אוה .דמועש פ"עאו .וירבדלו ול םילגנאה םילארשיה וקחש ,"תודהיה
 לעב והירה הוה שיאהו ,הברתמ ויצירעמ רפסמ ןיא ויתונעט תא תובר םינש הז
 ,קסע לש ןינעל הפ התיה איה םג תינויצהו ,בבושח םדאו ןסחי , םינוילימ
 "רחפמ לש ןינע , ישעט ןינע אלא הניא תונויצה, האירקה האצי הילגנאמו
 ,"הפלב

 םנוצר תא םיחתפמ םה הברה םישועו טעמ םידמול םילגנאה םלוא
 . = ,תונידטו תוצרא םושבוכו ,ח)כלממ לעו םיוג לע םה םילשומו ףוגה תוחכ תאו
 < זיא ןויעהו תורה:ייחל םרכנתהב הילגנאב םידוהיהו .םישדח תומלוע םינוב

 ? תילכשה םתוחתפתה טועממ םיחיורמ ונא המ ? לארשי םעל םיאיבמ םה תלעות

 םויה דעו ,  םילגנאהכ םיחתפמ םה ןיא ףוגה תוחכ תאו ןוצרה תוחכ תא םגו
 רשפא םולגנא ףלא ןיב .,,םיזגרנ םובצעו שלח ףוג ילעב , םה וטוג ינב

 לש תונוילעה תוררשה ךותב בכצמה אוה ךכ , "לגנאתנש,  ידוהו רוכהל
 / . הילגנא ידוהי

 תעשבו ,ברעה דע רקבה ןמ ןה םידבוע ? תונותחתה תוררשה ינבו
 םהל ןיא לכא ,ואלו ןה םירמוא ,תוידוהיו תוינויצ תופפאל םיאב .םהירה שפחה
 .לעפעששייוו  ינב םה םיינע  ,לעופה לא  םהיתוטלתה תאצוהל שורדה חבד
 24! :הלא

 + ןוצר אלו לכש אל , השעמ אלו הרות אל תילגנאה תודהיהב הב ןיא
 2 .ןוא ונוצרו וצפח יפכ תויחלו יידוהו תויהל ירוהיל השרמ ילגנאהש יפ לע ףאו
 : ,הילגנאב תודהיהל הוקת

 שו ,אוה הוש ןויעהו חורה ייח לא םסחי הילגנא ידוהי לכ אלש ןבומ
 טעמ . ךב לכ הבורמ הדמב ןוידע "ולגנאתנ, אלש םיטושפ םידוהי וז ץראב םג
 טעומ ,תילגנאה תודהיה תנעשנ וילעש ,ינוכיתה דוטעה םה םה לבא ,םרפסמ אוה
 ינינע .לכב לפטמ ,תונויצב קסוע , םינקתמה םירדחה הא ,ת"תה תא דפימ הז
 וללה "םיתב ילעבה, ,ץראב העד רוד לדגל ויתוחכ לכב ףאושו תודהיה
 םיחירכמה םה םהו ,םילעופה לעו הכאלמה-ילעב לע םג העודי הדמב םיעיפשמ
 תבס יהוו .םהייח תולאשלו םידוהיל םכל תא םישל םילודגה תא
 ,וטיגח ינבל תיברעמה וטיגה ינב לש ,םילודגה לש םתאנשו םסעב ,םתורטרמתה

 :ובטופב "תשמ תד ינב םילגנאה, דחא ןנואתה רבכ אל הו ,  תיחרזמה

 תוחתפתהל םיעיסמו העימטה<תלואג תא םיכבעמ  לעפעש טייווט םיתב ילעבה,

 - םיללובתמה םיברעמה ןיבש וז השובכ האנש אלמלאו ."ץראב לארשיל האנשה

 ץוח ירהש ? םירגהמה דגנ קוחה עבקנ היה םא ,עדוי ימ םיימואלה םיחרזמהל

 ...תוללובתהה לש םצורפה תא ליקמ םיחרומה לש םרפסמ תוברתה דעב עירפה הו
 רבי  יבויח ןפואב עיפשי הוה טועימה יכ , תווקל םילוכי ונא ןוא

 ןםיטטמו ןה םילד  םוילאיצופהו םיימונוקיאה ויתוחכ . םינינעה ךלהמ לע

 אלש ןמו לכ םלוא ...תירובצה תויטברפנוקה ץראו ףסכה ץרא יהירה הילגנאו

 תודהיהש הוקת שי ,קספי אל הרגהה םרזו ,חרזמה תוצראב תופידרה הנלדחת

 לע ודסונ ונממ דחא קלח לש ויתוקתש םעל  יוא לבו .תומת אל תילגנאה

 .ינש קלח לש ויתורצ
 ,רמלמ ,מ .,ש ר"ד

/ 

4% 
 .הָיִציִלְִמ יִבָחְכִמ

 צץ
 םירותיה .תוינע תבס ר"ע הטיקנאל תונכהה .ובשמנ הצחמו םונש שלש

 םלש עובשל בוש התחרנ הטיקנאהש ., םינותעה םיעידומ | ושכעו = , היצילגב



 הנודמה .דעול ,ז"ש ,רבמטפס .חל = ,ט"* םויב אלא . ב "ו םווב אל אופי ה

 + שורדה יטסוטיטסה .רמוחה לכ תא סופרל ךורעל הזה ןמזה לכ קופמ

 לכ לא הטיקנאה יכרוע לש םסחי לע ריהב רוא הציפמ תאזה הרבועה

 םירבדה לכ ונכוה אל ןיידעו --- הצעומה ינפל םודחא םימי ,  הזה ונע

 רתויהו - תוירקע רתויה תולאשה ףא ורתפנ אל ןיידע , התדובעל םישורדה

 ימשר ןפואב . הצעומב םופהתשמה ויהי ימ  ,םסרפתנ אלו  תובוש

 ושאר ,םיאנותע ,םידוהי ניאו  םידוהי - םיאקיטילופ ונמזויש קר םסרפתנ

 ואיבהשכ םלוא , םייפורטנליפה תורפומה ישאר םגו תולודגה תוידוהיה תולהקה

 לשרמה ינפל ,הנידמה תגהנה דעו לש הבשלה ירוקפ י"ע .הכרענש ,תמושרה

 ךפהת הטיקנאה תצעומש רש פא:יא  :הז עודוה יד

 םידוהי הבופתתשיש רש פאר"יא ,ידוהי טנמלרפל הוהתו

 .ךכ לניב
 ןיידע שו דחא םויל קר העבקנ הצעומהש ,הז לכל ףיסונ רוע םאָו |

 ,הרעוה י"ע ףסאנש ,יטטיטפה רמזחה הצעומהב םופתתשמה לא ח לש ג אל

 , תיצילג ירוהיל י"ע .העושת אבל הכירצש ,וז הטיקנא לש הביט וגל ררבחו וא

 לכ תושעל  םיצורו הזב םיחיגשמ ןיא םיימואלה:םירוהיה יגוחב םלוא |

 הטיקנאה הרבעש ומכ ,תואצות םוש ילב וז הטיקנא רובעת אלש ידכ, םתלכיבש המ

 לכ טעמכ ,1895 תנשב הנירמה:דעו םעטמ איה םג הכרענש | ,הנושאוה

 הנירמה:דעו ךרעש ,תולאשה ןוילג תא וסיפדה הירטסואבש םידוהיה םינותשק

 לא הנידמה:דעו לש וסחילו היתואצותלו הטיקנאהל  םייגיצר םירמאמ  ושודקה(

 ץרמנ ןפואב הנודטבש  םוינויצה םינוהעה  םושרוד רוחיב = , םהיכרעו םיהוהוה

 תוטלחהבו אוש-תוחטבהב םודוהיה תא ונוי אלו דובכ וז הטוקנאב םעפה וגהנוש <

 הגלפמה לש הגהנהה | .הנש ח"ו .ינפל , תמדיקה הטוקנאה תעשב ומכ ,תופו

 ליכתש ,תטרופמ האצרה הצעומהל רוסמל הטולחה תינווצה |

 תב טהל עגונב היצילגב ידוהיה םעה לש ויתושירד לכ תא

 .ןינע תלקחלוירמוחהוב מ

 .ןיידע תעדל ןוא  ,ו"בל םבל תא הנודמבש םוימשרה םיגוחה ומישי םא 8

 ירהש , םיימואלה םירוהיה לש וללה םושעמה לש םכרעב לזלול ןוא ןפוא לכ <

 התעפשה :תחת .סנואב .םיגורחאה םומיב -הגירמה -.רעו י"ע ןשענ םי

 וריכזהו ורזהש ,  םינויצה אלמלא | . םינויצה י"ע הררועתנש , להקח:תער לש

 איה םג הראשנ אל םא ערוי ימ ,הטיקנאה רברב | יצילגה םייסה תטלחה ת

 ...+רבלב הטלח
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 הטיקנאה רודפב דורט ינידב בלפינטס ףרגה ,יצילגה לשרמהש העשב

 ,ינידב ךירגה 4 ףרגח = יצילגה  םייכה  רחכנ = ,ונב  קסוע ,"םירוהיה  תבוטל,

 ,תויולג תוימשי טנא תו דוע ת ת לע ב ,השדח תינלופ הגלפמ תריציב

 עוריכ ,התוא רילוה העשה ךרוצ אלו םוקמה .ךרוצ אל .תאזה השרחה הג לפסח

 וימואלה:תויגלופה  תוגלפמה לכב ,.ץראב תורסח תוימשיטנאה תויטנה ןיא

 שיגרהש רחאה ,תירקיעה ןתרטמ איה תוימשיטנאהש | ,תוגלפמ םג ןהיגוב שוו

 רכח הכ דע היה אוח ,יגידב ףרגה ,הרפימ ,הארנכ ,אוה וז השרח הגלפמב ךרוצ

 תיביטברסנוקה הגלפמה ךותבש תימשיטנאה < תימואלה:תילותקה הצוכקהל

 ,ץראה לשרמ לש ונב אוהש פ'עאו ,םואמב הב ןיטצה אל םלוא .,תולקירלקח

 הגלפמ ומצעל  דסיו הגלפמה ךותמ אצי ושכע ,בושח םוקמ הב ספת אל |

 ונתנ םיעודיה םיאקיטילופה ןמ ימ ןוידע עדוג אל ע"על ,תימשיטנא תדחוומ <

 *הנבשבופ הקינורב, ןועובשהש קר םסרפתנ ,השדחה הגלפמהל םדי תא רגכ +

 וק סניא וכ רפוסה היהי ןועובשה לש וכרועשו הגלפמה לש האטבמלילכ יהו

 "הלור,ה תכירעב ףתתשהש םדא = ,ותוימשיטנאכו ותוילקירלקב עודיה .,השרומ

 ."הקסלופ הביג,הו |

 ,תאזה השדחה הגלפמה לש היתוד'תע תא שארמ רעשל השק אל /

 םוקמ לכמ םוימשיטנאה םיניערגה תא טולקל תדמועו תנכומ הוצילגב עקהקה

 ,הגיחמה לשרמל ןבו פחוימ ינלופ ליצא אוה ערוזה םא טרפבו ,םואג םהש
 . תיאשח רעצמל וא היולג הרזעל תווקל אופיא אוה לו'ו

 איה היוארז ,היצילגב .ושכע וגל הרלונ השדח תינלופ הגלפמ רועו /
 ,בל הולא םג םושנש <

 טנמלרפבש ינלופה בולקהב םיימואלה-םוטרקומדה תגלפמ לש הקוטילופה .
 המה .היצקרפה יבושחמ םידחא םכותבו םירבח המכ תאיציל  המרג ירטסואה

 םהלש  םירקיעה רקיעש וזירכתו םמצעל המב ושכע ונב) הגלפמה ןמ
 . ,"תויטרקומדה,

 ןמ בוטל הלירכמו תאזה השדחה הגלפמה תא ןויצמש המ םלוא

 /ןתשרל השדחה הגלפמה תרמוא .המוקמ .תאש ,"תימזאלה-תיטרקומד,ה .הגלפמה

 הגלפמה המסרפש ,המרגורפהב ,םידוהיה:תלאש לא רורבהו יולגה הפחו אוה
 תווש הל תפאוש איה ,וז הלאשל דחוימ ףיעפ השירקה | ,תיטרקומדה
 קר אל ,ינלופ םמצע תא םישיגרמה ,םידוהיה לכ תא
 לכב םטלתומו רומג ןויוש ,השעמב םג" אלא רובדב

 לש | תויטסיטרפפה תופיאשה דגנ ,ןכומכ ,םחלת הז םע רחי ,םינינעה
 לעמ םידוהיה םינומהה בל תא ריפהל לדתש תו םידוהיה
 י'ע | תינלופה הקיטילופה לא םברקלו תונויצה לעמו תויליצוסה
 .'וכו םתוינע תולֶאש לא תדחוימ בל:תמיש

 תישארב רבכ תאוה השדחה הגלפמה תגנוכתמ ,םיאור ונאש יפכ
 תוגלפמה לש ןכרדכ םירוהיה לש תוימואלה תופיאשה דגנ המחלמל התודפיתה
 = | תוינלופה תוגלפמה ןיבו הניבש לדבהה לע דומעל ונא םכירצ לבא .תורחאה
 לש םהיתויכז :תווחאה תוגלפמה תוריתסמש המ הלגמ איה ,תווחאה
 .הש עמב אלו הירואית ב ךא םיירקעה תויכול ןה תווש םידוהיה

 םג ,ןהש לכ תווקת לש ןינב הז דופי לע תונבל ,ןכומכ , רשפא-יא
 םמצע תא םידוהיה ושיגריש ,התנתהש יאנתה לע רומשתו הריהז אהת איה

 רפדה אוה רורב רבכו . םיעדוי ונא ירה תענמ וז א השירד ןכיה דעו .םינלופ
 תוגויצה דגנ המחלמה היהת התמרגורפ לש הו ףיעס תמשגהב הישעמ רקיעש
 .תוימואלה הופיאשה דגנו

 גב ד

 הלבקתגש , היצולוזירה ד"ע יתעדוה (ו"ש ו"ב ןוילג) םדוקה יבתכמב
 " םיפיעסה לע 1910 תנש ףוסב םיבשותה תריפס תעב ףיסוהל ,טנמלרפהב
 יפל םלוא .תוימואלה ר"ע ףיעסה תא םג ,תויטסיטטסה תולאשה תולב
 התח ד ,םינפה ינינעל םוירטפינימה הז ןודיגב ושבע םסרפש בתכה ןנשתפ
 -חולב רמולכ ,םדוקמב ראשי לכהו ל"נ ה הי צולוויוה תא הלש ממה
 . דבלב "הביבסה-ןושל, קר םשרת הריפפה

 תא םלוכ ווח הקיטסיטטסה ימכח .וז התדוקפל םעט תנתונ הלשממהו
 ותוכויש תא בוט רתויה ןפואב תנייצמ "הביבסה-ןושל, קרש ,םתעד
 הברה יולת "תוימואל, גשומהש תעשב ,רחא וא הז םואל לא שיאו שיא לש
 תוממ - < עףמה :י"פע .וררבוה .אלש- ,.םירחא-םורבה :המבב רועו .עזגבו :תדלומב
 י"פע היולת ווש ינפמ ,"םאה-ןושל, תא ןמשריש המוכפמ הלשממה ןיא ןכ
 ר"ע ףיעפה תא "הביבסה-ןושל, ר'ע ,ףיעפה לע ףיפוהלו ,הרקמב בור
 לולע הו ברש ינפמ , "רשפא-יא, ,היצולוזירה השרדש ומכ ,'תוימואלה,
 ,ההקיטפיטטסה תרובע תא דיבכהלו איבוברע םורגל

 < ןוצר תא אלמל אלש | ,תואלתמא אלא וללה םימעטה לכ ןיא ןבומכ

 ריאשהל טרגוב תלשממל הל חוג .שרחה ףיעפה תא עוכקל ושרדש , םימעה

 וירחא רורגיו ןיעה ןמ םייומסח םיבר םירבד ולגי אמש הארימ היהשכ לכה

 . םיגוקתו תושירד רוע
 םידוהיה לש םתמחלמ תא ריבכת יאדָו םו'וטסינימה לש וז הדוקפ

 קר אל ףירצ ושכע .תידוהיה תוימואלה תרכה תבוטל הירטפואב םיימואלה
 אלא ,"הביבסה ןושל, רותב תידוהיה ןושלה תא ומשריש םידוהיה לע עיפשהל
 ד ,  ןושל רותב תידוהיה ןושלה תא ריכתש הלשממה לע עיפשהל רתוי' רוע

 ,תעב םג ןל תדגנתמ איהו ושפע דע ול הדגנתה הלשממהש
0 

 רתסא תיגונחה ר"ע יתערוה (זיש 'ה ןוילג) םומרוקה יבתכממ רחאב
 ' היתורוחפ 'תא השבחש לע םימי העבש לש רפאמל :הנודנש = ,.ינוקרקמ  שירפ
 ,הניוב ינויצסקה ד"היב י"ע םג זא רשאתנ ןידההקספ . ילותק-ןותע לש ןוילגב

 ץנרפ רסוקה לא השקב-בתכ שיגהו טקש אל תינונחה לש הטילקרפ
 .ןידדקספ תא לטבו הידוהיה תשקב תא אלמ שושיה | רסוקה , ףסוי

 ...ןידה.תדמ לע רשויהו ק דצה תדמ הרכג ,ןכא
 ,שונעה ריאמ

 ,תויָפַרְנויִלְּביִּב תומיִשְר
 2 256080%0ז8 231881128 טםמ6 8ךצו6תה |.

 , 7- \ט1גש0. 10וקושא 0.

 םילגנאה .םיריתה לע הוצלה אוצמל רשפא עסמ ירפס לכב
 , ךחוגמ תמאב הז ילוא ,רקדבה ירפס תא םדימ םיחינמ םניאש
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 תועידי .רפסב םישפחמו הימתמש רב לכ ינפל םידמוע : םירית
 תא םיאור םניאו רפסב קר םיארוק םה םימעפלש רע ,םירואבו
 תא ןהונה רפסהל | גועלל ןיא לבא ,התוא רקבל ואכש ץראה
 + יוארה םמוקמ לע םיאצמנו םינוכנ םבורש םירואיבה תאו תועידיה
 תועידיה רשוע ללגב םיבוט רתויה ךרד ירומל ויה רקדב ירפס
 הרודהמב רקדב ירפסמ הזיא לש ותעפוה | ךכיפלו  ,ןקוידו ןהבש
 ייחב אוה ערואמ ,םינוק תו תופסוה רימת הב םיאבש ,השדח
 .םיריתה

 רברמה רפסה קר רשי ןפואב ונל עגונ רקרב ירפס ןיבמ
 ,1904 תנשב רוע האצי הנורחאה הרודהמה . לארשי ץרא לע
 רבכ וכח ךכיפלו = ,ץראב םילודג :םיונש ואב .אוהה .ןמזה ןמו

 לע רקדב לש ורפס ךרוע .רפסה אצי ושכע ,השדח | הרודהמל <
 רותב עודיה ,רנניצנב .ר"ד אוה תינמרגה האצוהב לארשי :ץרא
 לארשי ימי ירבדכו לארשי ץרא תעידי לש עוצקמב דמולמ
 לש .תומדוקה .תואצותה תא םג ךרע רגניצנב ר"ד  ,םיקיתעה
 בגא ךרדב קר .םידוהיה ינינעל ללכ בל םש אל ןהבו ,רקדבה
 ןא ,לארשי םע לש הירוטסיההמ רבד הזיא םימעפל ריכזמ 'היה
 םג ,םולכ טעמכ היה אל תובשומה לע . םיחכונה .ונמע, ייחמ
 1006700108168 םשב תובשומ שלש :םיתש קר ?וורבזנ 4 לש האצוהב

 םישי רגניצנב 'הש ,תויקל היה .רשפא ושכע לבא ,רתוי אלו
 ינפמ ,םהיתודסומלו םבושיל - ,ץהאב םידוהיה : ינינעל  רחוי בל
 רגיצנב ר/רה ינשה דצמו ץראב םירוהיה ךרע לדג .רחא דצמש
 "הרזע, לש רנימסב הרומ רותב םידוהיה ינינעל  רתוי בהקתה
 ,םילשוריב

 אוצמל ונבשח ול וניפצ ךכ לכש רפסה וגינפל חנומ הנהו
 , תוטרופמ | רתוי = תועידי םנו = םידוהיל  רחא פחי םג. וב
 רנניצנב 'ררה  ..היהש ותוא אוה פחיה .הרומנ תועט וניעט לבא
 תא דימה שיגדמ .אוה ירצונהינמרג רותב ,ומצעל ןמאנ ראשנ
 ,םירמרמתמ ונא הז לע אלו ,ןבומ הז .םירצונהו םינמרגה ינינע
 ,םידוהיה ינינע לע הקיתשב רובעל ותפיאש לע קר םיגנואהמ ונא
 וליפא  םידוהיה לע רבדל ' ילבל הרחוימ הנוכ הזב  םיאור  ונא
 וז הקיתשש ינפמ ,הנוכה לע שוריפב םירבדמ ונא  .ךרוצ תעשב
 ,העירי-ןורסחב הרוקמ ןיא

 םיאפורה תמישרב ריכומ רבחמה ןיא .ופי לע ורברב ךכ
 םידוהי םיאפור ופיב שיש יפ לע ףא ,רחא ידוהי אפור ףא
 יתב תא םג ריכזמ אוה ןיא .תובר םינש רבכ הב םיבשויש
 םיכירצ םהש יפ לע ףא ,םידוהיה לש \ תורסומה תאו רפסה
 רפסה יתב תא ריכזמ אוהש יפ לע ףאו ,ול םיעודי תויהל
 אוה םילשורי לע ורבדב ..םתוימואל יפל םירצונה לש תודסומהו
 ייחב לודג ךרע :ול שיש "לאלצב, ומכ .רסומ לע הקיתשב רבוע

 תובורק .םיתעל םירקבמ  םירצונ םירית םגש יפ לע .ףא ,ריעה
 אל רפסב רסח הוה רסומה םגש ,ןבומו הוה .ןינעמה .רסומה תא
 ,וכרע טיעימ ינפמ אלו העידיההיא .ינפמ

 רבחמה | ףיסיה השרחה : הרודהמבש \ תיללכה הפקשהב
 דע קר רפסל רבחמה ערוי תמרוקה הרודהמהב .הונוש תורעה
 םירכזנ רבכ .השדחה הרודהמב ,םיזנכשאו םידרפס : םידוהו

 תורושב םיאצימ ונא בר > ןינע ..ימיתו הֶרכובמ ואבש םידוהיה
 ץראב תירכעה ןושלהל :מולמה רבחמה שידקמש תוטעמה
 ןושלה תא תויחהל הקזח הפיאש תמלבתמ שרחה ןמזב, ,לארשי
 רשק תמאב איה תירכעהו ,לארשי םע ןושלל ההושעלו תירבעה
 םיבר  יפב התיה רפכו ,םעה לש םינושה םיקלחה תא דחאמ
 :ןינע תואלמ שדחה בושיה לע .תורושה .םג \ ,"תרכודמ ןושלל =

 תנשב | .תיאפורואה העפשהה | תוקזחתהב ןיטצמ שדחה מזה,
 ?  תואצמנ ! תעכו  ,הנושארה .תינמרגה \ הבשומה .הדסונ 8

 הלחק  דוע - הז = דבלמו | ,םיבשות 1700 םע תוינמרג .תובשומ
 ,םידוהיה בושי לחה 18%8  תנשב .םילשוריב הקזח תינמרג
 .בוריקב שיא ?000  םיבשוי ןהבש תובשומ 9% תואצמנ תעכ
 רוחיבו (ןונבל) החיפב תיתפרצה העפשהה הקזחתה הרמה התואב
 .?תוריכב םייעושיה ידי לע

 םידוהיהו .ללכב םירעה יבשות רפסמב םינוקת םיאצומ ונא
 5000 םהיניבו םיבשות 49,000 רבחמה הנומ ופיב ךכ ,טרפב

 < הנימ םילשוריב .(4000 אוה םרפסמ תמדוקה הרודהמב) םידוהי

 הרודהמב) 48.000  םידוהי  םהיניבו םיבשוה | ?0.000 רבחמה
 ,(60,000 אוה םיבשותה לש יללכה רפסמו 40,000 םרפסמ תמדוקה
 [(0 תמדוקה הרודהמב) 16,000 םיבשותה רפסמ הפיחב

 40,000 הוע ,(900 המדיקה הרורהמב) 1,100 םהיניב םידוהיו
 ,0 םידוהי יו ,0 ןורבח ,(100) 150 םידוהי ,(35,000)

 ,0?1 םינורמש ,000,8% םכש ,םידוהי םהמ "%/| ,90,000 תפצ
 לבא ,םכשב םידוהי 900 םג םיאצמנ תמדוקה הרודהמה יפל
 ,19,000 ןודיצ .םידוהי ןיא וז ריעב ,רוסי םוש היה אל וז העידיל
 10 םחל תיב ,15.000 תרצנ 15,000 וכע ,800 םהיניב םירוהי

 םיבשותה רפסמ ..תולודגה םירעה ונתוא תונינעמ הירוס ירע ןיב
 בלחב ,800.000 קשמדב ,8500 םידוהי ,150,000 אוה תוריבב
 ,18.000 םידוהי ,900.000 (ופלא)

 יפל רבחמה הנומ לארשי ץראבו הירופב םיבשיתה רפסמ תא
 טעמ הכחונמ איה תאזה | תונקידה) 8.886.460 הניק לש ורפס
 ץראב הוב ,(הקיטסיטמס םיש הל ןיאש ץראב םירפסמל עגונב
 ץראבו הירוסב ןוילימ 8י/, תמרוקה .הרורהמב) 700,000 לארשי
 "רבחמה .הנומ לארשי ץראב םידוהיה רפסמ ,(650,000 לארשי
 . ידמ רתוי תוחפ אוה הזה רפפמה ,0

 רוע עיגמ ונניא ץראב הפ ונרפסמש ןכ םג אוה רורב לבא
 םישרח םירפסמ :,םידוהיה לצא לבוקמה רפסמל -- ףלא האמל
 הלאה םירפסמהו ,תולודגה םירעב רחפמל עגונב רבחמה ןתונ
 ,חרזמב םילופנוקה לש תונורחאה תואצרהמ םוחוקל

 תוקיתעה לע םירברמה םיקרפב ואצמנ תושדח תופסוה
 ךרע רתוי ררבתה םגו תושרח תוריפח ושענ ןורחאה ןמזב .ץראב
 תונמאה לע םיקרפה .שדחמ + ודבוע ךכיפלו ,תומדוקה תוריפחה
 ,ןורמשב תוריפהה לעו םירבקה לע ,לארשי ץראב הקיתעה
 איבמו רתוי .אלמ | יפרגוילביבה קלחה . ךנעתבו ורינמב ,רזגב
 .לארשי ץרא עדמ תועצקמ לכב םישדח רתויה םירפפה תא םג

 יאה לע לורגו דחוימ קרפ םג תאוה הרורהמב ליכמ רפסה
 סורפקב ירבע בושי ר'ע הלאשה םאו . תודחוימ תופמ םע סורפק
 רמחב הזה קרפה .ןינעמ \ תאו לכב * ,םויה ררפמ הררי רבכ
 ,יאה לש יחכונה ובצמ ר'ע תועידיבו ובש ירוטסיהה

 ןמ ןה תיקתעה םדוקכ השרחה הרודהמב  תווללכה .תופמה
 ימורדה קלחה דוע ףסונ ושכע קר .הטוגו רשיפ לש הניוצמה הפמה
 םיונש תושעל םיגהונ ןיא לבא ,םירצמ לובג 'דע לארשי .ץרא לש
 םינוקת ,תובשומה תומש ןהב םירסח ךכיפלו ,רקרבב תופמהב
 רפסנ תאצמנ |. םירעה לש | תוינכתב קר ושענ - םיונשו
 ריעה 'ר"ע = יכלכ גשומ תנתונה םילשורי לש המחונפ םג

 .חנינבו
 רפסב ונשקבש המ . רפסהב םילודג םיונש ואב אל ללכב

 ומניא | רקדב לש ךררה הרומ .וב ונאצמ אל םידוהי רוחב
 ךרצל = ,ירצונ ידי לע  בותכ אוה | ,ונא  וניתושירדל םיאהמ
 תיה הזיא תוחפה לכל שרודה ,ירצונה םעט יפל םגו .םירצונה
 ?יתנ .ירבע .ךרד הרומל םיקוקז ונחנא ,הקד תוימשיטנוו לש
 תיללכ .הנומת קר אל ונל ןתישו תירבעב בוהכ היהיש הרפס ונל

 רוהב 'ונתוא | תונינעמה | תועידיה לכ תא םג אלא ,ץראה לש

, 

 . [י דווי

 רי ראי
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 תוינומדק  ד"ע | תועידי ונל .תתל ךירצ | הזכ רפס | ,םידוהו
 םירושקה םיירוטסיהה וניתונורכז :תא תויחהל ךירצ אוה ,םידוהיה
 תונוכנ תועירי םג .ונל תתל ךירצ אוהו ץראה תומוקמב םיזוחאו
 רפס היה .,הוהב םהיכרצ לעו םהייח לע ,םירוהיה בצמ לע

 ,ץנול לש "ךרד הרומ,  והוו  ,הזה ןורסחה תא אלמל ףאשש <

 רפס ונל ץוחנ .ולוכ רבב רכמנ םגו ןשיתנ הזה רפסה לבא
 ,םירוהיה יכרצ יפלו עדמה תושירד יפל בותכ היהיש שדח

2 

 :תנש רמג תא עיבקל מ"הוה טילחה הנורחאה ותבישיב

 הנשל םילקשה (.ז .ש רבוטקוא .15- -84) א'ערת ירשת ח"בב לקשה

 דימו ףכית תוצובקהו תודוגאהל וחלשי ,סרגנוקל ד"י תנש ,השדח

 .הזה עובקה דעומה ירחא
 הז דעומל רומגל תוצובקהלו  תודוגאהל הזב עיצמ .ח"הוה .

 ,םילקשה"ימוכס תא תובגל .,אתשה לש םילקשה תונובשח תא

 ליטמ אוה ןיא .םתדועתל םחלשלו ,םיפסאמה ידיב םיאצמנה

 הנישעתו וז הרובעל רימו ףכיה הנשנת תוצובקהו תורוגאהש קפס

 היהשמ םילקושה רפסמ תחפוי אלש ידכ  ,ןריבש המ לכ תא

 ,ווברי רוע אלא ,הרבעה הנשב

 עיפשהל לכוי וז הנשב םילקשה רפסמ טועימש חבשל ןיא

 ריתעה ,ירישעה םרגנוקה לא וניריצ רפסמ לע םג הער העפשה

 תודוגאה תוכירצ ךכיפל , ונתעונתב ךכ לכ הבישח הדועת אלמל

 . הריתי תוצירחב םילקשה תיבגב ןתדובע תא רובעל תוצובקהו
 ה :

 שריה ק"פאה להנמ לש ובתכמ םסרפתנ "טלעוו,ה לש ןורחאה רמונהב

 ותעצה פ'ע העבקנ הצעומה , ופיב קנבה תלהנה רי לע הע.קנש הצעומה רע .

 .ןיפורו ףיוחנזיד , ןיקסולג , ןילרב ה"ה וסנכנ הולאו ןיטנובל רמ רוטקרידה לש

 ד"ע תויצראה תוכשלה לכל וורכ החלש ק"הקה לש תוזכרמה הכשלה

 ,שאר:תוכרבמ תלעות קיפהל ךירצ . םיגחה ימי ךשמב ק"הקה תבוטל הרובעה =

 תוכוס מ"הוח ימיב ; הרותל הילע תעב ק"הקה תבוטל ובדנוש ררפל , הנשה

 . תואספוקה .תא קירהל .ךורצ

 ,קרמ 4466,68 תוצראה לכמ ל"הקה תפיק לא םנכנ ןווחאה עובשב

 פנכנש תובדנה םוכס ,4808 אוה בהזה רפסב תומושרה לש ןורחאה רפסמה

 + כ"ור 1950.47 ךסל הלוע 'ז 'חל ז"ט דע 'ט םוימ הכקסומב הכשלה תפוקל

 קר הלוע  תיביטרפואוקה-הפוקה תבוטל הכ רע ףסאנש ףסכה  םוכפ

 ףש ותמשגה תיחדנו תכלוה הז דסומ תבוטל תובדנה טועימ ינפמ,קרמ 901,81,.48:ל

 תא עיבמה ,ווזר'ד לש ןבתכמ ספרנ "טלעוו,ה לש ןורחאה רמינב ,כ"כ בושחח ןויסנה

 ול הלוע התיהש םוכסכ ,קרמ 280--300 הפוקה תכוטל בדנמו ז"ע ברה ורעצ

 + ולש ץיקדתעיסנ

 דגנכ לה-ה תעד תא ררועמ .ליחתה טאלבנילימפ-רטרופקנרפ ןותעה

 ןתוימואלב אל ריכמ וניאש ,  ךאניר המלש רמוע השארבש "סנולא,ה  תגתנה

 ,"םואיפרוא, ךאניר לש ורפס לע תרקב הספדנ הז ןותעב , והרב אלו לארשי לש

 ןייצמה בתכמב ךאניר הנע תאזה תרקבה לעו ,תותדה תודלותל שדקומה

 תעונת לאו םידוהיה לא וסחי תאו וכיט תא ונמוה הלעמל ןיאש ריהב ןפואב

 ירול איבהל איה ןותעה רפאש המחלמה תרטמ . הז  ללובתמ לש היחתה

 תיצנרפה תודהיה ,ןודגולל וא ןילרבל זירפמ 'םנילא,ה לש הזכרמ .תרבעה

 הברקב םוקמ אפיא ןיאו , וישכע לש םורוהו;ה םייחב תפתתשמ הנואש טעמב

 ,"סנילא,הכ תופיקמו תווזכרמ .תווורדתסֶה תגחגהל

 םשוו .תחת וטילחה (קסנימ ךלפ) הגורוד-איאראטסב | םינויצה
 תא קירהל הקולחה יחלושמ דעב עירפהל םילשורי ינבר ישעמ ד"ע תועיריה
 ףסכה תאו תואפפוקה תא וקיוה םמצעב םה . "סנה לעב ריאמ, 'ר תואפפוק
 לש םתורמרמתה ד'ע תועידי תואב םיבר תומוקממ ,ופוב קוק ברחל וחלש
 + בושיהל הער םישחורה ,הקולחה ילעב ,םונברה דגנ םינויצה

 תוריחבה רדמב םינוקית וגהנויש םילדתשמ וליחתה השרובש םינויצה
 וילע ומתחש ,בתכ שגוה הגהנהה דעו לא .תיאשרוה הלהקח תגהנה לא

 תוכו ןתנהש תושרה ינפל הנהנהה לדתשתש השירדב ,  םיינויצה-ישאר
 ,הנשל 'בוו השלש לש םמ םימלשמה הלאה לכל תוחפה לכל הריחבה
 דומעת וא , הלהקה ינב לכ לש התשירד איהש וו השירדל הגהנהה עמשתה
 וז הלאש לע ? םיללובתמה ידימ ןוטלשה .טמשי אמש התאריב התער לע
 הלהקה יטילשל הבורקה תינלזפה תונותעה :הלילשב תונעל רבב רשפא וישבע
 תא וחתפיש ,תוריחבה רדסב םינוקיתה דגנכ התעד תא תחא .אל העיבה
 ."םיקאווטיל,הל הלהקה ירעש

 םימואנה רבלמ .אריל תא ןיטשדלוג .א  ונרבח רקב מ"הוה תרוקפב
 .האצרה רוע הצרה םידרחה יריעצו ריעה יליבשמ לש תויטרפ תופסאב םאנש

 הפל הפמ אלמ היה ןורטאיתה םלוא ,ימוקמה ןורטאיתה םלואב תיבמופ
 ויתואצרה ,רקבב תיעיברה העשה רע וכשמנש ,םיחוכו םג יה האצרהה ירחאו
 לש שרח דעו רחבנ .םיעמושה לע ריככ םשור ושע ,ג ונרבח לש וימואנו

 .ןירבח ןיב התוא קלחו הדובעה ליג שגנ רבכ אוהו ;תימוקמה הדוגאה

 בצמ רבד לע ונל עידומ בויק ךלפ ירע תא רקבמה :וניבור ונרבח
 : רקבש םירעב העונתה

 שי וז רועבש םינקסעה תוצובק ןיב ,ער תונויצה בצמ ןיא באלסוהובב
 םיורובצה םידסומה לכב םיפתתשמ םינויצה .םיריעצ םג שיו העפשה ילעב םושנא

 רעב םלוא .ונתעונתל הבחב תפחיתמ להקה:תעד ,שארב קלח םהב םיחקולו
 הרילוחה םג ןורחאה ןמזבו ,םישקה םייגוציחה םיאנתה םיעירפמ הצרמנ הרובע
 , ,וז .הריעב םיללח הליפמה

 האצמנה  םינקפעה תצובק | .ןוצר עיבשמ תונויצה בצמ הלופשב םג
 שארב םידמועו העפשה ילעב םה םונויצה הפ םג ,ץרמב תדבוע וז רועב
 ךשמב .ל"הקה ינונעב תוקסועו הרובעב תופתתשמ םישנה םג .,ריעה תודסומ
 םיספות ימוקמח ת"תכ = ,'בור םיתאממ רתוי הבקסומל וחלש רבכ תאוה הנשה
 להנתמ אוהו ריעב שי .תורענל רפסה-תיב םג  ,שארב קלח םיירבעה םידומלה

 ףסכ  רבלמ הנשה ךשמב וחלש הפידואב רעוה תכוטל  ,ימואל חורב
 , תודתטההל היתובוה לכ תא .םירבח ימולשת 'בור 156 רוע ('בור 75) תורעקה
 . קוירב הצוכקה האלממ

 .ןילופ ירע תא רקבש מ"הוה רבה לש ויתומישר ףוס תא םינתונ ונירה

 ,הב שי לכה .הרואכל .אוה ער וז ריעב העונתה בצמ ,ץילרש

 ןיעמ  תיתורפס הרבח | ,ןוכסחו האולהל הרכה --- םיימואל תודסומ : וז ריעב
 תירבעה ןושלה תא םיעדויה ,תונויצב םינינעתמה םיריעצ---,ןקותמ רדח  ,רימזה
 תרדוסמ הרובעו---תינויצה הצובקה ךותב שי העפשה ילעב םגו ,תוריעצ וליפאו

 םישגוומה םורגופה ימשרו ריעה לש התזינע המרג הזכ בצמלש רשפא יןיא

 םידבועה לע םישדח "תוחכ ופסותיו ושכע רדתפת הרוכעהש הוקת שי  ,ןיידע

 ובתבשב ,זא קר ורשאתנ תיתורפסה הרבתה תונקתש ןייצל אוה יארכ .רבכמ

 ןושלה תא ,התרוכעב הרגתה שמתשת ןהבש | ,תונושלה תא דודגמה ףיעסב

 ןושל לש הביט יהי המ רעשל רשפא .תירוהיה ןושלה םוקמב  תינמרגה

 .וז תינמרג

 ' םלוא ,המ ןמזל הקספנ םנמא הרובעה ,בוט הפ העונתהה כצמ .ץירז מ

 םודמוע םה ,איה הלודג ריעב םינויצה תעפשה .זועו ץרמ רתויב שרחתת ושכע

 -- םיבה םירבח שי תינויצה הצוכקב  ,רועבש םוירובצה תודסומה לכ שארב

 תא שדחי יכלפה דעוה םג .םתובהלתה הגפ אל ןיידעש---,םוריעצו םונקז

 .,הברה תווקל שי .ץורזממ ללככ ,תוינוצח תובס ינפמ המ ןמזל הקפפנש ותרובע

 הרוגאה . בוקארב תוגויצה הדוגאה תולועפ לש ח"הודה תא וגלבק

 . .םייתורפסו םיירוטסה םינינע ר"עו תונויצה ר"ע ותבשב תבש ידמ תואירק הכרע
 םג התסג הרוגאה .הרוגאל ץוחמ םידמועה ןמ םיבר םג ואב תואיוקה לאו
 תחת .הפי הלע אל הוה- ןויפנה םלוא ,תירבעה ןושלב תואצרה ךורעל



 רמלל התרטמש תיתורפסה תירוטלוקה הרבחה הדסונ הדונאה לש התעפשה
 הליעוה תאוה הרבחה ,תירבעה הירוטסיהה תאו תורפסה תא םיריעצה הא
 םירועיש םג ורדסנ ,ונלש תוופסה לא וניתוריעצו וניריעצ תא ברקל הברה
 םידמלמה םיחמומ .םירומ יפמ . ודמל דימלת םישלשכו תירבעה ןושלח דוטלל
 דקעההתיב  שדחמ חתפנ הדוגאה תולדתשהל תודוה .סרפ לבקל תנמ לע אלש
 -תיבב ,םיינויצה וילא ופנכנש שדחה דעוה י"ע םישדח םירדס וב וגהנוהו
 הרבחהב -םג .םיירבע 'םירומלל תושדקומה תועשה רפסמ הברתנ ימוקמה רפסה
 תרכינ םתעפשהו ,םיינויצה םיפתתשמ ,דאמ הירופ התדובעש ,ןוכסחו האולהל
 'בוב 73.16 הוב ,'בור 118.54 הנשה ךשטב ףסאנ ונלש םידפומה תבוטל ,הב

 + םונוש םידפומל 15.88 ,הסידואב דעוה תבוטל 'ר 29,50- ,ל"הקה תבוטל
 ,קוידב תואלמתמ תורהתסההל תיבוחה

 תבוטל הלאה םימוכסה יאניתשלפה דעוה י"ע ולבקתנ טסוגואב 8: םוי דע
 .םול בנעיליל ,ל ם םש לעש תמיקה ןרקה

 ,ש (רנלדירפ .ש י"ע) וקב | לבור 3יקסטוסרב ,ג :הפידוא
 .י ר"ד , ןמחוג .א , ץיבוקציא .ל ,דנלדירפ ,ש ,ןירפוש .ש ; לבור 55 ובמד
 םיניג .ש ; לבור 10 דחא לכ ןמרוש ,ב , לשגייוו .ב ר"ד ל ,ב ,ןלג
 ' ןותודיפל ,ש ,ןהב .5 , ןמחוג ,מ ר"ד , בוקינולא ומ ,ןיח רמ ,ןיטשפא ,ש
 ,ובמד .ל , ןגיטרק .ש ,גרבניפ רמ , גרובוניג .ש ,ןמסוז .ש  ,יקסבוסק .,א

 6 י"ב ,פורט ,ש ,פורמ ,ם ןכ"ו 5 א"כ  ,וועל .ל ,רגילו
 בו א"ב ץיבוניבר .ל  ,ץיבוניבר .ם = ,.גרובוניג ל
 (ןמטוג ..ל .ל י"ע) הקבודורג |ב"ור 19 (אקילק .א י'ע) םינוש 'םישנא

 .ש ,רנרל  ,ש  ,א--ו צ ב בר ד : ב"ור 5 קפניב ד'ן פאק 50 בור 0

 --םינוש םישנא ;  כ"ור 1 א"ב סיפוצ ,ב , \םלטימ ]| ; בם"ור 8 א"ב רוטנק

 50 'ר 1 ןורבנייש ,א--ןי לבו ל | .פאק 50 ןרב ,ד--ןיו חי ם ; .פאק 0
 75 םיובנשריק .ם = ; כ"ור 1 א"ב ןיטשלקניפ .מ ,  םיובנשריק .פ .י =; ,פאק
 ןיפאק 90 םונוש םישנא --ןילבול ן.פאק 50  טילבנציו ,ע ]| פאק
 ו ר"ד ;כ'ור 100 שטידינ .י (יקסנלימס .בו רגרב :ל י"ע) -- הב ק םומ
 .ב ;כ"וו 95 א'כ סניפ ,ל מ ,  רטסנימ .ב .ּפ ,ןיקפר ,ג ,ש ,םונילשמ

 ; בור 10 א"ב גנילטסנינ .ל , יקסבשטקלוט ,מ .פ ר"ד ; כ"ור 15 ןירפלא מ
 ; ב"ור 8 א"ב ןמרונש מ = ,גרובזניג ,ל ;  כ"ור 5 א"ב ץיביטיק ,ר ,ןמלה ,ל
 1 ב"ור = 8 = גרובוניג ,ש = ; כ"ור 5 = בורוגוב ,י = ; כ"ור 2 לתניוור .ם ריד

 ןומ פיק ; כ'ור 25 (ץיוולשמיש .ב י"ע) םודליל ףשנה תסנכה--ן ו ג רו מס
 ב -- בויק ן פאק 85 'ר 18 (ןילטונ .י י"ע) םינוש םושגא- -(הקירפא)-
 ; ב"ור 10 (ץרוש :מ ר"דה י"ע) םינוש םישגא--ה נ בוק ;כ"ור 8 קאולופ

 ; בור 4 ןיטנוביל .םיחאה -- ןו איר ; כ"ור 25 "הלכשה יצופמ, -- אגיר
 ן פאק 69 ב"וו 1870 םימדוקה םימוכסה ;,פאק 10 כ"ור 618--לבה ךס

 ן ,פאק 72  ב"ור .9488- -יללבה םימוכסה

 .לֶאְרשְודֶעְרֶאִּ ,
 םופירא לש תוחפשמ שש --

 + הלותמ

 נפמו ,ונמוב הקריה סמ תא םלש אל ופיחב "ריתע, תשרחה תיב --
 רמוע אוהש יפילע:ףא ,תשרחה תיב לא יסנכנ םהו ,םיליח הלשממה החלש הז

 עיגמה תא לבקל ירכ ,םמצעב ורכמו ןוכט וחקלו .,הרז הלשמט לש התופח תחת
 ,םיסמה דעב .הלשממל

 המי תבשומ רדע לע ולפנתה שוא םירשע לש םיאודב - תצובק --
 ירחא ופררו 0, וריהמב םיריעצּה ונירזה הבשומב הזה רבדה ערונשב .,ותא וכלהו

 יבזע םידרצה ינשמ תוירי ירחאו ,םידרושה תא וגישה ןדריה די לע ,םיאודכה

 ןיכסב ןשארב לק עצפ ךחא עצפנ םיונאד ןמ ,|הובו רדעה תא םיאורבה.

 הפידרב ,םיפוס יגש וגרהנו דחא עצפנ םואודבה ןיב ,ולגוב רודכב ינשהז
 ןלויט ךררכ המיב וא ויהש  היסנמגה ירימלת םג קלח זחקל םיאודכה ירחא
 ןיאודבה .ןוחצנו החמש תועורתב רדעה םע הבשומל בש ידוהיה הנחמה . לולגב
 (תרנכ םי די לע לזרכה תלפמ תנחת) מ פ יברעה רפכה לע םג ולפנהה

 .םידדושה ידימ םשוכר תא ליצהל רפכה יבשויל ה"ע םש םג לבא ,רדעה תא וחקלו .

 הבשומה תא םבצמ עור ינפמ ובזע

 תרוכעב וקסעיש םינמוהה דעב םיתכ הרשע תוגבל רנכ ולחה דולב ---
 םג לסל ולכויש ירכ .ןהמדא םימנור ינש םג ןנתו החפשמ לכל ,הרוזש ףסכ
 ןושארח ןויפנה והז .ףתושמ הרובע חיב םג ונבי םיתבה תרשע דבלמ ,תוקרי לודיגב
 ,רפסה תיבל ץוחמ םג תיתיב הדוגעל םוקמ רסול "לאלצכ, לש

 החי = .הייחמו = לארשי ץרא לש | עבטמ וותונומת =
 לש .הכורעת ופיב ךרע 'לארשי ץרא

 ןלש | תוגומתה םע

 לש רפסה

 תא רקבש דחא יתפרצ רוצ --

 < גוצה

 "סנאולא תיב ידימלת לש | םורויצו תונומח םג  הכורעתב
 + םילשוריב

 וותודימלה לש די תדוגע לש הכורעת ךרע ופיב תונבל רפסה תיב --

 תודובע ואצמנ הלאה תורובעה ןיב .,הנורחאה רע הנושארה הקלחמה ןמ
 הבורעתה,םינוש;םיטושקו .,םירוגס ,תוטושפ ז וצ וחו תולמש ,םינבל ,הריפת ,המקר
 ,ורכמג םיבר םיצפח ,בוט םשור םורקבמה לע התשע

 הזחמה תא ופיב תורכעה המכה י:בוח וגיצה ומחנ תכש יאצומב --
 וטימשהו ו ה תושיררל בל ומש םיבבוחה ,יקפנופ ,ר לש "חפנה בקעי,
 ןפואב חולצה הזחמה ,תועינצה ישגרב .עוגפל םילולעה םירבדה תא הזחמה ןמ
 ןוהאו תרבגה  ,תובורקה תובשומהמ םיבר םג ואכ ,אלמ היה םלואח ה
 םוקחשמה ,לודג ןורשכב וקחש הזחמב םיישארה םידיקפתה תא ואלמש ןיסנג "הו
 ,תובשוממ םופכ תואיחמב םהל הדוה להקה ,םמוקמ לע םלכ זיה םירחאה

 ,םיקינכטה ןונבל רמוחה תא רבכ םיניכמ הפיחב ---
 לחה .תיששה הקלחמה- תא תאזה תנשב תחתופ תירבעה .היסנמגה --

 הקלחמב .יסאלק עוצקמלו ילאיר עוצקמל םידומלה  וקלחתו וז הקלחממ
 ונמזוה תאזה הנשל ,תיניטאלה ןושלה דומל ווא וז הנשב וליחתי הנורחאה
 ראירג ר"ר ,תינמרגהו תיניטאלה ןושלל רגלק ריד ה"ה :םישדח םירומ העברא
 ,תיר:על קכק רפופהו תיתפרצה ןושלל ןוזנשומו

 תינקל 'רפ 19.500 הילגנאב ןוזמירפא 'ה בדנ רזומ 'ה תולדתשהב --
 .ופוב .היטנמגב דוינל ירושכמו םיטיהר

 תפרצמ לודג רחופ אב תפרצ ימרכל .התיהש הערה הנשה ינפמ --
 פבא ,דאמ םובוט טוריחמ עיצהו אצמנה ןיוה לכ תא בקיב תונקל לארשו ץראל
 םלצא אצמנה | ןייה םוכס לכ תא רובמל בקיה ילהנמ ויחמ הרבעש הנשב
 ינפמ ,ןטק םוכס קר רוכמל לכי תאזה הנשה לש ריצכמו ,(ראמ לוז רוחמבו)
 הנשהש ינפמו ,הדוהי תובשומב םימרכ הברה ורקענ םעפה רוע תאזה הנשבש

 שורדה םוכפה תא ריאשהל םג ךירצ היה בק קיהו" ,הכרב תנש התיה אל תאזה

 גהמל לודג ךכ לכ ךרצ רוע היה אלש הארמ הזה- הרקמה ,םוירימתה וונוקל
 ,םימרכה תא רוקעלו

 .םורומה ויהי התופח תחת  םיאצמנה רפסה יתבבש תשרוד הלשממה --
 ,םינמותוע

 בר ןמז היחש ןודרוג 'ה  דומעו תפצב חתפוש קנבה ףינס שארב --
 ,יאופיה ףינפב ריקפ

75% 

 .הָיְמִּורְּב

 להק

 :ורה ,הרושכ- -.לכה ךלוה  בשומה םוחת לוטב רברב העצההל עגונב
 המורב קרפה לע תולעל העצהה הריתע יכ | ,ינוחטב תא עיכה ןמרירפ טטופ
 אלו העש יפל החדתש םירמוא שיח .תערב אלו ,אבה  רבמיבונבמ רחואי אל
 שפוחל הרעול אל התוא רופמת המודו יכ ,אוה חוטב ןכ ומכ ,ללכ ררועתת
 "ה ד עוה ת דו ב ע ,םירוהיה תלאשל תדחוימ הדעול אלא ,ובשחש יפכ ,ישיאה

 קוחבלו = שוררלו רוקחל הילעש יפל ,תודתא םינש תוהפל ךשמת
 *ץוחבו היסורב םודוהיה תלאשב ומרענש תודוקפה לכ תאו תודועתה לכ תא
 היטפה ינפל  הלאשה ןורתפל הוקת לכ ןיא טעמכו ,םינש תואמ ךשמב ץראל
 םיארבאוטקואה וכ. ,אליממ םודמל \ ינא ןאכמו ,תישילשה המורה לש הנורחאה
 התע אבו הכ ןיבש ירבב ,הריקחה רמג תעש תא קיחרהל וצמאתי םומורעה

 לכב ,הילע היהי אל םירוהיה תלאש ןורתפ לש "םתכ,הו תישילשה- המורה לש
 ,יארוב םיקוחר ונא ב ו ר ק ןורתפמ ןפוא

 רבלב וז הרבועב .םהלש תא םישועו הזב םיחיגשמ ם ינמיה ןיא םלוא
 טעמב ,םירוהיה דגנ הלוטעתה תרבגה זבוטל םישמתשמ םה העצהה .הפנכוהש

 .םידוהיה דגנ לער םיאלמ םירמאמ םירוחשה ינותעב םיאצומ ונא .םויו םוי לכב

 וליחתה "בויק,ו "ןונלבווק ,, !םיימשיטנא םונותע ינשש הזב םושמתשמ םה ושכע
 יברעמהונופצה .לכתה ררחתשי ז"יעש ינפמ םוחתה לוטב לש וז העצהב ררצל
 תא תונמאג  תווארב םוחיכומה םירמאמ םישיפרמו םיכלוה םהו , "הקולעה מ

 הריבגמ- -טיחיכומ םה --םוחתה ךותב .הופיפצה .םוחהה תבחרה איכתש תלעותה



 ידוהו סתסו .ידוהי והנה .ךולרהאש ינפמ (סוליפיסה) תבגעה יעוגנ רגג ךילרהא  םיפלאל םירוהי םיבזוע הנשו הנש לכבו = ,םודוהיה לש תינומהה האיצוה תא

 ,לועומ ולש םסח ןוא .יארובו יאמר אוה * םידוהוה ףלא תואמ יתש ןיראב וראשי 'זא ,םוחתה בחרתשכ ןכ אל .ץיראה תא

 וראשי םתיצחמו םוימינפה םופלפל וכלי ןתיצחמ .סיה תונידמל ושכע םורדונ

 ירוהי קר םא --- םןלב םהב ןיא | הנקסמ ידיל , לשמל  ,"הניצשמו,ה אב הז םעטמ  ,וכחוו םוחתה ךותב
 םיאפורה ימכח ילודגו םירופיפורפ לש :םהיתורע לכו ושענש תונויפנה לכו

 ןתאצמה -- ורזוע יגופי דועו איצממה

 ,.הלוספ !וז "תינויגה,

 ...!השעמל אלא ,הכלהל אל בו'צמלוט קסופ ךכ ,םידוהיל איהש וזיא החנה תושעל רופא, /
 םג צא ,הבוש מ הז ירה תולבגהב הגרמה 8

 ידיל האבו תלגלגתמ איהשכ ,קיזהל ךא םילוכי םורוהיה יכ ,וז הרותו
 םושגרתמ םישגה  םינומהה :תרחא הרוצ תלבקמ יהירה םיטושפה םירבאה
 םיאפור הָב שיש תירטינס הגולפ לכל ,*,רוו .נ,ה לש ורפופ ירבדל ,םיממוקתמו
 םוארמ העשב הכו .,םהילע .העיפשמ תוימשיטנאה ירומ תרותש ךותמ ,םירוהי
 ,שממ שפנ תוריסמ לש תותוא תוינמחרה תויחאהו תושבוחהו םידוהיה םיאפורה

 ,םהילוחב םילפטמה לש םתודהי תא םוחכוש םיטושפה םירכאה םגש שיו = -

 היוארה המסיפה יהוז .םיירקיעה םיסורה ינינעל ינמז קזנ תולבגהה הניאיבת

 קר  .תויטירטפה תווסורה תוימואלה תוגלפמה לכ לש ןלגד לע תרחה

 םהמ היפור תא רהחשל הלולע םירוהי יפלכ תוארונ תולכגה לש הקיטולופה

 : ."דודנ קיחרהל  םחירכהלו <

 ,םירוחשה לש הלומעתה איה וז

 ו'ץוביליארזיא הכויל ,תירוהיה הינמחרה  תוחאה לש התומ "ריבדחלע , +"םימודאה 1
 וחלאה םירבדה תא "הרטוא, יבוקרחה ןותעה רפסמ ..,םיקתושו םיאורו םיעמוש

 * תוישונאה תרזעל אובל הרמא ,קחדו .ץחלב התוחש ,השלחה המלעה
 עגונמ אוהו ,םיוכאה ידלימ דהא תא הצחרשכו ,הרילוחה תלחמב העגונמה = םירטפיגימה םימק הז רחא הז ,גהזג וגהנמכ םלוע הלכשהיונונעב םגו =.

 " הונתנ אל ךא ,אובל הארקנ תוחאה םא ,התמו וז הלחמב הקכדתה ,הרילוחב ,םהידוכ םינותנה רפסהייתבב םחיתונקה תא :םינקתמו <
 היה הז .התכפו רדגה ירוחאמ] םויה לכ הדמע איהו ,םילוחה:תיבל סנכהל | תא ליבגהו רמעו רחפמה-רטסונימ .ונממ .רמל ,הלכשהה*רטסינימ ליהתה

 ךא ,בוקרחל ףוגה תא איבהל הל ריתהל השקב םאה .םיבוזעה םירפכה דחאב = יםוירטסינימ לש .ותעש םג העוגה ושכע ,רחסמל רפסה:ותכב םודוהיה רפסמ ,
 ,םירוהיל הרובק םוקמ ןיא רפכבו ,"התרוכק אהת זופ, :תחאב היצרטסינימדאה 6 . תורלימלו םישבוחל---םידחא רפס:יתב לע הגוממ אוה ףאש ,םינפה

 הנה  ,תוממ ונתוא הליצהב ,התמ הבויל, ועידיהו ץניבוד ןכיא קזיקה אצי זא | המכב יכ ,םירעה:ירשלו  םירוטנרבוגהל  םוירטפונימה ושכע חלש רבד

 < תא םש אנ רוכקנ .רבק הל תתל יתמדאמ רחבומה קלחה תא עיצקמ ינא | הלעמל םירומאה רפסה-יתבל .םורוהי לכקל םינוטלשה םמצעל םושרמ תומוקמ

 ץייביליארזיא תא ורבק םורכאהו ".ירבע תורבק:תיב ןשכעמ םש .הי היו תוחאה | המרונה תא גיהנהל שורד וז הנשב רוע .םהל רפוכו אל הזכ "אטח, .המרוגה ןמ

 : ו ,הרבק לע והינה םיחרפ:רז ףא ,ץינובוד לש ותמדא לע = לידגהל  םיצור םה םא ,םייטרפה רפפהיותבו ..הז ןיממ הלשממה לש רפסיותבב <

 הלאש לכ לע ןידי :הזו  ,םוירטסינמה לא הלאשב תונפל םיכורצ ,המרונח.תא

 .המצע ינפב
 תא זחא, רשא לע וב רזות הלכשההרםוירטפיגימש םורמוא העשב הבו

 לעפמ- הארמל םיפגה םירכאה בלב ררועתמ תוישונא לש קיז רשא שי
 תלצה םשל איה השפנ תא הבירקהש ,השלח תירוהי השא דצמ הרובג לש
 . םהיתושפנ

 תא שיו ,ולש תומשיטנ אה  הקיטילופה .תא יאדמ. רחוי טילבה] "וינרקב
 6)* . םלוא ,תחא הנשל םידוהיה לש םונוניבה רפסה-יתב לע ותרוג תא תוחרל ותעו =

 2 ץמאתמ אוה הערוהב ,תאז רומלל ןיא םוירטפינימה ססרפש תימשרה ה ,
 .קוחה רוסי לע השענ לכה יב. ,חיגוה

 ץֶרֶאְק-ץוחּב ...?קוחב הרוסי ןיאש תחא הלכגה שי ינו
 -ומוד-לוצוסה ןיב וליפא ,םוקמ לכב ררוש "םידוהיהמ ץוח, ללכה :

 ,םירוהטה םיטרק | ןיאש ,הלשממה תרזעל אובל םיגורחאה םימיב םירוחשה םיגהונ ,עודיכ

 הנתשנ אל םיטסיליצופה לש ינימשה םרגנוקב ,תאוה םעפב םגו לע םינישלמ םהו ,ץראה יקוח תא רומשל םידוהיה חא חירכהל חכ וד  ,עודוכ הל

 , םיטסיליצופה 7 קש רקיעה דגנ . המחלמ ירחא  ,רבדה  -םונותעה םוקפוע וזכ תונישלמב .םוחתל ץיוחמ ןידכ אלש םיבשווה .םורוה
 י שט 0 0

 םיטלוש םניאש םימואל ,לש םתואיצמ תא ריכהל  ,רתויב םיקודאה וליפא = הונושפמה  ,םויטרפה *םיקינזויוס,ה םגו "הניצשמיז,הו "הימגז .סור,ה ,סהל
 0 ינוגח .תורחתהמ רטפהל םיצורה ,םיפורה םירחוסה לכל הבוט הלובחת תשמשמ תלופה ,םיחי'צה ,םיניפה לש תוימואלה תועיסה לש ןהיתויכז תאו םצראב

 + הו ללכמ ואצי םידוהיה קר "ילאנויצנרטניאהב , םינימראה  ,םינ 8
 רימ --ירוהיה ןפחמה לעב לש ומוקמ תא תשרל הצור הלורג רוע וזיאב יפוו

 ימואלה םהיתויכז תא ריכהל ןויסנ לבו י [
 -לוצוסה ברקב העוזו הדרח ררועמ לנויצנרטניאה ךותב םודוהיה םילעופה לש 8 תל .ןווסנ לכו ,תרתווט .תעופ .ןוא  םחל םיליחתמש ןויכו ,הז םוקמב ןירכ אלש ררוגתמ ידוהיהש ,הנטש:בתכ חלוש א

 .םידוהיה | ..,םיטרקומיד
 ןיאש ,םירומגה םיללובתמה הל ,םמצע םידוהיה םיטסיליצוסה קרו

 *לגויצנרטניא,הש הוב םימשא םולכ אלו םינגרובה םיללוכתמה  ןיבו םגוב = תונ'שלמה תונברק ,טסוגואב 20 םויב גרוברטפב .ררבתה הזכ טפשמ
 הירטפואמ רילדא  רוטקיוו .תוהלב ךלמ ינפמכ תידוהיה תוימואלה ינפמ ארי - המש תיבוקפפה הטלפה .בוקספ ךלפב קסנאדו ץיפורוט םיזוחמַה ןמ םירוהי יח |

 תוימואלה תא ריכהל ןויסנ לכ דגנ םיממוקתמ | הקירמאמ | טיווקליהו | ןוא יכ ,וחיכוה םירוהיה ,ילולגה ןירה-תיבל רכדה תא הרפמו תונושלמהל בל

 --םימואלה לכ לש תוימואלה תועיפה תא םירישכמ םהש העשבו .תידוהיה | תושוררה תורוחסה תא קר םהל םישכורו םתכאלמב אלא ,רחסמב םיקסוע פח

 ופתתשהש םירוהיה םירוצה לכו  ,תידוהיה תוימואלה תא קר  םילמופ םה ןידה:תיב ךא .דבלב תורחתה םושמ אלא  הניא תונישלמה לכו וז םתמאלמל

 .תורחא תוימוא? - תועיס ךותב אצמהל ויה םיחרכומ פרגנוקב | םג  ,םהיתורוחס לכ תא םורחהלו שרגהל םלכ תא | ןרו םהורבד תא לבק אל

 ןודאה .ושארבו  ,וגלש "דנוב,ה םג ךא ,שיווקליהו רילדא קר אלו םידוהיה לש םנירדקספ תא  איצוהו םינישלמל = קרצ ןתנ .תונלבוקל ןידחיתיג

 ףתתשה ,תידוהיה הרוטלוקה תמחלמ תא ןווחאה ןמוב םחולה ,םידימ .הבוחל

 . תדחוימה | תירוהיה העיסה תרבהל וו תודגגתהב :

 יץראה םינפכ תבשל תוכז ןל שי םג םא ,וחוא םושרג

 ,םידוהיה שורג תוצמב תוכזל םוצור .לכה יכ

 ,םיימשיטנאה ישארמ דחאש ,הרקמ הינשה םעפה וו הרק תפרעב 0
 הבושתב רזח ,םידוהיה יאנוש ןוב .םירבדמה ישארמ הנש םירשע היהש !תושעל אילפמ יאפורואה בו'צמלוט
 :םיימשיטנאה ילודג לש .םהיתונוע תא הלגו הרומְג | !אפור לע רפאש | ,הזב המו'זרהו הרילוחה דגנ הלובחת אצמש ירחא

 ןהאיוו .ו םפרפש רפסה םש והֶו--"תוימשיטנאה תונש  םיושע, תוגולפב ףתתשהלו 'םוראה בלצה, לגד תחת םילוח יופרב קוסעל םירוהו
 ,"לורפ .רבול,ה תכרעמב ורבחו ןומוירד לש ותירב שיאו = ורזוע ,םידוהי םיאפורב שמתשהמ תומל בטומ ללכב יכ ,ושכע אצמ ,חוירטניס

 ירפסמ אוה .ימשיטנאה רדחה ןמ הברה תודוס הו וופסב הלגמ אוה כוספורפה לש הלוכחתב שמתשהל ינוריעה םילוחה:תוב לע רפא .אוה

. 



 ו
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 ותאנשמ רשעתהל הצו אוה .קסע אלא .ןומוירדל התיה אל תויטשיטנאה יב
 ול םישרופ ויה הדשה ירעב תפרצ יליצא  .ודיב הלע הזה רפדהו םידוהיל
 ,םיהלאה-יאגוש .םודוהיה םע "השודקה, ותמחלמב וב םיכמות ויהו םפסכמ
 ןומוירדו. ,תואלחנ הגתמב ול םינתונ ,תונרוד ול םיחלוש ,ףסכ ול םיולמ ויה
 םידוהיה לע םיערהו םעה דעב םחול לשו תמא שקבמ לש םינפ דימעה
 םייא ובו ןעשנ וילעש ,םעה היה תמאבו ."םעה, םשב הנש םירשע ךשמב
 ,םש ילב ינב םיכשח .םישנא לש הנטק הצובק קר ,הלשטטה תאו םידוהיה תא
 .םינגילוח םתסו םינוהע ירכומ  ,םיחבט ,םירוכש ,םינפייז

 ,תיתפרצה תוימשיטנאה לש תיתמאה התרוצ תא האיוו הלגמש יוחאו
 רבכ יב | ,םלועה ןמ רובעלו לטבהל וז לש הפופ יכ ,אנקסמ ידיל אב .אוה
 .םינורחאה התסיסג ימי ועיגה

 עי רטרו

 םשגתיש ירחא ,היצילג ידוהיל יופצה ארונה בצמה ררכתמ רתויו רתוי
 ,תורמה-יתב רבהב קוחה

 תוחפשמ ףלא םינשו םושלש ש"ווה תריבממ תוסגרפתמ היצילגב
 יתב לש םרפסמ דרי שדחה קוחה יפ לע ,תוידוהי תוחפשמ ףלא ו"כ ןכותבו
 תוידוהי תוחפשמ םיפלא תרשע ולבקי םג םאו .םיפלא ד"י דע ש"ויה רכממ
 ירהש ,ןימאהל השקש המב--חורמ-יתבב קיוחהל םהל  וריתיו םיטנוטפה תא
 ןתני יארו ןהלו ,םיטנימפ .גישהל תופאוש םירעה תוגהנהו םירכאה תורבח םג
 ,היחמ רוקמ ילב םידוהי תוחפשמ ףלא ו"י דוע הנראשת ,המודק ןיד

 ,תרפנמ וז הלאש התיה חיפורב םג םנמא + ולא לש ופופ היהו המו

 ימונוקיאה םבצמ ךא ,דבלב הלשממהל הילופונומב ש"ויה תריכמ הרבעש םרט

 יונש לכו ,וז הפוקתכ היסור ידוהי לש םבצממ רחוי ער היצילגב םירוהיה לש

 .אכד דע םודוהיה תא איבי הערל הז בצמב

 הלשממה ינפל לדתשהל ןוטגנישוול העסנש היצמופידה ירבחמ רחא

 תאמ לכק ,א"טי תרזעב ןוטסיוולגל םירגהמה לע הלטוהש הרזגה לוטב רבר לע

 יכ ,םוירטסינימה שאר רמוא וז הבושתב .ותולדתשה לע הבושת םוירטסינימה

 הרבחה תכשל תרזע לע קר םינעשנ ווהש ,םירגהמ :םיאב יח ןוטסווולגל

 הביט-- םיררונה תא רזפל--הרבתה תרטמ םנמא , ללכ םהל ויה אל םיעצמאו

 התיפמ התיה אלא ,הזב הרבחה הקסע אל תמאב ךא , המצעל איהשב איה

 םוירטס'גימה בו!חמ ושכע .הרובע םהל החיטבהו רוהנ קיחרהל םישנאה תא

 .ץראה לא וסנכנ רככש םושנאה לש םהותושנל םג ןוטסיוולגל סנכהל .ריתהל
 םיאכה םושדח םידרונל סחיב הפינכה:תורמוח תא לטכל דוסי לב ןיא .םלוא

 ינפמ ,סגנהל תושרה ןתנת אל ,ףוחב ורצענ רככש ,םירדונהל * ,ןוטפיוולגל

 ,רובצה לע הסמעמל ולפיש
 .(א"טי ושכע השעת המו--|וטסיוולג .ןונע = םג רמגנ ךבו

3 
 .תויתורפפ תועיִרי
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 תרובע תרוח
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 תטחהסהדהח לע המיתחה .תלפקתמ הזהה

 םלועה,
 . הנשה ףופ דע :רבוטקואב ןושארה :ןמ

 ,לארשיב .רובצה ינקסעו םירפוסה יבוט תופתתשהב הנליוב אצוי יובע ןועובש *

 :תיעיבר הנש תיעיבר הנש

 היחתה ןויער .לש ואטבמ יל .תויהל , ול הותהש וכררמ רוסו אל יםלועה.
 ירבעה .םעה לש םימואלה תושירדהו םינינקה לע ןגהל ,הלואנהו .

 .וניררושפו ונירפוס  ילועמ לכל עובק רודמ .שמשלו ויתובשומ. תוצרא לכב

 :"םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 לב לע .תוריקס ,  קוחרמו .בורקמ :(ו7 ד ]
 .ויתורוועו לארשי ירעב השענה = 1

 ו .עחמ .ירמאמ :(ג
 יםיגותעב (ח

 .תונויצה ינינע /ר"ע םירמאמ (ד =
 .לארשי ץראמ םיבחכמ (ט
 .הלוגה תוצרא .לכמ םיבתכמ (י

 || ,םיריש םירופס .: הקיטסירטלב (ח <.
 | .םינומיליפו תוסרד =

 ,ו"אב ,תוגויצב .: תויעובש תופקשה (או

 ! ,ל"וחב .,היסורב
 :תויפרנוילביב תומישר (בי ;[ יניגעב - תוריקסו  תרוקב "ירמאמ 1

 .תויתורפס תועידי (בו יתורפס

 :"ם ל וע ה,ב התע רע ופתתשה רשא ,םירפוסה המה הלאו =

 ימ .א | בוכורוב = ,ר"ד  .ש= דלפנרב ,,ד  ןרהגייא  ,.מ .ןיקשיסוא , םעהההחא
 ואח .י רנרב ,  ימעהןב ,,ו .ם יקסבצטידרכ ,ר"ד .ש ןוומשנרב = ,היבוטקרב

 =ןב הרובה .ןוראב ,.ל .י ךורב  ,רזעולא-ןב ;תובשחמ .לעב < ,.ח ו .ץיבוקרב <<
 ,והירמש .קילרוג | ,.,י םיובנירג ., .בא גרבדלונ \ , ,ב גרבדלוני ,.ש :,ח-:,םהרבא =

 ,,א ,ש גרבשרה ,באוכה ,.א ,ש יקצידורוה ,.א בונאיורר ,.ש בונבוד ,(מו₪
 ,יוז וקסניטובו = ,,ו .צ כרבנווו ,.י ,י  להאוו  ,.מ יקבצניוו - ,,פורפ .א גרובר
 ,וש יקסבוחינרשט ,ר"ד = ןוהט ,.א ינומרח ,,פ- .ם ןאמהייו :,ס"ז !,ומ" גרובלא |
 ,ר"ד .ףסוי .אירול 0 .א .יקסנווועל * ,בקעי ןהב ,.ל הפו ל 5 ו
 ללה .ןכ .יכדרט- ,םירפס  רכומ .ילדנמ | ,בקעי רנרל  ,ןיול-ןמפיל יי ו ןיטנבל =

 ,א .י .ץידוונ = ,םכמ :ינדרנ .-,,ש -רגוכ  ,ר*ד -.ד קראמיונ = ,,צ רגלימ חכה
 ,וב ד יקצולס ,השמ יקסבטס ,עשוהי .ןיקרופ ,השמ יקסנלימפ .,סוזזנ- בולוקוס
 ,יי ןטפיוק | ,.ד בוטל ,וש ץיבונרצ = ,,ג סנופ  ,בקעי .ןאטכופ ל עפ

 בה .,בקעי ץיבוניבר | ,.א םאד = ןעשוהי ץיבורוטנק  ,הדוה* ינרק \ ,.א :.א קפק
 םילש ,בקעי .גרבנייטש  ,הדוהי :גרבגייטש  ,םכילע םולש = ,ףסוי .ןובור  ,בר רב

 .רועו :;פ ןאמפיש | ,יבצ ןויטשפרש ו ליש ד ץיבונועמש ,.מ

 --לארשי-קראב + םיעונק םיטנידנופסירוק ק ."םלועה,ל ל .שויחו ךבל ל
 ו .בו .דמלפ .ש ר"ד -=- הילגנאב ;יגוסיח .א -- היקרומב | 35

 ! ןייטשפרש | יבצו .שינעה ים == היצילגב . | בולוקוס ג = הינמרגב

 ; ןט םהרבא--הינמורב ; רסיל 5 ירא
 2 .רועו יאקירמא .פ--הקירמאב |

 רבדב .תורצק .תורוקס ,הפצמה לע 6 מ
 .קרפה לע םידמועה  םיניגעה \

 .ןטזה .תולאשב םירמאט (ב

 רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי .דוע בטוה הו ןוקת ידי לע .שדוח לכב
 .תוצוחנה תופפוהה תא כ"ג וב איכהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלוכיה ונל שי

 :ריחמה
 הינמרגב ,םירתכ 10 הירננוא-הירטסואב ; 5"ןחב .. הנשל לבור 4 ; היכורב

 לארשו-ץראב ,רלוד 21 הקירסאב : ,גניליש 9 הילגנאכ ,קרמ 9

 .'פוק 80 הסירדאה יוגש ךעב ,הנש: עברלו

 רוסעה .לע -- םיתעברא .תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב ; תועדומ ריחמ
 .'פוק 40 םידומעה ראש לעו ,פוק .60 ןושארה

 זטלעוו .יד, תכרעמה תועצמאב ."ם ל ו עיה, לע םותחל םילובו ל"וחב םימתותה
 ,םהיתוצהאל "םלועה,, ינכוס תועצמאבו ב 41 ו גזע .ןלקב
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 םינכוס י"ע וא "טלעוו יד, תכרעמ י"ע "םלועה, .לע .םטתחב .ל"וחב |
 כ םתסירדא תא 05 הפועפתל בג .עורוהל- םושקבת .

 : :עבר לב :תושארמ .תלבקתמ .המותחה -
 יי ל לעמ ,תוחפ 0 ופול

 - ףפויב--הניטנגראב
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 .ךורע יא
 ,תחדקהו הביקה .יאולחת תעשב לאפר | :ןם :ןיי .תותשל
 ןוזמה .לוכיעל ליעומ ,וממחמ ,ףוגה .תא אירבמ :הז .ןיי
 תנצנצ :הפי םמחמ הקשמ .,ויהוחכ תא םדאל ריוחמו

 ,הת סוכב לוחמ 5אפר ןס ןיו לש הנטק

 ןל

 "= רחוהל
 = .ףויוח ןמ

 : תו תק ו
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 .שדח דומל רפס
/ 

 שניידיר ל ,י האמ ףלאַמה
 יי, החלק ו הטשב ,םיירבעה םודומלה .רתי םע דחי ע"פש רומל רפס

 סנואש .הלאל | דוחיב . םייללכה .םידומלב םיקסועה םידימלתל , םירויצ םע
 עשעשמו ןינעמ  ,חוגו לק אוה .דוסלה רמח .  םרועש תא םמצעב םינובמ \

 םורישהו םירופסה ,םוי לכב רועשה תא ןנשל' ולוי לקנבש :הוכ ןפואב רדוסמו

 ב תא םהילע בבֶחל  םינווכמו םידליה חור יפל  םה  ,וניררושמ  יבוטמ
 .תינשה הקלחמה .'פאק 40 / הנושארה הקלחטה ריחמ ,  םיימואלה ונינינק

 . לצא  ישארה רכממה . םירפסה רחסמ יתב לכב רכמהל ו אצמנ ,פ'אק 0

 : , קנופ .ביל היבומ
 והמלחמה בתההמה 1108888 9 ץחא ה

 ! ךתבותב .ינעודוה ל כ
 9 .(בוקשו) 'טלרקש חצי



 2 ,ע"רת , לולא א"י ,הנליו

 ו כנד ג, 2-ע0 00818608, 1910 2. *\ \ר 0 11 א ג, 15-66מ 5666006, 1910

 שפנ לכוא יכרצ לע םיריחמהו ,םירחוסה ןיב תישפח  תורחתה /
 יעינמ | ,םידוהיה הז דבלמו | . םיבשותה לע םידיבכמו  םילוע .הָפְצִמַה לע --
 :רעשה תילעל תואצית הזמו ,םירפכה ןמ קחרה םיבשוי ,רחסמה /

 ."םייחה יכרצ לע .םיה| גאה

 ךלה ןוירטסינימה שאר : ךכל לנופמ הרואכל היה אל ןמזה
 ורמע םירחאה םירטסינימה ,תירומאה הלסמה תא .רקבל ויעסמל

 םידוהיל פחיב הנשיה הקימילופה ,הכב הזו הכב הז ךרדה םא-ל
 לש הצעומ הפסאנ הנהו םואתפו ,הגהנמכ הגהנו הנוקתב הכלה =

 ילבמ הטילהה םיפסכה רטפינימ לש ותואישנבו = ,םירטסינימה |
 הבישיה םידוהיל הרתוה : בשומה .םוחת תא "ביחהה,ל הברה .בוש
 םלוכ םיאצמנה ,רחא אפרמ םוקמבו םירפכו תובשומ העשתב
 .םוחתה .ךוחב

 !החא תבב העשת
 לש הלחתהו השובכה ךררהמ היטנ הצורש ימ הזב הארי

 יבשות ולדתשה .םטושפכ םירבדה תא םיניבמ ונא | .תוחנה
 רברב .לרתשה  ,םידוהיל הבישיה  תוכז ןתנתש ,וללה  תומוקמה <

 ,הלודגה- קסניורל ךימפה ,אפרמה .םוקמ לעב | ,רטילפ ףרגה
 םילרתשמהל םיברוקמה םידיקפה ושיגה  ,םידוהיל .דוחיב :קוקזחו =

 ךמס לע ,קח לש ףיעס :הזיא רוסי לע רישיאל המישרה תא
 האצמ אל .םירטסינימה תצעומו = = ,ותעשב הבילפ לש רתוהה
 ,רבלב הרקמ אלא הז ןיא .התמכסה תא הנתנו רבדב רוצעמ

 +ומר ןיעמ םג הוב שיש רשפאו
 לא ופינכהש ירחא םיבר :יפמ  וקרזנ  האובנ ירבד הברה =

 הלשממה בישת המ :םוחתה לוטב ר"ע קחה>תעצה תא המודח |
 איה םג םינכת יאדו הלשממה : ורמא הלא ?ו העצה לע הדצ
 תא רוגסלו רבלב םירעב .הבישיה תוכז תא םירוהיל תתל העצה |
 היצמאולפסקאה  ינפמ םירכאה לע ןנהל ידכב ,םהינפב םירפכה <
 התטלחהל הכחת הלשממה יכ' ,אל :ורמא םירחא ,םידוהיה לש"

 לטבל םג פילחת המודה םאו ,םעה לוק תא עמשת ,המורה לש
 | .רבדב עירפת אל .רומג .לוטב םוחתה תא" <

 .דוסי םוש וללה תואובנל ןיאש ,רבדה הארנו
 םעט .התרוקפל םעפה תנתונ הלשממה ,.םירפכה ןינע ירה .
 םידוהיה .לש םריקפה לע הליגרה התפקשה תא הרואכל .רתוסה <

 םילצנמה םידוהיה ינפמ םירכאה לע ןגהל ךרוצה לעו רפכב |
 : שוריפּב תרמוא איה .םתוא

 עיפשמ וללה םירפכב בשיתהל םידוהיה לע רפאנש המ,
 ןיא .םירוהיה רעה ינפמ ,םיבשותה לע | ולכלכה קו /

 5 לע התפקשה תא הלשממה התנשש הומ דומלל שיה
 םינעב םיקמנ םירכאהש ,התארש ,םירפבב םידוהיה לש םדיקפת
 . םדוק םיקמנ ויהש ומכ םהירפכ ךותמ םידוהיה  ואצוהש :ירחא
 תא םילצנמה םירוהיה ד'ע היתונעטש ,הזמ רומלל שיה + הול
 + רוע הל הנייהת אל םירכאה

 .הלשממה ירבדמ וללה תונקפמה .תא איצוהל אקוד הצורש ימ
 .הלא םע ונקלח ןיא ונא--איצויו אבי ןהב םחנתהלו

 ,םיקקוחמה ינפל הב .אבח םוחתה תלאשש ,היססה ןתפמ לע
 יהירה המורה לש התטלחהל תוכחל ילבמו םאתפ הלשממה תכלמנ
 ' לעופב ויה רבכש םירפכ העשתב הבישיה תא םידוהיל תרתמ
 ? בשומה םוחת תא לטבל תושירדה לע הבושת וז ןיאה  ,תוריעל
 םוחתה-ןינעב ךלתש ךררה תא הארמו הזב תומרמ איה ןיאה
 ? הב תכלל ןמאנ יסור לכ. הפיא ךירצשו

 תא ריתהל רשפא ,םינפבמ ביחרהל רוע רשפא םוחתה תא
 ,יכה .ואלב םידיהיה םיבשוי רבכ םשש םירפכה םתואב הבישיה
 םיבשותה ןיא ךכיפלו  ,תירידת הנכסב תאצמנ םתבישיש אלא
 ץראה יבחר לכ לבא ,היוארה האנהה תא הנממ תונהיל םילוכי
 לע קסנלומסו ביקספ יכלפב .םה םישרק:ישדק םוחתל ץוחמ
 םהיבשותש : ,תובשומו םירפכ ,תוריעו םירע הכרה שי םוחתה לובג
 < םתולדתשה םלוא .םידוהיל הבישיה רתיה ר'ע תחא אל ולרתשה
 הריע ףא םוחתה לע ףיסוהל התסנ אל הלשממה . ,אושל התיה
 " .םתואמש פ'עא ,םוחתה לובג לע תאצמנה תחא .הבשומ ףא ,תחא
 ,םוחתה ךותבש םירפכה תרתהל ומרגש םיקומנהו םימעטה
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 " םירפכבו םירעב םינפ לכ לע הבישיה תא ריתהל היה ךירצ
 5 . םוחתל םיכומסה

 < הדצמ "הבחר דיב, הנתנש וז הנתמ הבושחשמ רתוי םנמא
 .דיתעל זמר רותב ונל איה הבושח ,ישעמה

 < הס - פופוב

 ליבשב אלא - האב חונערופ ןיא :רמול רשפא ונימיב
 ולבסי .אלש | ,םלועב תונערופ ןיא +:ןוכנ .רתוי וא ;םידוהיה
 המכ הו הרילוחה  תטליש  היסורב ,הירי לע םירוהיה דוחיב



 םילבוסש ,םייונעהו  ןובלעה ,תורצה בור =
 אובל דיתעל , לודג רפסב אלא רשפא יא =

 א

 אכרל םדיל רופמ רבדהש ולא יריב הלע אלו ,תודימתב םינש
 הלחמה תטשפתמ ושכע ,התומשפתה תא בכעלו החכ תא
 תוצראה ראש תולשממו | ,היפור  תולובגל .רבעמ םג .המויאה
 הבקסומ"שוריג  ירחא ,הפנמה רעב רוצעל ןחכ לכב תולמע
 הקירמאל ודדנו םתדלומ ץרא תא םיפלאל םידוהי יבוע .עדונה
 תאזה ףוחה-ריעב הרילוחה הצרפ םהה םימיב ,גרו במה .ךרד
 לע הלודג םעה תקעצ יהתו .היבשוימ םיפלא המכ הליפהו
 לבא .םידוהיה .םידרונה 'דעב ךררה תא המסח אלש ,הלשממה
 .םיבוטה ןהיקסע לע רהול תוינאה תורבח ובא אל ינשה דצמ
 בוט רתויה קסעה איה הקירמאל םידוהיה םירגהמה תרכעה
 אלו לובגה חא םירגוס ויה ןכ אלמלא .,ןמירבו גרובמה תוינאל
 ונניא היפורפב לזרבה תולסמ ןומלש םג ,רובעל שיאל םיחינמ ויה"
 םה הרצב הרכש ןתמ | שיש םוקמבו .הז  קסעב דיספמ
 םופחל יוארה ןמ ןיא .יכ ,םירמואו היפורטנליפה תא םג: םירכוז
 תטורפו .םלגה ףכל חונמ םישקבמה ,םיללמוא דעב ךרדה תא
 תורבח ומיקה תוערה לכ ידי תאצל ירכו ,םיל רבעמ םחל
 רפכב םידדונל לורבה תלפמ תנחת תא תוינמרגה תוינאה
 לע לבה, ושכעמ ,ןילרב רי לע רשא יודנפשל ךומסה ןביליהור
 ,עקרקב הינפ תא השככ אל היפורטנלפה ,"םולשב אב ומוקמ
 ,בוט קסע ושע היסורפב לזרבה תולפמ ןוטלשו תוינאה תורבח
 עסמב | ,"הרשי ךררב, היסור לובגמ ואב םירדונה םירוהיהו
 תוריהזמ = תויתואב = תולודג תואקתפ תולגעה  לעו = ,רחוימ
 וטהו םידבוכמ :ודבכתה | ,"םירגהמה " לש . עסמ,  :"תומיכחמו,
 תא רפסל .,,ןהיבשויבו הלאה תולגעב | ,הלילח ,ועגת לאו הרצה

 ,וז םכרדב םירגהמה
 קרפ םג בתכיש רשפא

 םייונעו המלכו .השוב אלמ קרפ ,תילארשיה הירוטסהה לש הז
 ,.ףונהו שפנה ייונע ,םיש>

 איה ,הבררא אלא ;היסורב העקתשנ אל .הרילוחה לבא
 הכומסה  יודנפשב עריא הנהו | ,יחכנה .ץיקה ימיב דאמ הרבג
 ,ןיבהל רשפא .וז הלחמב םישנא השלש םינש 'ותמ יכ ,ןילרבל
 רימה .רומעל .הל םיכומסה תומוקמהו ןילרבב הקעצה הרבנ יב
 לע. םילבוק ולחה ושכע .רתויב םיענ .רבד הז ןיא ,וז הנכסב
 תלחמב םיתמהל יכ ,ררבוהש ינפמ  ,ןביליהורב םירגהמה תנחת
 יודנפש ריעה ,וז הנחה םע אשמו עגמ  הזיא היה הרילוחה
 ריעה יבשוו תרבד יפלו ,וז הנחתל בורק דע רבכ הטשפתה

 ,הלטבלו הגח תה תא רוגפל םיעבות םה ןכל .הנכסב ,רימת 'םה
 םירדונל םיחינמ ןיא םנמא יכ ,םינילרבה  םינותעה ומסרפ םיתניב
 הכומסהו .גרובנטלרש ריעב לבא ,ןילרבב עסמה תולגעמ תאצל
 יכרצ תונקל וא םימ .בואשל םיאצוי םירגהמהו ;עסמה דמוע הל
 ןוטלש .תערב הלע רבכ ,הביבסה לכ תא "םימהומ, םהו ,לכוא
 תוינאה תורבחש אלא ,ןביליהור הנחתה תא .לטבל .יודנפש ריעה
 הכב הו םינד םה ,  לודנה ןדספהל ןתגאד ינפמ 'תוחומ
 העמשנ אל דוע הזה  ןתמהו אשמה לכב לבא ,הכב הת

 םה
 הבוט בורמ .אלש | ,םיללמואה | םידוהיה | ושעי :המו : הלאשה =

 ןוחטב תלאש ןאכ שי  %םיה  תונידמל םירנו םיענ
 לבא | ,תוינאה  תורבחל "בוט  קסע תלאשו הינמרג ינבל םייחה

 התיה קפעה אלמלאו 5 ,"בגא, ךרד קר איה 'םידוהיה תלאש
 שושחל שי  םיקמ"לכמו .השאר לע הידיו תאצוי היפורטנליפה
 רחפה ,"םיקוצמה, אלא "םילאראה, אל ורבגי ףוסבל יכ ,הברה
 גרובמהב הוינאה .תורכח לש ןתעפשה חכמ לודג  הרילוחה .ינפמ

 םלוע לבא ,םישדח םירוסי םינופצ םירוהיה םידדונהלו ,ןמירבו 0
 !םישלחל ווא - .הלמח ןיאב םמור םלועה לגלגו ,גהונ .וגהנמכ
 2% " 1 הנהו הנה :לטלוטמה. ףוחסו חדנ .םעל יוא
2 

 3- ם5לועו

[ 

 0 0 ספא

 ןקסעהו .רפוסה ןילרבב רטפנ לולא שרחל ישילשה םויב
 ,ויחל ב"'פה תנשב רנזולק טריבלא םכמ ערונה ירובצה
 | בוחרב ורבע .ידמ והפמר רשא ,ליבומומוא ידי לע גרהנ .אוה
 ועבטמ  .תירובצה ותדובעבו ותוישיאב אלפנ םדא היה חונמה
 הרמ קרוז .הרעסו הפוסב התיה וכרד רשא ,םחול-שיא היה
 תיבמ לארשי יביוא םע ףקותב םחלנו םייטרפה | וידגנתמב
 חכ תאו ץקועהו דחה ונונגפ תא ,וינפ תא וארי םיבר ,ץוחמו
 םיניטצמה םיטעמה הלאמ דחא היה אוה ,  אלפנה ורובד
 דימת יכ ,וחבשב רמול /ךירצ ,בתכבו רוברב םנורשכב
 םידוהיה .בורכ אל -- םר < לוקב | ותודהי תא םיעטמ היה
 לע םחיתהל , רסיר לאירבכג תרכדכ | ,וגיהנהש "הינמרנב
 הבורמ העפשה התיה רנוולק טריבלא סכמל ."שחלב, .תודהיה
 ,הברה תואתשהל םיליגר ויה הז לע ,הלשממה תוריפסב דאמ
 ול התיה אלש ירחא ,וז העפשה ול האב ןכיהמ וערי אל יכ
 ותוישיאב אצמי וז הדיח ןורתפ לבא .תירובצ תוריש םוש םלועמ
 הנש םיעבראל בורק .שממ יוויטסיגופ חכב ןחנ אוה ..האלפנה
 הלשממה יאישנ ופילחה הינמרגב ..תירובצה ותדובע ימי .וכשמנ
 ןםעפב םעפכ םירטסינימה ופלחתנ : היסורפב ;םתרמשמ תא
 אצוי .היה = רנוולק לבא , ריעה-ירש ןמול ןמזמ ופלחתנ ןילרבב
 תבוטל הכרה  לעפו םהיתוכשלבו הלאה םירשה יתבב םנכני
 םע :,יהולניהוה םע | ,יווירפק םע םג ,קרמסיב םע םג ., םידוחיה
 "םיקסע, ול ויה. גיבלוהרןאממיב ןורחאה  רלצנקה | רע בוליב
 :,היפורמ לארשי  יחדנ תבוטל דוחיכו ,םידוהיה .תבוטל --םיירידח
 .האצי רשא ,תרומבש וניחאמ הלאל רפסמ ןיא  ,היצילגו הינימור
 וא .הרזגה עור תא לטב הלודגה ותעפשהב אוהו ,שוריגה תרזג םהילע
 "םינלדתשה, לכ םהב ואלנש תוערואמ ויה ,םניד תא קיתמה
 וישעמ לכש :,קזה .שיאה  ,יאשחב השעו לעפ אוהו ,םיחמומה
 . לוקב רבדל ול היה רשפאדיאש ינפמ ,ךכ"לכ לודנ םוסרפב ויה
 תירובצה ותלועפ .יאשחב השע וישעמבש םיבוטה ,ךומנ
 "נאהל ןורמ .שיאו ביר שיא היה אוה  ,םיפנע השלשל הפעתפה
 ,דאמ הכירצ הינמרגב לארשי . תסנכ החיה הזכ םחולל , םיימשימ
 .ינפל .לארשי םש ילכנמב רעגו תח ילבל יושע היהש ינפמ
 תלילע רבדב לארשי יררוצ םע טפשמ-קפע ול היה רפסמ תונש
 לרק הניוו ריעה רש םהיניבו) םיימשיטנאה "ולודג, ואצי יכ ,םד
 יב ,םהל "רורב,ש ,תטלחומ תודעבו .יולג זורכב (רוגיאול

 םהל בישה רנוולק ,םירצונ םדב םחספב םישמתשמ םידוהיה
 רזגנו ,טפשמב םנובלע תא ועבת םה .הלאכ םישנאל יוארכ
 שפתנ, םעפה יכ ,ובשחש ולא לכ לבא ,השק רסאמ"שנוע וילע
 + ואכז .אצי ףוסבלו םהמע לתפנ רגזולק .דאמ ועט  ,"םתותיחשב
 יטפושמ וליפא היה םכחש ינפמ אלא ,הז ןיר"קספ ולטב יכ ינפמ אל
 ,ול .ולכי אל .ףוסבלו  ,םיילמרופ םיכוסכסב םתוא ךסכסו היסורפ

 ירחא דימת חונמה ךשמנ | המינפ תורהיהל * עגונב
 המרופירב םינש המכ םחלנו םינותמה םיביטברסנוקה
 ותמחלמב יכ יגפמ  ,וינפמ םיאריתמ ויה המרופירה ילעב .תינוציקה
 .ראמ השק ןיד לעב םהל היהו שואל םינפ אשנ. אל םהמע
 :ןילרבב םסרופמ היה המרופירה יפלכ םיצקועהו .םידחה וילותהב
 ,"ותונרמל,  ינפבו = ,ןהבא = רבו "ןיירוא לעב, תצק  םג :היה .אוה
 : ,םירומג : םירוב םה םלוכש ,המרופירה ילעב דומעל ולכי אל
 אריתמ היה אל | רנולק | לבא |, םיביואל ול וה  ןבומכ
 * תירובצה ותלועפ לש הלורגה תלעותב ורוה םלכ םלואו ,םיביוא ינפמ

 ,,"ויתורבע, ראש לע םינפ ול ואשנו םירוהיה תבוטל >



 תורבח תדונא ריכזמל | .רגוולק היה םינש שמח ונפל
 וחכב הב לעפו תאזה הדוגאה תא רצי אוה ,הינמרגב "םנאילא,ה =

 תצקמב םגו "הרועה, תרבח םע בירב אב וכרדכ לבא .ץרמנה
 ינינעה דוגנל ףסונו ,דאמ םישק :ויח םיכופכסה ,םינויצה םע
 םיבושחה .םידפומה | ינש .יגיהנמ  ןיב ישי א  םומלופ .םג אב
 ררבוה אל םנמא , יוארהו :םומינה לובג תא רבע םימעפלש ,הלאה
 -דלוג רמב םא :הלאה םיכוסכסה  רוקמ :היה ןכיה ,רבדה רוע
 ,הינמרנב םנאילאה תורבח תדוגא שאר זא היהש | ,רגריב
 עדי אל םלועמש ,ומצע חונטהב וא---ודי לע רזע  רגזולק חונמהו
 הככש ףוסבל לבא -ישיא םומ לופ ןיבו ינינע םומלופ ןיב לירבהל

 לעו ,הרוגאה תגהנהמ םומידב רטפנ רגריברלונ וז  המחלמ
 ."הרועה, תרבח ישארמ דחא םג אוהש ,רפרודנמיט אב ומוקמ
 ןיבו זירפב תישארה הכשלה ןיב השק ךוסכס ץרפ רפסמ םישרח ינפל <

 זירפב ישארה ריכזמה ראגיב ןיב ויה םיכוכחה .תינילרבה הבשלה
 הלאה םיכוסככה תירחא |. תינילרבה הכשלה ריכזמ רנזולק ובו
 ."פנאילא,ה תכשלב ותורישמ רגוולק רטפנ "םולשה ןעמל, יכ ,התוה =
 -יאש שכמו ,םוסרפלו רוריבל ןיידע ונתנ אל תאזה הרבועה יטרפ 1

 ,קפס ןיא ,הלאה םיכוסכסב םשאה היה ימ :רברב טפשמ ץורחל רשפא
 ,תירובצה ותרובעמ טמשנ רנוולק היה אל ,תומה והמדק אלמלא יב
 ותומב רבא .חרזמה  ידוהיל ,תוענמנה ןמ טעמב ועבטב היה .הו
 היה אוה , ותומכ חינה אלש ,ביטמו בוט שיא | ,ץורח ןלדתש
 םהיחא לא םיסחיתמה הינמרג ידוהי ברקב םיטעמה רחא

 תא טרפבו ,ריקוהל עדי םנורשכ תא .דובכבו םומינב  םיחרומה =
 ידוהי לש "תוצרא-םעה, תא אנש יכ ינפמ ,תורהיה תא םתעידי |

 תבוטל רתסב לרתשהל הברה יחכנה ץיקה ימי תישארב רוע . ברעמה
 תובס ינפס ודיב רברה הלע אלש אלא | ,בויק ישרונמ
 ובל קמועב .היהש פ'עאו .םיברב טרפל רוע ונתנ אלש םיקומינו
 הז .לכב לבא וימי לפ תונויצב םחלנ ימואל ידוהי
 הדכא ,לארשיל הדבאש הלודגה | ההבאב םינויצה םג ושוגרי
 התיה . .לודגה  ונורשכ תכב ותרובע בור >,ןימולשת הל :ןיאש =
 ,םינובה הינבמ דחא הל דבא ותומבו ,תילארשיה המואה תבומל .
 ,םיחלצומהו .םיצורחה .םידבועה .דחא
 / א

 ,.רגינ ,ש
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 רחא, לש ושררמ תיכב השדחתנש ,הנשיה .תקלחמה ו יא ּ
 הררבהנ תקלחמה %םידוהיה וא תודהיה ,ימל םדוק ימ : םעה

 וא .תורהיהל  םידוהיה : קיקז ימל ימו ימב  יולת ימ :ְרתוי "
 ןיב רירפהל רשפא םא :איה תקלחמה + םידוהיהל תודהיה

 ,אל וא הזב םה םידומ םא ,וירבחו ןייטשפא ןמלז רמ + םיקבדה |
 תא אשונ יח איה ,תדמוע איה המצע תושרב תודהיהש ,םירבוס <

 םייחה לש לוחה תורודלו לוחה ייחל דוע הקוקז איה ןיאו ,ומצע
 ,התוחתפתה רמג ידיל תודהיה דוע האב אל סג םאו ,םידוהיה

 ,רפסהש ,ןויטשפא רמ אוה הרומ םנמא !רפסב חתפתתש הל יד הנה <
 ,תדחוימ הירב הזיאב ,ומצע תושרב ודמעבו ץראה ןמ .וקהגהב,
 --/(95 ,ויבתכ) "רבלב הליבשב אלא הארכנ אל הרקע לכ רשא
 ובל תא םש אוה ןיא לבא ,בומו יוצר ןפואב חתפתהל לכוי אל

 רתוי דוע היהה ,ליחה תורפס ,השדחה הירבעה תורפסהש ,הול
 ל
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 תפיקתב ., תינברה תורפסה התיהשמ םייחה ןמ תלדבומו השורפ
 ןושל העודי הרמב תירומלתה-תירבעה ןושלה התיה תונברה
 ,הדובעהו הרותה ירהש ,םיינחורה םייחה ןושל ,רעצמל ,םייחה
 הרות ויה ,םהילע זא רמוע היה םידוהיה לש ינחורה .םלועהש
 אלש העשב ,ושכע ןכ ןיאש המ  ,תוידומלת-תוירבע  הרובעו
 םיינחורה םהייח םייח םירבעה םירפוסה םג אלא ,םיארוקה קר
 רמאיש ,רחא שיא ףא ןיא ,המורמכ . תוירכנו תורז תונושלב
 ןושלל ונירוזפ תוצראב | תויהל לכות  תירבעה ןושלהש ,ןימאישו
 ,ונמע לש הלכשהה ןושלל קר םג ול וא םייחה

 ירבעה רפסהש םינימאמ | וירבחו ןיימשפא רמ לבא
 םנ קיפסמ ןפואב חתפתהלו םייקתהל םילוכי תירכעה הריציהו
 םה םיחרכומו--םה םינימאמ ,םיימואל םייח תורוצו םייח ילב
 ,חורה .ןשנא ,םישנא | ונברקב | ומוקיש רשפאש -- ןימאהל
 ',רשפאש | ,ונממ םיעפשומ | ויהי אלו הוהה לע ועיפשיש
 לש :ונינב בורו :ונינמ בור ,רמולכ ,לוחה .ישנאו לוחה ייחש
 ןכ .יפ לע ףאו --- םנושלבו םתרוצב םירוה ןמ ולדבי אל ,ונמע
 םיקפתפמ םהש אוה רקיעהו .תימואלה תב ש ה  םייקתת
 ' םיקפתפמ ונניא ונאש העשב ,וו תבש-לש-ההודחיב
 רתוי  תובחר ןה תימואלה הרומלוקה עוצקמב וניתושירר 4 ,הזב
 |" םיפאוש ונא ,םיינחורה םיריזנה רתיו ןייטששפא .רמ לש הלאמ
 םתמשנ-תילעו םהבג-תווקנ ויהי ונלש רפסהו תבשה ייחש ,הול
 םגש אלא ,ונתוא :ןיזה תודהיה קר אלש ,ונלש לוחה ייח לש
 הפאמ .הוהב םג היהי רח---אתירואו לארשיש ,ונממ הנוזינ אהת
 "| ארונה .םוהתה ינפ לע תונבל .ונא םיצור רשנ- ; תוינשב ונשפג
 " ' הוה רשנה לא .,, "ךלמה-ןב, לש ותמשנו "בלכה תמשנ, ןיבש
 " םייחב אל לבא | הריעצה תירבעה | תורפסה םג תעגעגתמ
 . ןנהז ; רפסב- -םעפה דוע--םא יכ ,הנוצר תורמל  ,ותוא איה .הנוב
 קהל םיאשר ,העודיה הדגאה ילעב ,ונא ןיא ילוא .רינ לש רשג
 ,/ תלחתמ ןאכ :רמול ונא םיאשר לבא ;הז רשנ לש ודובכב
 = = ,"רינ,ה לש וחכב ונחנא םינימאמ םג םאו | ןימאמה ירשאו---הדגאה
 "והעפשה הנה --- ,םייחה לע עיפשמ אוהש ,הוב --- ,רפסה לש
 . ןמ עפשומ אוה םגש העשב קר איה עבק-תעפשה םייחה לע
 ,הוהה ןמ ;םייחה ןמ תעפשומ איהשכ תירבעה תורפסה  ,םייחה
 םא -- ונייח .יכ * ,"ןוגרז,ה ןמ -- קר ילוא וא- -םג תעפשומ איה
 ,קילאיב ןמחנ םייה ..,םזו ייםיינוגרז, םייח--אל םא הזב ונא םיצור
 .'רמו -- ,תירבע בתוכ  אוה = ,"בו'ציררב תברקב דלג, יכ םא
 < :קילאיבש ,יל ירב םלוא ,  "ןוגרז,הל ער ןמיס הזב האור ןיימשפא
 : ,םינוגה תבר" ,תירבעה הרוטלוקה ילב קר אל קילאיב היה אל
 רמולב ,תיב'ציררבה הביבפה ילב םג אלא  ,וברקב גפסש
 -יא  יקסבוחינרשמ לואש , לבפו יח  ,דלונ הבש  ,"תינוגרז ,ה
 . קרי אל ונתרישב קילאיב לש ודיקפת תא אלמל ול היה רשפא
 '  הרפחש ינפמ םג םא יכ ,ותינ ר דמ וא ונושכ תרוצ ינפמ
 ,אוה = קילאיב = ."תוינוגרז,ה = ,"תויתולג,ה | ,"תויב'צידרב,ה ול
 ...לש ררושמה אוהש ינפמ ,לאר ש ים ע לש ררושמה
 "| תאי הכותל הגפס קילאיב לש ונישלש םשכו ,"ןעדיא .עשילוופ,ה

 " םואיבנה ןוראמ ,םפופ רעו םתישארמ תורודרה לכ לש םהיתונושל
 "לכ לש םרעצ תא ותניכ ש םג הגפס ךכ םינורהאה ןורחא רע
 ..דעו םירצממ "תוילג,ה לכ לש ןרעצ תא  ,םייוגב ונידודנ ימו
 ויתווקת ; וכ ר.ו ד ןואג םא יב ,םתק ןואנ ּונִיִא קילאיבו ,ןילוו
 לש םמעוו םרעצ ,םהייואמו .םהיתווקה םה ומעוו \ורעצ  ,וייואמו
 < איה םירבעה םירפוסה לע .ותעפשה םאו ., ונרוד יליבשמ | יריחב
 ' | עיפשמ אוה םוארוקה לע הנה  ,ןונגסו ןושל לש העפשה הרקעב
 וקוחצב ,וחור תרעסבו ובל ךורכ ,ו ניכ תב .ענונ אוה םשפנ -דעו
 לש התכשח יקמעל ררחש הזב . ,ותביא-ותבהאב  ,רמהו .ירזכאה
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 םק ול :ינושל תחת תמאה תא רחכא המלו . . .הו ה ה-תורירמ
 ותעפשה החיה זא יכ םעה יפב תרבודמה הפשב קילאיבכ ררושמ
 רתוי םג ילואו תפקמ רתוי םעה לש וייח"יחראו  ותורדְךלה לע
 -ימירפה ה תוריעצ תאפמ) יתתסאה וכרע יכ םאו  ,הירופ
 הנה ,ךכ לכ לודנ ילוא היה אל (תירוהיה ןושלה לש התויבימ
 רתוי .דוע היה ,ינויצוילובירהו "ישודיח,ה רמולכ ,ירוטסהה וכרע
 . ... בושחו .רכינ

 םיקה אל אופיא עודמו :לואשל-עדויה לאוש ןאכ לבא
 -יא קילאיבכ ררושמש ,םינר םה הזמ % קילאיבכ ררושמ ןוגרזה

 ןמש ,ןיימשפא רמ אוה הדומ םנמא !"ןונר,ב אוה רשפא -
 "ליטרעטש,הב םג שי "זונגה רואה, ןמו "תילארשיה  תוימינפ,ה
 ןיעמ םינינעש ,תעדה חסהב אוה הרומ ; "ינוגרו,ה .ש א לש
 ,בלל םירוסמה םירבד םה "תינוכתה הדוקנ,הו "ינומדקה עזגה,
 ןיאשכ, םג ,"תיטויפ השגרהב, םתוא שיגרהל רשפאש םירבר
 תוטיעממ ירה הלאה תואדוהה םלוא ."לכשב םקמעל םתוא םיניבמ
 תיאדוהה ,ןונרהב הנופצה ,"הנכסה, .,, לש התומד תא ןה

 ידיל ,רמולכ ,ש"וח  תונימ ידיל איבהל ןה תולוכי ירה הלאה | >
 לע יח רבעה םג אלא ,רבעה יפמ יח הוהה קר אלש ,הערה
 ןייטשפא .רמ אוה רפוכ ןכלו -- ,וינפמ אוריל ול ןיאו הוהה ידי
 אב והירהו ,םהב הרוה התע קר הוש ,םירבדב רובד ידכ ךות
 רוד ,םיניבהדרוד ,ונרודש ,ול יד אל ,קילאיב יל ובה :עבותו
 רוע ונממ.עבות אוה ,ירבעה קילאיב תא ונל םיקה -- ,אמתי
 םינורח, המכ + אקישב אכיא םיקילאיב המכ לבא ! *ינוגרו, קילאיב
 תירבעה תורפסב ונל ויה ןורשכ ילב םנ וא "ןורשכ ילעב

 ?קילאיב ירחא תירבעב הלאכ היהי המכו ונל שי המכו קילאיב דע | <
 םילינר וללה םחא .ינב ,"האושה, ילב וניבי אל םולכש םדא ינב =

 תורוד המכ הנהו -- יולה הדוהי יברל קילאיב ,נ תא תוושהל
 שייבתהל ונל ןיא .התע (* + ןושארה ןיבו ןורחאה ןיב ורבע תילבויו
 לש ותריש לכיהל | וסנכי סומעו | והיעשי וא םיאיכנה ןודא םא
 םדוא היה אל םאה לבא ,וירכח --- וידימלתמ םידחאו קילאיב
 לש "םיחרפה ינג,ל , , .והיעשי וא השמ וסנכנ ול ,ונינפ הפכמ
 ץא, תא ,הינב לע הכבמה ,ונמא לחר העמש ול ,םיתזמה
 תאו חינמה "ןונבל,ה תא הימחנו ארוע וארק ול ;'ץצוק ןב ץצוק
 תאו "פלפ,ה ... תא ןקזה ללה ארק ול ,םייחה "םנונבלה,
 תירבעה הקבילאירתכ ,יכנא לאוש ,איה הבוט המב +"עידומ,ה
 תירבעה הקכולאירתבל הל שי םנמא % "תינוגר'ז,ה הקבולאירתבמ
 םיבוטו םילודג םג | ,וניניעב לק הזה רבדה ןיאו ,תובאדסוחי
 םע ינב ,"תינצבקה ןושלה, ילעב ,אנריאהד םידוהיה -- ,ונממ
 -תלגמב םיללהתמו םיאנהמ ויה--,םלוע יררונשל ושענש םלוע
 קלחה םג תידוהיה  הקבולאירתכל היהש יאולה .וז ןיסחוי
 ךכ לכ הילע השק היה אל זא יכ ,וללה ןיסחויה לש ירישעה
 איה םיבוטדתב .הדובכו הכרע תרכהו המויק תמחלמ

 רותב | תויחל םיצור ונא ןיא רבכ לבא ,ת*רבעה הקבולאירתכ
 השוריה ןיבשח לע תויחל םיצור ונא ןיא רבכ ,םיינחור "םידכנ, <

 רחא, וומאמב םעה-דהא אצושכ ,,. 'תרתומ ברה תרפ, הארנכ 6

 תאמ שורדל רשפא ךאיה . ןייטשפא ןמלז 'ר לש וזגור וולע ץפק ,"הנש רשע
 תאזה תוופסה ןה ,םעה דחא הנממ שרודש הז השרחה | תירבעה:תורפטה |

 ןייטשפא רמ ותואו ,"םינש לבוי יאולה הימי יפוריאה ןבומ,בו איה .הרועצ
 ןבומבש הכוש אוה "תונגרו,ה תורפסה .לע התע לפנתמ אוהשכ  ,ומצעב +?

 וז אלו  ,"םינש לבוי יאולה תינוגרוה לש הימי םג יפוריאה קח אלו יפוריאה
 .יטניאח סג ; הבלב הל הזב דוע המויק תוכז לע רוע תמחלצ איהש ,וז ףא
 הנתג רבכ וז המחור אל תכו ,הרואנח היצנגיליטניאה םג , תיסכודותרואה הוצנגול
 םיעשפ לב לע הסכת הבהאה .., הנממ וכחש הממו ושרדש הממ רתוי

 יי . םניאש םוקמב 'םג םאצמת האנשהו

< 

 הקב ולאירתכבםג איה "תיתולגה הצבה, .דבלב רבעה לש וחכ"חכבו
 תידוהיה הקבולאירתכב םאו ;תידוהיה הקבולאירתכב םגו ,תירבעה
 ינפמ הז ירה ,הפושחו היולג רתוי ,הרוכע רתוי איה הצבה
 תא םוצענ המל -- ונלש םייחהו ,"םייחה, לא רתוי איה הבורקש

 םה םיקוחר ונלש םייחה -- % םתיוהכ םירברה תא הוארמ וניניע
 החילצה וליאו = ,יניפ  םוחיו יניפ רהמ דאמ םוצעו בר קחרמ
 היה זא יכ ,לוחה לאו םייחה לא ברקתהל תירבעה ןושלה
 לשו תונח לשו לוח לש חיר (ושכע םהב םייח ונאש ,םיאנתהב)
 וירבחו ןייטשפא רמ ויה וליא לבא ,הנממ םג  ףדונ ינונה
 ,ונייח ךותל רדחש ,תונונחהו לוחה חור דגנ תמאב םימחלנ
 תונטק | דגנ | ,"תיתולגה הצב,ה דגנ .תמאב םימחלנ ויה וליא
 ,וננמז ידוהי לש "תויוה,ה דגנ ,ןורכזהו תעדה רצק דגנ ,ןיחומה
 םימחלנ םה ןיא לבא .עורז יבולשו די יזוחא םהמע םיכלוה ונייה
 ,םתמחלמב םישמתשמ םה םהבש ,םיעצמאה יכ ,הלא לכ דננ
 ,ונתערל ,םיקיפסמ יתלב םיעצמא םה

 ,איה םיעצמאה תלאש הרקיעב הלאשהו
 ונתרוצ םויקב םיצור ונא םג ,םה םג ,ונל תחא הרטמ

 םע--לארשי םעש ,םיצור ונא םג ,םה םג ,תימואלה ונתומצעו
 ונניא יכ םאו ,תצק ונושי םיינוצחה וינפ םא ףא ,היהי לארשי
 תרדגה רבדבו םירחומה םייונשה תולוב ג ןינעב םיעדדימימת
 תועד"יקולח אל הנה--,תימואלה ונתומצעו ונתרוצ לש .התוהמ
 ולא  ןיעמ תוער  יקולח ,םיחא-בירו המטשמ ידיל ואובי הלא
 אל ,ונתפוקתכ ,הבשחמ-שפח לש הפוקתבו ,ונמעב רימת ויה
 תלאש אלמלא ינוציק | רורפ ידיל איבהל | םילוכי = ויה
 . ,תישעמ הלאש איהש ,םיעצמאה

 החופטו הלודג ירי לע + תימואלה ונחרוצ לע םיניגמ רצי כ
 םינינקה םה םיכירצ ,ןבומכ + תירבעה תורפסה לש .ןושלה לש
 ?  ,םינפ לכ לע) והו לבא ; תופטל ,הרימשל וללה םיימואלה
 < = ;םיריחיה רפפמ תא לידגהל רשפא : םידיחי לש ןינע (ץראל  ץוחב
 ץיפהל- -ונילע איה .הבוח םנו--רשפא ; תירבע םיבתוכו .םיארוקה
 תובחרה תורדשה ןיב ירבעה רפסהו תירבעה ןושלה ת ע ר תא
 אוה רשפא:יא ןה -- ונמצע תא המרנ אנ לא--לכא  ,ונמע לש
 םג וא לוחהו רוברה ןושלל תולגב תירבעה ןושלה תא תושעל
 ,הלא םגש ,תאז איה תומפרופמה ןמ .ונמע לש ךונחה ןושלל
 קר תאו םישוע | ,"םינקתמה םירדח,הל  םהירקי תא םיחלושה
 < < תא םאלמ ירחאו םינש רשע םהל תאלמ ירחא םחלשל תנמ לע
 "= לבכ םיימואלה ןמ הברהו ;  יללכ רפס תיבל "תירבעה םתבוח,
 ,  ךיא :תרמוע המוקמב הלאשה :אופיא ןכ םאו .הז םע ומילשה
 :תרחא דועו תאז + רפסב קר אלו םייחב תימואלה ונתרוצ לע ןיגנ
 ,לוח ייח  ,םייח ונל ויהי אל םא ,ימואלה ונרפס | לע ןיגנ ךיא
 םיימואלה םויחה לש םנכת תימואלה ןושלה ןיא םנמא + םיימואל
 םיימואל םינמסו תורוצ הברה רוע שי 0 םתרוצ איה ןיא םנו

 (תדחוימ ץרא ילב םע .לצא דוחיב) הנה איה לבא ,ןושלה דבלמ
 לע תרמושה ,הפילקה התוא | ,םיימואלה םייחה לש םתפלק
 ונלש םוי" םוי ייחב םא ,הילע אהת המ וז הפלק ,ןיערגה
 רשא םייוגה ןמ ונתוא ולירבי אלש יר אלש ,תונושלב שמתשנ
 ןושלה .ןיא םג םא + םהיניב ונתוא ועמטיו וברעי .דוע ,וניתיביבס
 איה הירכנה ןושלה הנה ,לודג רתויה ימואלה םרוגה .תימואלה
 הרוה ןושלה 6 רתויה .תוללובתהה םרוג .תוערה לכל
 העימטהל הליבומה ךרדה איה לבא ,הרומג העימט הניא רוע
 עובט ונמע םתוח ןיאש  ,ןושלב ונינב תא ךנחנ םא .הרומגה
 םיסאומה הלא םהינב תא .ךנחל .םיחרכומו םיכנחמ ךכ ןהו) הב

 < ₪ ,הרז תורפסל םג םתוא ונא םיכנחמ וא ,(תירוחיה ןושלב



 2. 4+-ע'1 ייי>

 זא ,םירז םייחל םג  ,תורז הריצי תורוצל םג ,םירז הבשחמ ינפאל |
 .,.ךלומל ונידיב םתוא ונא םיבירקמ =

 םייחו  תירוהי םירבדמ םידוהי םינומה םש ןיאש תוצראב ְ
 .ירבע רפס יעדוי םירבע םג ןיא הלאכ תוצראב ,םיודוהי םויח = <

 ; תירבעה םג טעמתת ,תירוהיה טעמתתש הרמב :לודג  ללכ והו
 ,הוה ילב רבע ןיא ךכ ,רבע ילבמ ידוהי הוה ןיאש םשכ :יב
 ילב רפס ןיא ךכ ,ימואל רפס ילב םיימואל םייח ןיאש םשכו
 ים

 (אבי ףוס)

6% 
 .ןוסלנצק קחצי

 .('ֶרָּב םָהָרְבַא
 .תחא הכרעמב הידמוק ָ

 + תארוק תא :גרב ,הוח ,יריכת םא הנופא תא
 ,ילש ן"יפוקה

 +ולאכ ן"יפוק בתוכ התא עודמ :הוח
 (ףתכ לא ףתכ ,אוה םג ןחלשה יבג לע ןעשנו הילא ברק) :גרב

 . +רחא ף"וק ,רבכ תאצמה ,המ ינו
 .הרצק הקספה .ןוילגב םיגיעמ םהיגש) +. ,תלאוש קר ינא :הוח ₪

 %גרב ,םויה תלכא :הז המ .(הלק םינפ-תיועב ונממ תצק הגופנ הוח .

 +,.יולצ חולמ ..+המ יכו (תצק ךובנ) :נרב
 1--יולצ (תקפוסמ) הוח

 ,סט יבג לע םידחא םיבעכו הת תוסוכ תש םע תפנכנ) הנורנ

 .(תאצויו ןחלשה לע: הלא לכ .החונמ
 : (רבוס הב המש ,הסוכב תלפטמ) הרוח

 .(הקפפה)

 ,וידי יתשב םתוא 'וחוא ,רינ-תונוילנ המכ ןחלשה לעמ לטונ) :ג רב

 +הוח ,הלא תא ערקאה (תושעל המ ובל םע ץעיתמכ
 ..1ינשה .תוחולה :גוז תא דכאל התא הצור + ונויה :הוח

 ינשה תוחולה גוז תא םג .,,ישילשה (הפר לוקב) :ג רב
 ,ולה השמ רצי

 ךיתוחול הא דבאל החא הצור + רמולכ -- ישילשה ,הוח
 ? םינושארה

 ...אקוד םינושארה אל %+--םינושארה (ןוננ) גרב
 ליפשמו ושאר תא טעמ דירומ) רבכ הז ולצא -ובתכנ םינושארה

 ...םיתרבש אלש אלא , (ולוק תא
 הז המ םלואו -- !םוידה< ,טוידה יא +םתספרה :הוח /

 ? הנושארל .,גרב ,תספרה
 ריש ב תוב
 ףיִל תשרקהש רישה ותוא ,הא :הוח
 ,..הז גרב
 !והו :הוח

 יכרדב .רקבב  רישה תא יתבתכ | (תומיעגו ןחב) :גר ב
 . ..ךל ושידקהל יבל לע הלעו ,ךיתשנפ תכרעמה"תיבל

 (השארב וילע :העינמ הליחתמ , םמוד עגר וילע הטיבמ) :הוח
 :,,שממ השמ לש וכפה

 הב טיבמ) !ואלו ןה (ארוקו חב ןנונתמ) ?ו כ פה :גר ב
 + יניבתה (תופילח
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 7 טלר עה

 , םולכדאל .(הסוכמ תוטיגל המכ התוש) :הו ח
 (תומינל המכ םגול) .ךל ראבאו יננה (ופוכ תא טעפ רענמ) :נ רב

 -אל םע ,םידבע-םע ךותב ,ארפ ןומישיב השמ !יכנאו השמ
 -ימיב -- השמ ןםיי יפו רי א ךותב הפוריאב -- ינא ,רטלוקמ
 ,י!רקיע ילצא וניא הז לכ אלא ,םירשעה-תאמ ןב -- ינא ,םדק
 םיליחתמ ןאכ !ית ריש - תב םע -- נא קקוחמה השמ
 ןורבעל דחא לכ  םידיחי םיכלוה ונחנא ןאכמ .,םידרפנ וניכרד
 לודנ תוחפ אוה ררוש מ ה השמ !וניתוניב הציחמ הדמעה
 שרופ) -- יניס רה תא ,הוח ,ךל יראת ..!קקוחמה השממ
 היצב אשנ רה !יניסדרה ,וה (םיעוגענו תולעפתה ךותמ הלעמל ופכ

 < ידיחי ,הנספה שאר לע בציתמו וילע הלועו ספטמ םדא ןבו --
 ! הוה הארמה ררהנ המ ,וה !רהה-שאר לע רמוע והירה ושפנל
 !רדהנ המ  ,וה -- םימערו םיקרב -- עתפלו ,ףוקשו ךז .ריואה
 - --ינוד א ,הוח -- ינודאו םימשה ועקבנ הנה ::האר-האר
 תא ול הארמו וינפל רבוע ,רהה לא וילא דרוי  ,עיפומ
 ..:!רדהנ המ וה --וירוהא

 תא  שקבל העות ינאש םינש הברה ,הברה הז ,הוח
 ושירחה ירחא וירכדב ומצע תא עפשמ) אוהו -- ואצומ יניאו יהלא

 לע הו םדא המהמתה הליל םיעבראו .םוי םיעברא . . ,(לק עגר
 המב ,םיאלפנ םימשר המכ .םימ ש ר המכ וה -- רהה שאר
 ;: םיעברא תולככ (ורובר ןפוא תא הנשמ) ! םיהלא תונויזחו דוה-תוארמ

 ' הרשע ,תורבדה-תרש ע ומעו דרי ,שיאה ותוא דרי םוו
 -רפסב הפי רתויה ףדה -- םנמא דחכל ןיא ,םישבי םיקוח
 !ןוילופנ לש םיקחה

 . + תוחולל הזב ןוכמ ךנה :הוח
 -. .תותורחהו תופיה תויתואה ןתואל !תוחולל ! תוחולל :ג ר ב = ==

 = לש בטרוק ילב ,םישבי םיקח ,םיקח קר םלואו ,םהירבע .ינשמ
 5 ...1הריש

 ישנ והיבס רהה לעמ | םינרוקו םירהונ םינפב 4 ותררב
 : ןינפלמ וננחתהו גח-תועורתו תולוחמ ךותמ | תוואנה  לארשי
 .היה אל הזה .ןימה ךא -- !םיריש ,ונל הבה םיריש 1 םיריש
 < תוחולה יבג לע םיריש םיתורח ויה ול ,וה ..,והיה אל ,ולצא
 ,הרי ש ..,םיצצופתמו ויתועורזמ םילפונ ויה אלו---,םיקחה םוקמב

 אל וליאב ,תצק םוומ ושאו) !רסח היה הז תא -- הרוש לש ךור

 : + (ובלמ הו ונויער רוע רס

 , (הקספה)

 ,רבכ ןנטצהש יאדו התה ,גרב ,התש :הוח
 < ! םיריש | (המיגלו הטיגל ןיב ארוקו .תומיגל המס םגול) :ג רב

 ! םיריש
 -- גרב (המדרבד ול דיגהל הצור) :ה ו חח

 .יוק םיחלוש המה םויב !םיריש (עמש ונא) :גר ב
 . העשב !םיריש ..,הלילב ר חש ה ינרקו ,ינולחל םירוח חר ו
 . םדאחינכ וארשכו ,התכב אל | ןיע שאב התלע | היורטש
 ךוחמ  תוכבאתמ הנשע - תורמת תאו תוחקלתמ היתובל תא
 םויפא  והז -- םיריש = ..,יכבב ועג -- םורימוה לש הריליאה
 יטבמ .אירמי ךכ ,רישל הברמ ינאש המ לכ ...רכשמו אלפנ
 / .תושגרתה ךותמ) ...םורמל אשנא ךכ רישל ףיסומ ינאש המ לכ ,ףוע
 ,יתממחתה ושמש רואל :,יתפחר ןרוטס ינפ לע ינא (המוצע
 < תולודגה | ןרוטס תונב םעו .יתלכתפה ויתונבל הנמש ינפב
 .(םיבגשנ םירוהרהב ולוכ עקוש) -- םיבהאב יתפלעתה

 "- -- גרב (לק קוחש ךותמ) :ה יח
 %המ :גרב
 1-- ךיגאה :הו ח
 +המ :גרב



 . וידיב .היניע תא הפבמו

 ול 3 םלועה

 ,תוילגרמ קיפמ ךיפ (ופתב לע הדי החינמו המוקממ המק) :ה ו ח

 תבשוח  היהא רבדתש המכ לכ אלא | ..,שממ תוילגרמ ,גרב
 -- ךממ ינא המכחש

 3 המ--מ (לק קוחש ךותמו ךוכנ) : ג ר ב

 שיחכהל רמאת לא--התאו ..ןמציו םגוינא םג :הוח
 . (ושאר היציצב ותשפות) ! ךתירולב תא טורמא ןפ ,הז תא

 םמורתהל הצור ,תצק םיקחוצהו םיכובנה םינפה םתואב) :גרב

 ?המ--ם (םנגמגמ אוהשב

 .(םירחא תולוק םיעמשנ בוחרה-תלד ירוחאמ)

 החינה (ואפבמ ותוא הפחוד) !סה ,םה ..!אב אוה הנה :הוח

 ...תלרה יפלכ יבגו תבשל ינא הצור ,ךאסכ תא ,גרב \,יל

 תא םשו סנכנ ןמציו הנה -- ,גרב ,הארת האר (תלדב םיקפוד)

 1 ואוב (הארוקו חותפ רפסב תניעמ) יניע לע וידי .יתש
 (ול .רומאה לכמ ומצעל ררכ פרט ,קוחומ רמוע אוהשכ) :גרב

 3 המ--מ

 .(ץישפיל ,המיט ,ןמ ציו : םוסנבנ)

 הוח לע עגר ותואב לפונ  וטבט , גרב םהרפאל ודי ןתונ) :ןמצי ו

 .(הרפסב תניעמה גרובצניג

 !ןאכ םה הגה (וסנגהב) :ץיש פיל
 !םיכעכו הת :שממ המלשדתדועס :המיט

 הוח ירוחאל שגנ ומצע אוהו ,ודי תפונתב םתוא החוד) : ןמציו

 םע תחא הרושב םישיוחמ םידמוע םיחכונה לב

 ,(הטמה רי לע ושפנל דמוע ג ר ב ..ןמצוו

 (םי אור ה יפלכ תומוצעה םיניעה תאו השאר תא המירט) : ה ו ח

 1 המימ לש הודי
 קוחש ךותמ םוצוכתמ , ונובלע דוע גפ אלש גרב דבלמ םלכ)

 1 (רוצע
 םולכ + גרב ,הז ימ ,,,השיגרמ ינירה !המיט !המיט :ה ו ח

 + המיט תאז ןיא
 ,איה אל (שבי לוקב) : גר ב
 הריכמ !ץישפיל !ץישפיל .,,אוה ץישפיל יא :הוח

 : 7 יכנא

 .(קחשב ץרפל אלש םיצמאתמ גוב ךבלמ םלכ)

 +ץישפיל הו ןיא םאה ,גרב :הוח
 , אוה אל (םדוקב) :ג ר ב
 םג ,וירוחאל ןבלושו היניע לע מ וידי הא רהמ ריסמ) :] מ צ יו

 % .(הומכ םישוע הטוטו ץושפול |

 היניעב תנחוב ,םתשלש תא תנחובו השאר תא הנפט) :הוהח

 +נרב ,הז אוה ימ (עגו רחאל תקחוצו

 .ןמצו :גר ב
 !נרב ,התא חק פ (קוחצ ךותמ) :הו ח

 ,יתובר ,םיכעכ | ולכא  (ןתלשה לעמ ךעכ תל ונ) :ה מי מ |

 ! יכנא םתוא הלכא ןיא םאו

 לע םנמא ךומסל שי  ,יוא (אוה םג ךעב חקול :ץיש פיל /

 ,..הנובער רבד לע ינוא תא וז התלנ ץוחב ונתויהב דוע ,הירבד

 ינואב התא יל השחל המ +--- התאו (ץישפיל לא) :המימ ,

 +ריגאה --
 חח ךותמ הב לכחפמ) 1 ימצעב הז לע זירכמ ינא :ץישפיל

 --ש .,ש :הל יתרמא ינא (תולגל ליחתמו

 1 סח .(רומגל ול ןתת אלו ויפ לע הדי ףכ המש) :המיט

 !אהדא :ץיש פיל
 זנרב ,הת רוע ךל שיה :ןמציו
 ! הנורג .(םילשכמה-רדחל ארוק) +3 ר ב

 -רההל ךל ,היחנ הידעלב םג (גרבל הוצמ לוקב) :ה וח
 !הל רומאו םילשבמה

 .(םילשבמה-רדחל רפ) גר ב
 וקר א 7 ך ר ד רוע ודמלא ינא ! הככ (ותאצ יהחא) :הוח

 %הוח ,ךל היה המ :המיט

 יתוא תלבוס ינא ןיא :הוח
 .,,ולש

 !והחק .,ןמציו ,חבושמ ךעכ (ןמציול ךעכ שיגמ) :? יש פי ל
 הטמה דו לע בכעתמו רדחב ול לייטמ) !ץפח ינא הת :ןמציו

 ,(הנומתב לבתסמ אוהשב

 +(ןחלשה לע ,ותושרב ךעכה תא חינמ) ץי ש פי ל

 שנדרב רציכ ,ואר ,אנהואר (ךעבה תא ודימ תפטח) :המיט

 !ינש ה תא :ול ןיכה רבכו ויפב וכעכ רוע ,ורשבל גאוד הז

 הקיבדמו הירחא ץר) 1%דוע השחא הלא לעה :ץיש פיל

 תא הידימ איצוהל רהממ ונניאש אלא הסנמ ,הידיב הספות ,התא קבאנו

 .(ךעבה

 הנורג תא | ,ונוז-תב תאו

 המשו ןוירוחאמ ןמ צ יו לא הילגו תונוהב לע ,טאלב הברק הרוח

 .(ויניע לע הידי תא

 רבעבו הןמ רבעב תוגוזה ינש תא אצומ םילשבמ;,הרדחמ אב) גרב

 !הנורג (תתרשמל ארוקו ובל םע לק עגר ךלמנ ,הומ

 ,(םיקחוצ םונפב ןתפמה לע תדמוע ,איָה ףא האב) הנורג

 !ונל יאיבת המי ,הנורג ,ונ (אוה ףא הילא קחוצ) :נ רב .

 ןמו לכ םהינפ לעמ ףלוח וניא קוחצה) ..,הת השלש :הנורנ

 .(הז לומ הו םידמוע המהש

 (הילא וינפ תא בבסמו הוח ידי תא ויניע  לעמ רופמ) :ןמציו

 !הוח

 "דוב ראשנ ויצח ,םינשל הדיב וסרופו ךעבה תא וחוא) :ץישפול

 !ךלש יצחו יקש יצח (אוה חקול ינשה יצחה תאו המיט

 ..!הת השלש ,ךכ ...ךכ :גרב
 (תאצוי הנורג)

 ,ט תויתואב ןוכמ התא ימל ,גרב (ןחלשח די לעמ) :המי ט

 ?םויה ספדנש ךריש שארב תגצהש מ

 . יי.המיט ,ךל :נרב
 !+התא ןימאמ ושכע !אההא (ץישפיל ל) :המימ

 תא תשדקה הל % תמאב (קד סרטנוק ותחלצמ איצומ) ץישפיל

 הו ךריש
 (וב תלעלעמ הליחתמו סרטנוקה תא ודימ תפטוח ,וילא תוהטמ) :הוח

 ! שרח םלוע !שדח םלוע -- ,גר ב ל ש ורי ש ,אנדוהארה

 : -- גרובצניג תרמ (זגוה תצקב) :גר ב

 (הרצק הקספה)

 --!גרב םהרבא -- ! אוהההנה :הוח

 .:אנדועמש -- -- - ! תועבורמו ךכ לכ תולודג

 יתאצויו ןהלשה לע ןתדימעט ,הת תוסוכ שלש םע האב) :הנורג

 .(ןחלשה לא םיבשוי .םלוב

 + (ודקדקל תחתמ וידו  ,ןדקרפ א ותטמ לע בבוש) ג רב

 !"ביב א לש םומ לוב , (ףוה לעמ תאוק) :הוח

 י(םינפ תמיקעב ומצעל ,הו םשמ החונ ותעד ןי) :ןמציו

 ,(הת התושו ןחלשח לא ברק) ! ביבא לש םומלוב

 ימ .טל שדקמ (ףדה לעמ האלה תארוק) :הרח

 ! ץובוקרמ .המיט ,יל (תותשל תקסופ איהשכ) :המ יט

 (:ופוג .רישה תא רבכ תארוק) הו ח

 יט ךעוד] עוג .םויה.

 תובָהְל ךות עקוש שָמשהְ

 תויתואב



 -- האר ,ילש יתרטקמ---הנק (ץישפילל

 =הָבְקָאָק ומְּכ מַה
 (*.!תווצקה לָבּב .םֶה :םיִחְקַלְתִמ

 :ןמציו +?םש ךתכ ךאיה (וזא תא טעמ הטמ ,עסוש)
 + ךאיה

 (תונורחאה תורושה יתש לע תרווח) : ה ו ח
 - חָלְקַאָה ומָּכ םימשהו

 *...!תווצקה לָכּב םָה יחל
 ! ררוסבא :ןמציו
 + ךיניעב ןח הז אצמ אל המב (ותטמ לעמ) :ג ר ב
 תא התוש) -- !רתוי אלו דרופ בא והוש םושמ :ןמציו

 +(התה

 (ומצעל ומכ רווח  ,תומיגל המכ ומגל ירחא) :ץ יש פיל
 ,ןבא ןימ והז -- חרקאה (הלאשב) <--"ח ד קאה ומכ םימשהו

 + יל המודמכ
 ..,המודא ןבא ,ןבא (ותטממ ,טטירוטכא לש ןוטב) : ג ר ב

 ,המורא :ןבא .(רבדפ דוע קפופמ וגיא התע הז וליאב) : ץ י ש פ י ל
 .וה--םוא

 וטישומו "ןטקה ותוטקמ-הנק ורגב םיכמ אוצומ) :ןמציו

 (ויניקב ונחובו .ודיב וב שמשממ  ,וילא ןנוכתמ) : ץ י ש פיי ל

 ,.,םודאדאל ירמגל ,.,חרקא לש ,הא
 .,,ץישפיל ,טופשל יל ןת--םיעבצל עגונב (ותטממ) : ג ר ב

 יו: יתער לע .ךומפל ךל רשפא = =
 + אקוד ךתער לע ךומסל המל :הוח
 יהוזש םושמ ;םיעבצה ביט תא עדוי ינאש םושמ :ג רב

 ומכ הב םלתשהלו .הרמלל .םיכירצש המצע ינפב הרות
 רצ גשומ שי ללכב הרבחהל ,.,,אוהש עוצקמ לכב םימלתשמש

 ידיחיל קר ;אלפ םוש הזב ןיאו ,םיעבצל עגונב ראמ לבגומו <
 תוקדו םיעבצה תופילח ןיב ןיחבהל הבוט ןיע הנתינ הלוגס
 ,.,םהיללצ

 ,םימשה ,המדאה ינפ לע ןאכ םיבורמ םינוגה ןיא םצעב
 םיעטמ) אלא ,םהינוג יללצבו םהינוגב םירישע רתוי םהש תמא
 ,..םימשל ויניע תא אשונ םדא לכ ואלש --- :(הואג תצקכ
 יעבצ ןיאש םכריכזהל .אב ינירה ,ךכ ידיל םירבדה ולגלנתנשכו
 .ונלצא המדאה יעבצ ומכ םורמב םיעוכקו םירידה םימשה
 העבצ תא ףילחת אל ,תלכת אהת דימת תלכתה ונלצא
 םיעבצה -- םשו !קורי- -קוריה !םוח דימת והנה םוחה ;םלועל
 םישבולו .הרוצ םיטשופ ,עבצב ףלחתמ עבצ | ,םיבברעתמ

 םהיארמו -- עגר ןיב ,םימודא םיקחשה ויה התע הז ,,,הרוצ =.

 .,,םודא ךכ .לכ אל (ולוק ליפשמ) ,חדקאה ןיעכ
 ,.,וה--מוא ...םוהא ךכ לכ אל :ץישפיל
 ונאבש | ןויכו (ץישפיל לא ,הילע בשי רשא ותטטמ סק) :ג ר ב

 תונמאה םלועמ דחא רופ  ,רחא דופ רוע ךל הלגא ,ןאכ דע
 ומכ !  יחא תוקפס ,תתוקפס .(הרואבל לוק תלפשהבו וגוא לא תצק ןחוג)
 תא ,םתוא אצומ התא םיעבצה םלועב םג ךכ םוקמ לכבש
 !םש ל םג וררח םה .,,תוקפסה

 ,וביטרטסגומיד ןפואב גרב ינפ לע רבוע ; ןחלשה לעמ םק) ןמציו 0

 וידיו הלעמל וינפ : גרב השעש ומכ הילע ערתשמ ,התנפתנש הטמה לא ברק
 ,(ורקדקל תחתמ

 הגופ ,השוע ןמציו רשא לכל דשחב ןנובתמ אוחש רחאל) :גרב
 התא !ןנעב התארנש תשק ,תש קה ךל ירה (ץישפיל לא רתוי <

----- 

 יאהר "םיררושמה, רחא ריש לש הידורפ ןה ללה תורושה עברא (* .
 , אתעש |

 ו :

 תוקפס שי ,םיעבצה תכלממב ,םש  םג יכ הנממ דומלל לובי
 םיספ לש רובצ %םצעב איה המ יכו !תשקה ,.,שואיל רע
 םלוא ;'וכו ,'וכו ,םותכ ,קורי ,לוחכ ,םודא :ןוגכ םינוג יבורמ
 ?ו קה תא ניצה הפיא ,ןוגל ןוג ןיב ןמפלו וק ריבעהל .אנ-הסנ
 ןיבש לובגה יא +ינשה ליחתמ יתמו רחאה ןונה קסופ יתמ
 -- חמ יכו ! תוק 5 ם לש היצרטסוליא ךל ירה +עבצל עבצ
 ינב : ,וירבח :לכו ןיליל ורמג רברל הבס לכ ילבש ,התא רובסכ
 רוחש םיחשומו ,םיעבצה םע םהיתונובשח תא ,שדחה ךלהמה
 +ןבל יבג לע

 :..ןכא :ץישפיל

 -רוע .וללועש המ האר םג הארו (רדועתמ) :גרב
 לכ  ,הרבחהמ טרפ לכ (:תוניתמב רבוד ליחתט) םיעבצבש תוקפסה

 ' עבצ לכמ ול  דחוימו הנוש גשוט ול שכר | ,םואודיבידניא
 ונא םינוש. הומ הז תכלל ונקחרה אלש פ"עא -- ונחנא ;עבצו
 ילבמו ונתוא םג ותא בחס תוילאודיבידניאה .םרז .. .תאז לכב
 .תעיקש ש הוב אלפ לכ ןיאו ,וניתועד וקלחנ רברב שגרה
 טעמ ליפשמ) ]מ גר א הארמב ןמ צי ולו ךל תיארנ המחה
 =. ד ק א ה ןיעכ ילו (ולוק תא

 ,ושבע לש וז .תוילאודיבידניא ,תינרדומה תוילאודיבידניאה
 השועו הרבחה תוררש ןיב תראממ הלחמכ תכלהתמ איה ירה
 ריכהל .ןיאו םיערק תובברדיפלאל הרבחה תא הערק ;תומש הב
 ;יקנע גלש-רה .ינפ לע ל לר ח ת ה שענתמ-רעס , הראת תא רוע

 < לע וז ,תחאל תחא וקבה םולשב ,החונמב גלשה יתיתפ םהל וחג
 ןרופו ןהב ףשנ ,ם י ק ב ד ה ןיב רירפהו אב ה ז הנהו --= וז בג
 תחא לכ ,הדבל תחא לכ !תותפה תופע ןה הנה . , . חור לכל
 + <, תודדובו תורחרתצ : תופע | ןה הנח .. . הכרדב == תידיחי
 = פ"עא ,וז  הערההיחמ החונ יתעד ןיא --- ינא (תומוערת ךותמ)

 ,הלגד תא המרב אשונ ןסביאש
 --לבא :ץישפיל

 םכנה םתא אל +הו ךל טעמה |לבא !לבא :גרב
 םיערוי ;הפורצהו הרוהטה ת מ א ה ישפחמ ,םינושארה םיצולחה
 ' " ,,,םכתומכ ונייה .וגחנא םגנש םושמ ,ישניא ינה לש םביט המ ונא
 .,םכלוכ ,ואבת רוע םכלוכו 1 תויהמ רבכ ונלרחש אלא --- ונייה
 ,.. תינקירהו הפורצה ,הרוהטה תמאה יבהוא לכ  (הינוריאב)
 טוטה ךותמש םתחכש םתאו ,םכלצא רקיעה והז ! תינקידה
 , 2-ןוכנ ה לפו ןיעל ריהבה לכ תא אצמל ידכ 'הבורמ שופחו
 ץצ םיעבצב הרתי תוקמעתה ךוהמ ;הו יל פר ע ה התלעו השצ
 ! רופס רבכ בתוכ ביירדנא דנואיל . , , םיעבצה םלועב .םנדקידה
 \ ,(םראה קוחשה תשגסוהה 645%!

 ו ...תמא :ץישפיל

 .יעבט ,רתויב ינקיר תויהל ביירדנא הצר :גרב
 וירבאל ותוא חתנ ,ולש קוחצהב ךכ לכ קמעתהו --- יאדמ רתוי
 3 -- םודא אוהש ,םיניעב שממ האר ,האר רשא דע

 ל !ַאב :ץישפיל

 . תורודב .;שדחה םרזה םע םיפרגנ ונא ונחרכ לע :גרב
 ,אוה ובלב שיגרמ ,אוה ויניעב טיבמ דחא לכ ליחתה ---- וללה
 ,.,ומצעל ול הריאמה ותירלקפסאו --- דחא לכ

 ,(אבי רוע)



 000% םלועה < 7 . 8

 . רלפנרב ןועמש ר"ד

 . בֶרָעַמְּב תיעְרְמה תורפה
 גז

 תא םיחירטמ תורהיה רקחב םיקסועה םלועה תומוא ימכח
 התלעמ תא תיחפהל לארשי םעל ישפנ ,ימינפ רוגנ ךוהמ םמצע
 .היהיש ןפוא הזיאב התובישח תאו

 םרא לכ בלב תוררועמה תודהיה לש היתולוגסמ תחא
 ,האובנה קפסדילב איה דובכה-תארי לשו ןוהמת לש שגר ןיבמ
 םימעפל ומק םימעה ראשל םנ ,ונימב ריחי ישונא ןוזח והז
 ,םייממע םימאונ וא * ,תודיתע ידינמו םיאור = ,םימסוקו = םיזוח
 םילענה לארשי | יאיבנ תא תומרל ופנ רבכו ,םיגיהנמו םיטכח
 הזיא הכו הכ ואצמי םא וליפא לבא ,הלאה תותכה ןמ תחאל
 םתומכש םישנאל לארשי איבנ דצמ האושה  וזיא  ,ןוימד
 ,תינוציח .קר רימת האושהה היהת הנה ,תומואה ראש ברקב
 ףוסב החתפתהש יפכ ,האובנה תלעמב ,תקפסמ יתלב ,תוערא
 תבישל הנושארה הפוקתבו לבב .תולג רודב ,ןושאר תיב ימי
 תחא יהוזו ,תילארשיה המואה הדחיתנ וז הלעמב ,הלוגה ילוע
 + תולענ רתויה .תוירסומה היתולוגפמ

 תירוטסהה ותובישחב \ תורוהל םיצור םניאש ,ה"וא ימכח
 תוחפהל .ידכ ,םינוש םיעצמאב םישמתשמ | ,לארשי םע לש
 אצמ ,לשמל .ןניר טפנרא הנה ,האובנה תלעמ 'ןיטקהלו
 םיאיבנה יכ ,ןושאר תיב ימיב תודהיה תוחתפתה לע .ותפקשהב
 אלש ומרגו ירבעה םעה לש תינידמה תוחתפתהה תא ובכע

 תוירסומה םהיתועיבת = ,םייקו ףיקה ינירמ : ןוטלש ול רצבתנ <
 ,תואיצמהל -ומיאתה אל  ,"רתויב  תוירפומ, .ויהש  ,תוירידתה
 ןוטלשל  ,םלוערייחל  ךכדלכ וגאדש ךותמ .םישעמהו תורבועהל
 היכרצל = ,העשהייח  יכרצל | וניבה אל  ,םימלוע .קדצלו רסומה

 םיאיבנה לע ןניר לש וטפשמ ,תינירמה הרבחה לש םיינידמה
 תעטומ הנבה ךותמ שא ,אווניפש תועדמ רקיעב תעבוע
 םיניוולקה םינהכה לא םיאיבנה תא הושה תילארשיה הירוטסהב
 םידירטמ ויהש ,םיאנקה םייתדה םיגונמירה ולא ,וימיב ויהש
 תא רעבל, ,םהיתורצפהב רנלוהב הררשה ישנא תא םימיה לכ
 אלו ,ןידה תא טעמ קיתמה ןניר יכ אלא ."םעה ברקמ ערה
 ,"חורה ישנא, םא יכ ,ותרבס יפל םיאיכנה ויה םייתד םיגוגמיד
 ושילחהו םיינירמה | םייחה יכרצ לע "תוינתורה, תא וריבגהש

 .ונידמה ןוטלשה תא תוירסומה םהיתועיבתב

 אוהשכ ,האובכנה תלעמב ודוה ה"ואמ םימכה | תצקו

 תירוטסהה  תובישחל םיכסהל םהל היה השק יכ אלא ,המצעל '
 ושע ןכלו ,הלאכ םישנא המיקה רשא ,תילארשיה המואה לש
 ןמ םיאצויה םימרפל ,םעה ייחב םיטרפל קרצהו תמאה יאיבנ תא
 ,"םיסננ לש רודב םיקנע, םהירבד יפל ויה םיאיבנה ,ללכה
 םיאיבנה ולע יאדוב .,תעטומ הגשהב הדופי וז הפקשה םג
 ןפואב ונייטצהו םרוד ינב לכ לע תינחורהו תירסומה םתלודגב
 לש יחצנה ךרעה רבד לע םתריקפבו םנויער ךלהב אילפמ
 הלאה םישנאה לבא ,טרפב ירבעה םעה לַשו ללכב םדאה
 ןיא .תמאב | , וקני  םיירסומה ויתוחכמו ואצי לארשי םעמ אלה
 תוזכרתמו תוצבקתמ וב ,וללכב םעב שיש המ אלא לודג םדאב
 קר םעב תואצמנה ,םעב תרי רש פא ה תוישפנה תונוכתה .ולא לכ
 תוצוצינה .עינמ חכל ,לעופב אצמנ חכל ויהו ,הנכהב
 ךחא לודג םדאב םידחאתמ (םוקמבו ןמזכ) םעב םירוזפה
 המכ ורודב םג אצמ איבנה .םמחמו קירבמו ריאמ ,לודג רואל
 לבא | ,הלענה ונורשכב ול םימור ויה אל םנמאש ,םישנא

+ 

 -קרצ לש לאיהיאה ,םשפנו םבל לכב ול םימיכסמ ויה יארוב
 ןואטבמ תא םהב אצמ אל  ,יחצנה ירסומה רשואה לש ,םימלוע
 , תאזח עשיה"תרושב תארקל .וחמשו וגשומ תא וניבה םה לבא
 תורודה, ינבב ואצמ םרוד ינבב םיאיכנה ואצמ אלש המו
 ומכש לע םעה אשנש תירסומה "השוריה לבפ, ותוא---םימדוקה
 תוחתפ תהב ונא םיאצומ יכ ,אוה קיר רבד אל ,רודל רורמ
 :ינחורו ירסומ ןויזח .לכב אצמנה יחצנה קיחה תא האובגה
 + ותלודג  םורמל ועיגה רע ,רודל  רודמ תומלתשהו תומדקתה
 עשיה תהושבב ןייטצמה היעשי םשב ארקנה הלוגה איבנ)
 ,(האובנה לילכ היה | ללכב ישונאה | ןימהלו לארשיל
 עיגהו ותלועפ תא הזה ירוטסהה חכה רמג רשאכ ,ןכ ירחאו
 הכל םוקמ הנפ אוה :רמולכ--תינרוחא חתפתה ,ותרועת ףיסל
 תמאו .רודה ינב ינשומלו :ןמזה ךרצל םיאתמ ,שדח ירפומ
 הלועפל האובנה לש הלענה לאיריאה .אצי אל םלועמ יכ ,רברה
 לבא .,ישונא לאידיאל ענמנה רדגב דימת אוהש המ ,ותומלשב
 ונניאו ויתועיבת תא הב רמ אוהש ,לודג לאידיא לש ועבט והז
 ותגלפהב אקורו ,םייחה יאנת םעו תואיצמה םע בשחתמ
 רש פאה רדגב איהש הדמבו .רא מ לודג עינמ חכ אוה הבורמה
 . לעופו עיפשמ אוה

 ימכח ורמל ש טיליד ךיררירפ לש ושררמ תיבב
 ; תיאיבגה תודהיה תלעמ תיחפהל ירכ ,השדח.הנעט ונימיב ע"הוא
 הנוכת יהוז אלא ,הרוקמ לארשי ןינק הניא ,םה םירמוא ,האובנה
 לארשיל םימדוקה םימעה ולאו ,םיימשה םימעה לכל תפתושמ
 םיאצומ םה םיאיבנ ,האובנה תלעמב םג ול םימרוק םתוברתב
 ימע ברקב ,לבבו רוש א ימע לש םיירובצה םייחב םג
 ,םיאיברעה יט בש ברקבו ,םרוקמ ץראה יבשוי ,ןענ כ
 ,לינרוק ,לשמל ,הנה ,לארשיב םג רחואמ רודב ומק םתומכ
 תילארשיה .האובנה לש הלורגה תובישחב הרוה ללכב רשא
 לש התרלומ ץרא יכ (1% דומע "תילארשיה האובנה, ורפסב) רמוא
 שרש ול ןיא "אבנ, לעפה יכ ,הזל ותיארו , ברע איה האובנה
 לש ק'הכל םילמה רצוא ןייע) ןושלה ירקוח | ,תירבעב  רוקמו
 ,תיברעמ וז הלמ םירזוג ('אבנ, ךרע ו'ט הרודהמ םריניזיג
 ןבומ הבמצב ,ה מ עידוהל :הזמו הקר הממה לוק הנבומש
 ,הערוה ,האירק ,"ובנ, תלמ ןינע תירושאב ; הז רכ ה אבנ תלמ
 "איבנ, יונכה .דו פס  :"ובמנ, = לעיפ ןונבב הומו ; םש-תאירק
 ומצע לאומש רפס בתוכ תודעכ ,םידוהיה ברקב אוה  רתואמ
 וא "אבנ, לעפה תא ןכ ירחא ונב איבנ םשמו ,('ט 'ט א לאומש)
 רוקמ .יכ ,םירקוחה וטילחה הלאה םירברה  יפ לעו ."אבנתה,
 ורפסב) ןעםיר ג ,לשמל ,בתכ .ןכו ,ץוחה ןמ איה האובנה
 . תוטישפב (88 רומע אח "הנשיה תירבה  ירפס רחבמ,

 םהר בא ידנלוהה לש תרחא הער שי ,וז העד תמועלו
 .ןענ תב אוה האובנה רוקמ יכ ,ןזיוה לוו םיכסה ולו ,ןנ ווק
 ,ץראל .וסנכנ םרמ  ,האובנה תא ועדי : אל .לארשי :ונב : רמולכ
 םירקוחה בורו .םינפלמ ץראה יבשוי  ,ןענכ ימעמ הודמל אלא
 רשא ,איבנה וחילאמ היאר םיאיבמ וז'הרעשהל םימיכסמה
 ,רעלגה-יבשותמ םא יכ ,לארשימ היה אל תוארקמה רופס ' יפל
 םשכ והיל א ארקנ ןכלו ,ץראה ידילי ,םיבשותה ינבמ :רמולכ
 ""בשת, ריע ירהש ,יבשות אלא ,יב שת ארקת לא ,יבשתה
 היבוט רופסב אצמנש המ פ'ע) םירקוח .תצק תעדב "הבשת, וא
 *לארשי םע תודלות, ורפפב דל ו וא ןייע) ונל העדונ אל ב ,א
 ,רעלגב יבשת .ריעמ :והילא היה ותעד יפלש ,(486 דומע ג"ח)
 יכ  ,תוטישפב בהוכ סופיסויו .ייבשתמ, םיעבשה םוגרת חסנמ :ןכו
 ,(ב ג"י ח'ס .תוינומדק) ןכ הארקנ רעלגב ריע

 וא ,האובנה תלעמ םיניטקמה םיגולואיתהו = םירקוחה דגנ

₪ 



 גיניק דראור א גולואיתה תעכ אצי .ץוחהרוקמל התוא םיפחימ
 הריקחהו הנשיה תירבה ירפסב האובנה :ורפסב ([, א0מ1)
 שרתשנש שרחה גהנמה םע ללכב םחלנ אוה ,(*ונימיב תירוטסהה
 ,(תילביבה) המודקה תירוטסהה הפוקתה תריקחב םינורחאה םימיב
 תורעשה הלחת םיאיבמ | .תויאדו ףכית  תושענ  תורעשה יב
 ידכ ךותו  ,תורורב תוחכוה ידי = לע :ומייקתנ אל ןיירעש ,תושולק |

 לופי אל וליאכ ,תועובק תוכלהכ תורעשהה | ולא תושענ רובה

 .קופקפהו קפסה ןהב
 ,ידמ .רתוי רברה תא ומצעל םנמא לקה גיניק  דראוריא 0

 ק"הכמ רופס לכו ,תילביבה תרקבב רקיע-לכ הדומ וניא אה
 תרוסמה תפחימ הלש ,המורקה הפיקתה התואב ותער יפל 'בתכנ
 "איבנ, יונכל עגונב ,ל שמל ,הנה .םישודקה םירפסה רובח ןמז
 ,םידק ןמזב לארשיב יוצמ היה אל המצע האילביבה תודע יפלש

 ,גיניק בישמ הז לע ."האורה,---"םויה איבנל, םיארוק ויה אלא ==
 רחואמ ןמזב קר וליגרהש ,הזה רברה ןכהי אל םינפ לכ לע יב
 דמוע  בותכה ירהש | ,איבנה יונכב לאומש לש | ורודל הברה

 .0 ,ב תישארב) איבנ  םשב םהרבא םג ארקנ יכ .דיעמו *
 ארקי םוי ה אובנל וכ, :לאומש רפסב םירבדה ןיבנ .ךיא החעו = 4
 םונרת לש חסונב הנה :גיניק בישמ הז לע % "האורח םינפל -

 םיגפל (לעפנב אלו לקב) יארקי ם ע ה--איכנל יב :אצמנ םיעבשה
 ,לארשיב דאמ .םידק אוה / אובנ יונכ .יכ- ,הזב .הנוכהו ...האורה =

 האור יונכה .האורה םשב איכנל ארוקהיה םע ה ן ומה ש אלא <
 ןושלב ונל רסומה ,לאומש רופס בתוכו . יממע קר היה אובנל =

 ,םימ בואשל ואציש תורענה םע | לואש תוחיש תא םעַה <
 ןבומ המ ,ארוקה = ןיביִש .ירכו ,הזה  יממעה | יונבב \ שמתשה <
 ,האור איבנל  םינפל ארוק היה םעה יכ ,ונל .ררב .,הז םש

 ושמש םא תעדל ,ךכ-לכ הבושח הרוקח הזב אצומ יניא
 םינמזה ןמ ןמזב יכ ,הטונ יתעד .תחא תבב הלאה םייונכה ינש
 יכ ,םיגהונ תומשה ינש ויה יאדוב (רחואמ ןמזב | :ייתרבס יפל) 4

 ,םיחתפתמ םה רחא םויב אל ,םייונכהו םיגשומה תוחתפתה ךרר ןכ
 לבא ,רבעמה-תפוקת םג םייונכל שי כ  .יארובו ,םינמוה ךשמב אלא =
 ןיא ןכ אלמלאש ,רקיע םיעבשה תחסונ יכ ,חיכוהל הצור :גונוק
 ל %"םויה איבנל יב, ל המ יב ,הלאה םירבדל ןבומ =

 םנמא .הזו) תוכימסב "איבנל, תלמ .רקנל חרכהה ןמ היחי ןפוא
 ארקמה ךרדמ ןיא יכ\ ,(9 דומע) טולחמ אוה רועו ,(חרכומ וננוא
 רשא :ארקמה ירבד חכש) תעכ ןבומב "םויה, תלמב טמשל |
 לש סומתירה םגו (ד"י ב"כ תישארב ,הארי "ה רהב םוי ה רמאו | 4

 םירבדה םעט  היהיש | ,םיעבשה החסונל םיכסמ * וניא .בותכה
 הריקח ןיא ללכב לבא .,האורה םינפל .ארקי םעה--איבנל יכ!ןכ
 , ךכהלכ .תירקיע 1 |

 . תילארשיה האובנה תו המ ב הריקחה איה הבושח רחוי
 הזיִאב ,איה .תחא- -האובנה .ןיב ליהבהל שי התווהתה רכונ |
 הרוצה יונשב תמאב התיה זאש ,םימודקה תורודב-- הל ארקי םש
 ,םירחואמה םימיב הגשומ יפל האובנה ןיבו ,םימעה לכל תפהושמ \

 האובנה ןמ .ונימב דוחי  ימואל ירסומ חכל רבכ התיהש ןמוב
 לש ךרד יאדוב שי התוחתפתה תילכתב האוכנה רעו המורקח

 ,םינינעה תווהתה ןיבהל רשפאדיא רחא ןפואב יכ ..תומלתשהו הנרדז
 תילארשיה האוכנה גשומ תא אטבמ וגיא ומצע ינפב איבנ םהש

 יאיבנ רבר לע םג םירפסמ שדקה יבתכ ..הלענ .רתויה התלונסב =
 תיהלא | הרובע .לכל .יכ ,הומ םירמל ונא םחרכ לעו .לעבה
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 תרשיקמה האוכנה ,היהתש הרוצ וזיאב האובנ םג התיה
 תוהלאה ץפח םראל הרדיגטה ,התרובעו תוהלאה תארי לא ךכ-לכ
 תאוה :זאוכנה -- ,תוהלאה םשב תודיתע הלגמה ,התדובע .תרותו
 ותוכרתב | םודק םעל הכיישש איה ,ןמזב המודקה איה
 םתוברתב ומרק ,ןענכ ימע ןכו לבבו  רושא ימע .יכ :,ונל רורב
 ךכיפלו ,םהילע ןכ .ירחא לדג ירבעה םעה יכ אלא --לארשי םעל

 התלעש םשכו ., תורהיה לש האובנל המדק /תויגה לש האובנה םג
 םג התלע ןכ ,םייתרה :םיגשומב תויגה לע התוחתפתהב תורהיה
 .תופרטצהה ןורתי והז .םייונה לש וז לע תילארשיה האובנה
 הלודג תירסומ הלעמל תילארשיה האובנה העיגה ףוסבל םלואו

 ,המודקה האוכנה םע תוכייש םוש ןיא וז  האובנל  ,הטלחומ
 רסימב תישונאה שפנה תיממורתה יהו  ,הטושפה ,תיעבטה
 תולגתה רדגב אלא ,תיעבטה תוחתפתה רדגב הניאש תועדו
 .,םדאה שפנב הניכש יולג יהי . תיהלאה

 ':תוחתפתה לע הבורמ הדמב ועיפשה רשא ,לארשי יאיבנמ
 ונינפל בצנ ,המואה לש םיינידמה םייחה לע םג .בורלו ,תירפומה
 .רבדא אל םיאיבנה יבא ה ש מ- דיע) ל א ו ממ ש איבנה הלחת
 ןיא םנמא . תנייוצמו הלודג איה הזה איבנה לש וחוישיא ,(הוב
 + רוסב הירוטפיה איה המ ",קוידב ןיחבהל םיעדוי ונא
 ונא .םינה ןנא הזב אל לבא .ה דנא איה המו ויתוערואמ
 תילארשיה הירוטסיהה והרייצת רשא יפכ .,הזה איבנב םילכתסמ
 רקיעב ונניא איבנה לאומש יכ ,אוה רורב רבדו .שדקה .יבתכב
 ינידמה גיהנמ ה אלא .לינרה גשומה יפ לע האורה
 לאומש היה שרקה יבתכ ירופסב רויצה יפ לע .ירפומהו
 ןורחא ,אוה ,ינידמה גיהנמהו עישומה אוה טפושה גשומו ,טפוש
 רבד וירחא ריאשה יכ ,ול ומדקש ולא 'לע הלע ,םיטפושה
 "ויה .תורורל העובק ותנהנה העפשה הראשנ יכ ןפואב  ,םייק
 םע שחלו הרובג חורב ונייטצה רשא ,לארשיב םיטפוש וינפל
 אלא ,רתויב ה א ל פנ איה םתוישיא ,זועב ירבעה םעה יביוא
 ,המחלמ ריבנ היה אל לאומש לבא .ם ת ע ש ל התיה םהלועפ יכ
 : רמולכ) לארשי יטבש לכ םעל ודחאתנ וימיכ  ,.ינידמ גיהנמ םא יכ
 םינוחה םיטבשה םע הדוהי :םיימש םיטבש לש תוצובק שלש
 ;ןופצב ותעמשמ לע םירסה םיטבשה םע םירפא ;םורדב ולגד לע
 הירוטסיהה | תישאר | . (ןדריל רכעמ | ול  ךיישה לכו דעלג
 :ףויז אלא הז ןיא ךכיפלו  ,ונמוב איה תילארשיה המואה לש
 האור םג היה הרקמ ב ש ,לאימש תא המדנ םא ,הירוטסיהה
 נשומ ה -- דחא אוה םש ה םא .םייוגה יאיבנ לא ,איבנ וא
 ,.רחא :יאדוב .אוה

 , תונשלו רוא ריאהל תילביבה תרקבה לכות םימרפ וזיאב
 :סיהה העבטש עבטמה ןמ איכנה לאומש תודוא לע ונטפשמב
 תירוטסיחה תיצמתה .רבד לע םינד ונא ןיא לבא , תילביבֶה הירוט
 ,איבנה לאומשל אירוגנס .םיבתוכ ונא ןיאו הלאה םירופסב רשא
 "האור, רותב .ותוא רייצל ורמא אל ק"הכ :ירופס יכ  ,רורב והז
 השיא, .,"םיהלא-שיא,  רותב ;תודיתע דיגמו הזיח .רותב ,אדירג
 חכ .יוקיעב איה ובש האובנה חכ ,חבומה תרשמ רותב ;"חורה
 ,והומדקש :םיטפושה ןיבו ניב לידבמש המ  ,תינירמה הגהנהה
 ידבוע ןיב ,הארנכ ,היה אוה (א :םינשב איה ,םיאיבנ ויה אלש
 (רומג .יאדוב יול הרסמנ שרקמה תרובעל ותובייש) שדקמה תרובע
 ידיל לארשי  יטבש לש תינירמה .תוחתפתהה רבכ העיגה וימיב (ב
 ,העובק תינידמ הגהנהב לודג ךרוצ ישח רבכו .הבושח הגררמ
 רופמה יפלש אלא . העובקה ה כו למ ה תרוצב התוא רסי אוהש
 רקבל םוקמה ןאכ ןיא .,וזל הלחת דגנתה ויתוערואמ-ירופסב :ונל
 ,הוה ערואמה רופסב הירוטפהה םצע אוה המ ,ררבלו
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 ,והילא .לש ותרלומ סוחי רוחיב םימיעטמ <

 ים רא לש .ך למ

 םגש ,הרוברד המדק | לאומשל: תורוד המכ יכ ,ונאצמו
 תעב לארשי הא הטפש איהו,' ,"האיבנ השא, םשב הארקנ איה
 . "איהה

 רותב םישנ ומק יכ ,המודק הפוקתב רוגש היה םייוגה לכב
 .שיאלמ רתוי האוכנב השאל ופחי הלודג הלעמו ,תואיבנ
 ,םינומדקה םימעה יניעב הצרענו השודק םימעפל השאה התה ללכב
 האיבנ התיה הרובר סגש ,בושחל רבדב העינמו בוכיע םוש ןיא
 התשע המ  ,ונרמלל ילביבה רופפה אב אל לבא הז גשומב
 לארשי תא הליצהש ,תטפוש רותב םא יכ ,האיבנ רותב
 .ויביוא .ףכמ

 הרבג הבש ,הבושח הפוקת דוע התיה םיכלמה ימיב
 ימיב -- לארשי לש םוירובצה םייחה לע םיאיבנה  תעפשה

 ,עשילא ודימלתו והילא

 ןענכ ימעל האובנה רוקמ םיסחימה .םישדחה םירקוחה
 סאימירי דירפלא

 ךיררירפ לש ,ושרדמ תיבמ  םיינוציק .רתויה  םירקוחה | דחא)
 לש הראה ךיתמ הנשיה תירבה ירפס, ורפסב) טילחמ (שמיליד
 ,לארשיל םידחוימ הלאה םיאיבנה ינש ןיא יכ ,(ןשיה א םדקה
 תונידמבו הניתשלפב םימעה יאיבנ אלא ,ויה לארשי יאיבנ אלו
 אל ןודיצו ריצ ינינעב יקב היח והילא איבנה, ..הילא תובורקה
 אתכמסא וזיאו .. "רוצ חרזא היה יב הארנו ,ל ארשי ינינעבמ תוחפ
 תרוצב תנשב יכ .קר רמאנ והילא לש תוערואמה רופסב זוז הרעשהל
 הנמלא השא םיהלא הוצ םשו ,ןוריצל רשא התפרצ איבנה ךלה
 םיהלאה ול רמא יכ ,ונאצמש המ רברה אלפנ רחוי . והלבלבל
 ילשר רבכ .רמע וז הלמ לע) בוש | ךל, :(וט,ט"י א םיכלמ)
 לאזת תא תחשמו תאבו קש מד הרברמ ךכרד (ושוריפב

 העפשה איבנהל התיה יב ,הזמ עמשמ
 םישק הלאה םירבדה וז ץראב םיינידמה  םינינעה לע המוצע
 לע רפוטמש הזל םה םירבוחמ יכ קפס ןיא לבא ,םמלוהל דאמ
 חלש ררה-ןב ךלמהו  ,קשמדל םימיה רחאב אב יכ ,עשילא

 ררה-ןב ךנב, :וילח רבדב ותוא לואשל לאוח תא וילא
 ראשו איבנה תבושת +יהז ילתמ היחאה .רמאל ךילא  ינחלש
 גורהל הצע ותוא אישה יכ ,הארנ םהמ רשא) לאזה םע וירבה
 םגכת רצמ ונל םירווחמ םניא (ויתחת ךולמלו ךהה-ןב תא

 (* "ירסומה

 8 --ה ד הרה

 ררמא ךל :('' ,'ח 'ב  םיכלמ) .לאוחל איבנה תבושתב ןנובתהל שי (*
 ןיא ןפוא 5 ."תומת תומ יכ 'ה ינארהו היחת הוח (ירקה אוה ןכ) ול

 1בומ אלא ,רקשל לאזח תא דמל יכ וא ,רקשל אוכנה ןווכתנ יכ. ,ןימאהל
 בושה הז לעו .ה זז וי לח מ היחי םא לןאשל חלש ךלמה ,אוה ןכ םירברח
 יפ לע תומי תומ יכ ה ינארה לבא .(תומי אל וילחמ) היחי היח יכ ,איבנה

 ."םרא לע ךלמ ךתוא 'ה ינארה, ,לאזחל רמאו רוע ףיפוה ןכ ירחא ,תרחא הבש
 ךולמיו ,זתטמ לע בכוש היהש ,ךלמה תא  תימהל אובנה יזמר ןיכה לאזח
 רופפ איה המו ,ה רבו עו תירוטסה תרסמ הפ המ ,םיעדוי נא ןיא .,וותחת
 דוע .ףיפוה .סימירי לבא .,ותנכחכ םירברה תא .שוררל לכוי םדא לכו ,הד ג א
 ןוכתמב ךלה עשילא ,ר ו מ ג + א ד  רותב וונועב הבשחנ טעמכש ,תרעשה
 רשאכ ,לאזח תיב תא המוקמב ךולמהלו תכלומה היטסנידה תא רבאל קשמרל
 ,לעבה תרוכעל 'ה תרובע רצמ רוגנה אלו .ירמע תיב .ןחבאב ןוימושב םג השע
 אלא ,הלאה תוערואמל םרג . ,ךליאו  והילא .תומימ תכלוהו תכשמנ התוהש
 עשילא רמע השארבו ,רושא תירביתלעב תינידמ הגלפמ התיה הלאה תונירמב
 ךותמ אלא השענ אל תויטסנידה ןרבאב קשמדבו ןורמושב השענש המ לכו
 תוגירמב רושא תלשממ תא ריכגהל יד ,תי נו ציהה ה קיטילופה
 תוירושאה תומושרה ?הלאכ תורעשהל ת ו י א ר ה :ןכיהו וקדצב לאוש גינוק ,הלאה
 םישקכמה םירקוחה לש סחומכ  איבוברעל ומרג םיננוחאה | םימיב ולגתגש
 , ןפוא לככ םישודח

 ,לבח
 אוה ,תונותמה ויתורבס חכ תא ומצעב שילחה ןכלו ,ינשה דצל
 המ ,הכורא תוחתפתה לש חכ תילארשיה האובנב תוארל ברפמ

 הבורמה ותוינוציקב האסה תא | גיניק םג שדג יכ

 .םולכ שפות ונניא ,הבורמ שפוח ותויהבו  ,יעבט רבד .אוהש
 לארשול ומקש םיאיבנה לכ תא דחא גשומב ףיקהל רשפא וא
 ,הלעמב םלכ םתוושהלו שדקה יבתכ ירופס ךיתמ .ונל םועדונה
 שדקה-יבתכמ | רתוי וליפא הז עוצקמב  יביטברסנוק אוה גיניק
 אב רשא "םיהלא-שיא, ותואמ | רופסב ,לשמל ,הנה .םמצע
 ןקזה .איבנה ותוא םע ול עריאש המו םעברי לע .אבנל .הדוהימ
 תדמבו .ותומימתכ בלש הזה רפסה בתוכ . לא תיבב בשי רשא
 ןמ םולכ קוחמל ודי חלש אלו ורפסל הזה ערואמה תא ורשי
 ,לכו לכמ ןקזה איבנה תא תונגל ותנוכ התיה אל .הזה רויצה
 םיהלאה שיא םגו ןקז ותוא םג לבא ,רקש אובנ היה וליאכ
 וליפא | ,ןבומכ--תחא הרושב רימעהל רשפא יא. הדוהימ אבה
 ףוסב לארשיל ומקש םיאיבנה םע--שדקה יבתכב רויצה יפל
 םירקוחה בור םילקלקמש .םשב ,לבב תֶולג ימיבו ןושאר תיב ימי
 דוחיבו) םילודגה םיאיכנה תלעמ תא ללכב תיחפהל ירכ ,הרושה תא
 תרה לע ורובחב ןזוהליו והומדקש הלא לכ לע ףיסוה
 המדקה רותבכ 1906 תנשב ספדנש תידוהיה"-תילארשיה
 28 .ץבוקב םינוש םירבחמל "תיחישמה. תדה תודלות, רפסל

 ,הרושה תא הברה גוניק לקלק ןכ (ו1608 001 000 ה1)
 .הנומא-רקיע ןימל "איבנ, יונכ ותושעב

 (אבי ףוס)

 , בהיבא

 :קוחרמּו בורקמ

 ו(

 גאודו .רעצב יורש היסורב ידוהיה  םלועה לבש הע5ב
 םהמ ולטינש ירחאל ,םידוהיה לש םינוניבה .רפסההיתב .לרוגל
 תיטנצורפ המרוג העבקנש ירחאל ,שרחה רודה תלכשהקו ,םהיתויכז
 ירוהיל םינותנ יחוהרה | לכ וז העשב ,םייטרפ  רפס יתבב םג
 : ,בוצידרב

 רבכשמ ונל שי .ונייחבש תוישוקהו ונמלועבש תולאשה לכל
 ךכ ..וננה םידבעו .ונייה םידבע : ןכומה ןמ .קיפסמ ץורית םימיה
 תסרוהו הער :חור .האבו .םינובו םילמע ונא : תולגה לש הכרה איה
 תונבלו ליחתהל בוש םיכירצ ונאו ,שרושמ ונינינב לב תא תרקועו
 .--תודיתעש ונעדי ץראווש לש השדחה הרזגה האציש דע ,דוסיה ןמ
 ירחאל ושכעו  ,ונילע שדחתהל תוער תורזג דוע--תולוכי פ"כע
 ונלגרוה רבכ ..אלטבר אריכע הרוגש ונחנא םיעדוי הרזגה האציש
 + התוימואתפב ונעיתפהל םלועבש הרוג םוש חכב ןיאו ,ןירוסיב
 תורוד לש ןהיתורצ ךכ דיחיל איה המחנ יצח םיבר תרצש ומכו
 ,לארשי ללכל עגונב הז לכ .םלש רודל ןה המחנ יצח םיבר
 =-.השרחה הרזגה םוכ רובעת םהילע םא בוצידרב ידוהי לבא
 םיאיצומ םידיהי ,םכמצעב וענה % ומחנתי הטבו םיאב םה הגא
 םיעשרה השעמכ םידוהיל םמצעב םישוע ,ללכה ןמ םמצע תא
 "תיבב םירומל :םידוהי, לכקל אלש  םירזוג | ,םלועה  תומואבש
 -תיבב תבשה לע םירזונ - ,םהינב ליבשב םירסימ םהש רפסה
 םתוא םיכנחמו ךלומל םהינב תא םהידיב םיכילומ ,םהלש רפסה
 =-םמצע ינפב םיקרווו םתרוכב תא םירכומ ,םמע רובכב טועבל
 הרעקה הכפהנ הנהו  ,םהינב ליבשב .םישדע ריזנל .וכזיש .רבלבו



 וכילוי ןאלו + הלאכ םידוהי ומחני המב | ,ריזנה ךפשנו היפ לע
 תודהיב םתטיעב תפרחו הז רצמ םתודהי תפרח ,םתפרח תא
 וא םמצעב ואצי םא ,הנקת םהל שי ורמאת אמש %הו דצמ
 ,םיעוט אלא ויהתה אל -- ,לארשי ללכמ ירמגל םהינב תא ואיצוי
 לכ ולבקתנ תיאסירואה הטיסרבינואל | .וחיכוי  הסידוא  ירמומ
 רפסמב ןבומכ ,םידוהי םג ולבקתנ ,סנכהל וצפחש םידוהָי םניאה
 =-רפסמב העשתו םירשע---םירמומהו ,תיטניצורפה המרונל םיאתמ
 יבגל םג הלאמ םיביט ויה םינושאדה םימיה .ןיידע ולבקתנ וול
 .בלכל באו ןיב ןיחבהל ,הארנכ ,םיליחתמ לארשי יאנוש ,םירמומ
 םלועה תומואל | םירמומ :םישק :ללכב | קיזחהל םה םיליחתב

 םימיב רמומה ירהכ הלא ונימיב רמומה ירה אל יכ ,תקפסכ
 השרחה הדב םינימאמ ויה אל םג םא םינושארה םירמומה . ורבעש
 םהלש םמעבו םתדב פ'כע ירה ,שדחה םמעל םינב ושענ אלו
 םרא ארקהל ידכ ,הזמ רתוי שורד םולכו .םלש בלב וטעב |
 הדומ ולא אוה ירה םידוהיבו תודהיב טעובה לכ + תויכז לבל |

 םה םיטעוב םולכ הנריאהר םירמומה לבא | ,הלוכ תויגב
 ושיגרה אלו ולח אל ,ואר אל תודהיה תא + םידוהיבו תודהיב
 יארובי םידוהיבו .טועבל המב םהל היה אלו םתרמהל סרוק םג
 ירחא םהב םיטעוב םירוהיה ןיא פ"כע ,םתרמהב םימעוב םניא <
 םיביבח םינב םתיבב םיראשנ הלא ונימיב םירמומה בור , םתרמה ,
 ,םיאצוי םניא ידוהיה "לחק,ה ךותמ .םגש שיו- ,םידוהיה םהיתובאל 2
 תוארל "וניכ, רבכ '.םהמ קחרתמ וניאו .םתוא ףחוה וניא להקה =
 םתדעב םיבושח םיתב ילעב םידוהי הכריבמה  הפידוא  התואב =
 , ןויצ:יבבוח תופפאל םירמומה םהינב םע 2

. 

/ 
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 םדא הדעה-בר תרשמב שמשמ ןופרח ךןלפב .ב ריעבו
 ותשא תב וא ,ותבש --- ,ןוגה .םהא .אוהש וילע .םורמוא -- ךחא
 ,ירוהי וניאל האשנו הדימה ,תבל ול התיהו ותיבב הלדגש =
 ."ברה, היבא תיב םיבשוי םינמקה םיוגה םהיאצאצו הלעבו :איהו .
 ותב לעב ,הו  ונזוח ---. ,ויקסע ילגרל וריעמ עפונ ברהשנו /

 לופו וכ .ךוסבס ,רועב לופי יכ רבר | .ומיקמ אלממ  ,תרמומח
 םיאבגה םיאב -- ותמ תא רובקל אבה ןיבו אשידק הרכחה ןיב <

 ןיב ."ללובתה,ש טעמכש ,"ברה  םוקמ-אלממ,ל רבדב :םיעגו
 ה לארשיל םירג םישק :ורמא לארשיב םינפל  ,םידוהאז

 ,תחפסכ לארשיל םירמומ םישקש םג | םישיגרמ * םניא ושכע =
 וניאל ירוהי ןיב םילובגה ושמשטנ ,הנחמה ךותב םיראשנ םהשכ =

 בושו ידוהיה לש תורהיה תרוצ הקחמנ .הנחמה ךוחמ ידוהי
 ירוהי = ןיבו = ,לוכיבכ | ,ותודהיב ראשנש = ידוהי | ןיב לדבה ןיא

 ,..!הזה םלועה ייחל םירמומה וכזי אפיא המלו ,רמומ:
 ינפמ ..לארשיב הרמהה תלאש לע יאדמ רתוי יתבכעתה

 ר'ע ונעמש .םיִה רדס לע ונלצא ושכע תדמוע :וז הלאשש < |
 םירעב םתומכ המכ ,עדוי ימו ,הפירואמ םירמומ .העשתו .םירשע =
 אצמל הוקתב םיכרד תשרפ לע םידמוע המכ ,עדוי ימו ,תורחא |
 ,הסנרפו הדובע לש | עוצקמל :רמולכ | ,ההובנ .הלכשהל :ףרח

 המו .םה םג ורימי םתלחות הבזכנש וחכוישכו , םתודהיב םרועב
 ונא המו +ריעצה רודה לע תודהיה תא דבכל ליבשב םישוע ונא <
 םייחה תמחלמ תא ריעצה רודה לעמ לקהל ליבשב םיששע -

 ירעשש ,םיריעצה ליבשב םישוע הונא המ ,תודהיה ךותב
 : + םתנידמב םהינפב ולעננ המכחה =

 םידימלתה תכימתל הדוגא רפיל האירק האצי הביני'גמ הנה
 לע קופרלו ברעמה תוצראל דונל ,םיחרכומה ,היפורמ .םידוהיה |

 ומישיה  +האירקה לוקל םעה עמשיה .תואטיסריבינואה ירעש
 ךרוצל הל הצוחמו היסורב | ונלש תולודגה תורבחה ישאר ב
 ךא .ונל התיה ול + תובר םינש 'הז ונמלועב רסנמה הז לוד

 ךא ונלש תולודגה תורבחה ישארל . היה .ול ,הביטאיציניא

 אט

 1 -< םלועה <-

 וניתוחכ תא ררפל םילוכי ונייה אל םאה ,ימואל-ימילופ שוחמ טעמ
 רוע +ונינב תלכשה יכרצ תא  קיפסהלו חור לכל .םיזבזבתמה
 ;םיסור םידוהי  ץיוושבש תואטיסריבינואה לכ = הניאלמתו טעמ
 הרידנ ינפב רודגל םיכרד ואצמ רבכ .הינמרגבש תואטיפרבינואה
 -ואה םג ואצמיו ושקביו טעמ רוע .היפורמ םירוהיה לש ןומהב
 ביוחמ .םולכ .הלאכ םיכרר  תישפחה | ץייוושבש | תואטיסרכינ
 םירוהיה לכל ההובג הלכשה קיפסהל ןטקה יצייוושה םעה לוכיו
 תולודגה תורבחה ודחאתה וליאו + רפסמב ונממ םיבורמה ,היסורמ
 לארשי לכ, תחא הרבחל הכב וזו הכב וז  תורבועה ונלש
 תאוכ הרבח הלכי אל םאה ,המשל היואר אהתש ,"םירבח
 *רבינואה ןמ וזיא לש תלכלכב ידוהיה םעה ןובשח לע ףתתשהל
 ,םירז םידוהי ינפב החורל םיחותפ ןהירעשש ,ל"וחבש .תואטיס
 | ?ונממ םינטק םירחא םימע ידסהל קוקו ידוהיה םעה היה אלו
 תואיצמה ןמ יארמ רתוי הקוחר ,יכנא ערוי ,וז הבשחמ םלוא
 רודס אוה תושעל םי לו כי ו םיכירצ ונאש ןושארה דעצה ,ונלש
 הקרצ לש םתוח הילע אשת אלש הכימה  ,םירימלתל .הכימת
 . תא םידיחיה םהל םישכור םעו םע לכב .די םיטשופה םיינעל
 = ."ינואה .ללכה ןובשח לע אלא םמצע ןובשח לע אל םתיכשה
 " לכ םה םיעדוי .רבלב .דומלה רכשמ תוסגרפתמ ןניא .תואטיסרב
 ולוכ ללכהו = ,ולוכ םעל ןינע .איח םידיחיה תלכשהש = ,םימעה
 הדוגאה תאירק ראשת 4 םאה םלוא ,דיחיה יכרצ תא קיפסמ
 הלכשה יציפמ .תרבח הפנתה -- ,רבדמב ארוק לוקכ הביני'גמ
 לש .תולודגה תורבחה םע = הז ד'ע .ןהמו = אשמב אבל ,לשמל
 .,%ל"וחב םידוהיה

 הב תוכמותה ל"וחבש תורבחהו הלכשה יציפמ תרבח לבא
 תולרתשמ ןה םעהל תיללכ הלכשה תקפסהל תוגאוד  ןהשמ .רחוי
 ךבכ אל הז .ןהמ םינהנה רפסה יתבב םיירבע םידומלב טעמל
 וז דומל-תנשמ הליחתה הלכשה יציפמ תרבחש ,םינותעה ועירוה
 ןיבו < ,תודחא תונטק תוריעב הרות  דומלת :יתבב רוע: .ךומתל
 הנהו .ןילהאוו ךלפ ,רבויל ריעה םג התנמנ וטרפתנש תוריעה
 :רכוילמ ונל םיבתוכ

 ,רחא וא הז ם'יבל התכימת תתל הרבחה הטילחמשב,
 ,תיתמגוד .המרגורפ ס"היב יחקפמל לכ םדוק תחלוש איה ירה
 םידומלל  עובקה | ןמזה :תא רתויב ליבגהל תשרוד איה הבש
 תועש יתש קר תחנמ איה םויב דומל /תועש ששמ ,םיירבעה
 .הירוצמ רחא תא הרבחה תחלוש יכ ירחא .םוירבעה םידומלל
 רושח ס'היבב םינהכמה םירומה רחא םא היהו .ם"היב תא רקבל
 הרבחה החלשו .םיירבעה םידומלל הריתי הבחבו תוימואלב טעמ
 הקיספהו -- ואל םאו ,ותרמשממ והרטפל םיחקפמל 'הרוקפ
 ראילוקרוצ לבקתנ רבוילב הפ םג ,ס"היבל התכימה הא הר בחה
 ורטפ .םג ןכ  ,תיתמגוד 'המרגורפ םע "הלכשה יציפממ, הזכ
 רמ  יניעב רשחנש ינפמ ,ל רמ ת"תה להנמ תא ותרמשממ
 "הריתי, = היטנב ,הרבחה םעטמ ת'תה תא רקבש ,ןושרטש
 תורחא תובר םירעב םג ויה הלאכ תורבועו .תירבעה .ןושלל
 ,ונלש ם'הב יחקפמ לע יכנא המת, : בתוכה רמוגו .  "ונתוביבסב
 דוסו לש הרטמה | רקיע. ימואלה ירבעה .ךונחה היה  םבורלש
 ידשו :ךתוכיט אליקש, | :הרבחהל ורמאי אל המל ,ם'היב
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 "לע םירבועה ונלש םוימואלה לע רתוי רוע יכנא המת ,"ירזיחא

 העונתה ישאר םג  ותכש םנמואה .הימורב /הלאכ | תודבוע
 הרטמה הא םירומה םגו רפסה יתב יהקפמ םג ,תימואלה

 ונלוכ  ונחכש .םנמואה +ריעצה רודה ךונחב ונל .שיש תירקיעה

 =- ?'םועצמאה, ינפמ הילע- םיהתומ ונאו הרטמה תא
 תוכו .םירמלמהש ,"הלבשה יציפמ, תרבח לע .הלאכ תונולת

 לע \/ הרבחל "םיעצמא, 5 איב ו םילוח .הילע



 רבכ הלאכ | תונולת --- = ,הרטמה | ןובשח .תחא אל ועמשנ
 לכ לע יולגו רורב רחא רכד .ןהל דופי שיש  ,רבדה הארנו
 י"ע  םיכמתנה ת"תהו רפסה יתבפ םירומה תער ןיא | ,םינפ
 תעבקנה םידומלה תמרגורפמ החונ םיחקפמה תער םג ןיאו .הרבחה
 וניא  ,יטרקורויב  דפומ לכ ןידכ  ,הרבחה דעוו . הרבהה \ םעטמ
 רפסההיתב לכב םיררועתמ הז ילגרל .להקה תער םע  בשחתמ
 םירומ שי ,םירומה  ןיב תורגתו םיכוכה .הרבחה י'ע .םיכמתנה
 ,הב דורמל .םיטונ :וא םיררומ םירומ שיו המרגורפהל םינמאנ
 יאציש ,םיחמומ .םירומו םימכח לש דעו בישוהל הרבחה הכירצ
 דעו .י"ע רבועתש ,תיתמגוד המרגורפו = .ונמלועב ןיטינומ םהל
 תעד י"ע .א"קי םג א חרכות ילואו ,להקה תער לע לבקתה הזכ
 םיירבעה םידומקה םג םא --- וז המרגורפב | תורוהל להקה
 יספורטופא .תער יפל שורדה ןמ לודג רתוי םוקמ הב וספתי
 .זירפבש תודהיה

 תוברתלו הפשל | תורדתסהה,ב עוגפל חרכומ ינא בושו

 תכו ."םלועה, ירחא "םיננרמ, .וליחתה רבכש יפ-לע"ףא ,"תירבעה

 ןלכי אל םולכ ..תירבעה תוברתלו הפשל םידגנהמ םהש ,היליד =
 אבל "חירבעה .תוברהלו הפשל תורדתפה,ה תדובע שארב םידמועה =

 הלוכי תורדתסהה ןיא ?"הלכשה יציפמ, דעו םע םירבדב הז ןינעב <
 וז .תורדתפה .עיגה םא ערוי ימו ,רפס .יתב ה מצעב רסיל דוע
 התוסח תחת לבקל תלוכיה תא הל ןתיש ,הזכ בצמל םינמזה .ןמ ןמזב
 םניא םולכ לבא .הלוגה תוצופת לכב םעל  רפסה יתב תא
 שיש ,תורחאה תורבחה לע עיפשהל השארב םידמועה םילוכי
 תא תואצומ ןניאש אלא ,בוט ןוצר -ג ילואו ףסכ טעמ ןהל
 ישאר וקפתפה. עודמ + םעה בללו םעה  תדובעל  הנוכנה  ךררה
 ,ירבעה--רובדל-תודוגא-רודפ-.לש.הרובעב קר ושכע דע  "תורדתסהה,
 +ירפ אלו םיחרפ אלא ונל האיבמ הניאש הרובע

 .השעמה לא רובדה ןמ טאל טאל ורבעיש ,הוקנ הבה
 דופיה .חנוה ..הלחתה .התשענ רבכ ראמ .בושח . רחא עוצקמב
 יפל ,עיני "האצוה,ה לש ןיהה * ,הלודג .תירבע "האצוה, תריציל

 ,קרמ  םיפלא תואמ שמחל ,םירסימה לש הביטה םתבשחמ
 האמכ םינמוזמב הז דסומ ליבשב לבקתנ רבכש  ,ונל םיחיטבמ
 םרט דוע הוה שרחה רסומה לש הרובעה תינכת .קרמ ףלא

 אלש ,תווקל ינא ץפחו ,ןיירע העבקנ אל םג ילואְו המסרפתנ
 הרובעב ופתתשי אלא ,רבלב ףסכה ינתונ י"ע תינכתה עבקת |

 םישנא ,היארוקו ונתורפס .לש םויקה תמחלמב םיאיקבה םושנא
 הרצמ םג אלא ירמחה הרצמ קר אל וז הלאשב רבד םיניבמה
 .ינחורה

 לע ריעהל ימצעל תושר לטונו .ךרוצ אצומ ינירה ךכש ןויכו
 םהילע וזירכה .רבכש ,הדובעה תינכת לש "םיקרפה ישאר,
 לע .דובעת | ,"היחתה, המשש ,השרחה "האצוהה, ,םינותעב
 תרובעב הז ,"ירחפמ  דופי,ו ,םסרפתנ ךכ ,םיירחסמ  תודופי
 איה הנוכה םא | .וביט 'המ עדוי יניא תורפסה לש היחהה
 רכש םלשל רמולכ  ,ירחסמ רוסי לע םירפסה תא םיפדהל
 םסיפרהלו רכשב תונוילגה * תא ררסלו  ריינ תונקל ,םירבחמל /
 היה ךירצש "שאה | רפס,כ אלו ,ךחא סופרב רפסו רפס לכ
 יאדוב הנוכה זא ,תרחא רועבו רחא םופדב ןוילג  ןוילג םפדהל
 רוסיה, לש ושורפ םא םלואו  .קיודמ  וניא ןונגפה קרו ,היוצר | =

 םיאיבמה .םירפס איצוהל :ועמשמכ וטושפ אּוה "ירחפמה
 םיכירצ | םא ינא | קפוסמ |, םהירכומלו .: םהיאיצומל = חויר
 רוסי .לע  םירפפ  תאצוהל ,'היחתה, | תאצוהל הז ליבשב
 םירודס .םייטרפ םישנא דימת ואצמי רשפא אוהש םוקמב  ירחפמ \

 םהילע שיו םהל קיקו לודג להקש | ,דומל ירפסו | םירוזחמו
 התצפהו תורפסה 7 ,ךא .. םייטרפ .םישנא וע םיספרנ םיצפוק

 ,םירענל .ארקמ ירפס איצוהל ונא םיכירצ .הלאב ונל טעמ
 ירבע  םוגרתב = םיימלועה = םיקיסלקה הא איצוהל ונא םיכירצ
 ,םיירבע םירפסש ,ונא םוכירצ ,הפי .האצוהבו .ןכרצ לכ  ןקותמ
 תירבעב ואצי | ,תידוהיה . .היפוסולפה ד"ע 'קרמיינ לש ורפסכ
 םיכירצ ,תירבעה .הבשחמה תאו תירכעה תורפסה תא ורישעיו
 ,ןטק ריחמב םופיו םיבומ םירפס ירבעה להקל איצמהל ונא
 השעי אל הז לכו ,םינוגה םירפס ירבחמל סרפ עובקל םג ונא םיכירצ
 הנה ,יניפ רה .לא הטימשל ןינע .דוע שי םא ."ירחסמ דוסי, לע
 ןינע .םניא יארוב ."ירחפמ רופי ו תירבעה תורפסהו הפשה תיחה
 ,הול הז

-- 
 הווה

 .םיִכרֶבִעַמ
 ;.(קרויונ ימשר)
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 ,ץוחב תודהיה

 תובתכה תא  יתיארו :קרויונ תובוחרב .יתרבעש העשב ,ןושארה- םויב,
 תרפודמ תירוהיה .ןושלה תא יתעמשו ,םיבר םיטלש יבג לע תוירבע תויתואב
 חותלב .םירוהו העיספו העיספ לכ לע יתשגפו  ,םיבשו םירבוע יפב םה לוקב
 *!תודהיל .הוקת: שי ןכא .ליגדתועמר יגיע וגלז-- .םירכגתמ

 עימשהש הגושארה ותשרדב םיוכגריב ר"רה לש וירבד ויה ,בוריקב ,ךכ
 :הרדהנ םונפ:תלכק ול ךרעש ,לודג להק ינפל

 אבה :ודוהי ,בחר רזאב ילכ םה םינבומו ,ובלמ םירבדה ואצי םנמאו

 רע  ץוכתהל ,םתומד תא טעמל לארשו:ינב םילדתשמ םשש ,ברעמה תוצראמ

 אלש רשפא יא---םירדח-יררחב םתודהי תא  ריתסהל ,ןיעה ןמ םלעתהל יהב

 |  םתודהי לע םיזירכמש אלא רוע אלו ,הרוצייולגב םיכלוה םירוהי הארמל לעפתי
 ,תוימוה שארב :הב םינתוגו םיאשונז יבמופב

 וכ ,ותנומאב .קזתתהל ..ב ר"רה ףיסוה קרויונב יתבשל םינושארה םימיבו
 . תוירבע .תוותואב םילודג  םינותע האר = ,ןה .הקירמאב תודהיה לש | היתוריתע
 עמש ןםוירוהיה תורפומה לש םוראופמה םיניגבה לא .ןגובתה ;תובברל םירכמנ
 תונה ובלב וררוע הלא לכו .ךכ לכ וילע ביבחה .,ירוהיה רובדה תא תוכוהרב
 ,"סינזיב,ה .ץראב ."ונחור זכרמ, תוארל יהב דע .,המוצע .תולעפתה בהלתהל

 ,שדחה םלועב ל כ ת פ מ ליחתה .ב ר"דהו ,םיטעומ םומווויה ,אל ךא
 ר"ע םידחא םירמאמ כתכ וצרא לא בשש רחאלו .הרבע הגושארה והובהלתהו
 \| 'לעבש םירבדה ןמ רומג ךפה םעפה ויה בתכבש םירבדהו ןהקירמאב תודהיה
 / .הנושארה ותשרדב עימשהש ,הפ

 ץרא, ןובלע לע םידוהיה  םינוהעה וזגר  ,קרויונל םירברה ועיגהשב
 ויסגו תער"תולקב ותוא ומושאהו .ג ר"דה יפלכ  םירבד וחוטהו ,"םהינב
 הז םדאל ול .וקלח קרויוגב ןאפ---וללה םינותעה ונעט---?דציכ, ,הבוט. תיפכב
 ..."ונב טעוב אוהו ,רובכ

 < .)תרוזחב .ב  ר'דה שררש יאנגההורבד יכ  ,חיכוהל השק אל םלואו

 .םשל .ותסינכב .עימשהש חבשהיירבר תא ללכ םירתופ םניא -הקורמאמ
 !ץות ב תור היה תא הקירמאב ,ב ר"רה האר םיגושארה םימיב

 ...,להה א ב םג התוארל ודיב הלע המ ןמז םש ההשש רחאלו
 אלמיש  הדמב וכ  ,האור  קרויונב םידוהיה יח לא ןנובתמש ימ לכו

 ,להאה הגממ ןקורתמ וז הדמב ,תורהיה +ןמ .ןיוחה
 < אוונממ תקלתסמ תירוהיה הניכשה ...ותרוצ תא טשופ ירוהיה להאה
 ירוהי ,ירכמ תיבל תחא םעפ יתסגכנ םורהצ:תרועפ תעשב תבשה םויב

 ורמאו החנאב ילא הגפ .תווצמב ריהז
 ..תוכימו רמזל .יתעמאתה םימעפ המכ ..,תאז המ ,ערוי דשה --

 ה יירז תיבב בשוי ינא ןליאכ ,המוד ",,,!טינ ךיז טגניז סע, ..ולוכי יניאו
 7 ,"ררסה, לילב ,ןשיה .רורה :ןמ ,ומואל ידוהו תיבל ותנמדזג בושו

 - .והפיטחב ."הרגה,ה תא ארוקו ןהלשה יגפל בשוו הזה שיאה תא תוארל יל היה



 לש .ימינפה ןואגה ותוא ,תערה:תבחרה התוא ןיא ..,הבוח ידי תאצל ולואב
 לש  וינפב יתלכתסנ * ..,חורב ןורוח-ןב לש הולשה התוא ,ילכראירטפה ירוהוה

 רככש ,ויתונבו וינב ינפב אוה שייב תמ יכ  ,יתיארו הז ירוחו |
 ,היגהנמו תודהיה ןמ םה םיקוחרו הצחמל "וקרמאתנ,

 דמע ןשיה רודה :ןמ "דיגמ,, .קרויונב הלפתהתיבב דחא כרע רכוז נאו
 סה ןיאש לע םיטושפ םירוהי להק ינפל םישובכ' םירבד עימשהו שדקה:ןורא רול
 לבל ול היה---"דוגמה, חתפ---לארשיב םוגפל, ,"הרות = דומלת, תוצמ םומויקמ

 לבא הברה וא טעמ הוות דמל דחאו דחא לכו ,םירפס אלמ ןורא ידוהו

 י"ירוהי רפס םש ואצמת םא ,קרויונב םידוהי יתבב ושפחו ואצ ונומוב

 .החכותה ירבדמ עזערזנש ,טושפ ידוהי בשי ידי לע
 לא ברעב בש ינא ?תיב הפ ,לשמל יל שי םולכ ?הפ אוה המ --

 תולקו קוחש ...תילגגא ןושלב םירברמ תולותבו  םירוחב םש אצומו יתרוד

 ,,!הרותב קוסעו לוט התאו ...שאר
 ,העיספו העיפפ לב לע םיעמוש םתא ולאכ תורעהו תוחוש
 ןיע ול היהש שיאה הז ,ןידרג בקעי לש םינורחאה תונויזחה ןמ דחא

 ןהא, טשב: ארקנ ,(יתונמאה ונורשכב םירפוכה לכ תורמל) תעמוש ןזאו האור

% 

 ו

 :תאוה תיאקירמאה הרצה :תא ,וכרד  פ'ע ,ראתמ רבחמהו ,"םייה א
 לע החמש אלמתהל קרָויונב םידוהיה .ייח לא ןנוכתמל השק ןכלו

 + ת יב ב. התוינקיר האור אוהש העשב ,ץ ו ח ב התולגתהו תודהיה .תוטשפתה =
 ץראב וליפאו = ,ודוהי םתוחב עובט :תויהל םלועל לכוי אל ץ ו ח ה

 הלוגה תוצראב תירכנה .הרוטלוקה תעלוב סנוא ילכו היפכ ילב ,רומגה שפוחח

 תא םיתירכמ תולגמ  םייחה יאנתש אלא רוע אלו ,תידוהיה הרוטלוקה תא
 .ץוה ב ותרוצ תא שטשטל ירוחוה

 םלועב ,עקתשה 2 ,תידוהיה המשגה לע רמש :ירוהיה ל ה א ה קרו

 ,התבצחמ רוצ תא הכשל ידכ דע רז

 ,תאז םיאור םניא םירועה ,וניניעל  פרהנו הקירמאב ךלוה הזה .להאהו
 .,.םיאיר סניאכ םמצע םישוע םי חק פח

3 0 

706 

 + אָניְִננְראכ םיִכָתְכַמ
 ו

 ינש עובקל א'קי יגיהנמ ויה םיכירצ ,ןושארה יבתכמב יתומאש ומכ
 ןכיה :ובושה ?ןכיה :הלאשה לע .דצי כו ןכי ה :תובושיה םתדובעב םורקע
 םיגאוד םניא רבדה תואצותל .םישוע םה ךכו .םלועה לכב רמולכ ,רשפאש

 + לכ
 האיבס וז הלאש ?רצוכ--הונשה הלאשה איה הכבוסמו השק רתוי

 הנה ואיבה .הכימתב ,הנשונה הטשב ,עודיכ ,וליחתה ,החע םג .הכובמב א'קו תא
 הרבעל הלותב עקרק לע םחתוא ובישוה ,םיגימה לכמ תורובח תורובח םישנא

 וליחתה םתמדאמו םתרובעמ סגרפתהלו תויחל ולכויש דעז ,תובשומ הילע תוגבלו
 ;תונוכמב ,םיתב ןיגבל רמוחב :ףסכ הושבו ףסכב  ,םינוש םונפב םהב םיכמוה
 י'רכו העירזבו רקנב

 םילודג ,םידיק פ  רוקפל  ,ןבומכ ויה 4 םיחרכומ .הכומתה קולח םשלו
 םיטסוגנלוקה תאו ,"הפכב םיכלומ,כ םמצע תא ןאר הלאמ םיבר ,םינטקו
 םתרטמש ,םירכאה םג םמצע תא ואר ךכו ,"םולפש = םידבע,כ  םילבקמח

 :רתהיו רתוי לבק ל -- התיה תחאה

 ירחא תורחא םינש  םג! םייחב שריה ןורבה דועב גהונ רברה היה ךכ
 רשפא וז הטשב לכל תועודי איהה הטשה לש תוביצעמה תואצותה יותומ

 :םירבא אור בל אל לבא תובשומ תונבל
 תא ורימעה ,א'קי יגיהנמ .םג הזב וחכונ .תופורמ השעמ:תונש רובעכ

 רחא לכ המכ  ואצמו ובשח  .הכומת תתל ולדחו ירחסמידוסי לע םתרוגע
 םוכס טושר היה ובש ,בתכ רהא לכל ורפמ ,הרבחהל בווח םירכאהמ

 הריכמ רטש ול ןתני ןוערפה-רמג ירחאש .החטבה םגו הנשב הנש ידמ ןוערפה

 ,וחמרא לע
 םירכאה ןיבש  םימרוקה םוכופכסה לכל ץקה אובל היה ךירצ ,הרואכל

 ,הנשוה הטשה לש לערה :דעומה תא תעק והחא רבכ לבא + םידיקפה ןיבו

 האנשה .ןובקֶרה ןמ אפרנ אל םויה דעו ,בושוה ףוג ךותל ררח הקרה לש

 ,ושרתשנ ,דגנבש רצה רמאי המ ינפמ ,ידומתה רחפה ,תירדהה תונדשתה ,השובכה
 התע םגש דע םיגתונה םיריקפהו םילכקמה םירכאה---םידדצה ינש תובלב קומע
 הרובעב םוגהונ תויהל םיכירצש ,םיישונא םייעבט  םיסחי םהיניב רוע ןיא
 ווזכ השק

 רימת םיפאוש א"קי יריקפש ,העדה הרקענ אל ןיידע םירכאה 1
 ,תחצנ תודכע םדבעשלו םילבכה חא םהילע דיבכהל

 הבישיה, םג תבשוח ךכש רשפאו ,םידיקפהמ םיבר םג םיבשוח ךכ
 םיצורה | ,םיררונש אלא םהיניעב םניא םירכאה לכ | ,זיופב "הלעמ לש
 םושבו והערל שיאמ תורסמנ וללה תועדה ,רתויו רתוי הקדצה-תופוקמ לבקל
 ןיב תונושארה םינשב התנבנש ההובגה הציחמה תא סורהל רשפא>יא ןפוא
 רטש לע םותחל ןפוא םושב וצר אל םירכאה .םירכאה ןיבו תודיקפה
 םירבאה ואצמ ףיעפו ףיעפ לכבו המחלמה הכרא םינשו םימי .תוביחתהה
 םיחרכומ תורחא םימעפ , תשרב םדכלל הזונג הפיאש וזיא ,סומכ םעט הזיא
 םירשפ אל םיעצמאב ושמתשה םידחא םידיקפו ,תורטשה חסונ תא תונשל ויה
 ןוערפה תעש העיגהשכו . תורטשה לע ומתחיש םירבאה תא חירכהל ידכ ,ללב
 . וטטתשהו ולכיש שיו עורפל ולכי אלש שי ."הקעצה,' בוש הליחתה

 םובר םירכא ובזע וללה םיפחיה ינפמו בר ןמו גהונ רבדה היה ךכ
 םינוש םיעצמאב םידיקפה ולדתשה םיברמו ,וכלה רשאב וכלהו תובשומה תא
 ,ךטפהל

 לדתשהל ןירפל ועסנ תויצגילידו ,וחלשנ תומרגלטו השקב יבתכמו
 םידחאו וירפב ולבקתנ םידחא םיריצ | . תומוקמה תודיקפה תעַר תא וריבעיש

 ךולה ךלה תובשומה לש ימונוקיאה בצמה .היהשכ ראשנ לכהו ,ולבקתנ אל |
 ,וקסט אל  א"קי דגנ תונעטה םלוא .םירבאה לכ לש אל ,ןבומב ,לבא בומו
 יכ ,תורטשב בתכנ םא ? ונחנא םילמע הטלשבו ימל : םמצע תא ולאש םיבר
 "םיצור, המ עדוי ימ , איה ונל אל המדאה , וניתוכוח תא .ערפנ אלש ןמז לכ
 ,הרודמהל ןמש ופיסוה דועש , םיבוט םישנא ואצמנ דימתו ? וגטע תושעל רוע
 ,םידיגמ ויה הלאה םישנאה יב
 יתלב .הנוכב םהישעמ תא ושעש םגו : היוצר הנוכב םהישעמ תא ושעש םהמ
 ינפל "ליבפוומ, הבשומב היהש השעמ הפ רפסא היצרטסוליא רותב + + , היוצר
 ,םינש רשע

 . ליח-ןב היה .אוה . יפור--ירוהי ,ןהכ ,מ ליבסןומב "הרש, איהה תעב
 .אוה .הבשומה בצמ תא בוטיהל םינוש םיעצמאב לדתשהו ,הררש בהואו
 ךיצח ןימ) "אפלאפלאה לודנ תא םגו הלודג הדמב בלחה-קשמ תא גיהנה
 םיטסונולוקה דמעמ פסבתנ הז י"ע . (הבורמ הדמב רכמנ אוהו ותוא ןישבוכש
 תחשהל הנכפדתקוחב םידמועה , ארירג םיאמו הטח תעירוב רוע ףולת ויה אלו
 .הבראה י'ע םאתפ

 םג .חכש אל ומצע תא םג לבא , ןוגה  "תיב לעב,ב  אלמ הבשומב
 יניעב םינינצל היה ה ז רבדו ,בוט בצמב דומת ואצמנ םייטרפה אוה ויקסע
 2 + םירבאה

 .."ןוהא,ב הררש גהנ וב "דוומל, ובשח קרש וא "ודרמ,ש \ הלא םע

 סערויא-,בב .תודיקפה לש התעדש ינפמ ,אלמל לוכי היה ובל ייואמ לב תא
 התיה םירכאה ןיכו וניב המחלמהו  .הרתיה .ותוצירח ללנב ונממ החונ .התיה
 לע הריו םשמ הבש איה לבא , זירפל הכלה תדחוימ היצגיליד .הרמו השק
 רשא םישעמ, םישענ "ליבסזומ,ב יכ ,המימשה ולע תוחווצו תולוק , השאר
 : ."ושעי אל

 רכא תנומת הספדנ ןוגר'זב םריא-.בב תאצל  זא:ליחתרש דחא ןו תעב
 .י קוניצב תונותנ .וילגרו רהסה-תיבב אולכ אוהשכ : , דיקפה י"ע "הגועמ, דחא

 ו םירחא | םיגותעב םג :ךכ רחא | הספרנ .תאוה + הגומתה
 , אפוריאב םג ,יל המודמכו , תינופצה

 תא | הנכ אוה .ליבסזומל אבש רחא םדא שמתשה וז רשוכ תעשב

 'הרסונש השדח הלודג הרבחמ חלשנש זידכהו ן יי ל ק ר ט ק \ ד םשב ןמצע
 ח"ע רככ הנקש רפס אוה ."רוכעשה לוע,מ םירכאה תא ררחשל ידכ ,הפוריאב

 תא ריבעהל לכוו בורקבשו יאונגרוא הקילבופירהב .לודג המרא חטש הרבחה

 .תכלל םוצורה תומש תא םושרל איה ןאוב תרשמ ,םתהל םירכאה

 תא ומשר םה .הגומאב וילא ןפהיתה ,א"קיב ןימאהמ ולדחש ,םירכאה
 דוקפל.העיסנל ןנוכתהלו  םנח"יצהב .םהוב:ולכ תא רוכמל וליחתהו םהיתומש
 םשמו ,סרויא-סינאובבש תיזכרמה הכשלהל המרגלט חלש דימו השענה לכ ערוג

 יישארה גיהנמה הבשומה לא אב

 .דתא לכ ינזאב שחל הווקמ-יתלבה לאוגה .רבדה  ררבתג הז אבש דע
 אוח ךכו | ךכ ןיב לכא  ,אפוריאמ  םוצע ףסכ םוכסל .אוה הכחמ יכ ,םירכאה
 > יםוכס תא עכק אל ןבומכ .הנטק האולהל קוקז והירהו קו ח ד ב צ מ ב .אצמג

 < ויה ., "תובוט ילעב, םתס םגו םירפוס םג

 ודיקפת תא .םמצע תא םג םיחכוש םניאש םישנאה םתואמ היה הו דיקפ



 ,ונניאו רחא רוהב םוובו --- .גושהש המכב קפתסה :ןילע רופקה אלו האולהה
 .םלעג ןאל ערונ אל םויה דעו

 תימוקמה תודיקפה לש הכשלהב אצמ םריא" ,כמ ישארה גוקנמה אבשב
 המכ סגק םהילע םישיש היוחתשהו הרוקב ושקבל ואבש םירכאה לכ תא
 0 ,הוה ךכו .הבשומה ןמ םתוא שרגי אלש דבלבו םושיש

 םהש םי5ר םיכוסכס לש אמגוד וגל שמשל הלוכי וז הנטק'הדוויפיא | -
 וא ביחה אוה רחא וא הז דצש רמול רשפא-יא ,תודיקפה ןיבו םירבאה ןיב
 "יתלבה בצמהל ומרג  תוימינפ תונוש תובס .םיביח םהינשש וא םיאבז םהינשש
 , בושיה תוחתפתה דעב םיעירפמה , םיידידתה םיכוססכלו הוה ילמרונ

 ירטג? שדח ךוסכס ושכע הלגתנ -וללה תונדשחלו הביאהל תודוהו
 + הרובטה"ירטש דע

 :(אבי ףופ)
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 .תונויצב

 "טלעוו,ה לש ןווחאה רמונהב המסרפתנש תיטפיטטסה המושרה יפל

 לא םלוא .קרמ 94,608,08 לש םוכסל טסוגוא שדחב ל"הקה לש היתופנבה ועיגה
 הקירמאמ קרמ 8000-ו הינמרגמ קרמ 8,800 דוע ףיסזהל ךירצ הזה םוכפה

 לש תונובשחה ירפסכ ןיידע ומשרנ אלו קנכה תפוקל רככ וסנכנש תינופצה

 *86,408,98.5 תוסנכהה םוכס אפיא ץעיגי םינורחאה םימוכסה םע דחי .ל"הקה

 ,הרבעש הנשב הז שרחב ל"הקה לא סנכנש םובסה ותוא טעמב והזש קרמ

 םוכס .הלע אל ,ירנופטנומ השמ תומל ןורכזה םו' עבקנ הז שדוחבש פ"עאו

 .הרבעש הנשה לש םוכסה לע תופנכתה
 6961,59:ל הלוע רמונ ותואכ םסרפתנש תונוש תוצראמ .תובדגה .םוכמ ,

 בהזה רפסב תומישרה לש ןווחאה רפסמה .קרמ .1298,28 היסורמ הזב ,קרמ

 58608 אוה
 ג'כ דע ז"ט םוימ הבקסומכש ל"הקה תבשלל םנכנש תובדנה םוכס

 תא תודוגאה לכל החלש הבקסומבש הכשלה ,בור 742,97-,ל הלוע טסוגואב
 וננותעב ה"רל םהיתוכרב תא םסרפל ונירבח לכל הארוק איה ובש ב"ה .הרזוח
 תוכרבה .פוק 86 תוכובה חלשמ תרומת ל"הקה תבוטל בדגלו "טיבסור,
 אציש ותואבו ה"ר םדוק אציש ותואב ,טיבפזרה לש םירמוג ינשב הנמסרפתת
 יפל םושרל םירבחה םישקבתמ וילעש דחוימ ןוילג ףרוצמ רזוחהל .גחה ירחא

 .הפי הלעי הו ןויסנש קפס ןיא ,םיכרבמה תומש תא ב"אה רדס
0 

 הפע הלגמ תיפור ןושלבו תידוהי ןושלב האיצוה 'תיאניתשלפה הרעה,
 ריחמב שרוד לכל תוחלשנ וללה תולגמה .י"אב הרובעה יפנע ר"ע הדחוימ
 ,האמה .ק 0

 םוי דע ררא ז'ט םוימ .ןוצב עיבשמ הזמול ךלפ הבירגב הדובעה בצמ
 הרבעה הנשב) 170:ל הלע םילקושה רפסמ .בור 883 ליהקהל חלשנ בא יו
 188.82 הרבעש הנשב) ,בור 140.14 ףסאג הפידואב רעוה תבוטל (140:ל
 ץובקב תקפתסמ הניא .הד)גאה .קוידב ואלמנ .תורדתסהה לש תושירדה לכ (,1
 םידמוע הלחקה שארב ,היתודסומ לעו רועה לע  עיפשהל . תלרתשמ איה .,ףסב

 תחתפתמ ,םיינויצ י"> תלהנתמו הרפונש ,ןוכסחלו האולהל הרפחה ,םינ1יצ

 יבור 5000 לש האולה הרבחהל העיצה א"קיש רבדה ןינעמ ,הלעב ןפואב =

 .היתואולה רעב 1296 הקת הרצמ הרבחהש התנתה יאנת םלזא ,6%6 השהדו

 ,םיולהמ 806 קר תחקול איהש ינפמ ,העצהה תא התחד הרבחה
 ,תירכעה תוברתלו הפשל תורדתפהה תבוטל םג תדבוע הדוגאה
 יאסירואה דעוה לש וחכ:אב תאזה ריעה תא רקב םיטעומ םומי ינפל

 .וימואנב תובבלה תא ררועו
== 

 הרוגאה .קצולסב "המידק, הרוגאה תולועפ לש ח"הודה תא ונלבק
 :בובה, תורבוח לש ,סכא תודחא תואמ | ,ונויצה ןויערה תצפהב הברה הקסע

 םירזוחו םיזורכ םג הז רבלמו ,םעה ןומה ןיב י'ע \ ורזפתנ הרוגא"הקיתויל =
 ךשמב  .ריעב תרכינ התעפשהו תירוכצה הדובעב םג תפתתשמ הרוגאה ,םינוש

 ע"על ,בור 20,50 ב"יה תנשל ,ר 25) בור 45,50 םולקשה:ףסכ ףסאנ הנשה

 תיתוכוח תא ..ר 8 לצריה רעו תבוטל .ר .100,71 ל"קקה תבוטל (ג'יה תגשל
 יקוורב הדוגאה האלממ תוררתסההל

 'ךלפב ןהיתש) ה:ורולבז תאו יקנירק תא קרמוינ ןויצ:ןב רקב ט"הוה םעטמ
 טעמב 180 רפסמב ע"על וצופנ םולקש .ער ונוא יקנירקב תרובעה .בצמ (הנדורג

 היגרנאב םינויצה .םידבוע ללכב .,ל'הקה לש תואספוק תואצמנ ב'עבה .יתב לכב
 תער .תירבע הקיתוילבוב .תחיתפב םה םיקסוע ושבע | .הז .דפומ תבוטל הבר
 רדה, לש ,סבא 9 םואצמג וזכ הנטק הריעב .ירמל םש הצופנ תירבעה ןושלה

 ינש "םיגסזר,ה ,רחא .סבאב רחא לכ "רשבמה, ,"חלשה, "טלועה, ,"ןמזה

 רוע ,נ רמ לש ורוקבל .תודוה .םידחא םימתוח ושכר "הריפצה, רעב םג ,סכא
 ,הנאלמת תורדתפהה תושירד .,הדובעה לדגת

 בר ןמז הז ,הבוזעה הבר הבורולבוב
 .הרובעה שדחתת ושכעמ ,תינויצה הרובעהב

 ה-2

 וו  רועדינב .ופתתשה אלש

 לש ויתומישר ךשמה תא םינתונ נירה
 ,בויק ךלפ

 העיב שמ ללכב םתדוכעו ,םיצורח םידבוע לש הנטק הצובק שי = ןילמב

 ןיעב ןתוג ןומהה | ,תונויצה לא הכחב | תסחיתמ הריעה לש להקה תעד ,ןוצר
 וגיא ריעה ינב לש יימחה בצמהש פ"עא ,ונלש םירסומהל וותוטורפ תא הפו
 טעמ אל םירבע םירפס םינוקהו םירבע םינותע לע םימתוחה םישגאה רפסמ בוט
 .תינויצה העפשהה תרכינ  ת"תהב .ונתעונהל רובכ םישחור םידרחה םג .אוה

 :קוידב תואלמתמ תורדתפהה תושירד

 ירע תא רקבמה | בוניבור רמ

 גוהומו בוגינר'צ ךלפ ירע תא  מ"הוה תרוקפב רקבמה בונבילק ונרבח
 .ךקבש םירעב תודוגאה בצמ ד"ע וגל עידומ בול

 ךשמב הקספנ אלש פ'עא תודבכב הרובעה תלהנתמ- -בוגינר'צב
 הסינכה אל םילקשה ףסכ רבלמו האמל הלע םילקושה רפסמ ,תונורחאה םינשה
 רמ לש ורוקב ,הפסא אל ל"הקה תבוטל וליפא ,וינויצה:תופוקל םולכ הרוגאה
 הדובעה תא ביחרהל טלחוה ,הדובעל ןוצוה תאו תובבלה תא רווע ,ק
 תושירד תא אלמל | םגו וניתודסומ רתיו ליהקה תבוטל ףסכ ץובקב \ ליחתהו

 ןוננושלו וגומי:ירבד רומל םשל  םירועגה:ינב לש תוצובק ורדתסנ ,תורדתסהה

 םיזכרמה םע םירברב אבל ותרממש ,םישנא השלש לש רעו ג דסוג הז דבלמ
 ,י"אב המרא תינקל הצובק דופי ריע

 םיקסועה ;םושנא השלש םיגש לע איה הפומע הרובעה לכ---למוהב
 תודסומ לכ שארב םידמוע םינויצה םנמא ,וניתורסומ תבוטל ףסכ:ץובקב דוחיב
 ןיבו ולא לש םתרובע ןיב רשק ןיא םלוא  ,ריעב תרכינ םתעפשהו הלהקה

 םיריעצ לש הצובק םג למוחב שי ,םייגויצה םונקפעה לש תותורדתסהה םחדובע
 רמ ארק למוהב .תיגויצה תונותעהו תורפסה תצפה תדובעל תשגל וטילחהש
 .הגווחאה הפוקתב םידוהיה ךותב םוירובצה םימרזה ר"ע האצרה ,ק

 ה

 הנבורב = ,ןילהוו ךלפב תודחא םירעב הדובעה בצמ ד"ע ח"וד ונלבק

 הברה תורובצה הרובעב תרכינ םתעפשה יאו תורדתסהב םידחואמ םינויצה ןוא
 תרוגא .בור תואמ הנומשמ  רתוי הנבור הסינכה םינוש םידסומ תבוטל .ריעב
 :תפוק תבוטל .בור 15 ,ל"הקה תבוטל .ר 60 הפסא ,לקש 50 הציפה םיריעצה

 , יידע רמגנ אל םילקשה ןובשח ,םולבגיליל

 ,תוירובצה תורובעב םיפתתשמה ,םויגויצה תעפשה תרכינ  בוליביזדרב

 טוגנוקה ןמ ןמזה ךשמב .ת"תהל בוט ירבע הרומ ןמזוה וז םתעפשהל תודוה

 .ןיידע רטגנ .אל םילקשה ןובשח ,בור 99 ל"הקה תבוטל ופסא יעושתה
 יורמגל הקספ וז רועב התיהש םושגה .תדוגא .הבוזעה הבר 4 ץינמרקב

 הלא םג םלוא .,םיטעמ קר הב וראשנו ,תוררתסהה תא ובזע םיבר םוריעצ

 י'ר 500 ל"הקה תבוטל ץינמרקב ףסאנ וז הנשב .תוקוחר םיתעל קר םיפפאתמ
 ,םידפומה רתיו יאסידואה דעוה תבוטל םג םינוגה םימוכס ופסאנ

 'ו הנשב ףוסאל וטועמה וניתודסומ תבוטל בוט ונוא בצמה רומומו'זב

 .בור האמל הלע םילקשה ףסכ םוכס קר

 םילקש הזה ךרעב .בור םיתאמ וגלש םירסומה תבוטל ופסאנ האנלופב

 ריעב .,תיגויצ תורפס תצפהב םג :הקסע הרוגאה ה 68 ל"הקה תבוטל ,בור 0

 ,תיתורפסה הרפתה לש ףינפםינויצה לש תביטיציגוא .פ"ע רפותמ

 ןטק םוכפו ליהקה.תבוטל  ,בור 40 ,לקש 50 ע"על ופסאנ הארטסואב



 יבוט זנוא - ללכב בצמה = ,תיביטרפואוקה הפוקה ו
 ?7 | .הדובעה תא לחניש דעו םהל ןיאו םופ

 ,דאמ שגרומ .הנורסחו ,תיתוברת הרובעב םיקסוע םונויצה ןיא הטובלסב =
 :בור 21,85---ליחקה תבוטל 70 רפסמב ע"על ופסאנ
 :בור 85,257ל ל"הקה  תבוטלו .לקש 80 ע"על ופסאנ הבונוכלורזב
 .בור 80 ל"הקה תבוטלו לקש 50 ע"על ופסאנ הנבודב
 תצפהב .םיקסועו .תוירובצה .תודוכעב  םינויצה .םיפתתשמ  .הצינרורוהב

 11 הסירואב דעוה תבוטל ,,בור 102 .ףסאנ ל"הקה תבוטל .תינויצה תו

 םניא | ריעב םינויצה

 לקש 40  'ע"על ופסאנ ..רקעהתוב רוסוב םינויצה ופתהשה הגיצלימאב
 יהדובעה רעב םידיסחה םועירפמ וז ריעב ,ונלש םירפומה תבוטל .םונטק :םומו
 ,אוה ער הדובעה בצמ קסנילוו:דרגובוגב =

 הפנכהה הז ןוקתל תורוהו ,תימצע הכרעה םינויצה  וגיהנה רומאשואב |
 .הלועו תכלוה םוינויצה םירפומה
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 פור ,קפנולומס ,לוירוא .םירעה .תא .אירול ונרבח .רקב .מ"הוה םעטמ
 *מיס ,ןוק ,סורומ ,רימידלוו  ,המורטסוק  ,קסנוביר * ,לבאלסוראי ,הגולק 5
 הזכ :םיגתונ ונורה ,רורגבונהינ 'וינו בולזוק ,בובמט ,הזנפ ,גרובנרא ,הרמס ,קפו
 ווז .ותעיסנמ יללכ ח'

 םוטובמ םוליחתמ .רתויו .רתו* .י'אב .תוניגעתהה הרכג ולה םירעה לכב
 עקתשהלו .ץראה לא תולעל תובשחמ םובשוח םיבר .הסינכ-ץרא לעב יא
 ,םהיתופשומ ירע תא בוזעל םּה םינכומו םהיתונובשח תא = ורמג רככ שו

 שגרה תוקזחתה ,תירובצה האנשהו /תופיררה תורכגתה---ךכל .ומהג .חובי
 לא סרטניאה שלחנ הז םע דחו ,ירבע ךונח םידליל תחל ךרוצה מו

 ןימאהל ולדח רככ תמרוקה תינויצה הטשהב ,תונידמ העונה רוחב תומה

 - ןומחה .םהיתובל ךותל רודחל ןיורע הקיפסה אל השדחה
 לש התדובע טועימ איה ,ךכל ומרגש תופסה תחא בר קחהמ !

 שו בחוג רכו  .תונויצה תועצקמ לכב הבר הרובע הזל השורר .והעונחה
 םוללובתמ .,תינויצהו תימואלה הדוכעהל םודגנתמ רבכ ןיאש טעמכ .וזכ הוו

 םוליחתמ הכפהמה תוגשב וקחרתנש םיריעצה ,ראמ .תוקוחר םיתעל שוגפל רו
 תכ יד םהב ןיאש אלא ,הרגההו הרוטלוקה ,תונויצה תולאשב םונונעתו

 תונויצה הרדח א" תאז לכבו םיינויצ םיתבב ולדג םהמ םיכר .ירובצ ןונע
 םידבועה םונויצה ןוא .תינויצ תורדתסה ןיא וללה םירעה לכב ,םמל ךוחל

 הסומע- -בור פ'ע םופסכה ץובק--הרובעה ,תונויצה ינונע לע ןודל םופ
 ,יעברכ .תרדוסמ וז הדובע התיה וליא .ירקמ ןפואב קר םודבוע 'םחו ,םיחי ל

 םוקמב םיפלא ףוסאל היה רשפא ,הרורב הרכהו העידי ךותמ תעבונ התוה
 םימוכס םיפסאנ תונויצה תבוטלש ,איה הדבוע :ושבע םיפסאנה ,בור חו

 םינקפעה ךותב וללח םירעב ןיא  .זובישי = וויא תבוטל .םופסאנ םהש
 וקר םיקסוע . םתיתודועת לש | הקומע הנכהו הביטיציניא ילעב ₪

 ףתוי הדובע השורד .מ"הוהל םתבוח ידי תאצל ירכ ,ףסכ ץיובקב רוט
 -- תוסוה ןושלב תונויצ תורפס השורה ןהלומעת תרובע ,וכרמה דצמ תו

 רתוי תוהחאתהו תודגאתה השורד ;וללח םירעב הנבומ הניא תודוהיה
 ,הבחר תיתוברת הדובע חשו

 סרגנוקה תטלחה תא לעופה לא איצוהל םיליחתמ תינופצה הקירמאב =
 1800 תינק יד ףסב םוכס :רבכ ףסאנ םיגניטימ ינש לע י"עקרקה:תבדנ, ד
 תינק ר"ע  זורכ איצוה ,םויל םוימ 'חתפתמו ךלוחה ,"ןויצכינב, . ןדרואה 2
 ינויצ לש םתערב םג הלע םועידומש יפכ .השדח הבשומ ליבשב םנוד 10
 .םהומכ תושעל ה

 רבכ הלוע הירבח  רפסמ  .םיריעצה תורדתסה םג תחתפתמו תכלוה
 םיבולקח .80 דבלב קרווזנב םואצמנ---"םיבולק, השמחו םוששמ ןוצחו ספ

 ירבדב םירועיש = ,תוידוהיהו תוינויצה תולאש = ד'ע .תואורקו תואצרה
 היה טבשב ו"טב ןתולודג תופסא סג ורדסנ .המודכו .םייתורפס םיפש

 ,שיא ףלאכ וולא ךאבש יאניתעל *

 5 2 00 2 םלועה *-

 טירוהיל תתל אפידואב ולדח היצילופה לש טנמטרפהה תרוקפ פ'ע
 םילגר ילוע' ד"ע קר רבדמ קחה .טושפ אוה הזל םעטה ,'םילגר-ילוע,, תורועת
 ,םיבלסוברפ

 :האזה העיריה תא ופימ לכק השואמ רעוה
 .היסנמיגה תרוגא ירבח לש | תיללכה הפסאה ופוב ה ויט םווב

 היפנמיגה שארב דמוע היהש ,ןוירוטקרידה תא לטבל הטלחהה הלכקתנ וז הפסאב

 םינינעה לכ םיכתחנ ויהי ויפ לעש דחא רוטקריד .ומוקמ לע רוחבלו ,התע רע
 תקפמה רעוה ירכחל .בושטרגוב .ח ר"דה רוטקרירל רחכנ תועד .בורב ,םוימינפה

 ןהכה ללה ןב יכדרמ ,קוטרשט ,ןילרב והילא (שאר:בשוו) ןיקנויש מ רמ :ורחבנ -
 ,מ רמ הקפמה :דעוה לש םודככנ םירבחל ורחכנ הלא רבלמ ,גרבנויפ ,בו
 םיכתכמ:ףולחב דעוהו רוטקרירה .ואובי םתא | .(דרופדרב) רזומ ,מו ןיקשוסוא
 ,היסנמיגה לש םיבושח רתויה םינינעה ר"ע

 ,היפנמיגה לש יגוגרפה | רעוה  ןיבו אירול ףסוי ר"דה ןיב שנריצניאה
 ר"ד .רמגנ ,וכנא .י .ז רפוסה לש ותופתתשהב יתורפפה ףשנה ילג ול ררועתנש

 -ורבדו  הופרגואיגל הרומ רותב ה'פנמיגב ראשגו סומודב אצוי ונוא .אירול
 ..םימיה

 .קסבטיו רוע  יגויצל הדבא הלודנ הדכא
 ימדב ףסאנ םויעובשכ הכראש הלחמ ירחא 1

 לבוה בא םחנמ :ח'כ 'ו םויב * ,ץיברוה ןומונב םויח ינויצה דעוה ריכזמ וומי
 ,.ןירבח והוריפפה רבקה לע .,בר ןומה רהנ ותטמ ירחא .תורובקל לודג דופכב
 ותשא לכאב םופתתשמ וירכח ,קסכטיו ינויצ ךותב שגרומ וגורפח ,אתמד מ"מהו
 !ורפעל םולש .לצריה רעיב םיצע ינש ומש לע עוטנל ,םור 6 ובדנ ורכזלו ,וידליו

 | .ץיברוה ןימינב םייח

0 

46- 
 ,הָיְסּורְּב

 ןופא  לכלו עגפ .לבלו חרצ לכל * ."רשכ---ונוממו הפירט אוה ידוהיה,

 בו'צמלוט ארוק הנהו---הפידואב המו'זדה הטשפתמ ,םירוהיה יפסכב םישמתשמ
 תולבופה תוחפשמה תבוטל ףסכ ףופאל םהל "ריתמו, םידוהיה תא הפסאל
 איצוהל םירעה תוגהנה תוטילחמ תורחא םירע רועו לימוהבו ןהרהטה ינידמ
 .הרילוחב המחלמה יכרצל ,ןבומכ האו לה רותב ,רשבה םכמ תפוקמ ףסב

 תכמ ,הנידמ תכמ יהוז .הרילוחה יכ ,חיכוהלו תוחמל לימוה ירוהי ופנ

 -רשל האחמ לש תומרגלט וחלש ;לועה לכב תאשל םהל אלו ,םיבשותה לב

 הלאש םג המו ,ריעה ישאר לש םנוצר תא התשע ךלפה תגהנה ךא ,ךלפה

 עבק תבושי .םיבשויהו םירימאה םירוהיה, ןובמ םהל .םייוצרה תא .וארקו ומידקה
 רשבה סכמ תפוקמ ריעל תוולהל והותהו םהושעמל םתמכסה: תא ולבקו "ריעב
 .ב"ור םיפלא העבש

 תועגונמה םירעה ןתואב :םודוהיה .תבוטל  השענ רבד ןיא וז העשבו
 ןוא---םוינעל .יוחמת יתב תופגמה .תעשב וללח םירעב םידסונשכ ,תופגמב

 יוחמת יתבו .םירשכ םניא םש םולכאמהש ינפמ ,םהמ תונהיל  םילוכי םידוהיה

 םולוחהו םיתמה יבוהקש ,השעמ היה הסוהואב ,םידסונ .םנוא םידוהיל םידחוימ
 תתל השקבב ונפ ,הנחמל ץוחמ םודחוימ םולהאב ובשוהש ,הרילוחה תלחמב
 .התחדנ םתשקבו---םירשכ םילכאמ םהל

 רגנ חחומ ןיאו ,םודוהי:םנוא  וכרצל ,אופיא .,םישרקומ םורוהיה יפסכו
 .רשויה :ףולסו  ןיהה תזוע

 ב"יב .יובולב תויהל הרותעה ,הרגהה,תולאשל הרועוח"תינכת המסהפתנ

 תודועת תגשהב תוכורכה תולאשה לע ןודת הריעוה .ןשיה ןינמל רבמטפסל
 םודדונה תרבעה  רודפב  ,םוואשחה םינכוסה םע המחלמב ,ץראל.ץוחל  עסמ
 ,ןיעידומה תובשל ורדס ןוקותב כ"ומכ ,תוינאב םעפמ תעשב םהייח ינפאבו

 היהת הדיעוה .א"קי לש ןיעירומה תובשל  חכ:יאב ופתתשי הדיעוב
 < .םינותעה חכ:ואב ונפב הרוגס

 רופו רבדב םיקנכה ישאר לש הפסא הגירב התיה םיטעומ | םומי ינפל
 הירדצ לכמ הלאשה | לע ונרש .ירחאו .ךורא ןתמו:אשמ ירחא ,ינויצרגימא קנב
 הונא"יסוטרכ = תֶריכמב קופעי .קנכה ,ינויצרגימא -קנב רפיל .הטלחהה .הלבקתנ
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 ףסכה חלשמב ךותי < ,הרזחב םירדונה חולשמ דעב  תוירחאה תא לבקי ,לוזב

 ול .היהי רשפא קנבה ונינע .וחתפתישכ | ,םיעסונה לש תואשמה תא ריבעיו

 ,הירכנה ץראב םהיתורובעו םהיקפע יכרצל ,תואולה םירגהמהל תתל םג

 יםש םעפו ,הפ םעפ עמשהל ףיסומ םילודגה םישורוגה דה
 תואמ שמחל בורק  ,םידוהיח םיבשותהמ שילשכ יכ ,םיעידומ ב ו ב מט מ

 תויולרתשהה לבו ,תובר תוחפשמ תוחלשנ קפבילגוסורובמ .. שרגהל םידמוע ,שפנ
 םג םלואו ,םירטסינימה:שאר א ובל ושכע םוכחמ ,ולועוה אל םירטסינומה תצעומ ונפל
 ,תחא םעפ אל הלאכ םירקמ ורק רבכ ירהש ,םידוהיה תשקב תא החרי יאדוב .אזה

 ןיטצהל םודיקפה לכ םוצמאתמ ךכיפלו ,םרצב םשנעו םרכש---םישוריגהו
 רשח םהילע לפונשכו .שוריגל םייוארה םידוהי שופחב הריתי תוצורחב
 תולוכחת ינימ לכב םה םירהטמ רימ---הז .ןינעב םידוהיל דפח םה םיכשומש
 + םמצע לעמ הז רשחה תא רופהל

 יכ | ,םוגינר'צ ךלפבש ינולגמה זוחמה"רשב וב ודשה הנה
 ךרד רוטנרבוגה רובעי רשא רע ,המ:ןמזל קר םהיתובשומ םוקממ םידוהיה תא
 :"הניצשמוז,ב השחכה םפרפמו רהממ זהירהו ,טהה תומוקמה

 רוטנרבוגה תרוקפ יפ-לע םישענ---זוחמה-רש .בתוכ---םודוהיה ישורוג,
 יתייה רוע פרטב ,הוה זוחמב ןידכ אלש ובשיתהש ,הכרה םידוהי ושרוג רבכו
 םירופמה יריקפמ שיאו ,אעמק ,אעמק םיכלוהו םיכשמנ םישוריגה ,זוחמ-רשל נא
 םודוהיל םישרמ ןיה יל ןמדקש זוחמה-ירש םאו  ,קוחהמ רוסל זיעי אל יל

 היצילופה יריקפ לאו ילא תוכייש לכ הזל ןיא ,םינומח ,םינומה זוחמב ררוגתהל
 "ושבע לש

 יארו אוהו ,וילא םינפ בוש וריאי םירוחשהש יארו וז תוקרטצה ירחאו
 ,הלורגל הלעי

 הב םישמתשמ םהו ,םירוחשהל העורו םירוקפה לש וז השלוחו

 םה ,םירוהיל  איהש לכ דפח תיטג ריקפ הזיאב .םיאצומ םהשכ .תופוכת םותעל
 ,וב רזוחו זלה להכנ דימו העוז לוק םימירמו ףותב םוכמ

 ;תילנויסיפורפה .הלכשהב - םידוהיה . תופתתשה  ר"ע םירפסמ ומסרפתנ
 האיצוה הלשממה .הכאלמל רפס"יתב 31  היסורב ויה 1909-1908 תונשב
 ,995-ל םהב עיגה םירומה רפסמ .יללכה ביצקתהמ םיווחא 10,2 קר םתלבלבל
 9,4  ,םידוהי םיזוחא 7,9  ,םיסור םיווחא 78,9 הזב 2451, -ל םידיטלתה
 ךוע יפכמ לודג היה רפסה-יתכב םידוהיה רפסמ .םינמרגו םינלופ םיווחא
 יכרצל האיצוה הלשממה .27 היה םייגכיטה רפס"יתב רפסמ :היסורב םרפסמ
 םידימלתהו 225 'היה םהב םירומה רפסמ .םביצקתמ םיווחא 23,4 םתלבלב

 םיזוחא השש םינמרג ,םיזוחא 5 םינלופ ,םיזוחא 79,7 םיםור :הוב ,9797 =

 ,םיווחא 4,9--םלכט תוחפ ,םידוהיו
 ץוחמ .ואצמנ םלוכ ,העברא  םירהה תורכמ  תרותל רפסהיתב רפסמ

 יהלשממה ןובשח לע  םלוב םילכלבתמ ,בוקילופ לש רפסה.תיב דבלט* ,םוחתל
 םידוהי ,םיוזחא 89/1  םיסור :הומ ,950 םידימלתח ,41 םהב םירומה רפסמ

 לודג םהבש  םידוחיה רפסמש תרמוא תאז  ,זווחא 1,4  םינלופ ,םיזוחא 4
 יהנידטב םידוהיה םיבשותה ךרע יפכמ

 הרופא הבישיהש םוקמב ,םירפכב הבאלמל רפס-יתכב יב ,וילאמ .ןבומו
 יגוחא 0,1 לא עיגמ וניא םידוהיה םידימלתה רפסמ ,םידוהיל

 חלש

 םירמועה םיטרודנקה לכמ :םודוהול .הידגרט םעפה ןה הטידואב תוריחבה
 יפל ,ד"קה תגלפמ לש יביסירגורפה טדירנקב ךומתל םח .םיכורצ .הריחבה לע
 ,ערונ הנהו ,תוריחבה לע .ומצע תא דימעהל הצרש ימ םידוהיה ןוב אצמנ אלש
 אוה :יקפנשואצ ר"רה ,הזה טרידנקה לש ןורוהאמ .יולת םיצרש לש הפוק יב
 קפס םיליטמ שיו רכעב םידוהיה אנוש .היה

 יקסנשואצ וכ  ,לילעב םיחיכומו םתבוטל  הזב 4 םישמתשמ םורוחשה .ושכע
 םג םומ אצמ רבכ אוה :ןלש תא אוה םג השוע בו'צמלוטו ,אוה ימשיטנא
 היפימוק וזיאב ףתתשהש לע קךטצהל .הירמרדנזה ול הארק רהכו ,הז טדודנקב
 :תולוחבב .ףתתשהמ  ולפפנ םיבר  םידוהיו . שפוחה ימיב תינוריעה המודב
 אצמנש לוספ םושמ  ,םידוהי  םיתאמכ םירחוכח  תמישרמ = וקחמנ \הלחתמ
 םירפומשכ :תרחא האצמה תוריחבה לע םיחצנמה ואוצמה ןאכ ירחאו ןפהיתומשב
 תרועת תא םהמ  םישרוד  תוריחבה לא אובל תונמוהה תא םירחוכה םידוהיל

 4 : ב

 736 םלועה < :
 ההן

 !םג  םירוהיל  עגונב וחוולרבולב

 הרול"תודועת םורחובה לבל ויהי .ןיאמו .םהיתומש לע היארל םהלש הרילה
 הברה תאמ ז"יע  םיללוש = םיתנובו ?ללכה ןמ םואצוי םירקמב קר  תושרדנה
 .,הריחבה תוכז תא .םידוהי

 .וימיש ץוזכ .הארוה ןוא םוקמ םושב ןהסירואב קר השרחתנ וז הכלהו
 לע .ןישקמ ןיא ךא  ,םהלש הדילה תויוועת תא  תוארהל םיבווחמ םירחובה
 / ,בו'צמלומ

 חמ תועד בור םיטרידנקהמ רחא ףא לכק אל .תונורחאה תועיריה יפל
 ואה ויה  תוינשה תוריחכב םיעירכמה .  יקסנשוא'צ לבק .יסחו תועד בור
 .תולוק םוששכ לבק םהלש טרידנקש םיטסורב

 ,רפסה:ותבמ םודוהיה תא תל 0 םישרגמש

 ןםיריעצה : יפלא לש

 ,וללה תורזגה

 סנ אל .םתומלשב רמאמה ירבד תא האיבה תימשרה "היסור,ה

 גתה [ צה תא .ראתמ רפופה
 ע ןנוהמת תא עיבמו ,אצומ לכ ושכע םהל ןיאש

 ן
 ןשכ םעפ לכב אלתמא קר תשמשמה ,הרעהב ,יומגל רחא ןיממ הרעהב

 - . :הבושת

 -- ,יהיסור,ה תרמוא-- הזב םירועמו רמאמה ןכות תא םיאינמ ונא,
 גשחהל לוכו וניא - ,סירוהיה יעצמאב  רואל אצויה  ,רכזנה יטרופקנרפה ןותעה
 לאש לע םירברמה  ,םידוהי האלמ תכרעמהש ירחא ,ינמרגה להקה תער רהל
 .. ."רחא רצל היטנב ,ןבומכ , היטורב םידוהיה

 ('גנוטייצ ,פקנרפ,ה לש 1 "ויתולילע,מ רטפהל ידכ ,ירמגל קיפסמ הזו

<< 

 .תויתורפס תועידי

 (תכועמב ולבקתנש םישדח םירפס)

 קחוי (טכ--חכ) :הישות תאצוה הלודג הקי תוילביב
 ,ע"רת השרו .,ינש קלח  ,(םיריש) םימודמר :ןוסלנצק

 נוק ,תוישונאו  תורהי :רנזיולק ףפוי ר"ד .ב"ל--ל
 ,ע"רה השרו .,ןושאר קלח  ,םירמאמ

 שמ המאופ ירבש ,הרומת להוא לומ :רקינליס נ'ב
 ,ע"רה םילשורי "ףסא, תאצוה קר םיררפסה ןוטלש

 ל רעד וא גנורעלקפיוא רעבילמפאשלעועג-שיפאואליפ רער

 0 השמ ראטקאדער ,טראוו ןופ ןיז .ןעטיירב .ןיא םוונויצ ןופ
 ,1910 אנליוו ךוב עטשרע סאד

 / םגרותמ יטמיתסיס סרוק ,ןויגהה ירוסי :הב ורטם נג
 ח"פרת הסידוא . ררב המלש

 0 0 5 הפה סו 8 6008

 000011 = 60 63069805 עסקסהה סת

.2 1909 88 

 .םונאיורד ,א ךרועה
 6881005 ה. [. קה



 ה ושב ד ה א שש 0 ה הרוכמל רסמנו סופדמ אצו

 לכ תא ונידימ הנק ל תצפהב ץפחו ע"פש ריקומ ונמע יבודנמ : תיפסורב יהמידק הול,

 , םורדחל .,ס''בל ., תת יתכל. ם ג ח .ןתתל 'ב הנשו "א הנש "םיתרפה , תרבוח " 5
 + .תוותורפסו .תוינויצ .תודוגאל , תואקיתוילביבל א" ערת תנשכ
 'א .ןמ ."םיחרפה, .פ"מסקע . ם י הא מ. לע םותחל .ליאוה .כ"ומכ רב
 / (הואלבט םירשעו ;תחא) יטסיטש םהיתונמוה תא  םיחלוש  ,'בו 'א הנש "סיחרפה, תורבוח תא לכקל םיצורה 5 : - ,ישומשה .רמוק ,ל"נה .םידסומה ליבשב 1914  תנש יילוי 'א רע ז"ש ילוי יה
 תואצוה) .פ"ק הפו = ב"ור 'א ףורצב ל"נה .םידסומה תואקנפשוגב תורשואמ 0 ע הקיטסיטטסל הקלח
 תא לכקל םיצורהו ;'םיחרפה , תכרעמל (תוירחאהו .חולשמה :, היצידופסקיאה .תינויצו תידוהי היגולונורב
 80: םיחלוש (אכה .ילוי 'א דע הז ילוי 'א ןמ) הנש ךשמב 'םנח "םיחרפה, ,םייללכ .םידוהי .םידסומ (א : םידסומ

 .פאק 50 רוע ל"נה לכ .דעב  ל"וחב  הסירדאה . יתנשה חלשמה' ריחמ ,פאק | הילגנא ,ןנכשא ,היסורב םידוהי םידפומ (ב
 קסההתמוה <] \11701א1117-> הס , תירבה :תוצראו
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 לאל םיעסונלו רפפיתבל חל
 לארשי ץרא תפמ .(םידסומ 96 רואת םינויצה םידפומה

 ,בטיח - הרקחנ 0% תפמ םע אניתשלפב תריהיב עתיד ב 0 0

 ש ינויצה . םיקנבה :תוינמ . יריחמ ם תואלבמט
 רעווארג םירפא תאמ ב 1

 : .םהישולתו
 ,'ק 18 חולשמה םע ,'פאק 10 הריחמ 2

 0 5 5 0 . אא ,תויצרידיפהו תוצראה ידעו ,פ'העוה תוסירדא
 דודו ה 1 רז 1 ,06008, םסצת. הנו ,ץראה רודב לבב םיונויצה םינותעה 0 0 : / 0 0 דד, וב .

 ,םימסרופמ רהויה .תיסורו תידוהי ;תירמע>- ןויצ ירוש
 .תוערימ

 םע 'ר 1,60--,סקא 10 ,'ק 15 הלשמה ילב "רלפטסקאה
 םע 'בור 6--,סקא 50 ,חלשמה םע 3,60- -,םקא 88 /ח

 ,חלשמה םע .'בור .11- -,םקא האמ הל
 .תונמוהב ורדוה ל תשקבמ ."המידקש תאצוה

 ְּק רנא - ךליאו םירלפמסקא .הרשעמ םינמוזטב קר  תולבקחמ |
 .;הפירדאה פ"ע חלשל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנבאנ,ב םג

 1 ₪ ת0ה5ה667תָד- םתהמהה-

 ּ ' = :"המידק, תאצוה .תפירדא

 ' ופה. 4 זה 5, םתההה, 60

 כ הת
 המיתחה 0 5בק תבשמנ ( . לארשיב תיב "לכלו ו לכמ ו ינבל ריוצמ ןועוב

 ירבעה .ןועבשה לע ,בויבט חה /:ךרושה
 == . : ו / ,5'וחב .הנש עברלו יצחל--הז  ךרע יפלו ,הנשל לבור 5 ה יפ
 9 ש 24 ב 1 בכ .הנשל 'פאק 60  תפסוהב  ,ל"נכ 0

 ,אטשוקב אצויה - הגשה ךשמְב .יעובשה "רבחה, / ל י 'רבחה,ל הגש אלמת טפונבא
 ָ דל עב ןיוצמ ןועובש יב , םידומ לבהו ,ידמל וביטי פופ

 ,ראונאי תישארמ ונייה עבר .לכ .תלחתמ קר תלבקתמ הסיתחה ה > צו בוא "הפה סת אש ה רבת ה טס רוע וחוש
 ,םישרח השלשמ תוחפ אל ןמולו רבוטקואו ולוי ,לירפא םינווכמ- םניאש  ,תחא הדיח ףאו  ,רחא רויצ ףא ,תחא הרוש ףא ודי

 ,שורג ₪0 הנש יצחל ,שורג 0 הנשל-= א טשוק כ !המיתחה יאנת תא ,תימואלה ונתפש תא םירוענהינב לע בבחל : ול בוצהש הלענה
 ' ,קנרפ 10 הנשל : ס"וחו היקרומ ירע ותיב , = .םהיתועודי תא "רישעהלו  ,וג ,ש * הירומסיהה תאו = וניתובאַץרא /

 : ,קנרפ 8 הנש 8 ,קנרפ 5 הנש יצחל < 0 8 םירכע .םוליכשמל םתושעל ירב ,תודהיה 0 2
 לבור ₪ הנש יצחל , סבור 4 תנשל :היםור 4 קבמ ונגה ,יִתְרואַה ו תנש םע "רבחה, תנש תא תוושה ,

 2% ב ננה .1011 ראונאי 1 דע תוחפה לבל התע םותחל
 ,לבוה 1,895. הנש עברל '-> " ה םיבונ ,רבוטקוא ,ןבטטפפ ישרתל תדחוימ הפותח

 :הסורדאה - = םימתוהלו) ל"נה םיחריה .תעברא ךעב לבור 1.65 ריחמב -- רב
 <ו גזוז \ פח 1866 -/- 216 0 ; .('ק 50 דוע--ל"וחב :
 0 "ח ל ש ה, לש .היצרטסינימדאה .י"ע םיתחל רשפא ה י ₪ ר ב | הריכמל ונתא דוע .תואצמנ | ,התע רע ואצוש "רבחה,  תובח ל

 7% ירו לעו .,הנליוו ג ר ב דילוג 3 1(ת0צז. אש 319) הסידואב רבמטפפ תישארמ תורבוחה לב דע ב  .[תרבוחה ,פאק 0
 0% (0501800א88 16) השרווב. *ר ה ש ה, םירפסה רהסמ תיב םע ,לבור 4.75 ריחמה -- 1910 רב םט ם תישאר ד

 0 : הסירדאה -- .חולשמה =

 -ירטעפ  ,זרול- ,ןאסלעחאי = ,א.. לש, םירפסה"רחממ"תיב | < יס תמונה <[ 6 א 0 8.6 מ 1

 ,"םלועהב ה ו לבקמ- (96 אקסוואק 0 ו --/ 6 0 8 וו



 ."םלועה, תנחנה תאמ
 םירמוש םניא רשא םימתוחה

 קש/29 ,28 ,97 ,36 םגו 1 םירמונה םדי תחת שי רשא ,הלא וא כ'חא

 ו תא איצמהל םישקבתמ םירלפמזכא ינשב וז הנש "םלועהש
 שמה תאצוה םע דחיב ריחמה תא .תכרעמהל הלאה םירמונה

 ,תדותב בםישנ

 .:םיולברפ םיסרוק
 םיחתפנ .השרוב ןירפלייה ,ם לש .ירבעה םירליה:ןג דו לע
 . תוירבע : תוילברפ תורומ תנבהל םיפרוק ר במיט פס 'א םוימ
 ,תירבע תוניבמה הלעמו הנש הרשע שש תונבמ תודימלת תולבקתמ
 הטשב תויללכה .תועידיה .דבלמ . תחא הנש םיסרוקה ןמו ךשמ
 םיסרוקה .,תוירבע תיעיריב םג  תודימלתה .תומלתשמ  תילברפה
 .ןמצעב םידלי-ינג חתפל יתוא תורמוגל תוכזה םינתונ הלאה

 :הסירדאה פ'ע תונפל םיטרפה רבדב

 020666ת080₪06 388620066 . [ תה.

 תפשאס 31, םהְעהמה.
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 ,םיאפורה תצעב ועמש

 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רש%- "לזרב,, -ש-
 םיטפצרה יותוא .םיליכמש הרמ .התואב לורבה דופי .תא ליכמ
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה דוסיו , םיאפורה לש םילוקמ .רתויה
 .היתשל הפי  אוהו ,ףונה תא אירבהלו םרה תא רהטל ידב
 ,תונייה ראש לכמ רתויכ  לוזו .רהויב  ליעומו םינטקלו . םילודגל

= 

 ,הסידואו יושרו " למ"רכ,, תרבח לצא הריכמה

4% 

 ןלעקב 127111 "7, לש תכרעמה
 1661מ, 3/8. (הזס]זתפסעתומש 81, 860. ,,1216 07667"

 + הנליוב "'םלועה,,.ליבשב תועדומו םימתוח  תלבקמ
 ו ..-++ ---
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 תא חולשל םילופי : הינמרגו הירגנואדהירטסוא תונידמ .יבשוי ₪

 (ז[8-8610100) ראורה תדועת יספוט ידי. לע םתמיהח ימד 8

 תאצוהב ן"וע םיצסקמו ל"נה תכרעמה תכוהכ םש לע םיבורעה
 + (הוע לכב ראודה-תקולחמ .י"ע םג םותחל רשפא) , הפסופה

 הכל ידכ "םל וע חח ירמונ תא

 תעכ ועיפוה תאצוהב

 תוניגנמ
 .הנשוש 11 ,לצרה תומ לע 1 4
 1 למ לא זז ,הימוה הנוי 1[ ,ישפנ תאשמ [ <

 ₪ תריש זוז ,הנויצ פנ 11 ,םחל תיב תומרשב [ 83
 הפ המונ 111 ,םדרה בכש 11 ,ךחכשא םא 1 4
 ,תיב"ףלא רעד 11 ,ןעקנעב םאד 1 5
 .טבוזנהעז :יד 6

 פשאפ רער 111 ,ןעטסא םוא ןרעפ 11 !ףיוא טכאוו 1
 וירפ עשירוי 1 .העובש יד זזז .רערעצ יד ח .הוקתה 1 8
 %רנאל סאד וד יטסנעק 11 ,קלאפ ןיימ ףיוא 1 9
 (!םילודג םידומע )5  טדיומ .סליצרעה וצ 0
 ;שראמ :תולנ 11 ,טכיל-הכונח 1 1
 .תוצח 11 ,(גורפ) .ןויצ 8%
 .טונ .ךיז טנניז'ס 11 ,טקלעוורעפ ך (%
 .םיללצ ושטנ | ,םידע .ונחנ 1 4%
 .גנילהירפ 1 ,דנאה ןייז ןיא 8%

 חנמלמ  ךילרהא :יבצ :רופיפורפה י"ע  תוחצונמו תודבועמ
 ,(פאק 40) רתכ 1 האצוה לכ ריחמ

 ,רתכ 1 (םיריש 90) ןויצ יריש, םירישה רפס
 א, ₪ --י-ב 2 ךאמ הפו :.רינ לע האצוה

 26- ןוגה טבר םיומל
 :תבתכנה

 1. ה םסז, (80 וס חה . ]וו

 ןופיב תירבעה היסנמגב 1 הקלחמה,
 "חה ןעמל היסנמגה הרבעה םע .,א"ערת הנש תישארב <

 ןווטה הליחתמ הב .תיששה .הקלחמה תחתפנ ,יה יל צ רה,
 , תולאירו .תיסלק המגמל וקלחיש ,םידומלה ,לש : הנוילעה

 תוקלחמ שש לכל םילבקתמ םידימלת
 וכמה שלשלו היסנמגה :

 ם יגיע חארמ
 +ץיבוסונומ ,מ האמ

 .רובדלו הביתכל ארקמל דומל רפס
 תחבועמ הנקותמ השרח האצוהב .תיששה םעפב ופפדנ םיקלחה ינש
 וילג הנומש .ןושאלה קלחה קיוחמ תעכו -- חברה םינוקתו תופסוהב

 , . סופדב :תונוילג הרשע ינשה

 יק 60 ינש קלח  .ק 40 ןושאר קלח :ךיחמה
 : לרמה יריטו  םירפסה רחסמ יתב לכב .גישהל =

 ת. פחשתס, םאתמווה .



 בר הנש
- . . 

 1 / ו בב

 א"ע  הוטב-טלקמ שוכול תעאוש | תונויצה % .- יב
 * לארשי .ץראכ לארשי' םעל יולגדמפשמ

 2 < ,(ליזכ .תמלגולפ) ,ישימח םוי .לכב אצוי

5 6. 
 :ןכתה

 + הפצמה לע
 .הינמרג .ינויצ .תריעול (א
 2 ,שואיה לע (ב

 .רגינ .ש ,(ף התקעצכה

7 2 

 ' .ןופלנצק קחצ יי  ,(ךשמה .תחא הכועטב הידטק) גרב םהרבא

 , / .דלפנרב ש ך'ר ,(ףס--גי) ברעמב .תיעדמה  תורפסה 5
 ,גרובצביג דוד ןורב , , = ,יולג בתכמ 8

 ,תכרעמה לא בתכמ 6%
 ל (ףופ--.1ו) , הניטנגראמ .םיבתכמ | 6 | 2

 , , תונויצב 9 . 35 ,
 ּ . . = ++היסורב 0

 | .ץראל ץוחב 1

 0 0 שש 88 שדחלו ,לבור 1 הנש עברל ,לכוו 5 הנש יצחל ?לבוה 4 הנשל :היפורג "םלועה :-

 < ,ךלוד 5 לג הפירימאב ,ננילוש 0 הילגנאב ,קרַאמ ₪  הינמרגב , םורתכ ::1 0: היראכנוא-היר8סואב 1 ל" ל

 ₪ '  .הנש עברלו יצחל הו ןובשחבו ,קנרפ 19 תוצראה רתיכו היצגרפב ,קנרפ 10 לורשי ץראג

 / '.ק 30 הסירדאה יוגש דעב = / /

629 
 *פוק 40 םירומקה ראש לעו .'פוק 80 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ טיטפ הרוש לכ דע: : תועדומ ריחפ

0 : +, 
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 תחרה לע .המיתחה .תלבקתמ = נצ הסוד

 תיעיבר הנש "םלועהו תיעיבר הנש

 . הנשה .ףוס רע רבוטקואב ןושארה ןמ
 .לארשיב רובצה יינקפעו םירפוסה יבוט תופתתשהב הנליוב אצוי ירבע :ןועובש

 הז ב ריזחמו

 היחתה ןויער לש ואמבמ  ילכ תויהל , ול הותהש וכררפ רופי אל "םלועה,

 ירבעה םעה לש םימואלה תושירדהו םינינקה לע ןגהל ,הלואגהו
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 ,הת סוכב לוהמ 5אפר ןס יי לש הנטק

 ןוזמה לוביעל ל תנצנצ :הפי םמחמ הקשמ ,ויתוחכ תא םדאל

 :תויפרגוילביב .תומישר (בי ו תוריקסו .תרוקב  ירטאמ 1

 .תויתורפס תועידי (גי .תורפס

8 2 5 
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 2% 5* את =
 4 בב
₪ \\' 2 = 
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 5 .- 6 ,וניררושסו ונירפוס .ילועמ לכל עובק .רודמ .שמשלו  ויתובשומ תוצרא לכב
53 5 2 
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 2% - 15 5 :"םלועה,ב םיאבה םורימתה .םיקרפה
₪ 

 ₪ 5 5 2% שש לב לע  תוריקס ,.קוחרמו .בורקמ ו תורצק תורוקס ,הפצמה לע (א

 - 8 ל .ויתורייעו לארשי ירעב השענה = 1! | .קרפה לע םידמועה םינינעה

 / ן- 0 5 ,םינותעב (ח ו .ןמזה תולאשב םירמאט '(ב

 | 9 8 יש .לארשו ץראמ םיבחכמ (ט || .עדמ .יהמאמ (ג

 1 5 ו .הלוגה תוצרא לבמ םיבתכמ (+ || = = > ,תונויצה ינינע דע םורמאמ (ד

 ד םב ,י"אב ,תונויצב : תויעובש תופקשה (אי || , םיריש  ,םירופפ = : הקיטסירטלב (ה

 5 .ל"וחב ,היסורב | .םינוטיליפו תומרד

 מ
 ₪ וב
5 

 :"םל ועה,ב התע דע ופתתשה רשא  ,םירפוסה :המה :הלאו 'ב
 בוכורוב ,ר"ד .ש דלפנרב ,,ג ,ח קילאיב ,.ד ןרהנייא ,.מ ןיקשיפוא , םעה-דחא

 ,ח .י רנרב ,ימעדןב ,.י .ם יקסבצטידרב ,ר"ד .ש ןיימשנרב ,היבוטדרב ,.ם ,א
 -ןב  ,הרובד ןוראב ,.ל ,י ךורב  ,רזעילא-ןב ,תובשחמ לעב | ,וח .+ ץיבוקרב

 55 ,והירמש  קילרוג , .י םיובנירג , .בא גרברלוג ,  ,ב גרבדלוג ,.ש '.ח = ,םהרבא
 | 5 ,יא .ש גרבשרה ,באובה ,.א ,ש יקצידורוה ,,א בונאיורד ,.ש בונכוד ,08וז88

 5 ,.וו יקסנוטובז = ,.ו .צ גרבניוו | ,,י .י = להאוו ,.ם יקבצניוו  ,.פורפ .א גרובר

 ,יש .יקסבוחינרשט ,ר"ד .י ןוהט ,,א ינומרח ,,פ .ם ןאמדויז ,ס"ז ,,ם כרובלוז
 ,ר"ד ףסוי אירול ,.ל .א יקסניוועל ,בקעי ןהכ ,.ל חפי ,.ל  .י ,.א .* שווירמ
 - - = ללה ןב יכדרמ ,םירפס רכומ ילדנמ ,בקעי רגרל  ;ןיול-ןמפול  ,,י .י ןוטנבל

 == הריכמל רסמנו סופדמ אצו ---- .א 4 ,סכט .יודרנ = ,,ש רגינ ;ר"ד .ד קראמיינ %- 0 רנלימ ו

 -==-שש 9 ,יב .ד יקצולס ,השמ יקסבטס ,עשוהי ןיקריס ,השמ יקסנלימס ,םוחנ .בולוקומ

 תיסורב המידק הול ל < וי ןמפיוק ,,ד ץיבונלפק ,,.י ןופלנצק ,.ש ץובונרצ ,,נ סניפ ,בקעי ןאמבופ ,,ל :י ץרפ
 % 2 בר ,בקעי ץיבוגיבה .,,א םאר | ,עשוהי .ץיבורוטנק : ,הדוהי ינרק ,.א :א קבק

 .א'ערת תנשל : טולש ,בקעי גרבגווטש  ,הדוהי גרבנויטש ,םבילע  םולש " ,ףסו* ןובור בר" רבו <
 :ונכות הזו .רועו :פ ןאמפיש ,יבצ ןייטשפרש ,המלש רליש | ,,ד ץיבונועמש ,.ם
 . ,ישומשה רמוחה 1 ו

 .(תואלבט םירשעו תחא) הקיטסיטמסל הקלחמ .11 --לארשי-ץראב : םיעוגק םיטנידנופסירוק "םלועה,ל ול שי הז. רבלמ <

 .תינויצו תידוהי היגולונורכ .[1 ן רשא .בו דמלמ .ש ר"ד -- הילגנאב ; ינומרח .א -- היקרוטב 2 .י

 ,םייללכ. םידוהי םידסומ (א :םידסומ ו ו ןויטשפרש | יבצו \ שינעה ,מ -- היצילגב  ;רצנט וס .א -- הינמרגב
 הילגנא ,זנכשא ,היפורב םידוהי םידסומ (ב ; ףסוי-ןב--הניטנגראב ;ןמ םהרבא--הינמורב ; רסיל .ש--הירגנואב :

 .תירבה תו 9 . . דועו יאקירמא .5--הקירמאב

 0 / 2 5 0 .םופד תונוילג 9 התע םינתונ ונאו ןועובשה תוטכ .חא ונלדגה .ילוי תלחתמ

 .(םירסומ 96 רואת) םינויצה םידסומה (ב רשאב ,ןועובשה לש ונכות רתוי דוע בטוה הז ןוקת ידי לע .שדוח לכב
 ,ץראה תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה (ג ,תוצוחנה תופסוהה תא כ"ג וב איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלוכיה ונל שי

 םיינויצה םיקנבה | תוינמ יהיחמ םע תואלבט (ד |, ןריחמ ה

 . םהישולתו
 ב . 0 : הינמרְגְב ,םירתכ 10 הירננוא-הירטסואב ! ל"ןחב .. הנשל לבור 4 ?היפורב

 .תויצריריפהו תוצראה ידעו ,פ"העוה תופירדא (ה לארשי"ץראב = ,רלוד 258 .הקירמאב .,גנולוש 9 .הילגנאכ ,קרמ 9
 5 רינוי י ו

 | ו לכב םיינויצה םינותעה ( יצחל .הז ןובשהכו קנרפ 19 תוצראה ראשבו היצנרפב ,קנרפ 0

 :וןיב '80) םימסרופמה םיימואלה םינקפעה תודלות .צו .'פוק 80 הסירדאה יונש דעב .הנש עברלו י

 .(תונומת שמחו תויפרג ! דומעה לע -- םיתעברא תקלוחמ טימפ הרוש לב דעב : תועדומ ריחמ =

 ,םימסרופמ רתויה תיפורו תידוהי ,תירבעב ןויצ יריש .] .'פוק 40 םידומעה ראש לעו ,/פוק 60 ןושארה

 ',תועדומ ,ו/זדז *טלעוו יד, תברעפה תועצמאב "ם ל ו ע ה, לע .םותחל םילוכי ל"וחב .םימתוחה <
 םע 'ר 1,60--,סקא 10  ,'ק 15 הלשמה ילב רלפמסקאה ריחמ = .םהיתוצראל "םלועה,, ינכוס תועצמאבו (ה0]ןמש0זז!מש 31 ,ןויהר ג'ע ןלקב

 םע 'בור 6--.םקא 50 ,חלשמה םע 8,60--,םקא 55 ,חלשמה ל ורד /
 ,חלשמה םע 'בור 11--,סקא האמ , חלשמה :הנליוב הרוטנוקהו תכרעמה תסירדא |

 0 - .תונמזהב ו ר ר ז ה ל תשקבמ "המידק, .תאצוה ק6 תהווה 1 007 17", םוותסווה /
 ונא ךליאו םירלפמסקא הרשעמ ;םינמוומב קר  תולבקתמ תונמוה 1660800מ ,11/4001.101*%, \שוז!תס (11581820). <

 :הפירדאה פ'ע חלשל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנכאנ,ב םג.םיחלוש  םינכופ י'ע וא "טלעוו .יד, תכרעמ י"ע "םלועה, לע םמתחב , ל"וחב םימתוחה |

 ד. 7 76ה5266ק27. תתהפתה. .תקיודמה םתסירדא תא הָנליוב תברעמהל .ב"ג עידוהל םישקבתמ םירמא | |

 : 'המידק, תאצוה תפירדא 2050 תלבקתמ המיתחה וג 0

 | ה. 4 11 <, חתמה, (00ה81008 5. עש - .םישדח השלש לעמ תוחפ אל ןמול-===========
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 .הָפְצִמַה לע

 ונוח ינו ]ו

 -- ,ושכע לש הבושחה ונתריעו תא  ינפל האור ינאשב,

 הנורחאה הדיעוה תא  רמיהנדוב ר"דה חתפ וללה םירבד
 ונתריעוב רכזנ .ינא -- ,טרופקנרפב םינמרגה : ונירבחל. התיה
 םוקמב התיה איה םגש  ,הנש הרשע םיתש ינפל ,הנושאר
 ופיקהש ,םיריצה רפסמ זא היה לרו ןטק ,םריפקנרפב .הוז
 םיתניב הפיסוה הנהו ,הינמרגב םיריעצ םירוהי לש רצ :גוח קר
 הקוחו הלדג ,חכ םג אלא םינש קר אל  הינמרגב | תונויצה |

 ..."התעפשה
 תושירדה :לעו ומאונש םימואנה לע םירמוע ונא שכו

 החמשב תודוהל םיבייח ונא ירה :,הרומאה הדיעוב ושרדנש
 אלא ,םינש קר אל הינמרגב תונויצה הפיסוה םיתניב וכ  ,היולג

 החכ רוס והזו .הרומג תינויצ תיעענ איהו ער םג הפיסוה
 ..,התעפשה

 ,םיחרואה לבא .הדיעוה לא"ואב רשא םיריצה ויה םישש
 בשק בר ובישקה רשא ,תואטסרבינואה ידימלת םיריעצה' דוחובו
 לכ לש ונזאו ,תואמל ולע ,הריעוב ורבדנש | םירבדה לכ לא
 ,םתוא אלמת שפנה רשא ,םירנד העמש 'הזה לודגה להקה
 .תורה תאו בלה תא תורפהל םיאירב םיניערג םישענה םירבד
 תודחהאו המואה תודחא  ,תירבעה  תוי6שואלה
 הריעוד  הרימעה וילעש רוסיה ה -- ,היתווקתו היכרצ
 +הלוכ תונויצה תא תיטרופקנרפה*

 ,םיאצילגה םידוהיהל קר אל ,םיסורה םידוהיהל קר אל,
 וזיאב םינועמו םיפררנה ונעזג ינבמ הלא-יאל קר אל ,םיינמוהה

 ללכב ונל םגו ידוהיה םעה לכל ,אל -- ,תוצראה ןמ .ץרא

 תא רמיהנדוב .ר"דה ןייצ ךכ -- ,"תודפו .הלואג תונויצה האיבמ

 .תונויצה לש התוהמ רקיע
 תונויצה תא ץיפהל ונאובבש ,התער תא העיבמ הדיעוה,

 ריחיב .ונתעונה לש תימואלה התנוכה תא שיגרהל םיבויח ונא
 איהש ,תונויצה ןיבש ירק ע ה ל ר ב ה ה לא בל םשויש ךירצ =

 החנה- -,"תוידוהיה תויוררתסהה רתי ייבו ,תיממע תידוהי העונת =

 הלבקתנ ,תינמרגה תורדהפהה לש זכרמה םעטמ הזרכוהש ,וז
 . .דחא הפ הדיעוב <

 ינוילומ אל

 .ע"רת , לולא ח"י ,הנליו

 ואצוה ינפב .רוצעמ םוש = תואמ א"כ ,(לארשידץראל) םשל ּואְצָי םידוהי
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 -ושכע ול ןיאש ונמע רעב ןיערגה תא ורציי םהו ,תודחא םיפלא
 תוחוהה תזברהל וכרמה .תא ורצוי /ם.ה. ,תיב
 רומג חרכהש ,ונלעפמ תא לועפל ונל אנ ורזע ...תיש פח
 תא = נלוברוו ,פורפה : םייס וללה םירבדב --".,.ונל אוה
 6 ,הריעוה ימיב ךרענש נניטימב אשנ רשא ימואנ

 (םינשב :קויד רחיב) םימיב הדיחיה איה טרופקנרפ תדיעוו
 ירוהיל ול רשפא יא יכ ,העדה העמשנ הב רשא | םינורחאה
 ידוהיל ול רשפא יא .יכו ,ימיאל ךונח ךנוחיש ילבמ ינייצ היהיש

5 % 

 < תורהיה תא עריש ילבמ | ,ימואל .ידוהי .רמולכ = ,ינויצ .הוהיש
 פשה תאו תירבעה .תובהתה תא עדיש ילבמ ,הרוקמב
 . ,.תירבעה

 "הורה י"פע | .הינמרגב | םינויצה .רפסמ אוה בר אל

 ,?000 הלוע םש םינויצה רפסמש ,הארנ הדיעוב ארקנש
 אנ לא לבא .,הינמרג ירוהי לכמ (בוריקב) ד ח א טנצורפ רמולכ
 העשה העיגה רבכ ירהש | ,ונוניעב לק הזה רָחאה טנצורפה יהי
 .תמאב םאו .תוכיאה אלא רקיעה אוה תומכה אלש ,ןיבהל ונל
 ."םתדיעוב םהל ויתה רשא הז םכרדב הינמרגבש ונירבח וכלי
 : םירופמה םיימואל םידוהי לש רוד תונויצה .י"ע  לרגל- -הנורחאה
 "תא" הינמרנ | ינויצ ונהי תמאב  םא- ,ויתווקתו םמעל םבל לכב
 אלא = ,ינווצה . רכוי רבלב לקשה רבוש .י"פע אלש ,ךכל םבל
 םילגנה םיימואלה וישעמו יבלב תועובקה תוימואלה ויתועד .י'פע
 ומ .ןוחטב םיחוטב תויהל םה םילוכי  ,ושעי .ךכ םא -- ןיעל

 םהישרדמ יתב יחתפ לע ,חצנל םיטעומה לש םפונש
 ל. םהידמולל  ,םהישוע לכל בוט לכש :ביתכ היה ונינומדק

 2 .,.םהישועל אלא ,רסאנ
 ה -ב ימואלה רוסיה לע תונויצה תרמעה--וז אלו

 שי ושעמה רצה ןמ 'םג . טרופקנרפ תדיעו לש .הריחיה התיבישח
 ,םמצע םינמרגה ונירבח :וזירכה וז הדיעוב + . הרהי תובישח הל
 .,תוטלחהה תא הלועפל איצוהל אלא ול ןיא אבה ירישעה םרגנוקהש
 תיזכרמה הגהנהה  ירדפ ןוקתל עגונב ןילרב  תריעו הטילחהש
 םינמרגה ונירבח םע .,חרזמה | ינויצ ,ונחנא ונד הברה ,הינפואו
 ,רנל .ורוה אל הלחתמ ,תוזכרמה הגהנהה ירדפ ןוקת רבדב
 ' לעב :ונל .ודוה .ולאכ .,רכדה היה המודש אלא ,ונל ורוה .כ"חאו

 ונירבח יכ = ,התארהו הנורחאה  הדיעיה האב ושכע | ,םחרכ
 רככ םיליחתמ ,תיזכרמה .הגהנהה ושכע .הנותנ םריבש  ,םינמרגה
 < הוע .היהי אלש ירכ | ,אבה סרגנוקה ינפב ךרדה תא םירישכמ

 0 3 >הלועפל תוטלחהה ןתו
, 



 3: םלועה =<

 ברקב לבגומ יתלב : ןוטלש םיטלושה שואיהו היטפאה
 ונתוניתעב הלאשנ בוש וז הלאש -- % םביט המ היסורב ונרובצ
 ,עינמ .יטיליפה שואיה ןכיה דע ולגש ,אסיראב תוריחבה ילגרל
 ,ןונה ירוהי טדידנק אוצמל היה רשפא ,יא הסיראכ ריעבש רע
 , המורהל רחבנ תויהל םיכסי רשא

 :הלש תא התשע תונותעה
 םירחבנ .תויהל םייוארהו .ם רחובה
 .םמעל םיאטוח םה רשא םאטח
 לכ טעמבש העשבו .הל ואצמנ אל תובושק םינזא :והתב הלע .

 ,לאונו ןיגמ םהל דמע ,ןיחתורב אסידא ידוהי תא ונד .ונינותע
 ,תואנה | תוזרפהו תופיה  תוצילמה לכ תא לטב רשא
 ולכ ןהיסורב םירוהיל הוקת ןיא ;אסידא ידוהי ' וקרצ, : רמאל
 ,רבלב האיציה אלא ונל הראשנ אל  ,ןיצקה לכ
 .,.'קוסעל םיכירצ

 בל לע רבדו םכשה
 ,םהל  החיכוהו
 תוניתעה לש הלמע לב לבא

 תא וררוע "דאחסאוו
 ,ישאר רמאמב ומצע רמינ ותואב םש דרננתהל תמר

 רותפה איהש האיציהל הל רשפאדיא תכרעמה תעד ,יפלש ,
 . םייצראהו םינויצה לש םמולח אלא הז ןיא .םידוהיה .תלאש תא
 םג ירהש ,םירוהי ינומה םלועל  היסורב וראשי .תמאה .דצ לע

 היפורמ םיאצויה םידוהיה רפסמ
 היפורב חנומ הלאשה ןורתפש ירה ,:יעבטה יוברה רפסמ .לע הלוע
 . הל הצוחמ אלו הפוג

 םיליטמש המשאה תא ונילעמ הזב ריסהל ללכ ונתנוכ ןוא =
 לירבהל .שוש .,ריעהל .ןוכגל ונא םיאצומ בגא .ךררב "קר" ,דגילע"
 יב  ,תימלועה = תידוהיה הלאשה ןיב |

 וניא הנושארה הלאשה ןורתפ .םמצעל םהשכ היסור ידוהי תלאש
 תוצראמ תרחא ץרא םושב חנומ וניאש םשכ

 ,חנומ איה המצע היסורב םנמא הינשה הלאשה ןורתפו
 ,הזה טושפה רברה תא

 ,תונויצה 'הקוסע
 . תולגב :הנונתמו .ךלוהה ,ידוהיה =<

 ןיבו .ירוהיה םעה .תלאש

 ,היסורב :חנומ

 םעה תלאש יהוו

 ,בגא ךררב קר
 ר"ע הלאשה ףיגב אלא ,ןניקסע  תונויצה ירקע .ד"ע .הקימלופב
 .ונרובצ ברקב רבגתמה שואיה תובס

 המור .העוהי הרמב
 ונא ונימדב תובכל וחילצה בוש .הרבעה האמה 0 םינומשה

 ונבו ,תובערה הינש תא המקנה ונב תחלוש בוש
 לודג לרבה םג שי לבא .ותוא רעבל ךירצש ערה תא ואור

 ,זא .ןכ לע ייכ -- דבלב .יתומכ :ונוא לדבההו ,םיבצמה :ינש :ןיב =
 םג אלא -- ןינבה תונפ לכב הרעבה הזחא אל ,םינומשה .תונשב

 םינומשה יש לש תוערפה תורצ תא ללכ ליבקהל ןיא ןה
 קחשמ !1905 תנשב רבוטקוא ימי לש תוערפה תוהצל
 ה רתוי הברה לודג תאז לכבו . תונורחאה תמועל תונושארה
 לש | ןמשורמ = תונושארה לש
 שמח רובע רחאל ,התע קרש רמָאנ םא ,ללכ
 ,יוארכ .רכינו טלוב הויהל תוערפה ןתיא לש ןמושר ליחתמ .,רבוטקוא

 ההיחהש ,הלודגה הוקתה י"ע םשורה שלחג העש התואב
 היה .קומעו  לורג .  תונורחאה .תוערפה ןה וללהש ,תובבלה תא
 לכה .תא םלואו :.ןובלעה היה .םויאו ארונ ,באכה העש התואב

 עישוהל םעה .חכב שיש הנומאהו .,ףוסה והוש ,הוקתה ואשנ ולאכ *
 ,ושכע קרו ו תעשי ומצעל

 ימימ.תומלש םינש

 +תיאיצמהו םינש שמח רובעכ =

 רול ןוילג

 ליחתמ ,םולכ אלו ראשנ אל הוקתה ןמו ונינפל תדמוע המורעב
 ' המ ירהש ,יוארכ .רבינו טלוב תויהל םימיה םתוא לש םמושר
 == +תוערפה רכזמ ץוח םימיה םתואמ דוע ונל ראשנ

 הכפהמל ומרג הרבעה האמל םינומשה תונשב תוערפה
 וררועש הנורחאה הפיחדה ויה ןה :ידוהיה רובצה ברקב תימיגפ
 ידילי -- "םלוע םעּו, ו"ליב  ,תימואלה הלועפה תאו הבשחמה תא
 תומלוע ,הקירמא  םגו לארשי ץרא | "ולננ, זא ,םה תוערפה
 .רחא רמאמב ,תחא העשב זא ונבנ םימלש

 לארשי ץרא .אמלעב תוערפמ ץוח .םולכ ןיא --- ושכע
 העונתה .,ןתולגלו רוזחל | ךרוצ ןיא בושו ,ולגנ רבכ הקירמאו
 לע  םינומשה | תונשב הלעש ריהזמה :כוכה ותוא ,תימואלה
 םישעמה ,םיבוצקה םישעמה ,םישעמה תפוקתל העיגה ,ונומש
 ךרדה .םאתפ תוהפל ,הבורק הלואגל דוע היקה ןיא ,םידודמד
 ,הצק תא הפוצ הניא תוארה תרצק ןיעהו ,דאמ הכורא ,הכורא
 -- + תכלל חכ תוארה ירצק םהל וחקי ןיאמו

 ,יילכלכהו יטילופה  ץחלה לרג ,תופידרה ורבג הגידמבו
 םישוע אל ונא ןיאש ,הרכהה בלב העבקנ הנה הז לע ףפונו
 החישמ ןמש,  וליפא םישמשמ םניא ונימדש ,םישעמ אלו
 ונא .ןיאו .שאה .יובכל םימ אלא םישמשמ םניאש ,"םילגלגל
 תכלוה ץראה  יבשוי ברקב :העפשהל תורונצ דוע םישמשמ
 .: ךחוימה םמתיח תא םהילעפמ לע .עיבטהל .הפיאשה תנמתסמו
 רשפא יא :בוש" ,ץראה .ימע ברקב היטפאה הרבגש ןווכו ,םהל
 ,ונברקב םג רבגת אלש ריע

 ןוקתל עגינה לכב -- .ינמצע תא המרנ אנ לא -- ,יב
 ,םילעופה וננה ונא אל תולגה תוצראמ ץרא לכב .תואוצמהו םייחה
 :ונא תוכחלו ,םילעפנה ונגה ונחנאו םולעופה םה םירחא- םא יכ
 ךיתב לגה םמורתי יכ ,םה וררועתיש | ,םירחאל רימה םיכירצ
 ,ונא ונלחנל םג 0 ועיגי ןעמל םה םָמַ

 ...ונא ונשואי ,שואיה רוס והזו

 .רגינ שש

 "וה ָתְקעַצְכַה
 (ףופ)

 ,הינמרגב םירבע .םירפס ואצמנ םינש תאמ ינפל רוע
 םוש ילבו ,םש שי % ושכע וז ץראב תירבעה תורפסה איה היאו
 התרוצ והמו הנכת והמ לבא .הודהי וז י א ךימת םש היהת קפס
 ילב םידוהיו םידוהי ילב תורהי -- וז תודהי לש הפרע והמו
 "תאו רבעה תא םש םיבבחמש שי התע םג רוע % תידוהי הביבס
 הרקע לבא | ,תימינפו איה תיחמא וז הבחש שיו ,רבעה ןושל
 תרכה ךותמ אל האב איה ,המואמ לעפת אלו רלת אלו הבחה איה
 רבעל ול יואו ,תונקירה תארי ךותמ אלא ,היההו רבעה ןיבש רשקה
 אלמ הוה ךיתל רדוח אוהשכ .הוהבש תונקירה תא אלמל אבה
 אוהשכו ,םימולע-רשלו חכ אלמתמ ומצעב אוה | ,םיירוהי םייח

 תמכח, ילעב ,ומצעב ןקיר השענ .אוה תונקירה תא אלמל אב
 רבעה ןיב הציחמ םנמא ודימעה אל יברעמה םופימהמ "לארשי
 ופינכה . ,הוהה-חורל רבעה תא םג ורבעש םה לבא ,היהה ןיבו
 תאו תויכזה"תואת .תאו הירוגנפה תאו .תוללובתהה חור תא וכותל
 ףותב םירבע,ה לש "וגתרחב התא,ה תאו תימואלה .תוראפתהה
 ןויזח הנשנ היה אל םאה ,הקבולאירתכו .הנופלד ילמלאו ,"תורח

 5 ו רמונב ףיע (*



 + היצילגבו היסורב םנ הו
 ההיטח | רותב היסורב ונא םייח  תירבע יארוקו "תירבע ירבוד/

 +ימואלה  ומויק רעב םחלנו ושפנ לע דמוע םע רותב  ,תדחוומ <
 נא תוצראה-ימע תיכזב :הרמה תמאזו לע תודוהל ונא םיכירצ

 הדבוע לבא ה וניתורטמ לא  ברקתהל לכונ .הגרדהבו
 תיחת איה תירשפא םיידוהיה םיינומהה ייחל .תודוה קרש ,וז אוה
 .בל הילא םישל ונא םיכירצו ,יז איה .הדבוע --- ,תירוהיה המואה
 תונויער וזיא םשל אל םיימואל םייח םייחה | ,םינומהה אלמלא
 םינומההדשוח י"פע  ,םהייח יאנת י'פע אלא ,םיטשפומ םילאודיאו
 רתוי .הלוהנ  ןומהה לע ותעפשהש * ,ירוטלוקה = לגרהה חכו
 םוקמב = םיזכורמו םיפיפצ םייח םניאש ,םידיחי = לע = ותעפשהמ

 ,םידיחי .םנ יונק ויה אל זא יכ = ,וללה םינומהה אלמלא -- ,רחא =
 + הירופו הלודג .םתלועפ התיה אל ,ויה םג וליאו ,הלוגס יריחו <

 לש ירוטפהה םריקפת תאו םכרע תא ןיטקהל ינוצר ןיא הז
 םויקש ,שיגדהל קר יתניכ ןהמואה יריחב ,הלוגפה דוח
 םה | יתרכה .יאנת םהלש םיימואלה םייחה תורוצו םינומהה

 התיה א ל םנ :וליאו .םידיחיה *ש .תימואלה םתרוכעלו םמויקל =
 וניא תמאבש המ) תירבעהל הבחה תא תבייחמ "ןוגר'ז,ה 'תבח
 קרש םיבויחמ רשיה לכשה * םגו תוירוטסהה תורבועה הנה .,(ןכ
 תא רישכמ ,תירוהיה .תולדבתהה לש וז הרוצ  ,"ןוגר'ז,ה .םויק
 ...לעופו יח. חכ ריתב ,תירבעה לש המויק

 ףוחסל םיפאוש םה, --- ןייטשפא רמ שגרב ארוק -- לבא
 ופקתמ  .ורהטמ 0 ,תיתולגה הצבה יקמעל לגדה תא םג

 'וכו ויעבצ .ללשמ ו ץראמ | רשא וחרז הגנט  ,ינחו
 לגדה ןיאש ,ומות יפל ןייטשפא רמ אוה בשו ח .הארנכו .-- "וכ
 קיתרנב אמיחרו אליחדב ותוא םיחינמ םא יכ ,הנחמה ינפל ךלוז
 םישנה לע םירמושהו רז ןיעמ  ותוא םימילעמ ,ןוראה .ךוה לא
 קבאו ורהטמ ,הלילח .תבשי לבל ותוא םג םירמוש ףמה לע
 םיתשלפה םע ומחלנשכ : ושע ןכ אל וניתובאו . ..והסכי אל ךרדה
 ןםהינפל ךלה איה ןםתא םיהלא ןורא תוא  ,ןוראה תא וחקל
 התלג לארשי הלגשכו .וירחי ותא םא יכ ,ומחלנ ודעב 0

 לגר לש .,המחלמדלגד .לש ויעצפו ויערק ,וימחכ ;ומע הניכשה ם
 ,הרשה יכאלמל הרות הנחנ אל !ותעפיו ויפי ,ודובכ םה םה ,ימלוע
 ,ערהה רצי .ילב | תודהָי = איה וירבחו = ןייטשפא רמ לש ותודה
 החונמ לש לגדר אוה םלגד ןכלו ;ברקה ץפחו םייחה קשח :ילב
 שי ...הרית-תהמש לש לגד ,הנשב רחא םוי לש לגר ,הולשו
 ,ארנפד אמוי לש בוטה רצי ןיימשפא רמ לש תוימיאלל הל
 ,:..לוחה-ייח לשו לוחה תומי לש ערה רצי הל רסח לבא <

 :ןייטשפא רמ- לש "ותודהיל, הל רסח ירקע .רחא רבד רועו
 תוחורה לכ ינפב הרמעש וז תודהי המצע חכב הנומאה
 תורוטלוקה לכ יינפב ,תותדה לכ ינפב ,תויוצמ ןניאשו תויוצמה <

 ?הרחתמ,ה "ןונר'ז,ה ינפב קר דומעת אל ,םלועבש תונושלהו

 ינפמ הארי "הריבג,ה + רבדה אוה הומה אל םאה ...+התא
 פ"עא ,תוריחל תפאושה | ,החפשה ינפמ איה .הֶארְי !  ?החפש,ה
 הוחתשמו תערוכ איה ,ךפהל ,אלא ,התריבגב ללב תטעוב חניאש
 אל םאה ,,,תאוכ הריבנ השמשש | ,הזב .תראפתמו ' החמיעל
 תונושלה \ ז תצק ךחוגמ םג הז ןיא טאהו + רבדק | אוה "הומה
 ,ןהב קלח לכ ןיא  ,םע רותב ,וגמעלש  ,תונושלה | ,תורזה
 תוצראב  םינושה : ונמע : יקלח .ןיב קר אל תודירפמה | ,תונושלה

 ---,התבל םא ןיב ,ונבל בא ןיב ,תיבל תיב ןיב םג אלא ,תונו
 אבולא .,ןה -- ,םיסיסהל .לארשי תיב תא .תוצפנמה .תונוש
 ןיבו  הוחה .ןיבש .רשקה < תא הנקתנה א ,וירבחו ןייטשפא ר

 ,תוכזבש ןייטשפא רמ בשוח םנמאה

 םגדועו ,ןוגר'זה תוש רב ןילופו אטילב ודסוה תישארמ אוה רמוע רבב '

 ןושלה = ,תירוהיה .ןושלה | קרו = . תירבעה  ןושלהו  הרוטלוקהמ
 ןונירוזפ תוצרא לככב טעמכ וניחא תובכר יפב תרבודמה
 =-החורש ןושלה ,ונקוחצ לערבו וניתומא תועמרב הלובטה ןושלה
 הז ונהוא .הולמה ןושלה = ןונרועב--"הרועב,ו . ונגח---חנח ,ונחור
 :תווחאה  ,היחתה | ךררו  תולגה ךרד ,ונכרד לע םינשב תוגמ
 , .,ונויח .יהרצ לכב ,תלחנב  תבהלשכ ,םינשב תואמ הז הקוברהו
 -תואמ = הז .םירסנמ  הימוחנו - היתוחנאש . ,םיינחורהו  םיירמיחה
 ;"ונילביטש ו "וניזיולק,ו וניתובישי (*,"ונירדח,ו וניתב ללחב םינשב
 ,רתסנהו .הלגגה תא ,הריתה תא ורמליו ורמל הבש = ,וז ןושל
 רזחו םהיתיבשהמ תא ובשח הבש ,ויאריו 'ד תואלפנ ורפס הבש
 .םהילשמ תא ולשמו םהיתושעמ תא ורפס ,םהיתונויזח תא
 הדמבש. וז- ןושל  ;תפימה ישנאו םשה ילעב ,חורה ילודג
 "ןתירכעה ןושלה לע םג עיפשהל איה הפיסומו העיפשה העורי
 התוא תערל רשפא-יאש ,תירבע .היצח המצעב איהש וז ןושל
 יההפתתשכ וז ןושל -- ,תירבעה ןושלה תא תער ילב הירוב לע
 םע לש וינפ תא  ,וירבחו ןייטשפא רמה אבילא ,הנשת ללכתשתו
 'דימעת וז .ןושל ,"אוה לארשי םע יכ ,ערוי אל רשא דע, לארשי

 ןושלה תא .חיבשת וז ןושל ,ונלש הוהה .ןיבו רבעה יב הציחמ
 + ךחוגמ הז .ןיא םאה !'וכו 'וכו תירבעה

 םישנא. "ןוגר'ז,הב 4 םיקיזחמה הלא  ןיב שי" ! ןכ םנמא
 :תירבעה :יכ ,םיבשוחח ,הלאכ שי ;תירבעה תא םיניועה
 לש  הנברוחמ קר הנבה תחאהו וזל וז ןה תוררוצ * תירוהיהו
 = .יאנק .ןיב  םייוצמ .םהש רתוי וז הפקשה | ילעב םלוא  ,.התרבח
 אל תעבונ וז םתפקשה ,תירבעה יאנק ןיב םה םייוצמ תידוהיה
 ..תיללכה םתפקשה .ךותמ .אלא תונושלה .תחאל -.יבויחה םסחי .ךוהמ
 הניאו .  תיטפילאירטמ-תיריטפיה איהש הפקשהה | התוא ףוהמ
 .תאזה .הלמה .לש לכנומה .ןבימב "חירוטסה, איהש וא ,תירוטסיה
 רננ אלא .הילע  םיניגמ וללהש ןושלה = דגנ אל .ךירצ .םחלהל
 *,אחתרד אנדיעב ,תוריח תעשבש ,רוכזל ךירצ רועו .. וז םתפקשה
 -םילפנתמ ,ונמצע לע ן ג ה ל ירכבש שי ..ףדורל השענ ףררנהש שי
 !קמב "ןוגרז,ה תא ו ויה א ל אלמלא לבא .םירחא לע ינא
 ררצמה לכש אושב ןימאהל תירבעה יאנק ועתנ אלמלא ,וב ןיאש
 : םינוחב ןוגר'זה תא ימירחה אלמלא ,תירבעל ררוצ אוה תירוהיה תוכזב
 .' יכ ,תינוגה'זה הנכפה רננ םחלי 'דל ימ :םיברכ וזירכה אלו םועודי
 החיה .זא יכ ,התע איהשמ םיששמ  תוחפ רוע .הנכסה התיה זא
 הלש :תא השוע התיה תחא לכ ,המצעל הבר תונושלה .תחא לכ
 לוכי איהש ,םיינחורה .םיכרצה תא האלממ התיה תחא לכ
 נינושה | ונמע"יגוח לש םיינחורה .םיכרצה  תמאב יכ  .אלמל
 תחא תיכלמ ןיאו ,תידוהי תורפסל םג .תירבע תורפסל םג םיקוקז
 םיפהוש לש עגמ הז ירה ,ןה .תוענונ םג םאו ,התרבחב תעגונ
 וגר'זה : םויה לכ .םיאריקו םודמועש ןויכ לבא .םיביוא לש אלו
 .ינש :ןיא/ ,תירבעל איה .הרירי ,ןוגר'זה תילע ,ונל .ביואו רצ .אוה
 | .םישנא םיאצמנ ירה ,'וכו "וכו דחא .רתכב םישמשממ  םיכלמ
 < \"םכלמל, םה םינמאנ םאו ,רברה .אוה ןכ תמאבש םמתב םינימאמה
 + תחקלתמ ךכו ,ינשהל םיררוצ םה םישענ םהרכ לע  רחאה

\ 

 (תינוגר'זה) תאזה העונתה לש הישעמ תישארש, ,בחוב ןויטשפא רמ (*

 | 'תוא רופמלו יממעה רפסה תוב תא לארשי םעמ הקזח ריב לוזגל היהת

 ,רדחה ,רמולכ יממעה  רפסה תיבש ,ערו אל ולאכ --"ןוגר'זה לש ותושרל

 <. 'תירבע, לש רפסה יתכב אל יתמאה יממעה ירוהיה חורה תא .ונא םיאצומ התע

 .ןייטשפא .רמ *ןה בשוח ילוא = וא = ,..םוינןגר'זה  יםורדח,הב אלא = ,"תורבעב

 תירוהיה ןושלה רומל היהי ףאמל םידיתעה םיידוהיה רפסה יתבבש



 .ךל ןוילנ ₪ ם*ועה 4 2 , , <*<
 ו

 םיאלממ םה :םקלחב םיחמש "הכאלמה, לע םיחצנמהו ,המחלמה
 ,"םימחול ,ה ידיב םיקיזחמ םה ,םעה תא "םיריהזמ, םה ,םתבוח תא
 !"לנדה, תא "םיליצמ, םה

 ,"לנה,ה .אוה בולע המכו וז "הלצה, איה הבולע המכ לבא
 !וז ןיעמ "הלצה,ל ךירצה

 ינפמ ,"תורהיה, לש החכב םינימאמ ונלש "םיליצמ,ה :ןיא
 םגפת אמש ,םה םיששוח ,םירוה יב ןומא םינתונ םה ןואש
 םה םיספורטופא .,םידוהיה ,ונל הלגד רסמי םא ,"תודהי,ה
 ארבנה ;םידוהיה ינפמ התוא םה םירמוש ;תודהיל םידימעמ
 םשל, ונא םייחש שי םנמא ,.,לפת -- ארובהו םהל רקיע
 םירבד המב לבא | רצויה ןמ  הריציה הלודגש שי  ,*תבשה

 םליא ,וירמש לע אפוק אוהשכ ,רוציל לרח רצויהשכ :,םירומא >>
 ותולפש רפעמ רענתה םיתש אלו תחא אל ,ותא וחכו יח ונמע
 לכב םאו .םייחה ןיב עמשנ ,םרו לודג לוק  ,ולוקו  ,תינחורה
 ןתוא לכו  ,הרוצ שבולו :הרוצ .טשופ היה  םוכוראה וייח ימי
 ,ןימאהל ונל שי :,הרופמ  ,הירוטסה התע  ונל ישענ תורוצה
 הביטח רותב ,םע .רותב ןשבלי קר םא ,התע שבליש תורוצה םגש :
 ונל שי | ;ירוטסהה | וחורבו  ותומרבו ומלצב = הנייהת > ,תדחוימ <

 קר םא ,התע םג לארשי תויהל לדחי אל לארשי םעש ,ןימאהל , =
 ,(*ונל הרז .ןושלב אל ויתוריצי תא רוציו ויתובשחמ תא .בושחי
 םינעוט  ,תודהיה .הילע עובט | וחורו :ומתוחש | ,וזב = םא יב
 ,םידוהיה ,ונא םג ןיא םאה לבא ;איה תירוטפה ,היספורטופא
 ךותב קר תירבעה. הירוטפהה איה היח תמאב םאה + םיירוטפה
 קדצה היה ול זונלש רפסה יתב ךותב אלו םירפסהיתב
 הבותכ, ,איהשכ אלא תודהי הניא -- תודהיהש ,ןייטשפא רמ תא
 ןמ איצוהל היה ךירצ זא יכ ,"תירבעב תחתפתמו תנבומו
 תא םג םא יכ ,תוידוהוזו םישנה תא קר אל ילארשיה ללכה

 רבכ .םהל | תנבומ | תודהיה ןיא ירהש ,םיידוהיה םירבגה בור
 ,םילקבש לקה וליפאו ,ידוהיו  ידוהי .לכ .תמאב לבא ,תירבעב =

 ןורכז ינבא .םלכ -- (!"ולופא,ה תא יל אנ וחלסי) םישנה וליפאו
 םעה חור --- יב חור רשא שיא לכ .ילארשיה רבעהל םה םייח = =

 ,השרשמ .קתנתו הרוקממ קחרתת תורהיהש בושחל ונל ןיאו  ,וב
 תושרל רפמת יאלא ,רפסה-ןושלבו רפסב המותח ראשת אל םא
 רבעהל .גארל ונל  ןיא  ,םידוהיה תושרל | ,הישרוי -- הירצוו =

 .ימואל הוה ונל היהי קר םא ,הילאמ אובח ותעפשה ,יטואלה = -
 ,ריתעה לע  עיפשמו רבעה ןמ עפשומ הוה . ,ימואל הוהו =
 קר | ,זובבו  ןומא-יאב  וילא .סחיתהל .לדחנשכ קר \ ונל חיה

 ,ול ןימאנש ,הצור ןייטשפא ןמלו .רמ- ,ותופילו וללכשל ליחתנשכ <
 אל ול ,רברה היה אלפנ תמאב לבא .,"ןוגר'ז,הל זב וגיא אוהש

 ראתל ךירצש םוקמב, קר ותא וחכש :,"יזנכשא טקילאיר,ל 'זב היה <
 ןואשו תוחתפההל יואר- וניאש = ,"טקילאור,ל "*,'וכו שפרה תא
 הבולע הירבל זובל ילבל רשפא ךיא ..,"דחוימ דובכ וב גוהנל

 (ןוגר'זהב) = וב .שמתשהל, רשפא ךיא : תחא הלאש דועו .+וזכ <
 םא ,"םייח תוחראו .רסומו תער ןומהה תא תורוהל ץפח ילכבכ
 תא, ,ןייטשפא רמ לש תמכוחמה ותצע ייפ לע ,ול שידקנ אל |

 רמ אוה בשוח םנמאה +"תימואלה הבשחמה תאו םעה תונורשכ
 ,ירמגל םירתוימ םינינע םה תימואל הבשחמו תינורשכש .,ןייטשפא .

 םנמאה %"םייח תוחראו 'רסומו תעד .ןומהה תא תורוהל, םיאבשב =
 תא תחקלו .אובל לכוי קושה ןמ שיא לבו ,"ןומה,ה וה רקפה

 +ןומההל ךרד הרומ לש .הרטעה |
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 לכ תנכוסמ הרזה  ןושלה התיה אל הזב אצויכו תידרפסה הפוקתב (* |"

 הציחמהשכ התע םלוא .הלת לע וא היונב התיה תדה .תמוח ןוידעש ינפמ ,ךכ

 2 2 שי הצלפסא ךולקרטל | רודוור

 < איה .הרזה ו התע ל תרטוע  תותורבחה םג העורי הדמבו | .תותרה |

 ; בוטה ןיימשפא רמ לש הבוטה ותצע םוקתש ,חיננ לבא

 םתבשחמו םהיתינורשכ תא "ןומה,הל  ושידקי = אל וירבחו אוה
 ,"םייח .תוחראו רפומו תעד, קר ותוא ורוי וירבחו אוה ;תימואלה
 ,ןורשכ לעב שיא יברקמ םיקה "ןימהה,ו ,הרקמה הרק הנה לבא
 + תושעל ול המ -- הרישדתרה ושפנו ,והמעפת םיהלא חורש
 ונורשכ תא שידקהלו ,אב "ןומה,ה ןמ יכ ,בותכל עדי .אל .תירבע
 וידימלת = ,ויכירדמו וירומ :וילע ווצ ןכ :יכ = ,לכוי אל  *ןוגר'ו,ל
 ,ןידה רמוח תא ןייטשפא רמ קיתמי ילוא .,,ןייטשפא רמ לש
 ,זא לבא + תיניגר'ז ...םג ,ןו רש כ ב בותכל ריהי קח דה תעשבו
 -ןומהש ,ונל .ברעי הז ימ .יכ ,"הנכס,ה .ינפל םירעשה וחתפנ רבכ
 ול ןיא ...ףופ .רברל ןיא ןכ םאו  ,תונורשכ דע םיקו אל םעה
 הצפהה תא םג ינילע ריסאל אלא תרחא הצע ןיימשפא רמל אפיא
 ,עודיכ ,"תערו .רוא יוק, .יכ  ,ןוגר'זה תרזעב "תערו רוא יוק, לש
 !"ןוגרז,הל םיליעומ . ,...תינורשכהו ,  תונורשכהל םיליעומ

 אלו. וז הביאכמ הלאשב שאר תולק גוהנל הצור יניא לבא
 ,יתוקת .תא קר עיבא .. רבדבש :ךחוגמה .רצה תא רוע טילבא
 :,ונמעל .אוה ער "ןוגר'ז,ה םאש  ;ףוס"ףוס :יניבי םירבעה יבוטש
 * ולעבש ,תיפוסא ןושל  ריתב :,ןוגר'ז .רותכ | קר אוה ער הנה
 . רפמיש .ןויכמ. לבא ,הנממ .םיקחרתמ תימואלה הבשחמהו תונורשכה
 "הנכס וב ןיא בוש ,תימואלה הבשחמהו הריציה *ןוגר'ז,ה .תושרל

 .ה .א

 הצור :רמאת לא ,ויתונורסח ריתסהל למע םדא- היאר םא
 אלא ןכ השוע וניאש םימעפ ,אוהש מ ה לועמ הארנ אהיש הז
 רחא לכ שיגרומ .אוהש מ ,עורנ הארנ אהי אלש ליבשב
 ,רהכ -- ורבחבשו ,הרעשכ םדאל המדנ וכש םומש | ,ומצעב
 !  .רהכ םירחא הוארי אלש ,ולש הרעש ריתסהל אוה הצורו

 'ב

 :ךל שחול אוה ,וילע רכנתמ התאש ערה רצי האורשכ
 התא ריתע + יתמיא ,ושבע אל םאו ,תרבוע רשוכה תעש ,האר,
 ןיאו ."וב .תזחא אלו ךריל אבש הרקמ לע ךימי .לכ טרחתהל
 םיבורמ המכו הז שחל לש יחכ לודנ המכ ,םישיגרמ םרא ינב
 ."השעת לאו בש, לע הטרחה תארימ קר םישענש םישעמה

 יה

 אונשל אוה לוכי לבא ,ועבטמ םויחה תא בהוא אירב םרא
 תא יתאנש, :רמוא םדאשכו .ותבוטב אלש ול העוטנה ,וז הבהא
 ויפ ןיאש וב דושחת לא ,ומצע תיממ וניא כ'פעאו ,"םייחה
 תב ה א ל ותאנשש ינפמ ,העימ אלא וניאש רשפא . םיוש ובלו
 אצטתו קורבו אצ .םמצע םייחה תאנשב ול הפלחתנ םייהה

 "תא אוה אנושש םרא  המדמ :האנש ינימ הברהב וז  תועמ
 : .רבד ותואל ותב הא תא אלא תמאב אנוש וניאו ,רבדה

 א

 0 0 וה

 : , ללב היי 'אל ,הוראב .דלוי .יכ םדא,
 . : ,םירוחוה ,רנא ו .תנתשמ | 0 היח | המכו

 :רמיא .ילגנא לשמ
 "סוסל הז



 .ה

 רבדהו :,"ןויסנה לעבכ םכח ןיא, :םירמוא ויה םינושארה 1
 ימ היה םינורחאה ןיב לבא .יםינקזה, ינפל םיאיבמ ויה השק
 םינתשמ םדאה ייחש יפל .ללכ תואיצמב ןויסנ לעב ןיא :רמא

 תחא הפיקתב הנקנה ןויסנה ןיאו ,הפוקתל הפוקתמ םתנוכתב |
 ןיקוהשכ ,םנמאו ,הירחאלש הפוקתב םייחה . ךרד תורוהל לוו
 ,ותוא םיבבופה ,םישדחה םייחה ךותב רמוע אוה ירה ,םהא-

 הפחמ יתב םירסימ הזה ןמזב םאו ,רלונש ןטקכ ןויסנירסוחמ
 רפס ית" םג םידסימ ויהי אובל דיתקעלש רשפא  :םינקול
 הארנ וב לכהש ,םהל רז םלועב םייח תוחרא םדמלל .םינקול
 . *ךופה, םהל

 ה
 לכ םונאש ימ לש וירוסי םישק המכ ,תוירבה ועדי ולא <
 -- ,ותונטקב לודג .תוארתהל ליבשב ,"הפנתהל,ו "חתמתהל, וימו

 אלא , ותמלוה הניאש הרטעל הכוש םראב םיאנקמ ויה
 הצר אלש ,הז ינעל ול התלע המ ,ואר, :םימחרב םירמוא ויה

 ."ומוקמ תא ריכהל

2 
 ץרפתהל המוצע הקושת והפקתתש שי ולשו טקש בל םג-

 וזכ ררמדתעשבו ,וב רוצע אוהש יתרבחה בולכה ךותמ העשל
 לכ תא ,ימש רובכ תא ,ומצע תא הנכסב דימעהל םראה לולע

 ןיעממ תחא המיגל ליכשב לכה -- וייח ימי ךשמב .למעש :ולמ
 םדא ינב םיאורו ,ישפחה בלה ךותמ עבונה םייעבטה םיוחה
 םיטילחמו %"וז תוטשל האר המ ,איה חקפש ינולפ, :םוהמתו |

 חור וב הפנכנ ןכ םא אלא הריבע רבוע םדא ןיא, :םירמואו
 .תררקתמ םתעדו .-- ,"ףוטש

 ; : ח
 !הז תא הז םיאורש םימדמו--הכשחב םדא ינב םיכלהתמ יב
 ותרוצב םירחאל הארנ וניא אוהש ,עלוי ומצעל דחא לכ .
 אוהש ומכ םואתפ והואר ילמלא ,וילא םיבורקה וליפאו  ,תיתמאה :

: 
 לכ ןימאמ כ'פעאו .ןוהמת בורמ םהירוחאל םיעתרנ ויה ,תמאב
 אוה םונאו -- .םביטב ריכמו םירחאה תא האו ר או הש ,רחא

 ותודידב תרכה ךותמ יתערמ אצי אלש ליבשב ,ךכ ןימאהל םדאה =
 . תורתסנו תורז .תוירב ןיב ,םלועב תטלחומה |

 ,ּמ
 םיכלוה אלא ,תומ ל םיכלוה ונא ןיא, :רמא א קיניפ

 לש השיגפה תחמשכ בצע אלמ ןויזח ךל ןיאו ,"םוו םוי םיתמו
 תחא לכ תשקכמ ,םיבר םימי תודרפנ .ויהש תובורק תושפנ יתש
 לכ .היעוגעג התיהש ,םינפלמ הביבחה הנומתה תא התרבחב
 ,המוד  הניאו המוד ,היחתת תרחא האצומו -- ,םימיה  םתוא
 , הלוגמה החמשה ןמ רתופמה רעצה לודגו ,תחאכ הרוו הבורק

/ 
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, 
 . ו

 הקיצמשכ - חו אלו --- הלוחה 8 רצ לע דצמ

 ,"ללכה, ךותב  ומצע דבאמו -- םייקו .לודג .יוצמב עלבהל ףאוש
 ירבאב  העלבנש ,תישיאה ותרוצ תדיבא ול  הקיצמ  בוששכו
 םיב הפט אלו * ,ומצעל לוח רופרג תויהל ףאוש אוה --- ,ללכה
 םא, -- תחא הפוקת :אירוטסיהה לגלג .הלילח 9 ךכו ..לודגה

 המ ,ימצעל ינאשכ, -- תחא הפוקתו "+יל ימ  ,יל ינא ןיא
 -- ?ונא

4 
 , ןופלנצק קחצי

 ב םֶהָרְבַא
 .תחא הכרעמב הידמוק

 .(ךשמה)

 המכ ,יוה %גרב ,ךל היהי יד אמש (הטמה ןמ) :ןמציו

 תיעיברה הנורחאה הרושה לע אנ-ירזח ,היח !בבגמ התא םירבד

 : % יל המורמכ

 "< ."תווצקה לכב םה םיחקלתמ, (רפסה לעמ תרווח) :הוח

 לככב םה םיחקלתמ ...!ןה  (בכוש ודועשכ) :ןמציו

 !תווצקה
 +ךכ אל המלו :גרב
 .,ותאפ קרו ,הברעמ עקוש שמשהש םושמ : ןמציו

 < ברעמה לש "הצקה, ..,אחהֶאח ,אקוד הצור התאש ומכ--וא ,ופנכ

 + תנב ! חקלתמ
 המב . + ,םילתכה יבג לע ,ןמציו ,רבכ םפטמ ךנה :גרב

 הצור התאש ומכ ,םימשה תופנכ וא ית א 5 ךל  תויוצרו זוופי

 1תווצ קמ ןה תופי המב ,אקור
 "1 תווצק !תווצק ! תווצק ויהי ירידל (רבכ וגותמ) :ןמציו

 . : ?הַא ה םלוכ אלש אלא

 : " ,,תמא ,.,םלוכ אל | ,םלוכ אל (יאשחב םיכסמ) :ץיש פיל

 ,ךכ םא (סנואמ לק קוחצ ךותמ , ץישפיל לא רתוי הנופ) : ג רב

 + .. תוילטנמיטנסב תצק ינדשחל םילוכי םתא
 ל 1 המ (ויניע תא וילע שמול) :ןמציו

 < ינירה | ,שחכמ | ינניא  (בל ךומ ךותס הדומ ,ןמצול) :ג רב

 ... ילטנמיטנס
 . 6 !התא ןר קש (שפנ טאשב ,הטמה לעמ םק) :ןמציו

 .חפוטו .הקילחמ ,ולשב הוח די תא לטונ אוה ,הפרו ךלה ךלוה וסעכ ,הוח לא

 / ,(טאל טאל הילע

 : : (הלק הקספה)

 : (הטסה לא ותכל ךרדב ומצעל רבדמ , ןחלושה לעמ םק) :ץ יש פי ל

 הטמה יבג לע ןדקופא בבוש) ..,הצק םזוגמ ,םזוגמ -- "תווצקה לכב,

 0 + (םימדוקה םינשב

 4 ןגרב - ךריש תא תלבקמ ינא ןיא (לק קוחשב) :המיסט

 : ...יל שידקת רחא ריש
 דסומלוב, תא ןאכ םימירחמ , הֶא (ונובלע לע הסכמ) :גר ב

 !ילש "ביבאה
 !ףיוזמ אוהש םושמ (גרבל ושאר תא הנפמ) :ןמציו

 : - 5% ךליבשב רחא ריש יל היהי אל ,המימ ,אל :גרב
 1 עודמ (יניכבב לוקכ) :המיט
 8% 7 םיביטומה ןמ רחא והזש םושמ (תולדגב) גרב

 0 ,,ילש .םינווצמ

 ,35 רמונ םלועה ןיע (*
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 םימש הו, (הוח לא שחלב ,לק ינוריא קותש ךותמ) :ןמציו

 ,..'תווצקה לכב םה םיחקלתמ ,חדקאה ומכ
 + תווצקה לפב (שחלבו תוניצרב) :הוח
 (אוה ויתושגר וב םיססות םיליחתמשכ .הנתשמ ולש ןוטה) :ןמציו

 -- לומתא + ירכות אל םאה
 %-- הדשב :הוח
 -- הללצ שמשה :ןמציו
 ...ברעמ יתאפב :הוח
 -- וחקלתה שא תונושלו :ןמציו
 ...ברעמ יתאפב :הוח
 -- חרזמה ינפו ..,ברעמ יתאפב :ןמציו
 ,..םיילולפאו םיהכ ,םיהכ ויה (וילא תצחלנו תתתור) :הרוח

 +. .ויתונולחב קפד הלילה :יל המודמכ
 ,,.!הלילה | (תצק רעוו לוקבו שרח ,הריב הקשנ) :ןמציו

 הזמ רבעמ ,םד תקרויו תססוג שמש ינפ ותועתה הומ רכעמ
 לחז--הזמ רבעמו ,היתושארמל ולעה הטשנ-תורנ ,שמש העוג.
 -- הלילה לחז

 (הממד)

 רמול הצור ,הטמה לע ןדקרפא בכושה ץישפיל לא תשגנ) :המי ט

 --ץישפיל (הטמה לצא וילע הערוכו , השיחלב המ-רבד ול

 !המיט ,הא  (ועלצ לע .ךפהתמו הב שיגומ) :ץיש פי ל

 %אוה הפי גרב לש וריש ,התא יל .אנזרמא :המימ
 ...!רחא ריש ךל ישקב ...המימ ,אל ,אל :ץישפיל ,
 ? התא יל בתכת אמש :המיט .

 %יכנא :ץישפיל -
 םיריש רוע תבתכ אל :המיט
 ,אל :ץיש פיל
 .םעפה אנההפסנ :המט

 והומכ תועטל דוע לוכי ינא םג 1"ה ינרמשי :ץישפיל /
 ,הרצ לע הרצ ףיסוהלו

 ,י .רבד ןיא--העטת םג םאו ,בוהכ ,בותכ :המיט

 ירכז לבא (ודגב םיכמ ןורפעו רינ תספ איצומ) :ץישפיל

 ..(בתוב ליחתמ אוה) !ינ תשקב ,רבדב תיארחא תאש ,המיט ,ךל
 +רבכ בתוכ ךנה ,.,תיארחא ינא ,ינא :המיט

 אלא -- בתוכ ינירה (המיט יפלכ ושאר תא םירט) :ץיש פי ל
 ..,םיזורחב לוכי יניא ,םיזורח ילב :שארמ ךמע הנחמ ינאש
 ..(האלה בתוב)

 .,,בותכ ,בותכ לבא- --יל איה תחא :המיט

 (הקספה)

 ילבמ וילע בשי רשא רדחה יתכריב ואפכ לעמ םאתפ םק) :נרב

 ! םיטפילאיר .! םיטסילאיר ,חֶא (ןמוה ותוא לכ וב ושיגרהש = /

 .(םהיתומוקממ תצק םילהבנ םימק ץיישפיל רבלט םלוב)

 םוילאירה תא יב ולתת אל ,םכלמע לכ אוה אושל :גרב |
 תא םתא םנ וחקת ףופ-ףוסש ,ינא ןימאמ ...םכלש .שביהו רקה |
 לע והולעת ,ץחרמההיתב לא רבכ שביתנש םכלש אטאטמה * 

 אוח .רכינ ,,,אקיטסימ לש .חיר םש חיריש ידכ הנוילעה אטוירה
 עוריכ לפרק םע. ןיכסה אל ,ידמ רתוי  אוה ריהב םכחומש
 אטוידה לעמ ולש אנַונ-אנמ תא  קנילרטמ דירוה םכל
 , ץחרמה-תיב לש הנוילעה

 +הוח ,רבכ ךלנ אמש :ןמציו
 י..ךלנ ,ךלנ .(הבל: ירוחוהב העוקש תבשוי) :הוח

 % אקוד יריש תא וארקתש םכמ שקב ימ--תינשהו :גרב ,
 תא .וארק ,וארק ילש הזורפה .תא  ..,הזורפ בחוכ ינא םבליבשב = =

 גר ב תא ואצמת םש  ,ילש "םייחה .ןמ תונומתה, תא ,ירופס
 4 ו 2 ? \ .

 + ךימימ

2 0 

 % 1 | - + לד + 7

 .רל ןוילג

 ,.! ירישב והושקבת לא ,םכמ אתוטמב ,אלא ,טסילאירה
 %ונא םיכלוה ,המ יכו (הוחל) :ןמציו
 ...םיכלוה ונא ,םיכלוה ונא :הוח
 ישפח ,יריש ב .ינא ישפח ! טסיכרנא יננה--ירישב :ג רב

 המ השועו -- ינא ישפח !יבקעב ןיד לכ ינא שד ,קח לכמ
 -- ץפח יבלש

 בג לע ורטנס תא ךמות אוהשכ ,גרבל וינפ תא הנפמ) ןמציו

 + ונייהד (אפכה

 !ץפח יבלש המ השוע ינא :גרב
 +םילתכה יבג לע ספטמ ךנה --רמולכ :ןמציו
 הפי ,רבדה תמא ןכא ,ןכא | (הלא ויובדל רוועתמ) :גרב

 תייה ךכ םנמא !'"םילתכה יבג לע ספטמ ינירה, !םעפה תרמא
 (תונשקעב) ...ךכ יל .רמול תייה ךירצ ךיפָא יפ לע ,יל רמול ךירצ
 "! תווצקה לכב םה םיחקלתמ ,חדקאה ומכ םימשה,

 | . (וינזא תא םטואו וגטמ וינפ תא וגו ךותמ בסמ) ןמציו

 אקוד ! ! תווצקה לכב (ןטציו ירוחאמ רמוע אוהשכ) :גרב

 = ..ףועל ול חינמ ינא ויפנכ תא ינוימד שרפ םא "..,! תווצקה לכב,
 < שו םא ץוצינ ..!הבגו ףוע ,ינוימד ךל הבגו ףוע (לוק תמרהב)
 < אל  ךיניע ;םהיתווצק לכב םימשה תא יצוצינב תיצאו -- יל
 ,םאבצ לכו םימשה וחקלתה יליבשב קר ,שאה תא הניארת
 - .זרתוי אלו ברעמה קר :ןעוט התא ! היצנימוליאה לכ איה ילשב
 הצור יניאו עדוי יניא ימצעל ינאשכ אלא !הזב ךל םיכסמ ינא
 לכ תא האור ינא דחא הצקב ..,םימשה תופנכ ע בר א מ תערל
 ,ןופצ :םלוכ תא וברקב ליכמ אוה ירה -- ברעמה ..,! תווצקה
 םוד -- ווכ תולעפתה לש העשב ינאצומ התאשכו ..,חרזמ ,םורד
 "  תופצלו תוטשל ךירצ ינא ןיא .,.םודו ךילענ לש | קיאאוורפ ,הוה
 ,הל 5 א ה םימשה תיצחמ תא תוארל ךירצ ינא ןיא ;ירוחאל
 ,,.ילש היזוליאה הא ,יאלפ"ןויזח תא ןמציו תיחשת לא .,,ךומכ

 !רחא ריש ,המיט ,ךל שידקי רחא ריש :ןמציו
 "= ,אלפ-רויצ ילוחכמ תחתמ יתאצוה םא (האלה רכדמ) :גרב

 = ,ןמציו ,ערקת המל ,תומדא לע הומכ דוע תיאר אלש הנומת
 .םימידאמשכ ,ןפוא לכב רתוי םימשה םיפי ירה (ןנחתטכ) % רבה תא
 ..,ומצע ברעמה קר אלו םהיתוצק לכ

 !רחא ריש ,המיט ,רחא ריש ;ןמציו
 -- יתנמוה רבכ :המיט
 -- הנימזה (ודיב ףרפרמ רינהשכ הטמה לעמ ץפוק) + ץישפיל

 !םלשנ רבכו .(ודיבש ןוולגה לע הארמ)
 + תמאב > (וילא תוהממ) :המיט

 רח ,הז ירישב הרקמב לפנ רחא זורח םג :ץיש פיל
 !יתללפ אל יכנאו
 !+ונ (הנימאמ הניאו תלעפתט) :המימ

 תא אוצומ) ןבל .יבג לע רוחש ךל האראו הבה :ץיש פיל

 !העיקש ה איל פ (ורישב וורחה

 והנושארה םעפב ומכ הילע ערתשמו אב ,היונפ ותטמש האור) ג רב

 , יי.העיקש-האילפ (געל תצקכ ,ויתפש ןיב ןנסמ

 +ץישפיל ,התא םנ :ןמציו
 < ,הרובכל (המיט לע הארט  ,ןמציו .ינפל לצנתמ) :ץיש פיל

 -- יתבתכו ינתשקב ..,ןמציו
 !היבו הינמ :ןמציו

 ןהטמה יבג לע :המיט
 .הפא םג  ,גרב .(הינורואכ) .. ,םישנא אלמ .תיבבו :הוח

 + ךכ .בותכל גהונ
 . ,אל\ (שבו לוקב ותטממ) : ג ר ם

 ,שממ
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 -הָתָרְמ ּתְצ .תָקָנוח-ַתִאְ ,המהרבר ול תרפסמ איה ,תחא תיווב ןמציו םע תשחלתמ) הוח

 ה ּומש , +(ךחוגמ
 .(םיעגרל קחוש) ןמציו

 בורק ,רצה לא ותוא הכילומו ,ועורזב ץישפיל תא תוחוא) :המי מ ,

 ,..יל והארק ,ץישפיל ,יל והארק  (ותוא תשקבמו הניצסנואה לא
 .(הקשונו המיט לש החצמ לא תצק ןחוג ץיישפיל ,הקספה) : (ןוילגה לעמ ארוק) ץ יש פ יל

 :הֶאְיִלַרַה לע מ
 ,המחה הָלְלֶצ בֶָרעְמְב אל

 ./הָעיִקַשַה תֶא הָאור ינא חְרֶזִמּב

 + (רוחא םידחא םידעצ הגופנ) המי מ ..המסטל
1 

 (הוח יפמ עמש רשא לכמ  ,קוחצב ץרופ ,ותווב) :ןמציו ו

 ,ץישפיל ,יתחכשש טעמכ / (ץיישפילל הנופו רכז) ! אקוד  תיטנולא .םיה תַאְפְּב רֶנ יִכְנָא
 ! התא ךידי ישעמ תא יל אנ הארה ןחַרְזִמ תַאְּפְּב הָמָטְו
 (חמיט יפ תא לאושו וירוחאל ןוילגה םע וירי תא םש) : ץ יש פי ל ,םיח .תֶאּפְל .אנדיאב
 לכ
 +ול האראה - יה תפל

 | + הָלועָה תאו איה יִמ 0 !אל :המיט : : ,
 + עודמ (המוטל) :ןמציו

 'הניא נאו ;תערגמ וב אוצמל לכו ןמציו רמ :המיט ו
 +ץישפיל ,ול הארת לא ...רקיע לכ הזב הצפה !הָמְמ
 / ג ל לד ול ארוקו ץישפיל ידימ רישה תא םירבד ילב איצומ םציו !תָרְוִמַה-תַּב ,האּב ,הֶאַּב תא

 ,(ומצעל : !הַמּוד רֶבָדַה הָמְלּו

 (איה םג ךושה תא תרקוס הליחתמ ,ןמצוו לא תשגנ) :הוה הָרְוַמַה ןמ הלוע המחל אל םָא

 ו 0 !בֶרַעַמַה לֶא
 , הצר אל אוה :רמולכ ,המיט ינפל הנושארב קדטצמ) | י ש פיי ל ל

 : .(ונוצר תורמל ודימ רישה תא איצוה ומצעב הזש אלא ול תואההל %הַלועָה תאו איָה יִמ

 "תא םיפדהל רמוא התא (םיתפש-ןיחב ותוא תלאוש) :ה מ יט :תאז איה יִמ
 : ? הז ךריש = הָתָנ בחו ןרק

 !יתער לע הלע אל (ויפתכב עינמ) :ץיש פיל .
 . ל + ונבחכת ילש םובלאבול :המיט | י - 7

 ! המיט ,תלכת ףד לע---,ירמגל רחא ןינע והז :ץישפיל לפנ לפנ הו לע רק
 : % ךמובלאב תלכת יפד םנשי ...ברעמה לע
 אוהו , הדות תואל הרי תא ול הטישומ איה) .,,שיו שי :ה מי ם ,יננ ברעמה ל

 ק + (ולש ךותב הצחול 0 6
 / 5 (אבי ףוס) :.יבֶרעמה ה

 ,חַרמַה-תּב .יִאָשַחְּב ךָל יִּבַל הָלְּ
 , | ני 5
 0 : 6 .ייהָמָּכ ,הָמָּכ יִרָשְבּו

 : = ל אַ .ךמשב ףל ארק
 ,רלפנרב ןועמש ר"ד = יִתָלַפִא .תַנָּפַמ

 /ףרףכ יל יִבָה וא ילא תאָּב םִאְ ! 0 5 ₪
 5 ף' זמ ה 0 תה ה 1 ְ % - 17 5

 . בֶרָעַמְּב תיעָדמִַה תורפפז ,ָךָשארְּב לא יִחָש .אָעָמְ
 גי יאָעְמְק .אעמק

 / ש 2 .(ףוס)
 ב . םעברי  ימיב  תילארשיה האובנב לחה השרח הפוקת ו אָנְדיאְר
 ,לארשיב וירחא ומקש םיאיבנה .(* םומע איבנה םע שאוי ךַתְצַמְּב עגונ אּוהש טעְמַּכ יּפ
 .הירוטסחבו תילארשיה הירוטסיהב ועבקנ םהישעמו םהירבד קרו גיִאְר ,יִאְר
 , לבא ,םדוקמ םיאיבנה לע םיסחיתמ םה םמ ש ב קר ,תישונאה ..יתָפַש לפ הֶרַעַור הקישנה

 - מ תמדוקה האוכנה תכשמה םהב ןיאש קר אל םתנוכתב /ּ .
 ' םידמוע םהש אלא .(הרוצה יונשב םעו םע לכב האצמנש האובנה = הָמָט
 םיאיכנה לש םשררמ תיבל ,םימדוקה םיאיכנל רוגנה תילכתב ,תא תכלוה ,יִמָעָמ תא .תכלוה
 .תא םועטמ סומע איבנה הנה ה ינב,ל  ,ןשיה ןבימב ...51ל יאשָה אלו
 . רמולכ) איבנ-ןב אלו יכנא איבנ אל :ורמאב תאזה הרבועה | יעּוגנדתב הֶקַהלק- הקו י - ורוא אי ., 0 ] יש -
 "ץראב רשא עוקת ריעמ היה  איבנה ..,יכנא (םיאיבנה ינבמ יו 0 -
 " ףשא לא תיבב ותאוכנ ימיב יח הארנה יפכ לבא ,הדוהי ו
 נהָבְכע / , ! ינְתְרַבע
 אלו אוח ומשב קר ארקנ סומע םג יכ ןהדבועה תא םיעטהל יואר (* 0% 0 : , 2 .:.תֶא :תָבְלוה .יִמְעִמ תא תֶכלּוה

 : אופנה ל דוע ונאצמש המ ,ןיבא םשב 7 / 0%



 יכ ,ינא בשוח .םירפאל היה ופוחי רקיעו םירפאב
 הבצמב הרוהיל המדק םירפא ץראש ,אוה הזל תירקיעה הבסה
 ונא תחא םעפ קר ,התוברתב התוחא לע התלעו ירוטלוקה
 ,ןויצל .וריבח תא , ,גתדלומ סוחי תא איבנה ירבדב םיאצומ
 יצילמה | רויצב | אובל ריתעה יהלאה שנועה תא המרש המב
 תעד יפל) "ולוק ןתי םילשורימו גאשי ןויצמ 'ה, :הוה
 .(רפסה ףוגמ  םינושארה תוארקמה ינש ןיא םירקוחה ןמ המכ
 םירפא לע הדוהיל ןורתיו הלעמ םוש פחי אל יכ ןכתי הז :תלוז
 ןורתיה . ןינע) הז גשומ יכ  ,רבוס ינא ,.וירחא םיאיבנה .בורכ
 יכ .ונא .םיאצומ ,ךפהל ., םירחואמ תורודב שרחתנ (הדוהי לש
 הרצקב ריכומ .אוה .ירהש  ,רקיעה םירפא היה הזה איבנה יניעב
 ,(םייקיניפ רו צ (םיתשלפ) הו ע ,(םרא) קש מד םימעה תא
 ירחאו ,(רוצקב לכה) הדוהי ,באומ ,ןומע ינב ,םודא
 ,הז םעל ותחכותב ךיראמו (םירפאל לא ר שי ל הנופ אוה ןב

 תא ותחכותב ףיקמ איבנה ,הרורב הטיש שי הז רדסלו
 ךכ .רחאו ,עזגב  רתוי  םיקוחר םימעב ליחתמ ,לארשי | ינכש
 ןומע ינב ,םודא : לארשיל םיחא םיטבשו  םימעב רבדמ אוה
 םייסמו ,לארשיל בורק רתויה הדוהי תא חיכומ אוה ףופב .'באומו
 .ומצע לארשיל ותחכות תא

 בור םה ויה זאש ,םירפא ינבל ותחכותב רקיעב קסוע .איבנה
 דועיל זמר וירבדב ןיא .ירבעה םעה לש ןינמ בורו ןינב
 לע .הבולמה הריתע יכ ,וירחא ויהש םיאיכנה גשומב יחישמ
 ובהאו ער ואנש :רמוא אוה לבא ,דוד תיבל רוזחל לארשי לכ
 תיי ר א ש תואבצ יהלא 'ה ןנחי ילוא--טפשמ רעשב וגיצהו בוט
 וננוא ןאכ רומאה "ףסוי תיראש, ןינעו .וט ,ה סומע) .ףסוי
 רמע םהה םימיב ירהש  ,ונממ .ראשנש" המ  ;ףסוי  תטילפ ןבומב
 תכלממ-ףפוי ערז ןבומב אלא ; דאמ יוצר בצמבו ותלודגב ףסוו
 אורקלמ רל קניוו תא ענמ הז ,6) ,ד"י 'ב לאומש ןייע) םירפא |

 ורפפכיטילופ רוסר פ לש ןבומב "ינירמ חילש, םשב םומעל
 וילע ונלגל רשאכו ,(95 רומעו 91 דומע איח לארשי תורלוה

 :(88 דומע !(טוופוסת\שסה0110016 ורפסב) ןעט תאז ותאצמה לע
 םעטמ תיטומילפיד תוחילש לעבל םומע תא השע מ,
 ,םילמ לש םומלופ קר אוה הז לכ-לבא '% תירושאה הכלממה
 (911 רומע ג'ח טלומליה ץבוקב תיללכה הירוטסהב) רחא םוקמב
 אבנ .יכ רמוא בותכה) ז ח א תלשממ ימיב :תוטישפב .בתוכ .אוה
 םירפאב םומע איבנה לעפ (הרוהי ךלמ היזוע ימיב קר .םומע
 רחאתהל ןופצה-יטבש תובל תא בסהל הסנ יכ ,זחא ךלמה תבוטל
 תא ומירה םעפה דוע .רוד תיבל הדוהי תכלממ םע שרחמ
 גיניק ה יתש תא דחאל .ירכ הקיטילופה .סנ לע .תודהיה
 רקוחח לש ותו ל ק תא םיעטה אל לבא %ול הו ןינמ :קר לאוש
 םיירוטסהה תורוקמהב ןייעל ללכ חרט אל ךיא  ,הזב .יעדמה
 םעברי . לש .ינמזב ויה םירפאב םומע איבנה תלועפ ימי הנה
 אבנל והחלשו םשמ ושרג לא תיב ןהכ היצמאו ,שאוי ןב
 (היזוע) הירזועל חל תנשב םעברי תמ יכ .איה עודיו .הדוהיב
 בשו .יכ ,ארבועה תא ןובשחב איכנ םא וליפאו  ,הדוהי ךלמ
 הרוהיב זחא ךלמ ןפוא לכב הנה ,תישפחה תיבב הירוע .ךלמה
 .םעברָי תומ .ירחא הבורמ .ןמו  ,והילמר ןב חקפל זיו  תנשב
 חלש .יב ,רפופיש המ קר %ז היודב הרעשהל שי דופי הויאו
 אל לארשי תיב ברקב םומע ךילע רשק, : םעבריל ריגהל היצמא
 סומע ךילע רשק, הצילמהו ,'"וירבד לכ תא ליכהל ץראה לכות
 *ינירמ רשק, ןאכ היה .יכ  ,בושחל והעטה .ילארשי תיב .ברקב
 םירבדה םיראובמ אלה לבא ."זח א לש ויטעב, דוד תיב תבוטל
 תומָי ברחב -- .סומע רמא הכ יכ, :ןלהל \רמאנש המב הלאה
 ,"ותמרא לעמ הלגי הלג .לארשיו םעברי

 אלו ,הפר לא  לפונו תחפה ןמ הז "עויס, ידי .לע הלוע הדוהי

 ותחכות ןיגע אשונ , ינידמ רבד םוש םואצומ .ונא ןיא סומעב
 = ,ךכ לכ לקלוקמ היה וינשומ יפלש ,םעה רסומ היה השקה
 ויה ורוד ינב . ויניעב השק היה םינויבאו םילד קשוע רדוחיבו

 ,ןתמו אשממ םהב למבהל תבשהו שרחה תרימשב םירהזנ
 .'המרמ ינזאמ תועלו לקש לידגהלו הפיא .ןיטקהל, יריפקה .אל לבא
 "= םייחה תא הנגמה םימתה ירפכה רסומה :הלועו עקוב איבנה ירבדמ
 . ,םרפומב םג | םילקלוקמה תולודגה ,םירעה לש | ,םיוילעה
 םהיניע וגתנ אלא ,הזב וקפתסה אל רחואמ רודב םיאיבנה לבא
 . יפל ואצמש המ" תונגל ==  לארשי לש תינוציחה הקימילופב םג
 = - -תינוציחה הקיטילופל עגונב -- "םיינידמ, םיאיבנ , תונגל םתעד
 תא ונג םלכ .לאקזתיו הימרי היעשי ,עשוה ויה
 םירצמ יכלמ .םע  לארשיו הדוהי ותרכ רשא | תינידמה  תירבה
 1( וה רמוא אוה עשוהב .םמעל לודג לוקלקו ןופא הזב ואצמו
 . .ךושא לא םירפא ךלה ורומ תא הדוהיו וילה תֶא םירפא אריו,
 , (ןוכנל ןיידע שרפתנ אל הז םש) דרי .ךלמ לא (הדוהי) חלשיו
 אֶל ןכ םאו ."רוזמ םכמ ההגי אלו םכל אופרל לכוי אל אוהו
 ידכ ,רושא  תכלממ .רצמ  "תיטמולפר = .תוחילש, וז איבנל .התיה
 םצבקת םירצמ, :איבנה רמאי םאו .םירצמ םע תירבה תא חוננל
 המבו ,ותפקשה תא רחא םוקמב .שרפמ אוה ,(ו .ט) "םרבקת ףא
 :יפ לע לכה תושעל ,ותוזחפ לעו ותער תולק לע- -זימע תא חיכוה
 ,"לבוי םירצמל .ןמשו---ותרכי רושא םע תירבו, : עגרה תעפשה
 - םג םימרוג ,הטיש לכ ןורסח איהש ,תאזכ הטיש יכ ,קפס ןיאו
 םגו רושא םג ףוסבל ירהש ,לוקלקו רספה קר םיינירמה םייחב
 יכ ,םלועמ עשוה עבת אל לבא ,לארשיב וחטב אל םירצמ
 אל רושא, :(ד די) רמוא אוה ןכו רושא םע חירב לארשי תורכי
 ."ונעישוי

 . .םירצמ םע תירבל  רומג דגנתמ היה היעשי .איבנה םנ
 ..היה ,תינידמה יתמישו הזה  איבנה ירבד לע" דומעל ירכ לבא
 רפסב  תועובקה ולאמ . תואובנ  וזיא ,הלחת ררבל  ךרוצה ןמ
 . .הברהו .היקזחו זחא ימיב היהש איבנה ותוא לש תמאב ןה היעשי
 ,'"אל תיערמה תרקבר ,לארשיב . םיירובצה םייחה לע עיפשהל
 . רפסבש הקולחה .רברב םודק רורכ רבְכ וטילחהש הוב קפתסת
 | תרקבה תונקסמ יפל וליפא ול וסחיתנש תואובנ המכ .יכ ,היעשי
 : תא וליפא סחימ גיניק) הז ררבל םוקמה ,ןאכ .ןיא ,ולש ןנוא תמאב
 = כ ,חיננ לבא ,(95 רומע ורפסב הז היעשיל ךליאו 'מ קרפמ תואובנה
 / יפמ םירצמל תודגנתה .רותב היעשי רפסב ורמאנש תואובנה לכ
 ,הזה איבנה הנג רושא םע  תירבה תא םג הנה ,ורמאנ איבנ ותוא
 ריהוה יכ ,סאימירי .רמואש המ ,ףויז ירבד אלא ולא ןיא םנמא
 ,םעה תעד תורמל ,הבורמ הרהזא זחא ךלמה תא היעשי איבנח
 \ ךלמ ןיצר ורשק םהה םימיב ,רושא ךלמ םע .תירב תורכלמ
 ...הדוהי לע ומחלנו רשק םהיניב לארשי ךלמ הילמר ןב חקפו םרא
 "לא  ךבבלו ארית לא טקשהו רמשה, :וחא ךלמהל ץעי .איבנה
 ..איבנה תניכו .(ר ,ז) "הלאה םינשעה םידואה תובנז ינשמ ךרי
 תכלממ םג םרא תכלממ םג יכ ,בשח אוה . תראובמ הזה .רבדב
 .ינש,כ ויניעב ויה ןהו  ,םיבורמ | םימיל ומייקתי אל  םירפא
 רושא תא  ארקל | ,ןניאו טעמ דועו ,"םינשעה םידואה תובנז
 המ ,ונא םיערוי .דאמ ןפופמ ןויסג .ןפוא לככב היה הז ,הרזעל
 תיבו .םינושארה םימיב םג המו ,וני מ יב הֶזכ .עויס לש וכרר

 וי --
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 רש לכ הלודג .התיה אל םראו לארשי דצמ הנכסהש אלא ,דוע

 התיה רושא רצמ הנכפה לבא  ,ויה .תושלח תוכלממ יכ ינפמ

 רצמ הנכסה תא .רייצמ איבנה ,העובק התיהש ינפמ ,הלודג רתוי

 % < הז לכ םע לבא .ןיעה תא  םירקנמ סיעבצב רושא ךלמ

 < קוחרמל  הפצ ללכב אלא ,רושא תירב ינפמ ךל רהוה :רמא



₪ 
 .דימה םלואו ,לארשיל רושא חי ףוסבל היהי המ ,רינהו
 .רושא דגנ םירצמ םע תירב תורכ ל ,ןכ םג רה

 רחאו רושא) היסא תמדקב תולודגה תוכלממה תרבגה םע
 םיה ףוח דע טשפתהל תיחרכההו תיעבטה ןהיטנ התיה (לבב ןב
 ןכוסמ .היהש המ | ,םירצמל  רתויו רהוי ברקתהלו ברעמ  ךצל
 תונטקה תוכלממה תא קוחל ,הטישה .תאזה הקיתעה הכלממל-
 תא םנו (תמח אובל רע םירצמ לחנמ) הל תיכומסה תוצראב <

 ,םיה רצל ןודיצו .רוצ ,םיתשלפ ירעב " תינטקה תוקילבופירה
 יאדוב ,םירצמ ןיבו .תיחרזמה הכלממה ןיב עצמאב ורמעיש ודב
 חכב הישעמ תא השוע םירצמ תלשממ התיה ולא--הבוט .התיה
 רושאב םינטקה םימעה תא תיסהל םירצמ התיה הליגר לבא ,ףקותבו
 ךלמ הערפ ,םקחד תעשב םהל דומעל אלשו לבב תכלממב וא
 ולאל הרזע איצמהל ךירצ היהשכ ,רעומה, דימת ריבעה םירצמ,

 יתמא רויצ .,לבבו רושא ילגרל םמרמל ויה ףופבל .וב וחטבש
 םירצמ .והיקוחל רמאל חלש רשא הקשבר ירבדב םיאצומ ונא
 ויפכב אבו וילע שיא ךמסי רשא,  ,"ץוצר הנק תנעשמ, אוה

 לארשיל םג הערה האצי םירצממ יכ ,םיאור ונא תמאבו ,'הבקנו

 רושא םג ירהש .הז ץוצר הנק תנעשמ לע וכטס יכ ,הרוהיל םנו
 יכ אלא | ,הָירוסב םינטקה םימעה תא רבאל וצפח אל לבבו

 תא שבכ רושא ךלמ רפאנמלש ,ןהמע תויהל ןהילא  וחפסו
 ול איבהו "רבע, עשוה ךלמה ול היה יכ ,הזב קפתסהו םירפא
 םרג הזו .(* רושא ךלמב ררמו םירצמ תצעל ההפנ לבא .החנמ

 תלפמ ירחא | תוטעומ םינש) ןמזב ובו ,םירפא תכלממ .ןברח
 זא עריא אלמלא ,הבורק הרוהי תלפמ םג התיה | (ןורמו

 לבא . ןרימ הלוצנ .םילשוריו ,ברחנפ הנחמב הפגמ .התוה יכ פנה
 ,תינירמה הטישה התואב לבב יבגל .הרוהי תכלממ הלשכנ ףוסבל

 התוחאכ הלפנ זאו ,לבב תוכלמב הררמו םירצמ תצעל התתפנ

 ןב עשוה רשק רשקוו, :הרצקב םיכלמ רפסב רפוסמ הזה ערואמה (*
 אוה ןלהלו | ,(יל ו"מ  ב'למ) "ויתחת ךלמוו והחימיו והילמר ןב חקפ לע הלא
 רבע עשוה ול יהיו רושא ךלמ רסאנמלש הלע (הלא ןב עשוה לע) וילע, :רמוא
 לא םיכבאלמ חלש רשא רשק עשוהב רוש א ךלמ אצמיו .החנמ ןל בשיו

 והרצעיו הנשב הנשכ רוש א ך למ ל התנמ הלעה אלו םירצמ ךלמ אופ

 רתוו תררוכמ :וז הדבועו = ,('ד---'ג ז"" םש) "אלכ תיב זהרפמיו רושא ךלמ

 תנודמ, לע ותולעב יכ ,רפסמ רושא ךלמ רסאלפ תלגת .תוירושאה תומושרב

 לע ורשק(יל--ט"כ .ו"ט .כ"למ) םונפל רבכ שככ רשא ,(םורפא תכלממ) ."ורמע-

 ול היה ,ןבומכ ,ויתחת עשוה תא (רסאלפ תלגת) אוה ךלמיו  ,והילמר ןב חקפ

 תנשב) רסאלפ ת"נת לש ותומ ירחא ."הנשב הגש, החנמ ול איבהו רבע :עשוה

 איבה אלו הלא ןב עשוה ררמ וב ,רסאנמלש זנב רושאב ךלמ ('מה ינפל 797

 אוס ."םירצמ ךלמ אופ, לא םיכאלמ חלש יכ ,רפוסמ םיכלמ רפסב .החנמ ול :

 הלקניוו םימכחה ורעושו .רחא םוקמ םושמ ונל עדונ אל  ,'םירצמ ךלמ, הז
 ותמסרופמה הלוד:ה הכלממה התוא הניא ןאכ הרומאה "םורצמ, יב ,למוהו

 ,(תויטרפב אבה קרפב רוע רבדא הז לע) ברע ב (ןרצמ) ר צ מ תנידמ אלא <

 יריפ ךלמה לש א כס אבצ רש תוירושא תומישר ידי לע טעמ אל עונו
 ,קרצב ל קינ ןעט רשאכ ,דאמ השולקו הקוחר איה וז הרעשה לבא ,ברעמ =

 רתויו ,(4 הרעהב 98 'מע לבב תולג ימי דע עשוהי תומימ לארשו תודלות)
 הגיכה יכ ,רבדמ רופפה ך למ ב אלו א ב צ ר ש ב וכ ,םיכסנ רבכ םא ,רבתסמ
 וז המישרב :רפופמו .ןוגרס תמישרב רכזנה .ע ב = םירצמב ישארה אבצ רשל
 ,'+ תישארב ,ירמצ) ,רמצ ,דפרא ,תמח יכלמ רושא ךלמב ודרמ םהה םומיב יכ

 םירשוקה שארו ,עצמאב םירצמ רי התיה הארגכ .ןורמוש ון קשמד ,(ח"
 תא | ,רקב ובשומ"ריע תא  דכלוו ןיגרפ ךלמה הלע וילע .חמח ךלמ רבוי היה
 אל םנמאו .והתימיו וילעמ ורוע תא טוש פיו ית שפת ךלמה

 ןוגרפ ךלמהו .הילע רצ םא יב  ,ןורמוש תא רכל (ועוברה) רסאנמלפ |

 שפנ םיעשתו םיתאמו ףלא םירשעו עכש הלגחו ןורמוש תא דכל ןירחא .ךלומה <

 0 ה . + םלועה *
 ד שילה חיל .?זא- תאוצה שט כג פיש נב טמפ א עפטמה- +0. והן תב נשב  ןבלמנכ הנכם

 וקידצה  תוערואמה |, םירפא | תוכלמ
 ,םירצמ םע תירבל ודננתהש

 ךלמ ינפמ ענכהל ,הימרי איבנה קר שרד רוריבבו יולגב
 פחי ד'ע) םירצמ םע תירבב קיזחהל אלשו ,ותוא רובעלו לבב
 ,(םעפה רבדנ אל הז ערואמל לב ב ב רד מ ע ש לאקזחי איבנה
 קרצי אל הז לכ םעו  ,תמייוסמ תינידמ הטיש ןיעכ התיה ןאכ
 "םירוטטיגאה, דחא הימרי איבנה היה יכ .,רלקניוו לש טפשמה
 ודישו ,לבב תבוטל ותדלומ ץרא לע רשק רשק יכו ,םיעובקה
 תכלממ ימי ףוסב ,הימרי איבנה ןמזב , תאוה הכלממה םע התיה
 וכה ,םימב הנקב רבע לכל עעינתמו רנ םעה היה זאש ,הדוהי
 רועהל ,םירונפב שממ ,ויאיבנו וירש  ,וינהכ ,וכלמ ,םעה יניע

 תוחטבה ירחא ותפנ יכ ,לבב ךלמ רצנדכובנ .תמח תא םהילע

 ,לבב םע ודי יכ  ,והורשח הימרי לש ורוד ינב םג .םירצמ ךלמ
 תאצל הצר הימריו ,םילשורי לע .ריצל םירשכה ולדחש העשבו

 ןיא לבא .םידשכה לא אוה לפונ יכ  ,וילע ולילעה ,ריעה ןמ
 הימרי = ,וננמז .ירקוח םהל :ורייציש ןבומב תיטילופ הלועפ וז
 ,ותרלומ ץראל היופצה המוצעה הנכסה תא תוריהבה ויניעב האר
 ,ותמדא לע לארשי םע ראשי יכו ,ץראב ראשה; ץפח אוה
 תרחא תורשפא התיה אל ,לבב תכלממ | ז.רבגש ירחאל

 לבקיו לבב ךלמ תא רובעיש אלא ,ותמדא לע םייקתהל לארשיל
 ,הרוהי לע הערה תא ומימהו ותצעכ ושע אל רשאכ םגו .,ותורמ תא
 ף א שה לו אתרופ הלצהב קפתפהל ומע ינבל איבנה תצע התיה

 הומכ ןיאש תוערה תויקב ,םתרלומ ץראב ןפוא לכב
 ןהז  ,וצראב ירבעה םויק לש ןורחאה ץוצינה תא םג זא ובכ
 *ינידמ = רוטטינא,ל הימרי תא תושעל הנוגמ | ירוטסיה | ףויז

 םיאיבנה םפשמ תא

 ןסחי ירהש .תמאה איבנ רותב " ותלעמ תא | תיחפהלו
 (לבב תירבל ותיטנו םירצמ תירבל ודוגנ) תינוציחה הקיטילופהל
 ' -- .תיאיבנה ותלועפב ,הלעמב יינש ,םיטרפה דחא קר אוה
 ,טפשמהו קרצהו תמאה תזרכהב הרקיעב התיה המצע ווש דועב

 רחא איכנ םושב ןיאש המ שי ,והימריב ,הזה איבנב

 .לכב .ונל הערונ  יתוישיא . ךליאו םומע ןמזמ -- איהה הפוקתב

 םהירבד קר .עדנ םיאיבנה ראשמ ,הימינ לכבו הינוג לבב ,היטרפ
 ,םיעדוי ונא  ןיא םימעפלו ;םהישעמו םהייח תוערואממ תצקו
 והימרי איבנה . שממ ערואמ וא ןוימרו לשמ קר םהמ רפוסמה םא
 ,וימי ףוס דע = וירוענ ימימ  ותמשנבו ותוישיא לכב ונינפל .בצנ

 א ל ש ',ריעצ שיא ונרוע ,אבנל לחה אוה ,הנש םיעברא ךרע

 רשא ,הצרמנו הזע תירסומ העפשה יפ לע אלא ,ותבוסב
 ותפקת איה ,וייח לזמ התיה האובנה ,ותעירבהו שממ והוא הפחס
 ,ותנקז ימי רע ותוא הפפלו הכלהו החכ םצעב וירוענ ימיב

/ 

 .דמע רשא ,לארשיב איבנ ןיא- .ןורחאה ומוי דע = ,רעשל בורק
 תא הלטלט האובגה ,הימריכ והאובנ תעפשהב ומצעב ךכ-לכ
 החפקו ובש םינו םינ לכ העועז איה ;והמשנ תא העועזו ופוג
 ובש תירקיעה תישפנה הנוכתה .ו ע ב ט התיה האובנזו ,וייח תא
 רשפאדיא .עודי ןבומבו ,רועש הל ןיאש תירסומ  העיבת התיה
 ןודמ שיאו ביר שיא רימת היה  ןכל .הירחא תואלמלו המייקל
 לע רמעש ינפמ ,וחור רמב ימצעב ןנוק רשאכ ,ץראה לכל
 תוירסומה | ויתועיבת ויהש ךותמ ,ושפנ תנוכתב ריכהו ועבמ
 השעמ םושב חור תרוק אצמ אל ןכל ,ךכ לכ תולודגו תובורמ
 ורמאו 'ה .תרות רפס תא ואצמ וימיב ,אדבועו
 לבא ,ןוצר יעבשו תחנ .םיאלמ ויה ורוד ינכ .המייקלו .היתווצמ
 רפומב אצמ אלו וימיב התיקש המרופירה תויחיטשב ריכה .אוה
 --ונתא 'ה .תריתו ונחנא םימכח ורמאת הכיא, ,וקופסדיר לביקמה
 רחוימ 'בצמ והז ."םירפפ רקש טע השע רקש ל הנה ןכא
 םיחמשו ץרפ לכ םירדונו תועמ לכ םונקתמו םיאב הנה ,ונימב

 1 2 ב
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 ,וילע .למג הכ יכ ,ונמעל איה הפרחו ,ותומכ <.
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 לכה .ףויזה תאו תויחמשה תא הז ןיקתב אצומ אוהו ,הז לע
 תא לקלקמ אוהו ןוצר םיעבש לכה ;םוגעו םוצע אוהו ,םיחמש

 האור אוהו ,הבוט תירחאו םולש םיאבנמ לכה .םחור תרוק -
 הידגרט ןיא .הימעפ- השיחמה הערה תא וריב ששממו ויניעב
 הבהא אלמ היה ובלש ,ותומכ םדא-ןב , תישונאה הירוטסיהב וזכ
 תמחלמ דימת םחלנש אוה .לכל אונש היה אוה -- םרא לכל
 שיא םוש ,וב םעפ רשא ירסומ שגר ךותמ ץוצרהו קושעה םעה
 ,רשפנ: ישקבמו ויביוא ףכמ וליצהל וקחד תעשב ול דמע אל
 הנעהה רשא לכב הנעתה רשא ,ול אצמנ רחא ערו דידו קר
 תא תיסמ אוה יכ ,וב ורשח רשא ,הירנ ןב ךורב ,איננה
 ויה וקיב ישנאו ויחא םג ,ולכ םעה ,ותעד לע רומעל -- ,אוה

 ,קרצהו רשויה תיעיבת אלמ היה ובל ללח לכ רשא אוה ,ויביוא

 לש ועבט היהי הוכה ,ןודוהו עשרה רי תרגהמ וימי לכ לבס
 לכו ,םרזה רגנ החש ימת רשא ,"גוגמיר, לשו "רוטטיגא,
 ?? תומויא תופידד לשו תורצ לש הכורא תלשלש םה וייח תוערואמ

 רותב ער  םויל אבנמ היה היעשי איבנה יכ ,םיאור ונא
 ,הברה הז לע שגרתה אל ומצעב אוה .םעה יאטח לע שנוע

 ,רומגה ,ברחה תא אלו אובל דהעתמה ש נוע ה הא הארש ינפמ
 לע אובל הדיתעה הערה תא שארמ האר הימרי איבנה לבא
 הרזגמ טלמהל רשפא-יא -- תטלחימ ,תיאדו התיה ותיאר ,ומע

 קפוסו הכוב ,השק רסימ ,חיכומ ,ויפכ שרופ ,ןנחתמ אוה וז
 טלמהל ןיא ;הרוטפיהה ןירב םימחר ןיא ,הלצה ןיא לבא ,וידי

 .וברקב ללח ובל ,תאזכ האור אוהש העשבו ,תוערואמה חרכהמ |
 אל ןיידע ורוד ינב .ומע תא תאצומה הערב ךכ-לכ לבופ אוה
 לבא .וב וללעתיו והוזבי ,ותוא םיכמ ,וילע םיגלגלמ םהו ,ולבס
 רבככ .התוא שיגרמ אוה ;אובל הריתעה הערב רבכ לבוס 'אוה
 תיגולותפה העפשהה תא םישיגרמ ונא וירבדב ..ותמשנו ופוגב
 ףכבב הז רעסב תלטלוממ ושפנ ,יוד ובל ,וילע תוערואמה לש "

 באוכ אוהו ,םירוסי ינימ לכב ותוא םירסימ ורוד ינב ,עלקה

 ,ריתעה תעש ינפמ |
 בהוא םדא היהי יכ--תישונאה הירוטסהב תאזכ אמגוד ןיא

 ותבהא ףלח ורוד ינב והופרריו והואנשי יכו ,ךכדלכ ותדלומ תא
 ;ופרח לשו רובכ לש ןוְרכו אוה איבנה הימרי ,תאזכ תוירזכאב
 םרא רימעה יכ ,הזה םעל אוה, לורג רובכ ,לארשי" םעל רחאכ

 םחיתה הכו
 ,ןייוצמ רתויהו לודג .רתויה ובהואל

 ,איבנה לש ועבטב תחנומ התיה תאוה תשערמה הידגרטה
 םדא ,םלוכל אונש תויהל ופופ ,ךכ-לכ ומע תא בהוא םדא
 וימי לכ  תויהל ופופ ,טפשמה - תאו קדצה תא ךכ-לכ בהוא
 תויהל ופופ ,ךכ-לכ  תובורמ תוירסומה ויתועיבתש םדא ,ףררנ
 םדא ייח . תיפוכתהו תוירירתה ויתועיבתב רורה-ינב לע אשמל
 ייונעו תורצ לש תקסופ יתלב תלשלש אלא ,םייח םניא הזכ
 ,םילשהל ונילע וז וז אדבוע םע ,שפנהו ףוגה ירוסי לש ,שפנה
 הכירצ וז .הידגרט לבא ,רחא ןפואב םלועל רשפא יאש ינפמ

 רדגב הז ןיא ,רהאכ רובכה תאריו הלמח ישגר ונבלב ריעהל
 תבהאמ םינורחאה םימיב םירקוחה ושעש המ ,תיעדמה .הריקחה
 .הירוטסהה ףויזו רתפלפ בתכ רדגב והז ,םישודחה
 קר הזכ הלענ רויצ לבנלו םהזל תירסומה אמהוזה רדגב יהוז
 לע רעטצהל שי הברהו הברה -- ,םייעדמה םישודחה תבהאמ
 הואג ךותמ | ףויזה ךשמנו ךלוה הנש רשעב הו יכ ,רברה -

 רקוח קר אצמנ םויה דעו ,םייעָדְמ םירקוח דצמ בל" לדוגו
 םע םחלנ אוה ותודיפח ךותמש ,קודא דיס יהנטסטורפ
 .ןברקבש תמאה םג יכ ,םשור תושוע ןניא ויתונעט .רתסלפ יבתוכ
 "ול אוה היגולואית לכהש םושמ ,יאבה ירבד לש: םילת"ילתב .תעלבנ
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 = תודיפח ךותמ לבא | ,היוצר יארוב איה ותנוכ ,םימש תארוו

 ףייז ירבד לע םיבישמ ןיא ,תיאקדרד  תומימת איהש .,תאזב
 ףוצפצב ונינפלש רבדב יד ןיא | ,תירוטסיהה | תמאה - תוועו
 ב ...לגלגב םער לוקל םיכירצ ונא הפ--םירמא

2 
 יולָנ בָּתַכִמ

 .םיקוחרהו םיבורקה ימש יערויו .יריכמ לכל

 .הָלְהְת הֶואָנ םיִרשיל
 (א ג'ל ,םולחת)

 . לע שיא בקעי ןיע ררב .חטב .ןכש תע --- לארשיב םינפל
 : םינהכה ןרהא ינב ועקת הדעה ארקמל זא ,ולגד לע שיאו והנחמ
 התע םלוא ן"ארשי יטבש רחי םע ישאר ודעינו תורצוצחב
 ,ץראה תופנכ עבראב םידרופמו םירזופמ ,םירוסו םילוג \ ונתויהב
 ,התע ,"ארשי יפלא ישאר ועְרְוו אל רפיש ליקו תורצצחב התע

 רשא םיתעה יבתכמ--ונכח לא רפוש ,הרצע ארקל הבאנ םא
 םשש ,הנידמו הנירמ  ,ריעו ריע לכב עמשנ םלוק רשאו ,י"בל
 ;םיתחנ .י"בחא

 :תתל .ךרועה ינודא תאמ "אתושרו ןמרה אנליקש, ןכבו
 .ביוחמ ע"א אצמא רשא וולה האירקל י'ע .ל"ויה ע"סב םוקמ
 ימש יערויו יריכמ,  ינזאבו ,ללכב | ימע ינב  יחא ינואב .ארקל
 לארשי תרות .ןעמל א"כ ,ינעמל אל ,טרפב "םיקוח*הו םיבורקה
 + רמיתנ ןדובבב רשא ותמכחו

 : אוה הזו
 הנה יכ .יתאב בוט םוי לעו ,םויה יכנא הרושב שיא

 "הנש םיעבשו שמח הניאלמת ל"עבה ןושחרמ שדוחל ב"כ םויב
 לודגה ברה ה'ה ,הלהת הימוד ול רשא ,ינימכח ןקו ייח ימיל
 הנש םושמחו ,יבכרה ר"ד והילא םהרבא יבר המכהו הרותב
 .  לבוי גת הזה םויה .רפוס טבשב ךישמל לחה .רשא םויה ןמל
 ":תלגמב יתיתא ןכל .םהיהובשומ תומוקמ לכב .י"בחאלו ונל אוה
 תחקל וליאוי יכ םהינפ הלחאו ,ונמע תובבר תולהקמב וזלה רפס
 רשאכו ,האנ ול רשאכ ,םירבח רחא שיאכ תאוה ונתניגחב קלח
 ,האי םהל

 תע ןה, :לודג  ליק ירחאמ  עמשא יכ תויה .לכוי םלוא
 ילא לארשי ח:שי המ זונימיב | ונל ריקר תע םאהו ,ץפח לכל
 תולז םורכו "םיפרוטמו םיפוחכ ,םיפוחר, וננה תעב םימעב לינ
 +"ונתהמש ןמו, ה ת ע םאה + ונבשחנ

 ,יל ונימאת יכ הוקאו ,הרצ םיב םיעבומ וננה ,ןכ םנמא
 ונא ןיאש ,ותעדב קיזחמ יננה זיכבו ; רצ יל םג ימע תרצב יכ
 ןנשי .יכ ןעיבו = ןעי ,הזלה  לבוידגח לע הקיתשב רובעל ןיאשר
 :תאו םג ףאו ., "תוליבא ימיב, ףא .תוחדנ ןניאש "הוצמ תוחמש,
 , 'תוילג לש .בומ םוי, הנישארבמל והנה "הרות תחמש, גח ןח
 תעב ,ונל חנוה אלו ונפדרנ ונראוצ לע רשא תעב םג ןכ לעו
 הנשה תפוקת תעל--זא םג  ,תוגופה ילב םימבו שאב ונאב רשא
 וחמשו ושיש, : ארוקה לוקמ םיטעמה | ונישדקמ יתב יפס ושער
 לכב .הנתנ וזלה .האירקהו "! ! הרותל דובכ ונתו הרות . תחמשב
 אוה םג היהי רשא שדח רוד ונל ךנחל ,ליאו ץמוא רודו רוד
 חכ ףילחה לארשיו ,ותמכחלו ותרותל ,ותמואלו = ותדל ןמאנ
 ! סנל יהיו ,ליח תושעל

 ףלוחה רורב ארטו לקש  רשא העב יב ,וגל רפסת הדגהה
 .תורוא לע ושילש םע הפוריאב רשא םירידאה | םילשומה .רחא



 יכ ,ריעהל ברעתה הנשמה-רשו ,וצראב .י"בל רפס יתב רו
 םא, : ךלמה הנע זא ,הבורמה האצוהה קזנב היש הוה רבדה ןו

 ! "יניד זא וא--דחא ןאסלעדנעמ ךא לאה אנפלוא יתבמ אצי או
 םירוענה בלב וררועיו  וריעי הלאכ םילבוי:יגח םא : רמוא :ינ
 רלונ .רודו ,ונתמכת הגונלו ונתד"שאל ,ונירוענ .תומדקל הבה
 !ונקלח בוטו ונירשא--יזא ,דחא יבכרה ךא ונל אובו

 לכ תא אלכורכ הפ בושחל ךרוצ שי םאה ,אוה ןכ םאו :
 רופסל ץוחנ םאה + םינש לבוי ךשמב יבכרה השעו לעפ רשא
 ,םיריפסכ םירואמה םירפפה לכ תא רחא רחא הוב  תונמלו
 ותמכחו ןורשי תרית עיקרב םיריהזמה (םיברה) םירמאמה לכ תאו
 םרפסמ יכ ,רמוא םא היהי יד יכ ,המדא % ה"אאר ידי ישע
 ,םכמ הלאשא ןכבו 1 ! מ"ק  תויזעול תופשבו ,ח"מק .ונמע ושלב
 +הוהב ונתורפסב ול הושי ימו ,המדי ימ ,ןושל הנעמ ,םיחא

 יבכרה אשנו םורי דבלב וירפפ תומכ ב אל : תינש תאזו :
 זמרמש המיכ ; םתוכי א ב---דוחיבו-- םג םא יכ . ויערל .לעמ
 לודג רמאמ םיקרפל ונרוי אל ,הנטק הרעהב םימעפל יבכרה ול

 ,ואב בורקמ םישרחש ,םירפוסה ,דחאמ -
 ץטיוואקריפ) ונידנמ וניאנוש תעב : הדבכנ יכה הישילשו .
 ונתלכק תא ,תראשנה הטילפה תא ונממ קשעל ורז (ותעויסו

 ךא יכ םיבר תב רעשב וארק םיפילאמ םיפויז  יעו - ,היתימא
 יצירעמ. ונחנא יכו ,בקעי תלהק השרומ "השוריה לכס, ןהנ ומ
 ונירפופ יבוטמ םידחא םג רשא תע ,םיאדב ונגה פ"עבשו
 תדרחל לארשי תדע :יההו .םיעדוי אלב םיפייזמה ירחא וכשו
 ,'ה תמחלמ םחול ,ץרענ רובגל היה יבכרה שלחה- -זא * ,םיהל
 תקדצ רואל איצוהו ,ונניִד תא ןד ,ונביר תא .בר .ףרה לנו
 שדקו םיפייזמה ןולק הלג הכו .בטיה ראב השודקה = ונתרופמ
 ילגרל ,וצלאנ םינפל וידגנהמ םג יכ דע ,םיברב ונתלבק םש

 ,וירבדל- ןמא םחרכ לעב תונעל ,ןמזו

 הזה רבדב יכ .רמוא םא הרמה לע ןירפא אל יכ ,המרדא
 ימולש להקב הרכי אל רשא םלוע םש יבכרה ול השע ובל
 ! לארשי .ינומא

 ונצראב ג'הבכשר ידי לע םימ קצי רשא יבכרה :רבד :ףוס
 שיר דימלת ריתב יבכרה ,אנוואקמ ןנחלא קחצי יבר ןואנה
 ,הייהלז בי"צנה הרות ירדח לכב יקבה ןואגה ןיזאלאווד .אתביתמ

 ינב תמכחב הניב תמכח רבד לכב בישקמו ןיזאמ .רותב ןכ ו" כו "
 -- יבכרה והנה וזכ אמגודב ,םיהיבגה םיערמה ישררמב םדק

 וניניעב אלפי אל כ"עו | ,ול ינש ןיאו דיחי -- ונצראב רעצמל <

 רענייגל רשא ע"המב עד ,רחא דצמ ,תאשל חכ יבכרה רצע םא
 רע ונינותע לכב לכשהו העד ,ינשה רצמ ,תורוהלו | ,והעייסו

 ,עגפהילב םולשב אצי םלובמו | ,(ללכב דעו) "םלפה,ו "הנספה, =
 תמאב והנה הזלה עוצקמב יכ ,רמוא םא םזגא אלש ,יל המודמכ *

 ! הרותהדרידאו המכחה-ריבא ,אררב דח יבכרה =
 רויש -ונל ןיא, םדק ימיב ונל ויהש ינודומחמ לכמ יכ ןעיו /

 הרומל דובכ אנ ונה ,אנא ,יחא ,ןכל ,"תאזה "הרותה א'כ
 םהרבא יברל דובכ ונת ,ונשדק תוינומדקבו לארשי תמכחב העד"
 רפוסל .לרוג ובה  ,ובל החמש םויבו ולכוי גחב יבכרה  ,והילא
 . !ראפתי לארשי תמאב וב רשא ,ךאופמ-

 םכילא  ,םיניעל ונל םכנה רשא לארשי ילודג םכילאו
 וניגיהנמ .םכילא = .םכיניעב .הרקי ןורשי תמכח .רשא | ונירפוס
 וניתורבח ישאר .םכילא | ,ורמיתה ונמע דובכב רשא וניסנרפו
 ברקמ .ארקא םכילא 'וכו 'וכו .הדל:תלו תורפסל ,הדועתלו .הרותל
 לכב ,הרצע וארק ,הצע וצוע ,ונתניגהב .ונמע .ודחאתה :בבל
 הפב םא .,לבויה-ןקח תא רבכל ךיא ,טפשמ וצרחהו ,ריעו ה

 וימי לכ רשא  ,הולה םעמ םרומ שיאל הואנ .בשאכ

 ו

4 
5 

 %- לא 3 םלועה < ל

 ל

 םע, ינב ,םכל תואיכו  ,המכחהו הרותה להואמ שמ אל שממ
 !"רפסה

 יבתכ תא םכמ לכקל ןכה הדומעא יתרמשמ לע ינאו
 שיא .ןוצרכ ןדעומב ןתואלמל תונושה תועצהה תא וא תוכרבה
 ,בֶרה םככרעב םכדבכמו םכריקומ די לאל יהי רשא לכבו  ,שיאו
 (א"נמ ו"ט) םייק היה שדקמה תיבש ןמוב לודנ ט"וי יאצומב ח"וכה
 . ב"פ ט"ס הפ .ק"פל ר"עת

 ..גרובצניג דוד

 תויזעול .תונושלב ל"וחב י"בק ע"מ ל"ומה ינפ תא הלחא
 הנותנ יתדיתו ,םהינותעב הזה בתכמה ןכה תא סיפדהל וליאויש
 רעב דחא הלע יל חולשל וביטיי ילואו .ערפמל תאז ללגב ומל
 , םיבתכמל ןה יתבתכ , לבויה ןתח
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 .תֶכרַעִמַה לֶא בָּתְכַמ

 !דבכנ ךווע
 :םיאכה םירבדהל םוקמ "םלועה,ב תתל השקבב
 יתב לש | םירוהיה םיטנדוטפה י"ע  ,ןולרבב הדסונ ז"ש ראורבפ שדחב

 םיאמרקאה לש תיתוברת תימואל הדוגא, םשב השדח תורדתפה ,םיהובגה רפסה
 םיטנרוטס לש תומואל תורדתסה דופי ך"ע הוה כושחה ןויערה ,'םירבעה
 ליחתה ,המכ הז םידוהיה םירועצה יכוט םשפנ תא ואשנ הילא רשא ,םידוהי
 םידוהיה םוטנרוטסה .,גוובמהב הנורחאה תינויצה היסנכה תעשב לעופב םשגתהל
 ןשמתשה ,גרובמהב וא ונמדזנש ,הפוריא ברעמבש תואטיסרבינזא הברהמ םיברה
 התינכת .,הופא ר"ע ןורל .ידכ תורחא תוצעומ ועבקו  היוארה רשוכה-תעשב
 ןוב הנושארב ולגתנש ,םינושה םידוגנה .הרומאה תורדתפהה לש התדועתו
 םוש ילבו .,סהילאמ כ"חא ולטב ,"םתס םיימואלה ןיבו  םינויצה םיטנדוטסה

 הלבקתנ רחא הפ .השדחה תורדתסהה לש "םורבעה, םופיעסה ודבוע תועד:דורפ
 תורדחפהה לש טלחומה ימואלה יפואה יכ ,ישארה רקיעה תא תעבוקה הטלחהה
 לש תינמוה הכשלה לע .ימצעה המויק לש יבויתהו יחרכהה יאנתה אוה
 , תואטיסרכונואהיירע לכב תוימוקמ תודוגא דוסיב קסעתהל לטוה תורדתפהה
 םג הדסונ היוארה הלומעתה תרזעב םנמאו ,םש םיאצמנ םידוהי םיטנדוטסש
 .תיללכה תורדתסההל ףינס רוחב תינילרבה הדוגאה

 םידוהיה םוטנדוטסה לכ לש םתודחאתה .(א :ןה תורדתסהה תורטמ
 יכרע לש םלודגו  םתופמ ,(ב  ןםיתוברתהו  םונחורה ,םוימואלה םהינינע םשל
 םודבוע לש םרוגא .(ג ןתירבעה ונתוברת ינינק לש םתוכחרתהו ימואלה ונחור
 .םימואלה םייחהו תוברתה .הדש לע םינוגהו םיחמומ

 תואצרח | תינילרבה הדוגאה תכרוע וללה תופיאשה תא םשגל ידכב
 ויתוש איה תלדתשמו ,םירכעה םייחה לש םינושה  תועוצקמה ד"ע םימואנו

 ,םירחוימ תועוצקמב ימצע רומל י"ע םהיתועידי תא םיחחפמו םיביחרמ םירבחה
 יתירבעה היפופלפה תודלות ,תורפסה תודלות ,םימיה ירבד ,תינידמ הלכלב :ומב

 עוצקמו עוצקמ לכל הגרפות הזה ימצעה דומלה ךרוצל .רועו תירבעה הפשה

 = לףפל םיחמומו םיפונמ םירומ תחגשה תחת הנדומעת רשא תודחוימ תוצעומ

 םינןגה םיצרמ םג הכ שוש רועב ,ןילרבב ךכל םיחוג םיאנתהש םושמ
 .תורדתסהה יב ,שארמ וניוק .רשא וגתוקת םנמא ומיק תנ ,םיחמומ םולהנמ םגו

 ,ווארכ בח רתי היתולועפ גוחו השורדה תוריחמב רצבתת הריעצה
 ;וטסיצולז רד .,(א :ונתדוגאב וצרה  םינורחאה.. םישדחה תעברא ךשמב

 אטבתת המכ, :רגינ .ש ,(ב ?"ימואל תויהל ידוהיה טנדוטסה ךורצ המ ינפמ,

 תדיעוה, :בולוקופ םוחנ .(ג = .(םיברע ינש) = "?ודוהיה טנדוטסה לש ותוימואל
 7 "ד .(ה  ן'תוישננאו תורהי, :רבוב ןיטרמ ר"ד .(ד ן'גרובסרטפב  תינברה
 הומאח יגונעל היפנכה, :יקפלגוה .י ,(1 ;"תוילאוצוסהב ידוהיה תדמע, :ראיודנל

 םודוהיה םיטנרוטסה לש = םהיתוירדתסה, :םייבגזור  ,רוטס .(ז ן"תידוהיה .הוצרג

 1 ."הינמרגב
 לה ואיבי רשא םיצוחנ םידסומ ינש תרוציב ונתרוגא הקוסע תעכ



 :םהו ,דומלת םשל ןאכל םיאבה םידוהיה םיריעצה לכל הבר
 םינופה לכל םנח תונעל הרטמל הל המש רשא ,ןיעירומ תוכשל (.א

 םילאושה לכל עירוהלו םיהוכגה רפפה יתכב דומלה יאנת ד'ע תולאשב

 תפוק .(ב .הלאה םינונעב תעדל סהל ךרצנה לכ תא רומג קוידבו תוטרפב
 האולהל םיכירצה םיטנרוטסה םירבחה לכל רוזעת וז םירכח תפוק .הרזעל םירבח

 תישארבו ,הרתוימ הטקנא ינולרבה רעוה ךרע וז הפוק דוסי תילכתל ,תינמז

 יתטיקנאה תואצות תא דעוה םסרפי אבה ןמזה
 דומלה תודעו לש ןלולכשו  ןסוסכב .דיתעב ונתדוגא קופעת הזמ ץוח

 תירוהיה הקיטס יטטסל ,תירבעה הפשל ,תינידמה הלכלכה יעדמל ::תונושה

 ,המורכו
 םידוהי םיטנרוטס לש הלאכ תוימיאל תודוגא ןמזה ךשמב הנדסות םא

 םורעב תודחא תורוגא ןווחאה ןמזב ודסונ רבכ םנמאו---,תזמוקמה ראשב םג

 :תירבע היסנכ ר"ע  ןויערה .תמשגהל תורדתסהה .שגְת זא---,הינמרגב תזנוש
 תורדתסהה זא הל רפית הזב אצויכ ,םידוהיה םיטנדוטסה לכ לש תימואל

 .םירוהיה םיטנדוטסה ינונע לכל .שדקומ היהיש דחוימ ןגרוא .תיללכה
 םושל ךירצ השדחה תורדתפהה לש :ושחה הכרע לכ תא רוכהל ידכב

 ונפל רוע .היסור ינב םיריעצ םה  תורדתפהה ירבח בור :יכ , הרבועהל בל
 ונייטצהו רפסמ ןיא תו גלפמל וגלפנ :םיסורה ונירועצש תעב ,םינש שלש ,םותש =

 תעדה לע ולופא תולעל היה רשפא-יא ,הרומגה םתונלבס:יאו תינוצקה םתואנקב
 םונשה לש תוערואמה םלואו .תיללכ- תימואל תורדתסה תרוצי ר*ע ןויערה תא
 םיימואל םייחל םניכהלו וניריעצ לש םחור תא ררועל הברה וליעוה תונורחאה
 תעכ בסג ,תוגלפתהלו תולדיתהל ,תוערה:דורפל םדוקמ םרגש המ לב ,םישרח
 תא םיסכמו םיכלוהה םידבכהו םירוחשה םיגנעהו , ירמגל םלענ וא ,תונרוחא
 םידומה ,ונתאמ ה"א לכ תא םיחירכמה םה םה ימואלה ונמווקו ונייח ימש
 תוברקתה י"ע ףיפוהלו וז ערל שיא ברקתהל ,הילע תובשחמ םיבשוחו םתוומ)אלב

 .השרח הוקתו בל ץמא ,חכ וז
 לש תיתוברתה תימואלה הדיגאה דעו

 .ןילרבב םידוהיה םיאמדקאה
 םידוהי םיטנדומס לש תודוגאהו תורבחה לב תא םישקבמ ונגה[, ₪,

 ונטע אובל ונתורדתפה תדובעב םיגינעתמה םידוהי םיאמדקאו םיטנדוטס םגו
 :תבותכה פ"'ע םיבתכ מ .תופילחב
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 שנ
 .אָניטְננְראמ .יִבָתְכַמ

 וו

 (ףוס)
 ,"תימלועה תורכע ,ח ר"ע םימשה בל רע םילוע תולוק ונא םיעמוש בושו

 , היצורומ הבשומה ןמ אלא ליבסזוממ אל תולוקה םולוע ושכע לבא
 תופוקתל תקלחתמה  ,תדחוימ הירוטסיה הל שי תוינולוקהמ .תחא לכ

 . התרבחב .ץימא רשקכ תרשוקמו תבלושמ הפוקח לכו ,חונוש
 תוריפ םילדגמו ןכל  םרוק ולדגש תורופה תא  םילכוא הפוקה 'לכב

 . + האכה הפוקתה ליבשב

 *הללכתשה, הבשומה , החונמו הולש ,ךרעה יפל ,התע תוררוש ליבסזומב

 ןוא ללכב | .ירמגל זחכש רכב | ,הקזחה רי לעב ,אוהה דיקפה תא ,טאל טאל <
 תאמ םימולשתה תא הנש הנש הבגיש הבוגמ ץוח  ,םיריקפב דוע ךרוצ התע
 *תונב, הל שיו - "תובשומה םא, לכ יפב היורק ליבסזומ הבשומה .םירכא |

 ייח, .םש םויח םיטסינולוקהו  .ךכ רחא ודסונש ,הנממ תונטק תובשומ ,תודחא >>
 םירושע םהיניב שי ,ןבומכ  ,םפכ עיגיב םמחל תא םילכואו *הולשו םולש
 .ץראה לכ ךררכ .,םיינעו

 תונושארה םינשב .היצירמ הבשומב הנשונה הלחמה השרחתנ הז תמועל 1
 :רועל .הכומס איה  ,תורחאה תובשומה בצממ בוט :רתוי היצירמב בצמה חוה
 ויה םורכאה .ירחפמ זכומ איה סגש סרפק פולרק הריעל םגו פניאוב הרוכה

 המדאה תא ודבע םה םנמאו .םתמרא תרובע רבלמ ןדצה ןמ םג רכתשהל םילוכי <

 ול ןויללג

 ,םךיל אכה לכמ םתסנרפ תא ואצמו םדי תא וכשמ אל רחסמה ןמ םגו
 + לובקל 'המ לע םהל היה אלו ער אל ךרעב ירמוחה םבצמ היה ךכופל

 :"חקעצה, םש םג ההע הליחתה ("הז ינפמ, רשפאו) תאז לכבו
 תחא תבב א"קיל םהיתובוח תא עורפל םיצור םידחא םירכא .השעמה היה ךכו
 איה-- םהל תעמוש הנניא א'קי לש תוריקפה לבא ,הרוכמ:ירטש םיעבות םהו
 הנש ןורועשל םכוח תא  ומלשיש ,רטשב בוהכה לכ תא קוידב ואלמוש הצור
 ,תורמשה תא ולכקי זא .םכוח לכ תא וערפישכ ,םינש 9---8 רובעכו ,הנשב

 תאז לכבו האור ןיעמ הזה - ךוסכסה תא םימילעמש םינש יתשכ הז
 .יבמופ ול השענ

 תוכזב ההרדצו תהא אל תאזר ההלאשב הלפט הניטנגראב תינותעה
 םיתפקתמו םינעתמ---םי;והעב ובתכ---'הניטנגראכש ןנלש "םירכאה, ,םירכאה
 תא תואלמל הצור הניא ושכעו הנה םתוא הלי-והש "הרז, תוינמהתרכח י'ע
 "היו וחטבה

 הטושפ המכחב םג ,ןכ ונגיא תמאב לבא ,אוה ןכ רפרה הרואכל
 םיתש :,ילש יב-ה םעפה יל ריבסה ןכ  .םינוש תודוס םיזונג "רוכח ןובשח,כ
 כ"ג--תחאו שלש | ,דומ וספות לכשה ,אוה טושפ הז רבד ,עברא---םיתשו
 לע הלוע תאזה הנשונה הרותה .כ"כ טושפ אל רבכ לבא ,הסונמו קודב ,עברא
 הרכחה ןובשח לע היצזונולוקה לש ךבופמהו השקה ןינעב לכתסמ ינאשב ,יבל
 ריחמש הל שוש תוינמ:תרבה ,טושפ רבדה | הארנ "רצה ןמ, םישנאל .א'ק'
 ירח ,ךכ רחא עורפל תנמ לע הדכעל םירהאל םתוא תרכומ אוהו םילודג המדא
 תושעלו המדא דו תונקל הזה ףסכה דעבו הל עוגמה לכ תא תוכגל קר התרטמש
 ךירצש בויחמ לכשה ,תחא תבב םלשל הצורו אב טסינולוקשכו .תויצריפוי: דוע
 השוע הגיא הרכחהש ןויכו !םולשל ול ךליו---הריכמ רטש ול תתל ,ודימ לבקל
 ררטש תא ןתת אל םלועלו חפקל ,תומהל הצור איה ,המע "הקומנ, יארו ,ךכ
 .הליכשב ורכעיו חצנל הידבע ויהי םיטסינולוקהו הריכמה

 שריה ןורכה הש ע רציכ ,ונא םיערוו ירה "ונחנא, לבא
 ,תאזה הרכחה הרסינ הרטמ וזיא םשל םועדוי ונחנא ןכ ומכ

 תרשוחש ינפמ ,"תונקיד, רימת תשרוד איה התרטמ לא דימת הפאשבו
 המדאה תא ורכמי הרוכמההירמש ז:א  ולבקושבש ,"םיקומג,ב םיטסינולוקה הא
 הופס, ורוב ,בוט רתווה ןפואב ,"םורז, ידיב לופת המדאה ,הכשומה תא ובזעיו
 ךכיפלו ,םוו ירוכש י"ע התוא ורבעוו םילודג םיחטש ינקיש ,"םורישע םוטנלוק
 + וניגיעב טושפ כ'כ הארנ ונניא רבדה

 ,"םורנויצקא,

 הול בורעל ל:א ,ךכ םובשוח םנוא םהש םורמוא ,ןבומכ ,םיטסינולוקה
 ינפמ ,תורטשה תניהנ תא בכעל קוח העבקב א"קי הקרצ ןכ םאו ,רשפא יא
 *םלזמ תא וסנ,ו תובשומה תא ובוע םיטסינולוקש ,הלאכ םישעמ רבכ ןוהש
 ,הרזחב םולבקיש וננחתהו  תודיקפה לא ואבו יבש --וחילצה אלשכו  םיכרכב
 הבשומל רוזחהל .אלש---עדוו יניא ,ער וא בוט--דחא קוח דוע ףסותנ הול
 ופסאתה הנורחאב .שדחה ךוסכסב הזונגה הבסה ,רוסה והו ,הובזעש םירכא
 אוביש הריבח ריעכ ר"וע םהל ורכש ,הוצירממ םידחא םירישע | םיטסינולוק
 ירטש תא םהל ןתתש רשפאה לכב החירכהל םיצור םה  ,א"קי םע םורבדב
 = ,הרוכמה

 רבדה לבא  ,טידרצה ינשל ראמ השק  ,עוריכ  ,הניטנגראב ןידב אוכל
 ,ארימג רע .אוביו רבכ ליחתה

 תוריקפה רצמ אנ  ןנמי :הזב קר רשפא הנשונה הלחמה תא תואפרל
 הישנא ,םיהלא:יארי ,ליח:ישנא :רככ  ונמנש תולעמה .םיניוצמו םילועמ םושנא
 טפוש תויהל ידכ קר תוקיפסמ ולאה תולעמה .תוקיפסמ ןניא---עצב:יאנוש ,תמא
 !תושימח הלעמ ד וע הצוחנ ןאכ לבא ,אנוממד אררד אלא וב ןיאש ןינעב קרצ
 םירוקפתש ץוחנ.םירכא ה לו בושיהל תורבמתהו הבהא
 אלשו םהמ דחא לכל רפח המ וערי ,רחי םתא ויחי ,םיטסינולוקה לא = וברקתי

 תרוש מ םינ פל םג םימעפל גהנתהל היה רשזא זאו | םיקומנב םתוא ודשחו
 םיבר םג ולדהו יאדו זאו ,תוינפ ילב מ"טשל | קוקז דחאש םיאוושכ ןיד ה

 םישנא לבא ,חצנל .םדבעשל הפיאשב --- א'ק' תא רושחל םיטסינולוקהמ
 הלחמ ,ינרעצל , איה תאז .םני או דימת םיצוחנ , דימת םישקבתמ הל א כ
 . אנד תמרקמ השונא

 ובל לכב הצורו םיקחרממ אב דחאשכ , גהונש ומכ רכרה .גהונ ךכיפל
 םילמ ,תוזופהו תואמזוג רבע לכמ עמוש אזה ידה ,בצמה הא "רוקחל,

 עירומו ןכררל בש אוהשכו ,שפנה דע תורדוחו המיא תולוטמה תולצלצמ

 הגיא ןלש תמאהש שי ,אָןה הל גש הניטנגראמ תמאה תא םלועב
 : ,ירמנגל הנוכנ



 הט ש 5 הנוטנגראב א'קי לש היצוינולוקה : תחא המישנב רמול לקנ
 ושגפנש תוזרפהה יכגל , ןבומכ , הטובח הזרפ איה וז--טורקנב , לג רה תא"

 הלואג אובתו לארשיל העושי חטצת שריה ןורבה תדובעמש םונושארה םומוב

 + לגרה תא הטשפ א"קי לש בושיה תדובע הלאה תוזרפהה יבגל --- המלש
 עשוהל הוקתה ךרע תא ונא םועדויו ונחכפתנ רבכ אלה איהה תעה ןמ ל לבא

 ץראב םג אלא ,הניטניגאב קו אל הבורמ היצזינולוק ירי לע
 ,רתוי הבוה ונל הביבחה תרחא

 ,םיריחיל ,אתרופ הלצה --ונל תתל היצזינולוקה ידיב שיש המ לבא

 אל .הניטנגראב םג הנתנ ,טאל טאל תחתפתמה תילאנויצר תיבדתדובע י*ע

 םיטסינולוק יפלאל העש ייח הנתנ לכא =, לארשי ללכל | .לועחויח הנתנ אל
 ."החונמו םולש ייח, המש םווחה-

 םירחא תרזע .ילב ןמצעמ .תורחא תושדח תובשומ ודסונ םינורחאה םימוב
 .ער אל בצמב תואצמנ ןהו

 , ינוטנוגראה בושיה .ייחב םושרל רשפא תחא תחמשמ העפוה רוע :
 המכ | הז  תומייק .א'קי  תופח תהח תואצמנה | , תונשיה = תובשומב
 ,הולמ :תורבה , תירדה הרזע םשל םיטסינולוקה י"ע ודסונש * תורבח  םונש
 אראלק < ,ליבנוסול תובשומב שי  הלאכ | תורבח | ,םינכרצ"תורבחו ,

 רבכו תוחתפתמו תוכלוה הלאה תוומחה , הפטנסו ליבסזומב ,  סאיר הרטנאו
 םירברה תא לכקל םיטפינולוקה םילוכי כ"עו  םירחופה דצמ ןומא סהל ושכר
 , ןושארה םוקמה ןמ המודכו תונובמ ,םיטוח ,םיקש , העורז : םהל םיצוחנה

 :ולוקהל תואיבמ---םירכאה תורדתפה ללכבו - - הלאכ תורבחהש תלעותה

 ידיב התלע תאזה  תוורתסהה תרזעב .רעשל ןיא חורב םגו  רמוחב םיטסונ

 , "ירוהיה טפונולוק,ה םשב ינוגרז ןותע איצוהל סאיר:הרטנאבש םיטסונולוקח

 תילכתב דוע וגניאש פ"עא ,םהלש ןגרואה י"ע .וז הנשב | עופוהל לוחתהו

 תוריקפהו . םייללכה םהיכרצ - םמצעל ררבל םיטסינולוקה םילוכו = ,תומלשה <

 הרועה תא תוארל החמש אוהו ,תואולהב הלאה תורבחב תכמוה א'קו לש

 ןיב תוחתפתמו תוכלה ה'מצעה הביטאיצניאהו תידדהה
 . םיטסינולוקה

 םיבר םיבשוח תוכבלכ םש השרתשנש תינדשחה ינפמש ,אוה ןיוצמו
 =- םורמוא םה-- ונתוא םיכשומ, , םדפעשל א'קי הצור הזב םגש םיטפינולוקה

 .'םלועל תובוחמ קלתסהל לכונ אלש ידכ תשרב =
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 לש הוצויגולוקה לש ינחורהו ירמוחה בצמה תא םיללוכ םיוקב יתראת
 ,םוסרפל םייוארה דאמ םינינעמ םיבר םיטרפ ,ןבומכ ,דוע שי .הנוטנגראב א"קו <

 ומכ ,ןוזפחב אל | ,בל 'םותב ןינעה תא רוקחל הצרו ךכל החמומ רחא אב ולו

 טבמה .ןמש ,םיבר םימותס םיפיעס רווחלו רוא ץיפהל לוכו הוה ,ץיבוגזה השעש >>
 + םנוכהל השק ןושארה

 :ולוקה תא ררועל ה לה תה ה בש ח מ ב אב ץובונזחש אקע אד
 תמאב לשכנ ןכלו ירמגל רחא ןפואב השע "ויתוריקח, תא  ,א"קו/ דגנ :םוטסינ .

 .ללכב .הניטנגראב תודהיהו תובשומה ד"ע הנוכנ כ"כ % ו

 .אבה יכתכמב עידוא---בצמה תא ץייבונזח רקח דציכ
 .ףסוי-ןב בקעי

= 

 .תּונּויִצַּב

 -תנש רמג תא עובקל מ"הוה 'טילחה הנורחאה ותבישיב
 םילקשה .0"ש רבוטקוא 18--81) א"ערת ירשת חי'כב לקשה "

 תוציבקהו תוריגאהל וחלשי ,סרגנוקל ד"י תנש ,השרח הנשל
 ,הזה עובקה רעומה ירחא דימו ףכית

 הז .דעומל רומגל  תוצובקהלו תודונאהל הוב עיצמ מ"הוה
 ,םילקשה - ימוכס ' תא השל ,אתשה לש םילקשה תונובשח תא |

 ליטמ מ"הוה ןיא ,םהדועתל םחלשלו ,םיפפאמה יריב .םיאצמנה
 הנישעתו וז הדובעל דימו ףכית הנשנת תוצובקהו תורוגאהש ,קפ

 היהשמ םילקושה .רפסמ .תחפוי אלש ידכ  ,ןדיבש .המ לכ תא"
 5 ,הברי רוע אלא ,הרבעה הנשב

 : - 3 םלועה =<
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 עיפשהל לכוי וז הנשב םילקשה רפסמ טועימש ,חכשל ןיא
 ריתעה ,ירישעה סרגנוקה לא וניריצ רפסמ לע םג הער העפשה
 תורוגאה תוכירצ ךכיפל . ונתעונתב ךכ לכ הבושח הרועת אלמל
 +הריתי תוצירחב םילקשה תיבגב ןתרובע תא דובעל תוצובקה

 לש : הרשע:םיתשה הדיעוה ןיאמד טרופקנרפב התיה לולאב 'חבו 'זב

 שי  רקיעבש ,תונוש תויתורדתפה תולאש ודמע םויה רדס לע .הינמרג ינווצ
 םג יללכ ךרע םהל שי הריעוב ועמשנש םימואנה םלואו .,ימוקמ ךרע קר ןהל
 תינמרגה תורדתסהה שארב קר אל םידמועה ,םהימאונ דצמ םגו םמצע דצמ
 תורדתפהה לש הגהנהה ירהש ,תיללכה תינויצה תורדתסהה שארב םג אלא

 ,הינמרג ינויצ ידוב ושבע :הנזתנ תיללכה
 ר'דה חתפ םיחרוא תואמ שמחו תוריצו םוריצ םישש לש םדמעמב

 ינויצ לש הנושארה הדועוה יכ ,רבדה תא ריכזמ אוה ,הדיעוה תא רמייהנדוב
 ,ןמזה ךשממ .םידחא םיריצ קר ואב הילאו ,טרופקנרפב איה םג התיה הינמרג

 הינמרגב  ,הנידמב םידוהיה ייחב תרכינ התעפשהו הינמרגב תונויצה החתפתנ
 ,םיריעצה לש לודג קלח הנמנ תונויגה לגד לע .םינויצ םיפלא תעבש ושכע שי
 ינב םה ןבורש ,תולמעתהל תוירוהיה תודוגאה ייכח ,תואטיסרבינואה ידימלת
 הדמל תזנויצה ,תונויצה לא דאמ דע םה םג םיבורק ,הישעתב םיקסועו םירחוס

 תונויצה .םהיכרצ לעו םדוכנכ לע ןגהל ,םתמוק תא ףוקזל היגמרג ירוהי תא
 ויתוחכ תא שידקחלו ובשומ ץראל ןמאנ ןב תויהל ידוהיהל ול רשפאש ,החיכוה
 ידוהיל חיכוהל דע ךירצ ,םינויצה ךרד רוע איה הכורא םלוא .ומע תוריתעל

 תרומה ידוהי ליבשב קר אלו ,חרכה אלא  ,היפוטוא תונויצה ןואש ,הינמרג
 ,ללכב הונמרג ירוהו ליבשב םגו ולוכ םעה לכ ליבשב א"כ ,םינועמהו םופדרנה
 .אוה ונינע והז תונויצה ןינעש ,עדוי הינמרג ינויצמ דחא לכ

 ,הינמרג ינויצ לש .הבורמה םתומדקתה לע םידיעמה ,וללה םירבדה ירחא

 תא םאונה טרפ ,'םיללמואה סהיחא, תא .ליצהל קר וצר םיטעומ םינש ינפלש
 :הרועוה ןודת םהילעש םינינעה

 רוד פ'הוה שארל רוברה תושר הנתנו הריעוהל ואבש .תוכרבה וארקנ
 םרט רוע ,תינויצה הדובעה לש םינושארה םימיח תא ריכזמ אוה םג .ןוספלוו

 ילגרל | ,ןלקב תמיק התיה רבכ םהה םימיבו  ,םיסרגנוקה תא דסוז לצריה אב
 ןלק ינויצל לצרה רפמ  ךכ ליבשבו ,תימואל  הדונא .,רמייהנדוב לש ותדובע
 יכ ,םג םרג ומצע הז רבר) ,קנכה רוסי" ןוגכ ,תובושח רתויה תודובעה תא
 זכרמ לש ןבשומ םג עבקנ וז ריעבשו ןלקל זכרמה רבע לציה תומ יוחא

 תונויצה החתפתנ. רמייהנרוב לש הצרמנה  ותדובע י"ע .תינמרגה .תורדתסהה
 .הדמב הב ,העונתה החתפתנש הדמב םלואו ,ךכ לכ הלודג הדמב הינמרגב

 רמייהנדוב האר .ץראה זכרמ לא רובעל הגהנהה הכירצ יכ רתויו רתוי ררבתג
 תגהנהש םג המו ,ןלקב ותבשב תינמרגה תורדתסהה ינונע תא להנל ןל רשפא יאש

 טילחהו ,ויתוחכ לכ תא הל שידקיש ותאט תשרוד ודיל הוסמנש ל"הקה ינינע
 תגהנהל עגונב םג ןידה אוהו ,ונמרגה זכרמה שאר תרמשמ ,ותרמשממ רטפתהל
 הריעוה, םנמא :ןילרבל רוכעתש הרותע איה םגש ,תיללכה תורדתסהה
 קפס לכ ןיא לכא ,"לודג:ידוהי זכרמ, רובדב קר השמחשה הנורחאה "תותנשה
 הל רוחבל תורדתפהה ךרטצת ןילרב ינב ךותמו ,ןילרב-:-ותועמשמ הז זכרמש
 תיללכה תורדתפהה ןיבש בורקה סתיה תא םיאור ונא בוש ירהו --,האושנ תא
 רבדה אוה יד אל ,דוחיכ בל םישל ךירצ הז רבדל ,תונמרגה תורדחפהה ןיבו
 ,המלש הנומאב וילא וסחיתו לכהש ךירצ ןאישנה ירחא ךורכ בורה היהיש
 אקור לכא ,ונל היה לצרה ןכ לע יכ ,ונתאמ דחאב קפתסהל וגל השק םנמא
 ידכ המלש הנומאב אבה אישגה" רתוי דוע פחיתהל ונחנא םיכירצ ךכ ליבשב

 ינפמ ,תוישיא תומחלמ ינפמ רהזהל ךירצו .ולש טטירוטיואה  קזחיו לדגיש
 ונמפ לכא ,ערקה תא החאלו בושל םנמא רשפא .ונתוַא רחאמה רשקה תעורק

 םנה שואוההולעב ,שואיה ינפמ רהזהל ךירצ דועַו  .םלועל םירכונ ויהי ערקה
 םיאשוגו הנשב םימעפ וא םעפ ונילא םיאב אלא םידבוע םגיאש ,וללה בור פע

 ,ונתדובעב םיפתתשמ םה .ןיאש ינפמ ,םיכבימו םיכובו  םילודגה םהימואנ תא
 "ךותב רמועה לכ  .המידק םירעוצ ונא םילושכמה לכ תורמלש םיאור םה ןואו
 ןל רשפא:יא  ,תומדקתהה ינמס תא תוארל ילבל ול רשפא יא רבועה הנחמה
 בושש | ,ראמ דע ונממ םיקוחר ויהש םיגוח ךותל דוננויער ררחש תוארל-ילבל
 יונולא םיבורק םירועצה .לארשי ץראלו .לארשי- תוברתל הבחה התיחו הררועתנ

 םירבדמה שואיה ילעבמ הלא ירבדל םג עמשנ אנ לאו ,ריתעה אפיא אוה ונלוה

 הלשממה תעד ןיאש םופוטסה רחא ונלש המרגורפה ךותמ .קחמנ יכ ,ונבל לע
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 .תינמותועה הכלממהל תלעות קר איכהל תולוכי וניתורטמ ,ןנמיה החונ תיקרוטה
 איה ונתדועת .תינמותועה הכלממה יסרטניא :ןיבו וניפריטניא ןיב םידוגינ ןיא
 רובעל | ךורצ זא דעו ,םיקרוטה  יגיחנמ לש םהותובל  ךותל וז העד .פונכהל
 טישותו .םוי אובו ןהעל םיקה יחצנ רבד ןניא הלשממ לש הותועד | ,תוכחלו
 ונא ,ונלש המרגורפה לע רומשל ךירצ ךכופלו .ונל הדי תא היקרוט תלשממ
 ןוחטבה ןמ הנהי יכ  ,ידוהיה םעל  ןמאנ תיב לארשי ץראב שוכרל םיצור
 תוטב:טלקמב קר 'םיצור ונא  ןואו ,תינויצוטיטסנוקה  היקרוט לש וטפשמה
 הילאו ונתרטמ היהת תאו םאו ,תרזמה ןמ | םיללמוא םידוהי לינשב

 :רמאל לכוי רשא ונכרקמ ש יא ןיא ,הילא עיגנש ונפוס | ,אובל רותחנ -
 םילוכי ו ג ל ו כ לכא ,ונחנא התומת ינב ןכ לע יכ *הרטמה לא עיגא י ג א ,
 תתומ-לא-ןב לארשי םע ןכ לע יכ ,הרטמה לא עיגנ ו נ א החטבב רמול ונא
 םעה קבדיו בושיו םוי אובי דועש ,המלש הנומא םונימאמ ונא ךכיפלו :אוה

 ."לארשי:ץרא יצראב
 לש םבל תמושת תא וררוע דוהיב .המוצע תולעפתהב לבקתנ םואנה

 אבל םידיתעה םילודגה םייונשה לעו תודחאה ךרוצ לע םיובדה םיעמושה
 ,תיזכרמה הגחנהב

 םמלועל ןכלהש םירכתהל הרכזא התשענו הריעוה תואושנ  הרחבנ
 תגהנה לש היתולועפ ד"ע ח"הורה תא הצרה ' הקטנה ר"דהו = ,ןמזה ךשמב
 םירבדב ,1910 תנש טסוגיואב א'ל דע 1908 תנש ילויב 'א ןמ תורדתפהה

 ןיב התיהש תושגנתהה ד'ע רפס ,י"אב פ'הוה לש ותדובע תא ראה םיללוכ
 רו דסל עגונב םינויצה לש םתחלצה ד"ע | ,םינויצה  ןיבו הינמרגב "סנאילא,ה
 + בוט היה "יתרזמה, לש הזכרמו תורדתסהה זכרמ ןיב סחיה ,תולהקה ינינע
 ירבחל תושרה ןתנתש הצרמה עוצמ םידוגינל םוקמ היהי אל ריתעל םגש ידכבו
 ,תורדתסהה סמ תא ומלשי קר םא , תינמרגה תורדתסהה ירבח םג תויהל יחרזמה
 םג תונותעה . תוררתפהה ריכומ לש הצרמנה ותדובע ילגרל הלדג  הלומעתה
 וכרצל שדקזמה ןותע תאצל ליחתמ רבוטקוא 'א םןימ :.יוארב התתפתנ איה
 םיריעצה ךרוצל אוה םג דעונה , י"א ד'ע רפס דעב סרפ רעונ ",םורועצה
 + ךכ לכ שגרומ וגורסחשו

 ליהקה תבוטל ופסאנ 1909 ילוי דע 1908  ילוי ןמ ןמזה ךשמב
 תובדנה םע דחי) קרמ 1010==71.000  ילוי דע 1909 ילו ןמו קרפ 0

 5700 רוע * ףיפוהל ךירצ הזה םוכסה לע *  (תיביטרפואוקה הבשומה תכוטל
 תיתגלפמה הפוקה תבוטל ,"אניתשלפ, םיעטנה תרוגא, .תכוטל ופסאנש , קרמ
 רכב הסינכמ תוינויצה םישנה לש תירוטלוקה הרוגאה םג .  "לאלצב , תבוטלו
 תורדתסהה הנתנ "טאקידניסיירטסודניא-אניתשלפ,ל ,  הנשב  קרמ 0

 יאניתשלפה קנכהלו קרמ 80000 בושיה תרשכה תרבחל , קרמ 9000 תינמרגה
 םהל רפילו ץראב תועקרק תונקל םיריחי םג ןליחתה הז רבלמ ,קרמ 0
 ינויצ ךוהמ םיצו לחה רפסמש | ,הצרמה ריעמ תדחוימ חור תחנב . םיקסע םש

 לש הפוקה רודס ריע תועצהב רמָוג הצרמה .ברו ךלוה ו"אל םילועה הינמרג
 , תורדתסהל הזה םוכסה תא וולהש םודיחיל קרמ 18000 עורפל ךירצ . תורדתפהה

 אוהו  ,ןילרבב התיהש ,הנורחאה תיתנשה הריעוה תא ריכזמ הצרמה
 ירתא קר הריעוה לש היתוטלחהל ומיכסה הינמרגמ הריעוה ירבח,  :רמוא
 חולצו ןללה תוטלחהה דופי לעש ןימאהל םה םיעורו ,השק תימינפ המחלמ
 ."לבל יוצר ןפואב תורדתפהה תלאש תא רוחפל אובל ריתעה ירישעה םרגנוקה

 םתותתפתה תא ראתמ אוה .לארשי:ץרא ר"ע הצרמ גרוברוו .פורפה

 איה זז תוחתפתה ,תונורחאה םינשה םישלש ךשמב לארשידץרא ידוהי לש

 תישעמה הדובעב הפתתשה אל תונויצה ,הרזמה.ידוהי לש םתדובע תאצות
 תליחתה רבכ ושבע םלוא .םייטפשמה תונוחטבה ורפחש ינפמ תונושארה םינשב

 תא רובעל בושיה תושכהל הרבחהה םג .הליתתמ ל'הקה רבלמ ,וז הדונע
 קלחתו טעמ דועו לאערזי קמעב המדא חטש רבכ אל הז התנק איה .התרובע
 קר הרבחה לכות וללה תוקלחה תא רוכמל ,הריכמל םרישכתו םיקלחל ותוא
 תונהיל ולכוו ךכיפלו ,ךורא ןמזל תואולה תתל הל רשפאהיאש ינפמ ,םינמוומב
 תיכושי הרובע ,פ"הכל קרמ 10,000 לש ןוה םדיב היהיש םישנא קר התדונעמ

 תירשפא הגיא תיסורפה ןילופב בושול היסימוקה לש התואב הלודג .הדמב
 ףופ ףוסש הוקה שי םלוא ,ךכל םימיאתמה םייררגא  םיקוח ןורפח ינָפִמ וידע
 יהתרובע תא לידגהל ל"הקה לכות ואו ,וללה םוקוחה תא יקרוטה טנמלרפה קוחי
 . תונויסנה לבא ןתופיראה תמש י"אב החילצמ םא ,החטכב רמול ןוירע רשפא"יא
 ידו לע לודג ןויסנ השעיו טעמ  דועו ,הפי ולע  םינטקה | םונושארה

 םילעופהל עויסה תדובע םג הליחתה ןורחאה ןמזב  ,תיביטרפואוקה הבשומה
 ןיא ירה ןותיחמ יד רכתשהל  לעופה יריב שי םא .עקרקה לא .םרשק ל ךירצש

 ול יל

 לוזב ןועמ יתב | ,תיתיבה הדוכעה .החפשמ סנרפל תלוכיה  ןוידע וריב
 םאונה  .ןבצמ תא  וססביו | לעופל ורזעי הלא לכ -- ושבע  םינבנש
 רחפמה ,המדא-תרובע עוצקמב  ,ונלע םידסומה תולועפ תא טרפמו ךלוה

 תיקרוטה הלשממה לש הפחי רואתל םידחא םירבד שידקמו ,השעמה:תשרחו

 לא הכתב תפחיתמ | תיקרוטה הלשממה |, לארשי ץראב ידוהיה בושיהל

 רצמ ונילע תואכה תונטשה לכ תורמלש ,ינפמ היקרוטל םידוהיה  תסינכ
 הלקת םוש ץראב ונכושימ הל חמצת אלש הלשממה איה תערוי , וניאנוש
 תדמוע הנירמ רוסי התרטמ ןיאש ,הימו תישארב דוע העודוה תונזיצה  ,תינידמ
 ףואשל ךירצ םא ,יולג טפשמ י"ע חוטב רוכצ תריצי אלא | , המצע תושרב

 לש התותתפתהב חנומ הגורזפש תרחא הלאש יהוז --  ,תימינפ הימונוטוואל
 ידוהיה בושיה לא הבחה סחי תא תביחמ היקרוט לש הקיטילופה , חיקרוט
 יתלבה היתונירמב םימלשומ בושוהל היקרוטל הל היהי רשפא-יאש ינפמ ,תישאר
 תחתפתמ הליחתמש ינפמ תינשו ,הל ןכופמ והירה םורצונ לש בושיו , תובשוומ

 תרזתהל ףאשת אלא תימינפ הימוגוטואב קפתפת אלש תימואל תיברע העונח

 לש םפחי ר"ע .גרובראוו 'פורפה רוע רבדמ האצרהה ףופב . תיברעה תופילכה
 וקמוע ךותל םירדוח םומדקתמה ןיאש ורעצ תא עיבמ אוה ,םינויצל ברעמה ימע
 ושכעו חנוה רבכ רוסיהש , רמאל וירבד תא :םייסמ אוהו  ,ינויצה ןויערה לש
 . וללכשלו ומצע ןינבה תא תונבל ךירצ

 רמייהנפוא לש ותאצרה התיה תויללכה תואצרהה תרושב הנורחאה
 ותיגכת יטרפ תא הצרמה ראב וכרדכ ,תיביטרפואוקה הבשומה תינכת ד"ע
 ינויצ תאמ שרה וגהנמכו , םיבה םיילאיציפ םיגשומ לע דמע רואיב ידכ ךותבו
 איה אלא ,תונויצה לא אב אוה אל , סרגנוקה תטלחה תא ואלמוש הינמרג
 ול איצמהלו ול וחוטבהש םתחטבה תא אלמל םינויצה םה םיביוחמ , ןילא האב
 תוימואלה תועונתה .תיביטרפואוקה הבשומה דופי ליבשב שוררה םוכסה תא
 תירוהיה תימואלה העונתהו ,שממ םימרו תונברקב תולוע םירחאה םימעה ברקב
 ווכ העונת + םיאיכמ ןיא הזה ןברקה תא םגו , ףסכ-תובדנ אלא תשרוד הניא
 . םולכ ויניעב הוש הניא

 תוודתסהה רכח לב לע תירפומ הבוח ליטמה ,יסנניפה ח"הודה וארקנ
 תדעוה לש ח"הודהו ,ושוסרל םאתהב יתנש סמ תורדתסחה תפוק לא סינכהל
 ורקבו תורדתסהה תולאש ד"ע דוחיב .ורבד .םיחוכוה וליחתהו ,ל"הקה ינינעל
 ,ראבל  רמיהנפוא חרכוהו , האחמ וררוע רמייהנפוא ירבד , הגהנהה תא
 אל,ו ,יביטרפואוקה בושיח ןויער תא םשגל הרמאשכ ,"וילא האב תונויצהש,
 הרבההש ,הדומ אוה בל ץפחב םלואו ,תועצה לעב רותב "הילא אב אוה
 הפ עבוה םיחוכוה יוחא ,הנשל הנשמ וברקב תחתפתמו תכלוה תיגויצה
 .הגהנההל ןומא דחא

 הכירצ וז .הלומעתה ד"ע הצרה דלפנמולב רמ  תוודתסהה ריכומ
 הטלחה לש חסונ ןכומה םשב עיצמ אוה .ימואל םיסב לע תדסוימ תויהל
 םיבייח ונא תזנויצה תא ץיפהל ונאובבש ,התעד תא העיבמ הריעוה, :וו
 לא בל םשויש ךירצ דוחיב .ונתעונת לש תימואלה התנוכת תא שיגרהל
 רתי ןיבו .,תיממע תידוהי העונת איהש ,תונויצה ןיבש יוקעה לדבהה
 ולבקתנ הו דבלמו ,דחא הפ הלבקתנ תאוה העצהה ."תוידוהיה תויורדתסהה
 .הלוטעתה ןינעב תודחא תוישעמ תועצה דוע

 פמה רבד לע העצהה םג תלכקתט ,םירעוס תצק ויהש ,םיחוכו ירחא
 פמה תא תובגל תוביוחמ תושענ ןהיתודוגאו תוימוקמה תוצוכקה . יתגשה
 + תיללכה הפוקה לא ופינכהלו

 ."יחרומה, לא םחיה ד"ע העצהה םג תלכקתמ
 יובחל ,הקטנה ר"דה רחבנ מ"הוה שארל , מ"הוה תוריחב לא םישגנ

 רייצהו ןמייה ר"דה ,ןטנורג ר"דה , ןסדירפ ר"דה : ורחבנ הגהנהה תדעו
 ,הנייטשלוו ,ןומיס ,סוומ  ,רענעיוו ,דלפנמולב  ,רמיהנדוב -- ם"הוהלו ,קורטש
 וןייטשש ,רשא ,םייהטביל ,רמייהדנוו , סאיםיי , רשנלוק , ליטבש ,םומלק
 . ןיקצומו יקסניצשל

 ,הדיעוה הרגסנ רמייהנדוב ר"דהו הקטנה ר"דה ימואנב
 ף"דה ,הקטנה ר"דה :ומאנ .הלודג םע-תפסא הרדסג הדיעוה ירחא

 --ידלםנמולבו רמיהנפוא ר"ד ,ןומיפ  ,סוומ ר"דה ,גרוברו 'פורפה  ,רמיהנדוב
 ,שיא ףלאכ ופתתשה התשמב ,םיפסאנה רובכל התשמ וכרע םיטנרוטפה

 ב

 לש תיעיברה המישרה תא םואצומ ונא "טלוו,ה לש ןורחאה רמונב
 לכקתנ .תוצרא רשעמ ,  םצמוצמה פ"הוה תפוק לא וסנכנש םילקשה  ימוכס
 + קרמ 8810.57: לש םוכס



 הלע ןווחאה עובשה ךשמב ל"הקה תפוק לא וסנכנש תובדנה םוכס
 תומישרה לש ןוותאה רפסמה .קרמ 1486.42 היפורמ הוב ,קומ 9
 .8610 -- אוה בהוה רפסב

 םוכס הבקפומב ל"הקה תפוק לא םנכנ טסוגיוא 'ל דע ג"ב םוימ

 , לבור 978,654 לש
 .ר45,182,48דע רבכ הלוע תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל ףסאנש םוכסה

 וורכ םינורחחאה םימיב האיצוה ונלש "הקיפוק תכ הקיתוילביבה,
 תורבוחב וקלסנ רבכ םירבחה ימולשת ;ראמ השק בצמה , הבצמ ד"ע דחוימ
 תאיצוה הכ דע .רבועו רווח ןוה הקיתוילביבל הל רסח ושכעו ואציש
 -ןידהמ .תונויצה תולאשה לכ רבד לע תורבוח 'סכא 495.000 הקיתוילביבה

 איה הליעומ המכ דע ,חכוהל תודוגאה לכ ולכי הקיתוילביבה לש ןובשחהו =
 .תודוגאהל בוטו לז ינויצטיגא רמוח הקיפסמה ,הקיתוילביבה | לש התדובע |
 הינמה ריחמ . הקיתוילביבה תרועל אבל ורהמי ונירבחש ,ןימאהל ונא םיצור =
 :הפירדאה .לבוה 5

 ה-קצ 1. ₪. 08תחקש| 06008.

2-7 

 הבורעתה תא ,"לאלצב, ישעמ לש הכורעת הכרענ תימורדה הקירפאב
 םַע םתמחלמכ םירובה לש םגיהנמ היהש ימ ,אהטוב םיוטפינימה אישנ חתפ

 הכורעתה 'תסינכה ןושארה םויב ,תונויצלו םידוהיל הבח אלמ םואנב ,הילגנא
 + ארטיל 0
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 .הָיָסּורְּב
 םירוהיה .שורגב םיקופע וז הנשב םינוטלשה ויה וניארוק םירכוזש יפכ :
 ,ואמב 22 = םוימ  ןיפילוטס לש  רלוקריצה ..,ךמס לע  םהיתובשומ תומוקממ |

 םוו ינפל ןידכ אלש םותתל ץוחמ ובשיתהתש ,סירוהיל הבישיה תא רי תמה
 ,םהה םירוהיל הרתוה הבישיהש ,רמאנ רלוקריצה ותואב ,1906 טסוגואב 'א
 וישעמ ןיאש ידוהיש הנימ עמש :"ןשררו, םינוטלשה ודמע ."םייוצר םהישעמ,ש <

 ןבומ הז רבדו .הבישיה תוכז ול שי םא וליפאו ,ול הרוסא הבישיה ,םייוצר
 םיגומלאו םונולפ םידוהיש  ,"תווארו תוחכוה, א י צ מ ה ל היה לקש ,וילאמ =

 רלוקריצ :ךחוגמו בוצעמ  ,רזומ ןויזח רצונ הזכ ןפואבו .םייוצר םניא םהישעמ |
 היה אלש ןפואב םישורגה ושדחתיש םרג םישורגה תא קיספהלו לקהל אכש
 :המכ הז .והומכ

 םינוטלשה םישוע רשא תא האר ,רלוקריצה לעב ,םונפה-ןוירטסינומו
 ,קתשו---ותושרב םירמועה

 ,תידוהי תחפשמ םשמ החלשנש ,יקניבאלס רפכב ,לשמל ,השעמ .היחו
 החפשמ םשמ ההלשנ הזב אצויכ ,הנש םיש מח ינפל רוע םש הבשותנש
 ירויה יגולפ ורלוקריצה ךמס לע---לכתו ,הנש םיעברא הז אוהה םוקמכ הרדה

 ,'תאז תא תיכוהל השק ךא ,םייטילופ םינינעב דרושה  ,םויוצר םגיא וישעמ, ּ
 0 ,וויטרקומיד:לאוצוס ה אוה להנמ יכ ,םייוצר 4 םגיא וושעמ, ינומלאו
 :.,"הלומעתה תעשב םפתנ אל םלועמש

 םודוהי תצק ואצמנ םלואו ;ואציו ןידה תא םיבר  םידוהי םהילע ולבק
 .םילבוקה תקדצב אוה םג ריכה טניפהו ,טנימה לא אנלבוק ושיגהש =

 תנשל יאמב 8 םוו ינפל דוע םירפכב וכשיתה וללה םישרוגמהש ןויכמ,
 תוכז רברב הלאש לכ ררועל םיאשר םיגוטלשה ויה אל.--טנוסה רמוא--2
 ךירצ ךלפה ןוטלש ;ןידכ אלש הטלחוה םשורג רבדב הטלחההו ,םהלש הבושיה <

 ש ור י פ תתל קר םולוכי םירטסינימה לש  םירלוקריצה יכ  ,הערל היה
 ,'םלטבל אל ךא ,םיקזחהל |

 התיה הפיזנה לכא .הפוזנ ןיעמ טגיסה תאמ םינוטלשה ולבק ,ןכבו | ,
 לבל ,תזעידיה תכשל י'ע וז הטלחה המסרפתנ אל ימשר ןפואב :תיא ש חה
 ,..םיברב .רבדה םסרפתו

 רש

7 8 
 שממ ירצוג אוה ירח- ,רימהש ןויבמ ירוהי :רבדב םדא קפקפ אל םלועמ

 :ינואהל הפינכה תנועב רימת היוצמ הרמהה תפגמ התיה ךכיפל .תויכז יבגל
 ילקו שפנה ולפש | םירועצה ונברקב ובר, וגתפרחלו וגתשבל ירחש ,תואטיסרב =

 ,,,סמע לע םולפירה תא רכבל םילולעה תערה

 15 ּ ל םלועה <

 לבקתהל םירמומה ולכוי םאה : הלאש לאשו יאסורזאה רוטקירה אב הנהו
 רשפא-- ?הז .קופקפ יריל רוטקירה אב ןכיהמ ,תוטנצורפ הלבגה ילב הטיסרבינואהל
 םידוהיה םתואל = ,םירוהיל תויכז םינתונ עודמ ,ןיבחל ,טושפ ,לוכי אל אוה

 ,,.?םימב ואבש רחאל , םמצע םולופפה
 עגונ רברהו [ץרווש לש ושררמ תיבב הלאש הלאשנש ןויכמו

 רשפא:יא יכ , ןילאמ ןבומ יוה , לו מ ת א םידזהי ויהש ולאל וא = , םידוהיל
 ! ןזכ הבושת האבו , לקהל הבושת אובתש היה

 ירח א ורימהש םידוהי :תוגרדמ יתשל םיקלחנ םירמומה םידוהיה
 ירהש .ןםהב תגהונ םיטנצורפ תרזגו , םידוהיכ םניר ינוניבה רפסה:תוב תא ורמגש
 ןרימהש םידוהי ב"אשמ ,הטיסריביניאל הפיגכה םשל קר ורימה יכ ,םירבדה ןיארג
 +, . םירומג םירצונכ םגירש ,ינוניבה רפסה תוב תא ןרמגש םדוק

 גרוברטפב םינברה תדיעוב םיימשרהו םייתדה םינברה ןטבחתנ עודיב

 - תונכרה יכ ,םה םג ודוה םיימשרה םינברה .הלופכה תונברה לש המויק רבדב

 תודחאתהש אלא , ןללה תורשמה יתש תא דחאל יואר יכו הרתוימ איה הלופכה
 בציתהל תושרה הי תתש הכורצ םייתדה םינברהל . תולהקה ןוצרב אובל הכירצ וז

 .תדחוומ הדועת םתאמ שרד תש ילבמ , םיימשרו םייתד םינבר רותב הריחבה לע
 ,רחוימ ומשר בר םג ,הניצרת םא , ןהל תונמל תוליהקהל תושרה ךא

 םשפנ הרצק םייתדה םינברה : הרוומ העידי םינותעב הספדנ הנהו
 <ירהו .םיקקוחמה תודסומה ךוד תונכרה רבדב קוחה רובעי רשא דע תובחל

 הבש ,(!) ןיפילוטםל  הלשתש תדחוימ השקב לע תומיתח םיפסאמ םה
 םינכלהל תונבר לש תויכז תתלו תימשר8 תונברה תא לטבל םישרוד פה
 . תואקירטימה יניגעל םירוטרטסיגיר תונמלו .םייתדה

 " לטבלו רוחס רוחפ תכלל םיגברה םיצור יכ  ,רכדה ןוכנ תמא םנטאה
 ? םתטלחה תא םםצעב

 :הלאשב .םילפלפתמו םיחכוחמ ונאש דע

 םיאב ,בשומה םוחת לוטב א"ע העצהה

 ,תאזה הלאשה לע -- ןוכחמב אלש ילוא

 ףבהב המודה תער היהת המ

 < --תבושת וגל םינתונו המורה ישאר

 ' בורה ילהנמ | ,םיארבאיטקואהש ,םיקוח תועצה לש המישר המטרפתג
 ' םיאצומ ונא ןז המישרב ,האבה היססב קרפה לע ןתולעהל םירמוא ,המודב
 ןיבו םיארביטקואה ןיב םולודג םיכוכחל םוקמ לכ ןהב ןיאש ,"תוולש, תועצה
 תימצעה הגהנהה רבדב הלאשה :המישרב ואב אלו וחדנ .םינמיהו .ןוירטסינימה
 רכינ .,בשומה םוחת תבחרה תלאש םג ןבומכו ,תואטיסרבינואה תלאש ,ןילופב
  םוחתה לוטב א"ע קוחה תעצה לע .בישהל וטילחה םוארביטקואה יכ ,רבדה
 תלאשה ללוגתת .הרומ ג ה קי ת ש ב--- הטושפ הבושתב םידוהול
 ,המודבש בורה ירכחל לושכמל הוהת אנ לאו באתפתש רע המודה תכשלב
 ואש אלא רוע אלו ,התעשב "הרצל, היד ת יש מ חה ה היספב התע עיגהבו

 ןובו ,לוכובב ,שורדתו רוקחתו רמח ףופאת היפימוקהו ,היסימוקל העצהה רסמח
 ןויקגב ץוחרל ולכוי םיארביטקואהו  ,תישילשה המודה לש הימי ולכוו הכו הכ

 !םהיפב

 , םירבדב תוקסועה ,תורבחהש ,טניכ ה תדוקפ המסרפתנ רבב אל הו
 ינפמ .,םייקתהל תוכירצ  ןניא ,םיימשרה הלשממה תודסומ םיקסוע םהבש
 ; + ןה .רתומל ןהיתולעפמש

 דחא ןונרטסיניממ םיבר םילוגלג הרבעש ירחאל--התחדנ הו ךמס לע
 תאירק רבדב תולדתשהה--הלילח רוחו .יאנליווה רוטגרבוגל םשמ = , והנשמל
 ,םידוהיה ברקכ הבאלמה תצפהב תוקסועה תורבחה ירֶיצ לש הדיעו

 ךרוצ ןיאש ואצמ ןוירטפינימב ךא .תועדה לכל םירשכ ויה הדיעוה תורטמ
 .םיסורה םינמואה לכ לש תיללכ הדועו היהת בורקב הרהמבש ינפמ , הדיעוב
 , היסורב הכאלמה ינינע לע ונודי הבו

 ,םיריצהמ הברהו גרוברטפב הבישי תוכו םהל ןיא  םידוהיהש המו =
 ; תיגרוברטפה הדועוב ףתתשהל ולכוי אל , תיאנליווה הדיעוב םיפתתשמ ויהש
 = -םומורה :םינמואה לש םבצמל םידוהיה םינמואה לש םבצמ המוד וניאש המו
 !ןניקסע םידוהיב אבה ... אישק אל אה

 תא הדיוחמ רפסה-יתכב  םירוהיה םידימלתה - .לש היגולוריטרמה
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 [ יואה ןה תוקיר ,הרוגה הרזגנ .םםיערהל קר  וליאכ ,המדנ .וו הנשב בלה
 לע רפס"תוב לבב שי  םייונפ 7 תואמ | ,םידימלת .ןואמ תואטיסרבינ
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 תידוהיה המרונהו --- תיללכה- תלכשהה ירחא  םיטוהל  םיסורה ןיאש ינפמ
 םהבש תומוקמ שיו ,שארמ עובקה רועשה יפ לע תאו לכב תדדמנו תלקשנ
 .ללכ םידוהי לבק ילבלו רוע רימחהל םילהנמהו םירוטה םימכחתמ

 היפנמיגב .םינוניבה רפסה-יתבב הרזגה איה הלודג הומ רתוי רוע םלוא
 ,םידוטלה .לולג לע חקפמה אבש רע ,דחא ידוהי וליפא לבקתנ אל .הנבוקבש
 בוציררבב .םידוהי השש לבקל הוצו ,םירוהיח תאמ תדחוימ תולדתשה יפ לע
 הלא קרו ,םידוהיה םירחפמה רפסה-יתב ידימלת לע ורזג םירחא תומוקמבו
 רפסה-תיב לש הפוקה תבוטל תולודג תומורת םימירמ .םהיתובאש םידימלתהמ
 יתלדה ירוחאט םיראשנ םיינעהו .םילכקתמ (םילבוה תואמ שלש דע האממ)

 .הרוגה הלח םיכומנה רפסההיתב לע םג :וו הנשב /התיהנ השרחו
 . םיטעומ םידוהי  ךא םילבקתמו תושקב תושגומ םינוריעה  רפסה-ותבל
 תושקב תואמ .שמח ושגוה ,תועדה לכל תידוהיה ריעה ,לשמל ,בוצידרבב

 םידוהי םידימלת םיפלא ינשכו ,לבקתנ אל םהמ דחא וליפאו ,םידוהי תאמ

 + ולבקתג אלש יגפמ ,םיבומגה רפסה"יתבל ץוחמ וראשנ

 הגש םיעבש ואלמ :םיאבו םישמשממ םייתורפס לבוי יגח ינש

 םיעבש ואלמנו טעמ דועו ,הנרופפ בקעי םהבבא רמ רקכמהו רפופהל

 הגריפפ רמ .יבכרה יהילא םהרבא ר"דה ערונה םכחהל הנש שמחו

 תירבעה תוופסה לע הבוטל עיפשהש | ,רודה | ינקומ םירפופה דחא אוה
 ןויגהו הרשי הנבה ,תוננער תצק ותעשב הבות לא םינכהש הוב התורענב
 הנפו שממ ןהב היה אלש תולבוקמ תועד הבְרה הנויפפ סרה וימיב .רשו

 לש ולוק דוע עמשנ אל טעמב םיבר םימי הז  .תושדח הועדל םוקמה תא

 וגלו וקחמנ אל םהה םימיב השעש,םיבוטה וושעמ ךא = . ונתורפסב הנרופפ

 ,וחבשנ -

 םיפפותה ,היטורב םיילארשוה םידמולמה ילודגמ .דחא .אוה יבכרה םכחהו

 וב קפוע שוא .ןוא טעמכש ,עוצקמה ןתוא ,תודהיה תמכח עוצקמב בושח םוקמ

 םידבועה רחא םג אוה יבכרה רמ ,ברעמה ימכח ירוב אצמנ ולוכו היסורב

 היהה ,תומולעת הלגו שפתו שקב אוה ,הז עוצקמב םינדקשהו םיצורח רתויה
 םיבושח .םירמאמו םורפס בתכ ,רקע:יתבב ,םימואיזומב םיללוגתמ .ויהש .דו:יבתב

 ותואב םיקסועה לכ רצמ הבורמ הכה ול שכר ולא וירפסו וירמאמ י'עו ,הברה =

 .ולוכ וילא ןותג אוהש עוצקמה

 לכב .לבויה ינתח ינש תא דככל וערי ונתורפס יריקומ יכ ,םוחוטב וגא

 ,םחל יוארה רוככה

 .ץֶרָאְל-ץּוחְּב
 תוכשומה יכ ,הארנ ונממ .,1909 תנשל א"קי תרבח לש ח"ורה םסרפתנ

 לפבוהש טעמכ םיטפיגולוקה רפסמ .תוחתפתמו תוכלוה  הניטנגראב תוירוזויה

 לדגו ךלוה םידוהיה םירכאה רפסמש דבלמ  ,וכ ,תוגורחאה םינש שמח ךשמב

 .הנשל שפנ תואמ שלשו ףלאל יעבטה יוברה םג הלוע ,הנשל הנשמ '

 ,784 קו םשמ ואציו םידוהי 8557 הניטנגואל ואב 1909 תנשב

 תיניטנגראה הלשממה .תוש פג 7778-ב םידוהיה רפסמ םש לדג הוכ ןפואבו

 םינפ רבסב םירגה תא תלכקמ איהו םירוהיה תסינכל הכחב ,ה"ודה .ירברל ,תסחותמ

 םוכלוה םהש םוקמה לא ףיחה ןמ לזרבה תלפמב םגחב םתוא הריבעמו תופו

 םינשב ,םידוהי הב ןיאש הכשומ וא -ריע ףא | הנוטנגראב ןיא ושבע ,ןולא

 תרשעב ךא ,זנבשאו תפרצ ,הילגנא ירוהי קר הגיטנגראכ םייוצמ ויה תונושארה

 טעמכ הניטנגראל םיאב ,האיצוה תעונת היסורב .הרבגשמ | ,תונורחאה םינשה =

 ,םייברעמה  םורוהיה לע םרפסמב ושכע םילוע םהו היסור ידוה* קר

 םידחא םיו!הי הישעתכו וחסמב םיקסוע  םירעב םיררוגתמה םירוחיה

 הסניאובבש הטיסריכינואב .תוישפחה תויגמואה עוצקמב םג ןוגה םוקמ םוספית

 :ראה תונותעב ,יסור .ירוהי םהמ דחאו םידוחי םירופיפורפ יתש םיאצמנ סורוא |

 םה הלאה םיאניטנגראה םיטסילגרו'זה  .לודג ריקפת * םירוהיה םואלממ תיניטנג

 תורשמל םירוהיה  םונמג | םילודגה | רחסמ"יתכבו = םוקנבב ,  םיסור = םודוהו

 ,תובושח

 הזמ = ,םידוהי ףלא השמחו םיעבשכ הניטנגואב ושכע .שי .ללכב

 ' ףלא םיעבראכ םיאצמנ דבלב סרייא:סוניאובב  .תוינולוקב 19361 םוררוגתמ
 : + םידוהי

 הליטהש תורמוחה ינינעב תינופצה הקירמא יכרדב תכלל הליחתה הרנק
 רוע תכלל הריעצה הדנק הקוחרה רצק: ןמז ךשמבש אלא .םידוהיה םירדונה לע
 י.חריכבה תינופצה הקירמאמ

 לע רזגנש ,שרתה קוחה :5*ע ,תוויגרמ  תועירי הדנקמ .ולפקתנ ושכע
 ' דעב רלוד תואמ יתש לש םוכס ותא איבהל ידוהי לכ היהי  ךירצ  ,םיסנכנה

 "מ שדחב ךרענ  קוחה .ותא םיאכה ותחפשמ  ינכמ  דחא לכ  דעבו ןמצע
 םיאחפו ,םיברעהו םירוההו םיאגיחהו םיגופיה :הופא ינב דגנכ ןווכמו וז הנשבש
 "לש םהיתוכא תובאש יפל ,םידוהיה לע םג קוחה תא הליטהו הלשממה האב

 .היפאבש לארשי ץראב וררוגתה ולא

 ינפב הדנק ץרא ירעש תא ירמגל רגוס הוה קוחה יכ ןוילאמ ןכומ
 "  ףתא לכל רלוד 900 םהל שיש | םורוהי ואצמיש .,בושתל ןיא ירהש ,םירוהיה

 ּ .הדנקל תכלל וצפתיו ,םתחפשמ ינבמ
 " הלכגהה רגנכ תוחמל ,תורחא םירעבו לואירטנומב ,תוידוהיה תולהקה ופנ

 תוחפשמה תחאו ,חילצה אל תולהקה למע ךא ,םידוהו םירדונל הנכופמה תאזה
 , קחצי ,םהר>א ערומ איהש ינפמ ,הכקע לע :ושל  הניר האצי רבכ תוידוהיה
 ..,! םיי פ א ה בקעוו

== 

 עוכה (6.0) תנ גגה רגנ תמסרופמה הלובחתה איצממ ,ךילרהא ,פורפה

 < תולאשב טעמ ךא םנמא ןונעתמ אוה וכ ,םי'דוהיה םיינותעה דחא לש ורפוסל
 .אוה ךא ,עדמ ינונעל קר ומצע תא שידקה אוהש ינפמ  ,תויטולופו תוימואל
  טמעל בל לככב  םיוופמ םלכ ,ותחפשמ ינב לככ ,ותודהיב ראמ דע .האגתמ
 . מפל .םשפנל רברה עגו םא םג ,םתד תא רימהל וזכ הלכנ ושעו אל םלועלו
 .ןתד תא רימיש ,יאנחב ,ןילרבב רוספורפ לש הרשמ זעיצה ,טרנייוו ר'דה ,וסוג
 = תודא לע ורוככל רמאל לכוא המ,---,תורמרמתהב וז העצה תא החה אוה ךא
 ..."רהוי אלו ידוהי ינירה---ותחוש שיאל ,פורפה רמא---?תודהיהל ותוכייש

 = ןל הגחינ אלו ,ותורהי ליבשב אוה םג הברה .ךילרהא ר"דה לבפ ערוגכ
 פוגש ,יטרופקנרפה הלעתה-תיבב  דוכעל ליחתהו הז םעטמ רופפורפ תרשמ
 2 ,הלודגה ותאצמה תא תולגל חילצה ןאכו ,רישע ידוהי י"ע

 " תלהת םהיפ םיאלממ םלועה ילודג ,לכש העשב הב יכ ,אוה ןינעמו

 < שאיצממל רוככ רימת  ןתוגה ,ינמרגה רפיקה רוע הסנ אל ,לודגח איצמסה
 | הלהתו דוככ ןתנש ,ידוהיה א'צממהל הדות לש תוא תוארהל ,םיינמרג

 ה יל
 ה -

 . רבדב קוחה לעופל אצושכ ,ןידה תמיאמ היצילג ירוהי ודחפ אושל אל

 " פן אובב יכ" ,םונוטלשה תאמ ולכק תוחטבה הברה .ש"ייה לש ןולופונומה
 . רכב ,תויסצנוק תגיתנב הרובה טפשמ תא ש"ייה ירחוס םירוהיל וגתי ,הדוקפה
 הלגתנ השעמ ללכל הרזגה האצישמ ךא .םידוהי יפלא לש םתסנרפ תא זופקל אלש
 ..םתאמ תוללשנ תויסצנוקה ,םידוהיה לע קר לוחל איה הדיתע םנמא יכ ,רבדה

 ,ןיא םירפכו םירע המכב ,םירכ אה לו םינלופה םיא לקה הל תוופמנו
 - יהבבלב רכב תכרבתמ ןילופב תיממעה .הגלפמהו .ללכ תווסצנוק םידוהול םינתונ
 - ."תוקולע ,המ ולצגי םירכאהו םהידוהימ םויאצילגה םירפכה "ורהטי,, בורקב הרהמבש

 / ..םמד תא וצצמש

 = .גרבדלוג ,ל ,י .איצומה
  תמגגפסהפ [. ה. ז0ת6ת פק.

 ,םונאיורד .,א ךרועה
 ק6ההשתסק5 ה. [. 08

 ב

 - לש םישרח םישולת ד"ע הערומ החפסנ הזה ןוילגה לא
 .ןודנולב םידוהיה תובשיתה רצוא

 , 105 טעג אל כהה ה תה 0168 068808116 0 11006-
 < 5 תקודסהס מפ הנוז1 ה 1306080 1007088. 131



 קית ה המרק ו מ ותחנת תה מנדס מכרנתש ה נרנ ז סמ נ כ- תדל |

 7 3 א ן 4 א | אפו / ידנאל [וא קלַאפ,

 :עג:שיפאואליפ רער עטעמריויעג .לעיצעפס | רעביבלעמא|
 םוינויצ .ןופ קיטירק רער ןוא ננורעלקפיוא רעבילטפאשלעו

 || == טראוו ןופ .ןיז ןעטיירב :ןיא

 .םילאש ה שמ :ראטקארער
= = = == = 

 ! טלאהניא ןעדנענלאפ ןיטימ ךוב עטשרע סאד .ןענעישרע זיא סע

 .םילאש יט ,תוריתס קשידוי יד ןופ גנוגיטבערעב וד 1 /

 .םיובנוהג ,י . גנועוועב עשיטסינווצ יד :(9.[-
 .ןוימ ד-ל עב  .עעריא עלאנאיצאנ יד ןוא םזינויצ רעד .(8-

 ,אירול ףסוי ,רד . םוינווצ ןיא  עעריא-הכולמ :יד" (6
 ,םיובנריב ןתב ,רד ,קלאפ סאר ןוא .דיחי רעד (5

 .תוב שח מ-לעב | .דוחי רעשידוי רעד ןוא םזונווצ רעד 6
 רט ב .םוטנעדוי ןוא טייקשידוי 67

 ,טילאש .מ + םלוע-םע :ןוא :.ול"יב 8.
 .,קילעראג .ש , . גנוטראוורע .ןיא (0

 'רעגינ .ש .לעדנערעק עטייזראפ .םאר (10 ||

 .'פאק 60 זיירפ

 . : ןעדנעוו ךיז .ןעגנולעמשעב .טימ

 ןוסוודסק ב כס ה הוונוו .,[ הסתבוומ* םותסהה , 00 תת הדסה 3, |
 א תתה ₪. ש ג תמד ה. 3

 .שדח דומל רפס

 שניידיר .,ל ,' האמ ף לאמה
 הלקו תירטנצנוק .הטשב ,טוירבעה םידומלה רתי" םע  רחי ע"פש דומל רפס
 םנואש .הלאל דוחיב ,םייללכה םידומלב םיקפועה  םידימלתל , םירויצ םע
 עשעשמו .ןינעמ ,חונו לק אוה דוסלה רמח ,םרועש תא םמצעב .םינונמ
 םירישה+ םירופסה .םוי לכב רועשה תא ןנשל ולבוי לקנבש הוכ .ןפואב רדוסמו
 לב תא .םהילע בבחל םינווכמו םידליה חוו יפל םה , ,וניררושמ יבושמ
 תינשה הקלחמה .'פאק 40 חנושארה הקלחמה ריחמ . םוימואלה  ונינונק

 לצא .ישארה רכממה .םיופסה רחסמ יתכ לכב רכמהל אצמנ ,פ'אְק
 ..קנופ ביל היבוט ;

 ך(התקותד]ה רזהתהבמתמ 1108888 62קמתאה, 8המהה.

 ."תורחה,  יארוק , לא
 ןיא ,'תורחה, ךרוע היהש ימ ,הילאמלא םהרבא 'הל יכ ,םיעידומ יננה

 ."תורחה, םשב םוקמ םושב אבל תושרה ול ןיאו ,וננותעל תובויש םוש :ושכע |
 תבוטלו המדקה תבוטל וכרדב םכלל ונגותע ףיסוי ריתעל םג ןכ זאמכ

 , ,לוגדנ רמשב רשא ימואלה .ןוועוה
 לש היוצרה תוחתפתתה ךרד לע ,ונכרד לע ויה רשא םיבר םיעירפמ

 לע יוארה שאר"דבוכב אבהל ןודת "תורחה,, ,םישדה ינשכ הז ורפוה ,וננותע
 תולאשו ללכב .המואה תולאשב קרפה לע  תודמועה םייחה | תולאש . לכ"

 : ,,טרפב םילשורי דגרוע .בצמ תבטה
 :ןעמה יפ לע רשו הגפי תכרעמה לא רבד ול שיש ימ לכ ,

 6080010ת 4 ב 6 0 0
 ,ונתדובעב .רזעל .ונל .תויהל רבכנה להקהמ שקבג

 .תכרעמה

 י"אל םיעסונלו רפס יתבל
 לארשי ץרא תפמ

 ,בטיה הקיודמו- הרקחנ

 + רעווארנ םירפא תאמ 4 ְּ
 .'ק 15 חולשמה םע ,'פאק 16 הריחמ ו

 1 תסמתל:מנצמ רוממה <]] 0, 070068 סי א 61
/ 

 -=רהא
 לב תא ונידימ הנק ""םיחופה, תצפהב ץפחו ע"פש ריקומ ונמע יבידנמ
 , םירדחל ,ם'בל ,ת"ת יתבל םג ח ןתתל 'ב הנשו 'א הנש "םיחרפה | תרבוח

 + תויתורפסו תוינויצ תודוגאל ,  תואקותוילביבל
 !א ןמ "םיחרפה, פ"מסקע םי תא מ לע .םותחל..ליאוה . כ"ומכ

 ,ל"נה םידסומה ליבשב 1911 תנש ילוי 'א רע ז"ש ילוי
 םהיתונמזה תא  םיחלוש = בו 'א הנש "סיחרפה,| תורבוח חא לבקל םיצורה
 תואצוה) פ"ק ה/'סו * כ"ור "א ףורצב "נה .םידפומה  תואקנפשוגב תורשואמ
 תא לבקל .םוצורהו ן"םיהרפה, תכרעמל (תוירחאהו חולשמה , היצידיפסקיאה
 80. םיחלוש (אבה .ילוי 'א דע הו ילוי 'א ןמ) הנש ךשמב םנח "םיחרפה,
 פאק 50 .דוע -.ל"גה לב רעב ל"וחב .הפירדאה .יתנשה חלשמה ריחמ ,פאק

 ה
 ,יהמי דק, תאצוה תאמ
  טהמהההק בתה תוהט הסל 0880 צל ל

 תול,ה לש" ותומכ יכ ,הזב העידומ "המ יד ק, .תאצוה
 רבעל היה .ךירצש םושמ הברה הלדנ ע"רת תנשל "המידק
 סינכהלו הרבעה הנשב "חול,הב .ןתינש .רמוחה לכ תא שדחמ
 ,םהיתוצֶראל ,םירוהיה םידפומה ןיגכ) - תובר  תופסוה וכית לא
 דחיב) םידומע 930 התע ליכי .אוהו ,(דועו ןויצ .יריש ,תויפרגויב
 ,(לארשי ץרא הפמו תונומתה עבש םע

 םעטה ותוא .ינפמו "חול,ה .תאיצי תצק הרחאהנ הז םעטמ
 ,תיסורה הפש ב קר וסיפדהל תלכיה ונל התיה ומצע

 הנחלושת רבמטפסב : ןושארה רע ולבקיתנש תונמזהה לכ
 לודג תונמזהה רפסמש םושמו ,הז שדוחל 15 םויבמ רחואי אל
 תפפרהל "המידק, תאצוה השגנ ,וספדנש םירלפמפכאה רפסממ
 .הנושארה .ארורהמה לש ותינבתב חולה ותוא לש הינשה ארודהמה
 | ,רבמטפס 95 םויבמ רחואי אל םופדה ןמ אצת וז ארודהמ

 ינא בר .ינויצמרופניאו ינויצטיגא ךרע שי "הולה,לש םושמ
 ,םירוהיה .ינומה לכ .ןיב .לודג רפסמב וציפהל םישקבמ

 ריחמכ ורתמו םופד תונוילנ 16 ליכמ ?חול,ה
 ,רלפמסכאה 'פוק 15 --- הנושארה ארודהמה

 :ףסכ תולשמלו תונמוהל הסירדאה
 ד. ה סת, מהמאה.
 השש שש שש צש = שש ₪ שש שש שש 3 שש = של שש 3

 ץ"ב לכומ .לאיחי רמ יחָא ןב תא ךרבא ט'זמ תכרבב
 םע .ותלולכ : םויל .עינראפילאק טאָאטשב םעלעגנא.םאל  .ריעמ
 'א םויב  ,ןילהאוו ךלפ  בונרשטמ שמש אינעה תרמ הלותבה
 -ןרק תבוטל .כ"ור השלש בדנמ יננה המרגלט םוקמבו בקע 'פ
 ,ןיקסנילומס ץרפ רעיב םמש לע ץע עוטנל תמיקה



 ."םלוע 0 תנהנה תאמ

 30 ,29 ,55 7 ,%6 םגו 1 םירמונה םדי תחת שי רשא ,הלא וא כ'חא

 תא איצמהל םישקבתמ םירלפמזכא ינשב וז הנש "םלוע ה, לש

 לשמה תאצוה םע רחיב ריחמה תא .תכרעמהל הלאה םירמונה

 .הדותב בישנ

 .םיילברפ םיפרוק
 םיחתפנ .השרוב ןירפלייה :ם לש ירבעה םירליה:ןג די (לע
 . תוירבע .תוילברפ \ תורומ תנכהל םיסרוק ר במ ט פס 'א .םוימ
 ,תירבע תוניבמה הלעמו הנש הרשע שש תונכמ תודימלת תולבקתמ
 הטשב תויללכה תועידיה דבלמ .תחא הנש םיפרוקה .ןמז ךשמ
 םיסרוקה ,תוירבע .תועיריב םג  תודימלהה .תומלתשמ .תילברפה
 ,ןמצעב םידלי-ינג חתפל ותוא תורמוגל  תוכזה םינתונ הלאה

 :הסירראה פ"ע הונפל םיטרפה 'ובדב

 2666080806 388600866 . [8ת6הח0 קא,

/ 

 ו,

 תעכ ועיפוה תאצוהב

 .הנשוש 1| ,לצרה תומ לע 1 4
 .לט לא 111 ,הימוה הנוי 11 ,ושפנ תאשמ 1 ₪

 ,חרפ המונ 111 ,םדרה בכש 11 ,ךחכשא םא 1 4
 ,תיבדףלא רעד 11 ,ןעקנעב סאד 1 65
 [.- .טכוזנהעז .יד (6
 ,טראפש אפ רער 111 ,ןעטסא םוא ןרעפ 11 !ףיוא טכאוו 1 ל
 םייהיירפ עשירוי 1" .העובש יד זזז ,רעדעצ יד 1 .הוקתה 1 8

 . +דנאל םאד וד טסנעק 1[ ,קלאפ ןיימ ףיוא 1 9 .8 ,31 00

 (6!םילודג םידומע 8) .טדיוט סליצרעה וצ (0
 .שראמ תולג 1]  ,טכיל הכונח 1 1 + - וש
 .תוצח 11 .,(גורפ) ןויצ 1% | 5%

 .טונ ךיז .טגניז'ס 11  ,טקלעוורעפ 1 3 | קש קר ותש |
 | .םיללצ ושטנ 1 ,םירע ונחנ 4 צא רכ 5
 / .גנילהירפ 11 ,דנאה ןיוז ןיא 1 8 ש : 4 ן וי "
 | ,נרבמלמ ךילרהא יבצ רוסיפורפה י"ע  תוחצונמו תודבועמ : : ..

 : ,(פאק 40) רתכ 1 האצוה לכ ריחמ

 שה 6 /דרק רק תרה רק טרק רחש הורד תחל
 עגה 00-44 חפי י ז 7

 י - ןוגה ה 0 ,םיאפורה תצעב ועמש '
 :תבתכה ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רז. 1הממ6ז, \80וזטזחה 68]וו0ח.

 " ,ופיב תירבעה היסנמנב 1 הקלחמה,
 דחה ןועמל .היפנמגה תרבעה םע ,א'ערת הנש תושארב

 נררמה הליחתמ הב .תיששה הקלחמה תחתפנ ,"הי ל צרה,
 ,תילאירו תיסלק המגמל וקלחיש ,םירומלה לש .הנוילעה
 -- = תוקלחמ שש לכל םילבקתמ םידימלת

 ,",'תוניכמה שלשלו היפנמגה

 םיניע האהמ
 = = | .(ץיבוסונומ ,מ .תאמ

 ,רוכדלו הביתכל ארקמל דומל רפס

 הנחומו הרבועמ הנקותמ השרח האצוהב תיששה םעפב וספדנ םיקלחה ינש
 "= .:קלחהו תונוילג הנומש ןושארה .קלחה קיזחמ תעכו --- הברה םינוקתו תופסוהב

 , סופדב תונוילג הרשע ינשה

 ' רש- "לרב, -ש%-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לזרבה דופי תא  ליכמ
 וב שי ילזרב, ןייבש לורבה דופיו . םיאפורה לש םילועמ רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא .אירבהלו .םדה תא רהטל ירכ
 ,תונייח ראש לכמ רתויב לוו רתויב ליעומו םינטקלו ,םילורנל

0% 

 00 מ מ .הסידואו יושרו "למרכ,, תרבח לצא הריכמה
 ןלעקב לע 1ו 7, לש תכרעמה = 4%

 1861, 8/8. 3 -011תפ0ות₪ 81, 2606. 5 רע

 . הנליוב "םלועה,, ליבשב תועדומו םימתוח .תלבקמ ,|-
 מם ₪ ₪ * 4-7

 תא חולשל םילוכי .הינמרגו הירגנוא-הירטסוא תונידמ יבשוי ₪ [ | =

 (188-801ג0180) ראורה תדועת יספוט ידי לע םתטיתח ימד
 יק 60 ינש קלח .ק 40 ןושאר קלח :ריחמה | \ תאצוהב ז"יע םיצטקמו ל"נה תכרעמה תבותב םש לע םיכורעה

 :.ל"ומה  ידימו םירפסת רחסמ יתב לכב גישהל + (רוע לכב ראודהזתקולחמ י"ע םג םותתְל רשפא) .הטסופה |
 תת. 9השתט, םוופוה -



 : י'ע חוטבחטלקמ שוכרל תפאוש | תונויצה % / ר 5 זו ְע ו ב ש
 ,לארשי -ץראב | לארשי םעל  יולג-מפשמ

 .ישימח םוי  לכב ' אצוי ,(ניזכ .תמרגוכפ)

 :ןכתה
0-74 , 

 , ?הפצמה לע 4

 ,זדולב .תוריחבה (א
 +ןורכוה .םוי .(ב :

 הל ו |
 ,םישלשו םיפלא העברא !ד :

 של .תיעבטה הטישח תרוקבל
 ,ןוסלנצק קחצי , (ףופ -- תחא הכרעמב הידמוק) גרב םהרבא 6 : . 2

 7 0 ל <: ילעה בוהה 2 יי ל

 | .ןומשפרשהבצ 006/00 היצילגב וניחא ייחמ
 08 תא 0 0 ..קרוודויכ ימשר) םיל רבעמ 66

 .דפלמ ,ם שר"רה 8 0 ירבעה :חוהה +

 ּ : . תכרעמה לא םיבתכמ 68
 8 5 ,0 .לארשי ץראמ םיבתכמ 0%
 ,:תונויצב 0

 ו: .ילארשי .ץראב 11 =

 :..היפורב 1%
 .ץראל ץוחב (%
 / . : ,תויתורפס תועידי (+

 כ בשש ו
\ 

 פו 85 שדחלו ,לבוו 1 הנש ץברל ,לבור % הגש יצחל ,לבור '4 הנשל :היפסנ "םל"2ה, רסא
 לוד ,כ לגנאב , 1 . ;רלוד 8/2 הפירימאב ,גניליש 9  הילגנאב ,קראמ 8  הינמרנב , םירתכ 16 היראננוא.הירמסואב |; ל"יחצ

 , .תנש עפרלו יצחל הו ןובשחכו , קנרפ 1% תוצראה רתיכו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראצ
 ,ק 30 תסירדאה יונש דעב

1 : % 6 

2 
 '9 40 םידומקה ראש לעו ,'פוק 60 ןושארה ךומעה לע -- .םיתעַברא תקליחמ שיספ הרוש לג רב [ תוקח מ ויחפ

 / 0 "שד במ בתל זמממתבכמנמ,ןש בימה שח"

 , ו , :תהתפירדאה :

 ס6תאאהו4 ,[90.וםעמ') העט, 017אעטההמ) 000870084 8. 1) 2603%00 מ ,,[4!180תַ', ותא.

 ילג לכ רחס 9 |



 ההאה היהי "םלועה. לש 88 רמונה
 רשא הלא לכל קספי ןועובשה חלשמו ישילשה
 וללהו .רבוטקואל ןושארב רמגי םתמיתח .ןמז
 אבי לבל םתמיתח תא םדקהב שדחל םישקבתמ
 | .םהל ןועובשה חלשמב קספה

 הנשה ףופ דע רבוטקואמ המיתחה תלבק תכשמנ

 5 =ו עה ==
 (לארשיב .רובצה ינקסעו .םירפוסה .יבומ תופתתשהב הנליוב אצוי ירבע ןועובש)

 תושירדהו םינינקה לע ןגהל ,הלואגהו חיחתה ןויער לש ואטבמ ילכ .תויהל ,ול .הותהש וכרדמ רוסי אל "םלועה

 .ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה .לש םיימואלה
 :"םלועה,ב םיאבה םיידימתה םיקרפה המה הלאו

 ירעב השענה לכ לע תוריקפ ,קוחרמו בורקמ םינינעה  רבדב תוחצק תוריקס  ,הפצמה לע" (א

 ,ויתורייעו .לארשי .קרפה .לע .םירמועה
 ה םינותעב חה +ןמוה: תולאשב .םירמאמ = (.ב
 ,לארשי ץראמ .םיבתכמ (ט .ערמ ירמאמ ג
 . הלוגה .תוצרא .לכמ םיבתכמ |( ,תונויצה :ינינע .ד"ע 'םירמאמ \ ד

 ליחב ,הי ורב , .י"אב ,תינויצב : תויעובש תופקשה (,אי תומרד =; םיריש = , םירופס =: הקיטסירטלב \(,ה

 , תויפרגוילביב - תומישר (.בי .םינוטיליפו
 . תויתורפס .תועודי גי \ ,תורפס ינינעב .תוריקסו תרוקב ירמאמ = (ן

 :רי הימה

 . / הקירמאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קרט 9 הינמרגב ,ס'רתכ 10  הירגנוא-הירטסואב :ל"וה ב ,הנשל לבו 4 :היפוה ב

 ,הנש עברלו יצחל הז ןובשחכו קנרפ 18 תיצראה ראשבו היצנרפב ,קנרפ 0 לארשי-ץראב  ,רלוד ק

 3 .'פוק 80 הסירדאה 'יונש דעב

 .'פוק 46 םירומעה ראש לעו ,'פוק 66 ןושארה דומעה לע .םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש לכ דעב :: תועדומ .ריחמ

 ,תהולווט קסזומש 81. ,ןייחר ;גוע  ןלקב "טלעוו יד,  תכרעמה \ תועצמאב "ם ל ו.ע ה, לע \ םותחל םילובי ל"וחב .םימתיחה
 / .םהיתוצראל "םלועה, ינכופ תועצמאב

 תכרעמהל כ"ג .עידוהל .םישקבתמ םירחא םיגכוס י"ע = וא ."טלעוו יד, .תברעמ י"ע "םלועה, לע .םמתחב ל"וחב .םימתוחה

 ו , תקיודמה םתסירדא תא

 .םיאפורה תצעב ועמש

 ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רש- "לרב, -ש%-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לזרבה \ דוסי תא : לוכמ
 וב שי ילורב, ןייבש לזרבה רוסיו . םיאפורה לש םילועט רתויה

 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םרה תא רהטל ירכ

 ,תונייה ראש לכמ .רתויב לוו .רתויב  ליעומו םינטקלו ,םילורגל
6% / 

 ,הפידואו יושרו "5מ"רכ,, תרבח לצא הריכמה

- 

 ל
%% 

4% 4% 



 11 א ג , 29-66מ 59666 1
7 

 יש פצ \[ רט וז 2

 .ובו)מ תוריה בפ

 לע .יכ ,םירוחשה ןהב .וחצנ םעפהש ,הסידיאב תוריחבה =

 ,רומג /- ידיל דע םש עיגה "תוריחב תישע, תונמוא ן

 ,תורחא םירעב .בורקב .תויהל  תודיתעה .,תוריחבה לע ו לופאק

 ביצעמהו ה 'םבצמ .העפשהו העד םידוהיל שי םש םנש

 ןוגה רחא שיא .וליפא 'םבחקב אוצמל ולכי אלש  ,הסידוא ידוהנ

 לש ובל תא וילא ךשמ ,המודה לא רחבהל םיכסי .רשא
 וחכשנו ומלענ העשל יכ רע" ,ךכ לכ .הבורמ הדמב ירבעה להקה

 ,הלורג- תויגרט הניפפ םהב םגש ,םירחאה תונווזחה לב
 הכלממה .תמוד לא בורקב רוחבל םידיתע ןילופבש ורולב

 לש קנבה להנמל יהיו רטפתנש ,דנויזר רירה םוקמב .שדח .ריצ
 תורשי .וללה תוריחבה ןיא .הנש ינפל דסונש ;הטלפה תורונא
 ינפל ורחבנש ,םמצע םירחובה םתוא : אפידואב ושכע ויהשי תוריחבב

 ודעוי ..תישילשה המודה לא תיללכה תוריחבה העשב םינש שלש =

 תוריחב ללכ ךרדב .רנויזר ר"דה םוקמב רחא ריצ םברקמ חנו
 תועודי = ןהיתואצות ירהש = ,ןינע םוש םהב :ןיאש טעמכ | הלא"
 .תוחורה דמעמ הלודג הדמב הנתשנ אל םשש ,ןילופב דוחיבו ,ערפמל =

 :ללכה מ ןה תואצוי זרולב .תוריחבה םלוא
 וליא ,םידוהי לש הצובק םג שי  זרולב םירחובה ךותב

 זא .יכ ,ןילופ ירע רתול המוד התיה ודולו ןנוקתכ םינשה ויה /
 דימואלה ,ינלופה בורה : הניא ולאכ המוד תידוהיה הצובקה התיה
 אשראווב ותעשב רחבש םשכ ,ריצה תא רחוב היה יטרקומוד |
 ןךולב לבא ,םנחל התיה תודגנתהה לכו ,יקסבומדל םוקמ אלממ 4
 ירחא םעפה  תכלל םיצור סניאש * ,םיזנכשא םירחוב םג שי"

 םידוהיהל םיזנכשאה ועיצה ,םינוהעה םיעידומש יפכו  ,םינלופה
 תריחב ירהש ,קדצבו ,םהל ונענ אל םידוהיה ,םתא דחאתהל

 םידוהיה דצמ * עויסו | ,רשפאקיאש  רבד  והו  זדולב | יזנכשא
 ,ינלופה םעה לע היולג המחלמל האירק ןיעמ וב היה םיזנכבשאל =

 םעפה .תושעל המ םיעדוי םה ןואו ודול- ידוהי םה םיכובנו
 ןיאש אקע אר לבא ,תוריחבה תואצות לע, עיפשהל םהל רשפא
 וטילחה  תונורחאה * תועיריה :י'פע ,עיפשהל רציכ ,םיערוי מה

 ןרהא תא ,םמצע לשמ רחוימ טרירנק ריטעהל םידוהיה םירחוב
 םידוהיהו םינוציקה .םילאמשה לש טרידנקה היהש  ,ןייטשנימור
 אלא חיהי אל הז  רבר .םלואו ,  תומדוקה .תוריחבה .תעשב םג

 תודה, 16-20 0031868, 1910

 :ניבור חלשנ םינש שלש ינפל דוע ירהש ,אמלעב היצכטסנומיד
 ןכיה וליפא ערוי שיא ןיא ושכעו = ,ןילופ תולובגמ הז  ןייטש
 % ;איה  ,םידוהיה םירחובד ינפל .תדמועה הלאשה 0 ו
 1 + ךומתל םהל רשפא תוינלופה תוגלפמה ןמ וזיאב

 " *  -םיימואלה לש הגלפמהל עייפל ,הידגרטה .הליחתמ -
  'הגלפמ לש התפיאש ,ריוצי אלש רבד הז ירה  ,םיטרקומידה
 .תימונוקיא המחלמ י'ע םחירכהלו םידוהיה ילגר תא קוחהל ,וז
 - םהל ןיאש ירה ,ירמל העודיו היולג ,ץראה תא בוועל תירובצו

 < ,םילעופה םיהחובה תצובקל עייסל אלא תרחא ךרד  םידוהיהל
 = (םילעופה .תיצקרפ לש) םיטרקומיד"םיימואל םה םג םנה םבורש
 ןתי המורב םחכ אב יכ ו בורקו ,םימרקומיד םירצונ וא
 רבכ תמאבו ,םידיהיה תלאשל עגונש המב היציזופואל ודי תא
 לש 'ריע איהש ינפמ ,לעופ רחבהל ריתע זרולבש ,העומשה הצופנ
 ברקבש ינפמ םגו | , םילעופ םה .היסלכוא בורו תשרח-יתב
 - ריצל רחבהל םיכסי רשא ,שיא ושכע:אצמל השק  היצנגילטניאה
 המורה תדובעב ףתתשהל ידכ ,וינינע- תאו ותיב תא בוזעלו
 ידוהיל הצע םיאישמ אשראוובש םיידוהיה םינותעהו | , תישילשה
 , םרוק יאנת ונתיש אלא ,םילעופה לש טרירנקב וכמתי יכ ,ודול
 ץגונש המב היציזופואה יכרדב תכלל בייחתי ריצה ותואש ,השעמל
 * : .םידוהיה ינינעל

 " ותוא תונתהל זדולב םידוהיה םירחובה םה םיכירצ םנמאו
 " ,הז יאנתל םילעופה יתואי םא ונחנא םיקפוסמ לבא ,יאנת
 .םפחי לע םילעופה לש םתויטרקומדמ םינרה הלא םהל ושעי קוחש
 -םיימואלה ןמ רֶתוי םה םיטרקומד םנמא  ,םהינינעלו םירוהיה לא
 :הניא ולא לש  םתויטרקומד םג לבא = ,םינגרובה  םיטרקומרה
 ווארש ,הערב םיקיזחמ םה םג ,םידוהיל םסחי לע ללכ העיפשמ

 "םחלהל ךירצשו = ןיליפב * םיבשויה  םידוהיה רפסמ תא טיעמהל
 .םתער יפל םג ,תונכוסמה םידוהיה לש תוימואלה םהיתופיאש םע
 ,וצראב ודיתעו ינלופה םעהל ,םה

 לוטב תלאש אלא הניא היסורב םידוהיה .תלאש םא
 .ךחאכ םלוכ :םינלופה םיריצה לכב חוטבל רשפאדוא ,םוחתה
 ו ינפמ טושפ ,םוחתה לוטב תודא לע העצהב וכמתי יאדו
 ו .ןילופל אטילמ םידוהיה תאיצו קספת םיחתה לוטב י"עש ,םה
 "תלאש םא לבא , תימינפה היסורל .וכלי  ןילופבש "םיקאווטיל,ה
 םג אצמי םא ,אוה לודנ קפס ,ונייח ינינע ל ב תא הפיקמ םידוהיה
 .לש ךומאה םאנתל םיכסי" רשא שיא םיטרקומרה יל ךותב
 , . "  ,םידוהיה םירחובה



 לע עיפשהל םידוהיה םילוכי  ,ודולב בצמה אוה ךכ
 לכב ושכע ןיא ,ללכב ,םהל רש פא-יאו תוריחבה תואצות
 חוטבל םידוהיה ולכויש תחא תינידמ הגלפמ ףא טעמכ ןילופ תנידמ
 ,םידיעמה ,םירבד הניפו רבע לכמ םיעמשנ םינורחאה םימיב .הב
 ,םידוהיה תודא לע םינלופה לש םהיתופקשהב לודג יונש אב יכ
 ומערתי אל םייביסרגורפה םגו םיימואלה ךותבש םינותמה וליפאו
 ,תבשה תתיבשל ענונב םידוהיה לש םהיתויכז תלבגה לע רוע
 לכל התע  המחלמ |, המודכו ימצעה | ןוטלשב | תופתתשהה
 רע וז המחלממו .םידוהיה לש | תוימואלה תופיאשהב םינלופה
 .דחא רעצ קר -- היולג תוימשיטנאל

 םהל ןיא- -ונאמי וא זדולב םידוהיה םירחובה ובאי םא
 ימב םהל ןיא , ירמגל תוריחבה ןמ קלתסהל אלא תרחא :ךרד
 טדידנקל ןייטשניבור תא  דימעהל ףולח+ םא וליפאו , ךומתל
 תוקלתסה אלא תמאב וניא הז השעמ םג ירה ,םהלשמ דחוימ
 התיה תוריחבה ןמ תוקלתפה לש וז הרוצ םנמא ,תוריחבה ןמ
 קר אל .ןייטשניבור לש  ויתופקשה ויה ילמלא -- ילמלא ,הפי
 ... תוידוהי םג םא יכ ,דבלב תוילאמש

 = -+ אסידואב בצמה :ןמ .רתוי ינארטו השק הו .בצמ ןיאהו

 0 סודי

 םוי אוה (ברעמ ינב .ןינמל) רבמטפס שרדוחל םירשעה םוי
 םועברא :ינפל ,"השבכנ, םויב וב .הילטי א םע ל .בושח ורכז
 תריבל התיה "תיחצנה ריעה,ו ,ךלמה ליח ינפל ימור ריעה ,הנש \

 ואשנ וילאש ,לודגה לעפמה םלשנו םה .השרחה הילטיא תוכלמ
 תודחאתה :רחויו הנש םישמח ךשמב הילטיא ינב .יבוט םשפנ :תא
 קר הראשנ 1800 -תנש לש < תוערואמה ירחא .םתרלומ .ץרא
 םג עיקבהל .רמא ידלבירג םנמא .רויפיפאה ןומלש יריב .ימור
 :לקה .הילטיא תלשממב רעג ישלשה ןוילופנש אלא ,ימור לא
 ימור חקלת אלש ,רבדה לע הברה ודיפקה היצנרפב םילקיר
 בטומ :תחא םעפ הרמא  הינגבא תירסיקה | .רויפיפאה ידימ

 םיקלטיאה וסנכי לאו ,זירפ .ירעשל | היסורפ | תואבצ  ופנכיש
 לע .ןנהל .יטורב דמע היצנרפ לש םילייח .ןויגלו .ימור. ירעשל
 ןמ היצנרפ ילייח ואצישכ ,18%0 תנשב יהיו, רויפיפאה ןומלש

 רבמטפס שרוחל ט"יב :ימור לש "הניד .רזג, םג ךתחנ | ,ריעה <>
 "השבכנ, וירחאלש םויבו ,םיסורפה ליח ינפמ רוצמב זירפ האב
 ,,.חינגבא לש התאובנ המיקתנ .הילטיא .ליח ינפל .ימוה

 םוי תא ימורב וגגח ערואמ ותואל הנש םיעברא תאלמבו
 -ינרא ירוהוה ,ריעה ביצנ -- םיגגוחה שארבו הזה ןורכזה
 הלהקה םנרפ רותב .אל .ןכש לכמו ידוהי רוחב אל .ןתנ וטש
 ,םואנ םויה רובכל ןתנ םאנ ,ריעה .ביצנ רותב אלא ,תילארשיה

 לש הבצמ תא ליכקה אוה | .ינידמה םלועב לודג .םשור השעש
 ,זא יכ  ,עודי ירהש ,ושכע הבצמל הנש םיעברא ונפל .ימור =

 ימור התיה ,טילשה .רויפיפאה תויהב 4 ,הנש \ םיעברא: ונפל
 ,עשרו ןורז ,אמהוזו האלח האלמ ,היתחת לואש דע תלפשומ

 ...הבגגו הלזג
 םימיה םתואב הלוע היהש המ קר ןתנ .וטסינרא רפס

 ריכזה .אלו קתש לבא .ללכב ימור יבשותל ,ריעה יחרזאל
 לכ ימורב םירוהיה ויחאל םהל הלעש המ ,ומרב וליפא

 וטיגב םיפופצ וכשי םירוהיה .הב טילשה רויפיפאה  תווה ימי <
 רשפא יאו ,םהוזמ רתויה ריעה עבורב ,םורביטה .תודג לע רשא
 תחל םירויפיפאה וברס .ןכ לע .יכ ,הז םעבורמ רטפהל םהל הוה
 אמהוזהו תוינעה ..ריואהו רואה ןמ תונהיל תושרה .תא םהל םג

 ימיב ,הנש הנש | רמאהל ונתנ אל ימוה .לש וטיגב ומלשש :

 יחילש | ויה = םיבייחו = ,םירוהיב : ללועתמ ןימהה היה  ,לבנרקה
 יב ,ושקבלו  רויפיפאה :ילנרל* לפנתהלו הנש הנש אובל םיריהיה
 הנשה ךשמב םג ריעב ראשהל "אנמרהו תושר,, םהיחלושל ןתי
 ודכ ,ןויזב גהנמ םידו והיה יחילשב רויפיפאה היה גהונו .האבה

 תוחהיה הלפנ --- יכ ,תירוטסיהה אדבועה תא ךכ י'ע םיעטהל
 -ןופלדנמ 'ווע האר הוה "הזחמה, תא ,תוילותקה יגפב הענכנו
 בתכמב ותחפשמ ינבל רבדה תא רפסו ,ימורב  ותויהב ידלוהרב
 .םשמ םהל בקבש

 " תויהב םידוהיה ויחאל ימורב ועריאש ,הלאה םירבדה תא
 יתרלומ םעל וסחיש ,ירוהיה ןהנ רפס אל ,הפיקת רויפיפאה די
 הלבקההו ומואנ לבא ,דאמ הפרו שולק םחי ,הארנכ .אוה
 רויפיפאה תא וסיעכה ושכע לש ימורל זא לש ימור תא ליבקהש
 הנח + ותעייס  ינבו רויפיפאה םה שפנ ירמ .ראמ דע ותעיסו
 התעו .ררפסב--ןורחאה םרצבמב וליפא םילוע םינכוסמ םיצרפ
 שרוי םוקמב ימורב טילשה אוה ידוהיש ,וזכ הדיריל םג וכז
 לע יבמופב תוארהל אצוי ידוהיה ותואו ,םורטפ לש ואסכ
 חיכשהלו חיבשל הצור ומצע ןתנ וטפינראש רשפא .םתלקלק
 ,רויפיפאה לש ותעייס ינב ,םה לבא ,ותדלומ "ןוע, תא םירחאמ
 ,הז "ונוע, תא וחכשיש םהל רשפא יא

 ולופופ,ו "ונמור ורוטבריפא, :ןאקיטאווה לש םינותעה ינש
 ריבפמה, ,ןתנ תא םיפירח םירברב תוזבהל ,ןבומכ ,ואצי "ונמור
 ,'וכו 'וכו תדה ישדק תא ףדגמו ףרחמה ,"םירשלו ןטשל םינפ
 םיניתעה ראש םג יאב םירומאה םינותעה ינש ירבד תא אלמלו
 המ לכש ,וב ריעהלו ןתנ שאר לע םיצוקש ריטמהל םילקירלקה
 . לש םתלפשהב הצורה ,לארשי תסנכ םשב אלא השע אל השעש
 םש "אל"ןחנו  ,"וכו=יוכו"'זאמ""השפנ--יאונש--תויל-ותקהו -רויפיפאה
 ,רויפיפאה .ירבר לע הפירח הבושה בישהו " אוה .םג הפל די
 תושרה תילותקה היסנכה אישנל הנתינ םאה :לאוש | אוהו
 םיכשמנהו | וב  םינימאמ םניאש ,םהאה ינב לכ תא תוובל
 יתבישת תא רמוג אוהו ?וננמוב .תוררושה שפוחה תועד ירחא
 םיטפוש שי אלה ,יתדלומ ץרא יקוחל יתאטח םא :רמאל ,ןואגב
 אלה ,יריע ינב לש יזורה שגרלו םימינל יתאטח םא ;הילטיאב
 .ילע .ןוטלש םוש ןיא ןאקיטאווהל לבא , ועירכי ירחוב

 רספה וירבדו ןתנ וטסינרא השעמ ומרגי אל הילטיאב
 תספית הניאו םייחב תרכינ | תודהיה ןיא וז תוכלמב ,םירוהיל
 תיתד תינלבסב םיקלטיאה םינייטצמ ללכבו .תודהי רותב םוקמ
 ינפמ -- םירויפיפאה תאנק תא םיאנקמ םה ןיאו
 המ לכ :רמוא היהש ,רטול ירבד םהב ומייקתנ .ןאקיטווהל
 העפשהה תא האור התא ,תיחצנה ריעה לא ברקהמ התאש
 ראשב .הפרו ךולה תכלוה רויפיפאה ןומראמ .תאצויה תיתדה
 .םוקמ לכבו היצילגב ,הירגנואב ,הירטסואב .,תוילוהקה תוגידמה
 יאדובו ,לודג םשורי ;ןתנ ירבד םישוע ,הבורמ םש תוילוהקה תעפשהש
 יכ ,רשפא | ,תועודי תוריפסב לארשי ינבל האנשה הא וברי
 ,אוהש םוקמ הויאב ,ונל הנמורנת יקלטיאה "ןורכזה םוי, .תואצות
 אלו עדי אל יאדו ,ומצע ןהנ וטסינרא  ,ןהב םרוגהו ,הערו הרצ
 עדוי אוה ןיא ןכ לע יכ ,הערהו הרצה ונל ואב ודימ יכ ,ריכי
 , ותדלומ םע לא ימואלה וסחי תא ריכמו

 המחנו- -,המחנ םג םיאצומ ונא ערואמה ותוא לכב לבא

 היה רשפא יא םימָהוקה תורודב . ונליבשב --,שממ .הב שיש
 אסכ לש ושרוו םע וזכ  הפשב  רבדי  ידוהי יכ ,ללכ רבדה

 הריחיה איהש ,תדה .הוחתפמ לע םינוממה ,יתעייס ינבו םורטפ
 וטסינרא רבדש םירבד .,ירש תוכלמ לש הריאב םדאה תא הכזמה
 ןייהע וקספ אל ,ידוהי יפמ םיאצוי םהשכ ,ןאקיטווה יפלכ ןתנ
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 םהל היה רשפא יא םימודק תורודב לבא ,םינכוסמ  תויהלמ
 ....ללב ועמשוש"

 ..."תעעונתמ איה ןכ יפ לע ףא, :םירבדה ונמאנ םנמא

 .ל9או

 ינש ודרפנ תיצראה העונתה ךותב ימינפה רבשמה ירחא |
 ,ןוטסבלג ןינעב ועקשנ "םירוהט,ה םייצראה : םיירקעה היתורופו
 , היצרגימאה ינינעל יללכ .םרגנוקב םניעמ תא ומש םיילאיצופה

 ,וללה םילעפמה ינש םה םיבושח יארו םמצעל םהשכ
 ליפלפ הברהל םיכירצ ויה םיילאיצופה םגו "םירוהטה, םג .םלואו
 תויהל .םמצעל וריתיש ידכ ,קחרה תעש לש העש תואהוה
 ,ולא םינינעב .םיקסוע

 ,תיאקי"ימאה .היפורטנליפה לש היטעב רצונ ןוטסבלג ןינע :
 תויצראה ןה ,תויצראה לש וזמ תכפוהמ ותרטמ תמאד אבילאו
 , דחא םוקמב םדימעהלו לארשי :ירוזפ תא | סנכל תרמוא"

 ,סונכה דג ג כ .תנווכמ ןוטסבלגל האיציהו .םהל תדחוימה ץראב <
 רתיבו = קרויהוינב םיזכרהמ םירו ויה םידדונה | ויהי  אלש דב

 םלואו " , תינופצה .אקירמא .לש .החרזמב רשא תולודגה .םירעה
 ךותמ יחיכוה = ,םהל התיה קחרה תעש העש התיאש ,םייצראה <
 ןוטסבלג ידי לע : הצוחנ .אירדנפק אלא וז םכרד ןיאש  ,לופלפ

 ברקתת * ,היצרגימאה | ינינעב הבורמ ןויסנ  תורדתסהה | הנק
 העינתשכו ,םתדלומ תוצרא תא בוועל םיחרכומה ,םינומהה

 ,"השקובמ,ה .הירוטירטה "אצמתש ,כ רמולכ ,ךכל היוארה העשה |
 חלצי אליממו ,םיישעמ תונויסנב הרמולמ .תוררתסהה היהח רכב

 ץראה .לא התוטהלו האיציה  ךלהמ תא תחא םעפ תינשל ה
 . השרחה

 יללכה סרגנוקה ,אירדנפק ואצמ םה ףא  םיילאיצוסהו
 ןתמכסה ילב היהיו םוקיש ול רשפא-יאש ,היצרגימאה ינינעל |
 תא םינכהל, דיתע | ,אקוד תוינגרוב  תויוררתסה לש * ןחרועו
 םינומההש ירה ,"הלוכ המואה לש התושרל הלוכ היצרגימאה =
 ךשא תורדתפה רסות ךכ ךותמ .הדובעב םיפתושמ ווהי  םמצע |
 הל רשפאהיא  ףוסבלו .תוצראה לכב םעה ינומה לכ תא ףוקת

 ןיאש  ,אנקפמ ידיל .אובת אלש  ,וז כ תיללכו .הפיקמ תורדחטהל =
 הרשכומה ,הדחוימ ץרא אלא תידוהיה האיציה תלאשל רחא ןורתפ
 ,'וכו 'וכו .םידחוימ םייח יררס תעוננ]

 םירשכהה תא ואיצמה רבכש רחאל  ,תויורדתסהה יתשו
 תירוהיה הרבחה, תא ו3סי ?םירוהטה, , הדובעל ושגנ ,םישקובמה |

 ןוטסבלגל החלש ,םיזורכ תמסרפמ הליחתה הרבחהו : ,"היצרגימאל =

 , םליבשב הדובע השקב = ,םידדונהל הנאר :,טירדונ לש תוצובק .
 םיילאיצוסה ,תכלהמ הלמ  תישענ .ןוטסבלג  הליח תה | ונבוחרבו

 תוציחנה ר"ע .תועידיו םירמאמ ,םיוורכ .םימסרפמ םה םג .וליחתה <
 רבכ יב ,וצופנ תועומשו ,ה יצרגימאה ינינעל יללכ 'סרגנוק אורקל |
 .אובל סרגנוקה םוי .בוהקשו םרגנוקה תא ןיכמה דעו אניווב דפונ
 .ךלהמ ריבר .תויהל .היצרגימאה ינינעל םרגנוקה ליחתה ונבוחרבו <

 , לגלגה .ךפזונ .הנהו ,םאתפו
 םידרונהש ,האצמ תינופצה הקירמאב תירבה תוצרא תישממ

 םה "היצרגימאל  תידוהיה .הרבחה, .תרזעב ןוטסבלגל \ םוסנכנה =
 הרוסא םתסינכו ,הדובע .ינתונ םילעב םורכשש םילעופ תניחבב |
 תוגהונה ,.תורמוחה ןתוא לכ .ןוטסבלגב םג יעבקנ ךכיפלו .ערפמל |

 ואבש ,םירדונה ןמ הברהו ,ץראה חרזמבש ףוחה ירעב רבכ הז
 ,ואבש תמועלכ< בושל וחרכוה- ,ןוטסבלג  ףוחל .םינורחאה םימיב
 ,העש יפל ,קיספהל  החרבוה  "היצרגימאל.  תיריהיה : הרבחה
 : ..,התרובע תא

 בת

 -ימאה ינינעל סרננוקהש ,םינותעב  תוע'די ואב : אניוומו
 ' רבה אלא אוה םג וניא תמאב ,ונמז עבקנ רבכש ,היצרג
 רתי ישארו א"קי ישאר ,"םלועה ילודג, , בלב הבשחמב הלעש
 סרגנוקב םיצור םניאש קר אל = ,ל"וחב | תולודגה .תויוררתפהה
 ול שיש םושמ אקוד וינפמ .םה םיאריתמ םנ םא יכ ,הזכ רשא
 -יפה לא אלא םשפנ ןיא םהו ,ימואלו ילארשידללכ רסומ לש ןויבצ
 "היטמולפיד, ןאכ החיה וליאכ ,ר בדה ה מוד ו ,השביה היפוהטנל
 ןיא : ורמאו ואב היסורב םינקפעה ישארל .הנימב הדחוימ
 "ילודג,  ירהש = ,סרגנוקב םתא םכתופתתשה אלא רסח רברה
 ,רגוה ץראל:ץוח "ילודנלו, ; וילע םדי תא וכמס ץראל ץוח
 םיכחמש אלא ,םרגנוקל םיפאוש םהישארו  היפורב םידוהיה יכ
 +. , ל"וח ינקסע לש םתעד :תווחל םה

 ומדקש ולא תא תורתופה ,תושרח תועידי םעפה רוע הנהו
 םיבתפמ, ןלהל 'יע) תשחכמ היצרגימאל תידוהיה הרבחה .ןהל
 לש ימשרה הנותע עידוהש ,העידיה תא (/תכרעמה לא
 .םידוהי  םידרונ .האמ ןוטסבלג \ ףוחב .ובכענ בוש יב ,א"קי
 אוה םיידוהיה םיגותעה לכל היצרגימאה תרבח החלשש המרגלטבו
 תמיתח םעו ,"תשרחתמ בוש ןוטפבלגל האיציה, יכ  ,העידומ
 ינינעל םרגנוקה ירדסמ תאמ  םג תימשר העידי  ונלבק .רמונה
 תויורדתסההו םישנאה ב ו ר ;היהיו םוקי םרגנוקה :רמאל ,היצרגימאה
 לעפמל הבחב םה םיסחיתמ יכ | ,ועידוה םרגנוקה לא ונמזוהש
 ,ול הנמדקת רשא תוצעומבו סרגנוקב ףתתשהל ואביו הזה
 ןמז החדנ "דאמ בושח םוקממ, הלבקתנש ,הצעה י'פע םלואו
 ,1911 תנש לש הנושארה התיצחמל םרגנוקה תעיבק

 אלו ,ספהמ ונבל וללה תועידיה ירחאל םג :ונא םידומו
 ונבל אלא ,הלילח ,םיעירומה ירבדב םינימאמ ונא ןיאש םושמ
 לש "תורחתה "םושמ ןאכ שי יכ ,ונל המדנש םושמ  ,םסהמ
 !תונוחחאה םינשה רשעבו ,הגלפמ לש הרוכב תלצהו תויוררתסה
 תוויורדתסהה .תורחתה םיקרפל תועיגמ ןכיה רע ,ונייד ונדמל ןה
 ,הגלפמה רובכ תא ליצהל תולדתשההו

 ' "היצרגימאל | תירוהיה הרבחה, יריב אל יכ ,םיעדוי ונא
 היהת אלש ידכ ,הב  יולתה לכ תא השוע יאדו איהו ,הבוט
 םידומ ונא ןיא ,ןבומכ . תינוטסבלגה התרובע תא קיספהל תחרכומ
 תא  רישכיש | אוה ןוטסכלג = ןויסנש ,הנושמה לופלפה ותואב
 לבא .תויצראה לש הקלחב הלפנש ,"תורפהו הלואגה תדובע,
 העודי תלעית איבהל .ןוטסבלגל האיציה הלוכיש ,ונחנא .םידומ
 "היצרגימאל תידוהיה הרבחה, היואר יארובו ,םידוהי םידרונ תצקל
 לש :ןוטה -ותוא  םלואו  ,הישעמ לע הרוש הכרבה | היהתש
 +ושורפ המ ,ןלהל ספדנה הבתכמב עמשנש ,האנקו תורחת

 ינינעל  סרגנוקה = ותואש  ,רבדב םידומ נא .ןיא ןבומכ
 םינמזה ןמ ןמוב איבהל ריתע .,הבשחמב הלעש | ,היצרגימאה
 ותואש  ,ונא םירומ לכא , תודהיהו םורוהיה תלאשל רומג .ןורתפ
 " םניאש םירבדל שדקומ היהי אלו היהיו םוקי קר םא ,םרגנוק
 העוהי .תלעית איבהל םילולעה םידסומ ארביש רשפא ,ונינעמ
 סרגניקה יניכמ תבשחמ איה | היואר יאדו ךכיפלו ,ונידדונ ןומהל
 ,תוירופה התוא ,תומרקומה תוזרכהה ןתוא לבא .הלועפל .אצתש

 % םיאב םה המל היטמולפירה ילודג לש 'ןונגסה ותוא

 ,.,?המל

 : יו יס ם

 + יפט יבישח .והיינימ .יה---,םישלשו םיפלא העברא
 ה נרגפת יכ ,םהל המרג םתורהיש ,םיריעצ .םידוהי םישלש = <

 םשפנ ךות לא .וציצה  ,תיאסירואה .הטיסרבינואה תוחלד .םהינפב



 ו

, 

| 
 .חלמ = העורו השבי  הקלח ,הממש רבדמ -- הנהו ,המונפ
 --,תודהי ןורכז אל ףא ,םדא רובכ שגר אל ,לכ ןיא הממשבו

 םמכש .לעמ וכילשהו ודמע | ,םולפידל הואת םא :יתלב לכ יא
 ,םנוצרל אלשו םתערמ .אלש םהילע קיעמה ,"השוריה לבס, תא
 םינטשפה = וניתובא  םיארוק ויה ךכ -- דמש)  ודמתשנו וכלה
 וליחתה  ,לוכיבכ = ,תוסינטסאה ונברקב+ הרבגשמ ;הז א השעמל
 םהינפשכ רוטקירה לא .םידמושמה ואב (.."הרמה, הזל םיארוק
 ןכ לע יכ ,םב אובנו "לכיהה, .תותלר חתפ ': רמאל ,תובהוצ
 םידמועה יםיפחוימ,ב המועז ןיע רוטקירה ןתנ  ...ונרהטנ ,ונרהטנ
 יד םא | ,ינממ המלענ וז הכלה ,יתובר :טהל : רמאו * ,וינפל
 + םכיתובא סוחי ידי לע םגפנ אוה אמש וא = ,םכמצע "םוחי,ב

 ימב :םג ּוא  םירוהיב קר גהונ "םיטנצורפ לש המרונ, ןיד םא =
 ותוא ינפל םכטפשמ תא | ברקאו יל וניתמה %םידוהי  ויהש
 ...ול עמשנ ינאש  ,ןוירטסינימה

 םתנש םלואו ."םיסחוימה, תא  רגטקירה תבושת "הבילעה,
 הבושתה לבקתתו םיטעומ םימי ויהי אלש ,ויה םיחוטב : הדדנ אל
 = -?"ורהטה, אושל יכו , השקובמה

 גרוברטפמו ,תועובש םא יכ  ,םימי אל רבכ ורבע הנהו
 הרבה הלפנש אלא דוע אלו .הבושת םוש הלבקתנ אל יידע
 שורדלו ארמוחל וז הכלה :קוספל :ץראווש .דיתע יכ = ,םינותעב |

 אקוד ודמתשי :יכ  ,"םתירחאל  םינאודה,  ,םידוהי םיריעצ .תאמ
 בל ררחיו ,םינוניבה = ם"התבב םדומל קוח תא םרמג 'םרוק רוע
 "יטסאוואנ ,דא,ה .תכרעמ לא ונפיו ,םברקב "םיפחוימה, םישלש
 קיצהל ןוירטסינימה  ףיסוי אל יכ ,םישרוד םה וב רשא ,בהכמב
 םכתכמב םיבתוכ -- ,םיעדוי .ונא ןיא, ,הכשוממ תלחותב םהל
 הלאשה :תואצות .הנייהת המ -- ,וללה שגרה .ינידע "םיסחוימ,ה
 ןיא תורעשה רעשל---,תיאסידואה הטיסרבינואה .תגהנה הלאשש

 הכשוממה ונתלחות ירה ךכ ךותב םלואו .םיצור ונא
 ..."תועובש ינש הז ונתוא הנעמ

 דוע םיזירכמ םהש אלא ,ושעש המב םיד אל -ולל ה
 לש םחי םישקבמו להקה תער לא םינופ ,םהישעמ לע םמצעב
 רברמ אלא םשפנ ןיאש .םישנא םלועב שי םנמא ...םמצעל הבח
 == !ונל .יוא--וללה םישנאהו ,חלמ .העורז השבי הקלח ,הממש
 .,:םה" וניחאו ונינב ,םה .ונלש =

 וסיפדהו םהישעמ תא ושע ולא םושלשש ,העש התואבו
 םינפה ןוירטסינימ :וז העיוי םינותעב הפפדנ ,רומאה םבתכמ תא
 םתדל .ורזחש ,םיבלסובארפה םירמומה רפסמ רברב תועודו ףסא
 דעו .,הרזחה הרתוה זאש ,1905 ;ירפא שדוחל  ז'ימ' תמדוקה
 14500- -רטול תדל ,שיא 988,000 ורזח תילותקה תדל .התע

 תעבראכ --- תיצוהיה הלו ,שיא 80,000 -- דמחמ תֶדַל ,שיא |
 הלאל וליפא הרתוה  תוירצונה תותדה תחאל הרזחה) ,שיא םיפלא =

 רוזחל םירתומ תוירצונ ןניאש תותרלו ,םיבלפובארפ רבכ ודלונש"
 יבשש םידמחמה לש  לורגה רפפמה .םירצונ ורלונ אלש הלא קר
 ,ךרעב ,תוטעומ  םינש ינפל דועש ,הז ידו לע ראבתמ םחנומאל
 תיבלסובארפה תדה תא םירטמ לש :םימלש .םירפכ םהילע ולבק
 היסנכה יפנכ תחת לא םירג הסינכמ התיהש ןויסימה לש היטעב
 (..רבלב הלמחהו הבהאה יכרדב אל

 םייח תויחל ולגרוה רבכש ,םיחדנו םירבוא םופלא תעברא
 הבישי ריפיא םהב ןיאש םייח ,תורוטג תויכז לש םייח ,םישפח
 ושע םה םג ןה וללה םיפלאה תעברא ; ריואה ןמ האנה רוסיאו
 הקזחו ,םיאפיחואה םישלשה  ושכע :ושעש השעמ ותוא םתעשב
 הממש רברמ ושפנ ןכ םא אלא הזכ השעמ השוע איה ןיאש םרא לע
 תשוחנ לש ויפש, ,ארונ שותיש הארנ ,ובש תאו לכבו: ,ירמגל
 ,םבלו םחומב םימיה .םתוא לכ רקנמ היה .:,"לזרב לש :וינרופצו
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 תויכזהו שפוחה ייח תחמשמ הזה םויאה רוקנה ירוסי ויה םילודגו
 םיפררנו םינענ ונא רשאב םינענ תויהל ונילא ורזחו ,תורומגה
 : .:,םיפדרנ ונא רשאב

 ? יפט יבישח יהיינימ יה--םישלשו םיפלא העברא
 ןימוחנת ונמצע תא םחננ אנ לאו וז הלאש לאשנ אנ לא

 רבכ שותיה ושכע  ודמתשנש ולא םישלש םגש רשפא ., לבה לש
 רשל שבי הככ םא לבא , בושל םה םפוס םגש רשפא ,םהל הכחמ
 איה .הלוכי .יכ דע ,הנממ הרסומ רואמ לטינ הככ םא ,המואה
 ונאש | ,ךכ ידיל ונעגה םא ;הממש רברמ םשפנש ,םינב לדגל
 'םא ;אטידאבש "םישלש,ל םימורה | תוריעצו | םיריעצ  םילדנמ
 םורזוחו .ונתוא  >יבזוע שיש = ,הזב  ןימוחנת שקבל ונא םיכירצ
 ...!רנל יוא ,ונל יוא --  ,ונילא םיבשו
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 , תיִעְבְּמַה הָמישה תָרְבְל
 הנשיה .המחלמה ונלצא השרחתנ- החונמ .תונש .רשע .ירחא

 + תירבעב .תירבע דומלה תטיש : דע
 ' .תירבעב תירבע .תטיש התיה ןושארה םומלופה תעשב

 " השוחחב ונתוא האילפה השדח האידיא .לככו .השדח .האידוא
 - ;השדחה הטישה לע ףפח הממור' תוליצא לש רהז .הזיא- ,דבלב
 "תו. .לע.-וב.-.-הובוט .-.תווקח הבאה... ..הברה הב גולת . ונחנאו
 ,.ס"היבב הקיתטלוכסה ןמ ףופ ףופ רטפנ ,המודקה ונתפש תא היחנ

 ותרכה תא קימענו םעה לש ותוברת תגרדמ תא םירנ ,ונלש
 ,  'ונל .ןיא .ןפוא לכבש ,תורמלמהו םידמלמה ןמ  רטפנ  ,תימואלה
 עוצקמב תררושה ,היוזבה תונרגתה ןמ ג רטפנ ,םהב ראפתהל
 .'וכו וכו .ונינפ תא הפיסכמו םעה תלכשה

 הרבע הוקתו הדיבע תונש רשע ירחא  ,התע לבא
 לש םוכמנה םג טעמ םעוהו םיפיה תומולחה  וזג .,תובהלתהה
 ,קוש ב היוצמ התשענ הפיה האידיאה : תירבעב תירבע תמיש
 ,וניוק ונחנאו = ,ונש אלו וארק .אלש םירוחבהו .םידמלמה םתוא
 םמצע םה--תומה םס השדחה הטישה השעה םתוכדלו םהל יכ
 'אל .םיקסע, הדי לע םישוע  םהו ."יוארכ, הטישה לא .ולגתסה
 םישוע  הילע  םיניגמה םגו .הטישח לע  םיגישמה סנו  ,"םיער

 ,,,הסנרפה םשל םיטטוקתמה םישנא לש םשור

 = .,תיעבמה הטישהי ילעב ,ונל םג העשה העיגה רבכ התע
 "  ;הל היוארה תרוקב הרקבלו ונלעפממ ןובשחו ןיד ונמצעל התל
 ,רוע ,ונל רפח .המו  תיעבטה .הטישה ונל הנתנ המ עדנ ןעמל

 רבהב ותטש תא היבול רימעה וילעש ינולוכיספה רוסיה
 / . םיירקע םירבד הברהב והעטה תורו תפש דומל

 | לעכ קר הפשה לע טיבמ אוהש ,וז איה הנושארה ותועט
 ינולויזיפ יוצמ םג איה הפשה תמאב רשא תעב ,יגולו ביספ יוצמ
 , ; ,ילאוצוס םגו

 . פצורפ רתוי אוה הנושארה הפוקחב םאה תפש .רומל
 תא רליה לינרמ הפוקח התואב . יגולוכיספ םצורפ אוהשמ ינולויזיפ
 !תולוקה תומוצ תא דוחיבו ולא  וילכ: ירירש תא  ,ואטבמ ילכ
 ךרוצה תעשב רחהא השעמל יוארכ ףרטצהל ול םיעמשנ ויהוש

 < רבכ .ערוו אוהש ,דליה ותוא םלואו ,ןנוהכ הקרה םתרובע תא רובעלו

 :ואטבמ .ילכ | ירה  ,הרז  הפש  דימלל אב  אוהו ומא תפש תא
 . פה  םיסונטו .רבכ .םה םיערוי = ,םמצעל םהשכ = ,םהירירשו
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 םשורה 'יפלכ ךרוצה תעשב  םינווכמ תויהל---תירקעה .םתדובעב
 ,הצוחנה העונתה יפלכ ,ץוחנה

 רמול  רליהש ,היבול לש = תידופיה | החנהה יכ ,אצמנ

 הניא ,םאה תפש דמול אוהש ,ומצע ןפואה ותואב הרז הפש

 ,רקיע לכ הנובנ
 השוחיה ול תרווע ,ומא תפש תא רליה דומלב :רועו

 .החפשמה תאמו ןימה תאמ שרוי דיחיהש  ,תיעבטה
 הר ש כה החפשמהו ןימה תאמ השוריב לבק דליה

 הרשכה הל שי ןואה ,םאה תפש תא רומלל ערפמל תדחוימ

 ילצלצ תא הרהמ לק סופתל ,השוריב האבה ,תיעבט תמדוק =
 תויתואה תא םופתל תיעבט הרשכה הל שי ןיעה .הבורקה הפשה
 יזכרמלו .אטבמה ילכ לכל עגונב רברה ןכו , םאה-תפש לש
 ,חמבש הפשה

 ,וז תיעבט השוריל םוקמ לכ ןיא הרז הפש רומלב לבא
 ילב ,ומצע תוחכב קר הפשה התוא דומלל ריחיו דיחי לכ לע

 ."תובא תוכז, תרזע
 םאה תפש תעיכק ןפוא ןיב לודג לדבה שיש ירה :

 החנההש ירחאמו .הרז הפש רומל ןפוא ןיבו םדא לש ושפנב
 איה תעטימש ןבומ אליממ ,הנוכנ הניא היבול לש | תידוסיה
 הפשה תא דומלל ץוחנ יכ--וז יתחנהמ איצומ אוהש ,הנקסמה םג
 ,םאה-תפש םירמולש ךרהה התואב אקוד הרוה

 תונתש הל ,ורקיעב ןוכנה ,יעבטה דותמה ךירצ הז יפלו
 ,וב שומשה יטרפל עגונב תוחפטה רע דסמה ןמ

 ותואל עורג .יוקח אוה ונל> תירבעב תירבעה תטיש הנהו
 ונירומש ינפמ  ,עורג יוקח רמוא ינא- ,היבול רסיש יעבטה .דותמה .
 ,ןושארה וריקמב הזה דיתמה לש תולחתהה תא .וליפא םיערוג םנוא =
 םיטעומה םירברה םתוא וליפא םיארוק םניא ונלש "םייעבטה, 2

 ןיאש = ינפמ | ,וז = הלודג < הכלהל | עגונב | תירבעב = ובתבנש
 ךרוצ | םהל \ ןיא םגו | ,"הלאכ :םירבד, | תאירקל יאנפ םהל

 םה ןכלו .םמצעמ םה םינובנו םימכת :אוהש ימ לש  ותרועבו =
 םידדוב .םיטרפ רבלמ --- םלוכ םיששגמו הז תא הו  םיקחמ
 תירבעב תירבע תטישש ירחאמו .הלפאב -- ללכה ןמ םיאצוו
 הברהב תונתשהל  ךירצ ןורחאה הזו ..יעבטה .דוהבל יוקח אוה
 תירבעב תירבע תטיש םג תונתשהל חרכהב הכירצ ןכל ,וירקעמ
 ,הירקעמ הברהב

 תא האר יכ ,היבול .העטש \ תידופיה .תועטה התוא ייפע
 ,הבשחמה לש הי םקלפר ,יגולוכיספ יוצמ אלא  הניא וקאכ חפשה
 ,הנושארה תועטב ימינפ רשק הרושקה ,תרחא תועט ללכל .םג אב

 תולכתפהה ידי לע קה הפשה תא דמול רליהש--רמאל
 .העונתה ידי לע "אלו ,רבלב

 אלש ,יצולתפפ לש ויטעב :רוחיבו = ,האלהו םוינמק .ימימ
 יתולכתפה ה רקיעבןגוהכ אלש שמתשהלמ םיקפופ ןיא ,ווארכ והוניבה
 ןיאו . הפוריאבש םויממעה  רפסה-יתב לכב :(פיצנירפדסננואושנא)
 םיימינפה םיסצורפה : .ולכוי אל העונת ילב יכ :,בל לא םימש
 אל בצעה תרערה ילבמ יכ ,הלועפל תאצל  תולכתפהה לש
 ילב אמלעב תולכתסה | ,ונל הצוחמש רבדה תא ןפוא םושב רוכנ
 ףוגה חעונה ילב ,שושמ  ילב = ,םירירש | תרובע ילב : ,העונת
 תרובע יכ ,השדחה היגולוכיספה החיכוה רבכו ,םולכ הוש הנוא
 , חומה יזכרמ תרובעמ תוחפ אל רומלה יכרצל הצוחנ םירירשה
 יזכרמ םיחתפתמ הנושאר + ךכ .אוה ריחיה לש ותוחתפתה .ךלהמ
 יזכרמ -- ךכ רחאו ,הארנכ ,תמדוק הנכה רותב ,העונתה
 אל ןא ,ןגוהב םיחתפתמ  העונתה יזכרמ יא  םאו ,הבשחמה
 ,הבשחמה יזכרמ םג חתפתהל וביטיי

 אקירמא גוגדפ :רמוא ,"רבד הזיא תעדל,
 ו

 =- ושנריפ, .,עורי

 תרועב רבד ותואב :תושעל רשפא המ  ,העורי ההרמב תערל
 ותוטהל יתיסנ םא אלא ,םוסה תא עדוי ינא ןיא ןה תמאבו ."םירירשה
 הלוכי הניא :סופב אדירג  תולכתסה  ,ירירש תרזעב ינוצר יפל
 ,ותודא לע ןמאנ גשומ יל  תתל

 ונחנא ונממש יריחיה רוקמה תולכתפהה התיה תמאב ול
 המולכ ,םירועה ויה זא .יכ  ,וניגשומו ונירויצ לכ תא .םיבאוש
 תויהל םיכירצ ,םימצעב לכתפהל תיעבט תורשפא םהל ןיאש הלא

 םיעדוי ונא הברדא ,ןכ רבדה ןיא תמאבו ,םירומג םיטואיריא
 ,לשמל ,הנה ,שממ תונואגל ועינה רשא  ,הרלמ  םירוע

 תא הרמלו .(הרלמ איה תמלאו תישרח האמוס ;ןמד'גירב .הריול
 >- ןושלהו םינזאה | ,םיניעה  תרזעב = ונא .םידמולש המ לכ
 .דבלב םירירשה תרזעב הדמל

 התוללועב הדועב . רלק ןלה : האלפנ רתוי רוע אמגור וא
 העיגה דבלב הירירש תרזעב קרו ,תישרחו תמלא ,האמוס התשענ
 החיש-תבל םגו ןורשכה תבר .תרפופל התיהש ,וזכ המר הגרדמל
 : +ראמ רע המיענ

 ןהש המל תויהל רלקלו ןמד'נירבל היה רשפא ךואו
 ?תורוצו םינשומ ןינקל הריחיה ךרדה םיניעה ויה ילמלא

 לע קר אפוריאב דפונ  ולוכ אלה יעבטה | רוהמהו
 .ונורסח :יהוזו -- ,דבלב תו לכתפהה

 םיעדוי .אפוריאב : אפוריאל ונחנא גאדנ אנ לא םלואו
 :"יתולכתפהה רקע,ב יממעה ם"היבב שמתשהל ךיאה  ח"פהכל
 שמתשהל רשפאה לככ ח"פהכל םיטעממ יאפוריאה ם"היבב
 תולכתסהה תא הילע םירככמו ,תונומתב ,הרשי יתלב .תולכתסהב
 םמצע םימצעהב לכתפהל .תלוכיה תא םידליל םינתונו ,הרשיה
 ,תונומתב יאפוריאה ם'היבב םישמתשמשכו .םהש ומכ .םרוכהלו
 רצ לע .ןתדועתל  תומיאתמ  תונומתה .הנייההש ,םיקרקדמ וא
 ..יתתפאה דצה ןמ ןהו שעמה קוידה דצמ ןה  ,בומ  רתויה
 ןיא  ,תוחישבו םיישממ םירועשב יאפוריאה .ס"היבב  םיקסועשכו
 םוש ילב "רבדל'לוכי הפהש, המב ,אמלעב טופטפב  םיקפתסמ
 תא דליל עידוהל רשפאה לככ םילדתשמ אלא | ,ימינפ רשק
 .עבטה תועידי ול .תונקהלו םעה לש (6₪95) םייחה ןונגס

 ,ונמצעל ונל גאדנש בטומ ,אפוריאל ונחנא גאדנ אנ לא
 הגוהנה "תולכתפה,ב ןיא -- תמאה לע הדונ אלה -- ונלצאו
 לע ונלש "םייעבטה,  םיסח =. ינוצק = לוונ אלא ונרפס תיבב
 ,'וכו ךרדדהרומ רפס ,הפי הנומת ,םינוגה םירישכמ תונקל םפסכ
 לשמל ,השטשוטמ הנומת וזיא .לנרוז  הזיא .ךיתמ .םיכתוח םה
 !"יתולכתסהה רקעה, תא םימייקמ םה הז טוטרמסבו ,הרפ תנומת

 % הל ךורענ תומד המ ונא  ונרפס תיבב היוצמה  החישהו
 ,תוחישל ןוגה .רמוח תורפסב םישקבמ םניא ונלש "םייעבט,ה
 םיכמסנ םא יכ  ,תמרוק -תינכת פ"ע "החיש,ה תא םיניכמ םניא
 הביבסה דע תועידי דליל תונקהל תחתו ,הפה הלעיש המ לע
 תחת ,ינושלה .ורצוא תא ךכ ךותמ תוברהלו .הקוחרהו הבודקה
 םג ול תתל -- בגאו דליה לש ויגשומ רצוא תא רישעהל
 ,וז ןיעמ  תוחיש םמצעב "םירצוי, םה | ,הלא * ויגשומל .תומש
 2% : לשמל

 +םיפנכ שי .סוסלו -- +םיפנכ הרפל שיה - = ,הרפ הנה,
 ",?םיפנכ שי ימל ,ןכבו' --

 המכ רע ,תערל ללב. םיצור הלאה = "םיגוגרפ,ה ןואו
 םירעצמ םה המכ רע  ,הזה "יעבטה דותמה, םכינח תא םמעשמ
 *החיש,בו = לנרוזה .ךותמ וכתהש  טוטרמסה  ותואב םכינח תא
 היה 'דליה תא יכ ,םיניבמ םה ןיא .םמצע תעדמ  ייורצי, רשא
 הבנזב .חתוא .ךושמל ,הבגב הרפה תא קילחהל דאמ בבלמ
 סתוא  ךותמ .אקורשו -- :,הלאכ תוהלי ישעמ דוע הב  תושעלו

\ 



 ,הרפה ירבאו הרפ :םיגשומה לע דמוע דליה היה תורליה ישעמ
 םימצע המרעל םימרוע ונלש "םייעבטה .םינוגדפ,ה רשא שיו

 ינפל םיחטוש םה תאוה המרעה תאו ,הטישו ררפ לכ: ילב םינוש
 םצע לכל םיארוק רמולכ ,םצעל םצעמ םיגלדמו  םהידימלת
 הז רבד הנעמ המכ רע םיניבמ םה ןיאו ,ידו--- ומשב םצעו
 םימזמזמ .םימצע תומש קרו םימצע תומששכ ,ךרה דליה שפנ תא
 .וינזאב

 השרפ הבוט .יכ ,םיניכמ .הלאה "םיקהבומה םירומה, ןיאו
 םימעפ פלא ,ןשונ ןשי רמלמ י"'ע תמגרותמה וז וליפאו ,שמוח
 רמלמה . ותוא לש -"ונורשכ, לדגיש המכ דע .וזכ תיעבמ החושמ
 לקלקל זייכב לכוי אל * ,ןכותה תא רכעלו הרוצה תא לקלקל
 הכותמ .טולקה החותפה דליה ןווא ,רומג לוקלק השרפה התוא

 לש םירז םייח  םנ ויהי .ול  ,םיישממ םייח לש רה תאז לכב |
 ,םולכ ןיא ,"תיעבטה החישב, ,הפו .םיישממ םייח לבא ,םירז םישנא
 ,םיקוחר םייח .אל ףא ,םיבורק םייח אל ,םייח רה אלו םייח אל

 "םייעבט,ט .ןשיה .סופטה ןמ דמלמ בוט : רמוא ינא .ךכיפלו
 הלא

 יכ. ,ם"נתל דליה תא םיניכמ םה יכ | ,םינעוט םייעבטה
 ןוא םנמאו  .ק'הכ דומל תא לקהל ליבשב רובדב םיקסוע םה
 תועצמאב ק'הכ תא ןיבהל רתוי הברה לקנ יכ ,רבדב קפס
 ,היהתש הפש וזיאלו ןוגרזל םוגרתה תועצמאב רשאמ תיעבטה הטישה

 ךותמ רשפא הפשה שוח שוכרל ,הפשה תמשנ תא .ןיבהל
 הניא ונלש "םייעבט,ל םהל שיש וז הנכה לבא  ,המצע הפשה
 ידיל רמולכ ,הרומאה תילכתה לא . איבהל ןפוא םושב :הלוכי
 ,םתנבה ירולו ק"הכ .דומל .תלקה

 ,ישממה .חקלה :ןיב רשקו חי  לכ.ןיאש ינפמ  ,תישאר
 = -אוה ןקותמה רדחבש תוחישה אשונ  .ק"הכ ןיבו  ,"יתולכתפהה, +

 ,םישמשוטמ םירויצו  רינ .יטוטרמס : השעמלו) "תוישממה .םלוע,
 ןיב לשמל  ,"תוישממה םלוע, ןיב שי רשקו םחי הזיאו ,(רומאב
 ,ןהע-ןג .תורא לע  םירופסהו שמוח השרפ ןיבו א ,םוסהו הרפה =

 < םשו  .ילאיר  םלוע .הביבס--ןאכ +המורכו  הוחו = םדא
 + הלאה םינושה תומלועה ינש ןיב רשנה אוה ןכיה .הלצאה ,ןוימד

 םיבינה רקיעבו ,םילמה רצוא רמולכ ,הפשה םצע ,תינשו =
 החישה יכרצל "םייעבטה, םהב םישמתשמש ,רמאמה ןינב יכרדו
 ,הב  םיבותכ .ק"הכש הפשה התואמ םרקעב םינוש ,הארוההו
 הניאש .,תרחא :הפש וזיאל ק"הכ הא הרומה םג ר תמ השעמלו
 יגהנמב "םייעבטה, םוזחוא השעמב :,רמולכ .,.תירבע אלו ןונרז אל
 --ארב ,הלחתב.--תישארב :םי מגרתמו םינשיה םידמלמה
 ,תינוגרזה הפשל | ק"הב תא םימגרתמ םניאש אלא ,'וכו .השע
 םה םא יכ ,הלשמ  םימינפ םיקוח .הלאדיא פ"הכל הל שוש
 השקו ןוואה תא םרוצה ירבע ןוגרז ,שרח .ןוגרז .הזיאל ,םימגרתמ
 ..ועמשל

 םירומלל .רליה תא הניכמ תיעבטה : הטישה ,יאמ  אלאו
 ףוס דליה .דמול אלה הלאה םידומלה תא לבא -- + םירטינמוהה
 וזיא  כ"או ! בוט .רתוי ןפאבו ,תיפורה הפשב ,הרז הפשב ףוס
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 םירדחב הגוהנה ,וז תירבעב .תירבע תטישל הז יפל שי .תלעות- <
 %ונלש םינקותמה

 ,תיעבטה הטישל יכנא דננתמ יכ ,ארוקה בושחי אנ לאו
 ךירצ דוחיבו , ההגה הכירצ .איהש ,ינא האורש אלא .,אלו אל
 ונידמלמ  .ברקב הל .ומקש  ,?םילאוגה, .םתוא ידימ התוא .לואנל
 המה וללה : םינטקה .םילעושה ,םירומגה תוצראה ימע ונירוחבו

 .םרכה .ןמ םתוא שרגל ךירצ  רבד לכ םדוקו  ,ונמרכ תא םילבחמה <
 לא .הסינכהל לכ םדוק ץוחג הנה המצע הטושהל ענונבו

 | / \ , ירחאו ., רחויכ הל .יוארה . המוקמ אוה ש > ,םידליה ןג ךות

 תודא לע םג .רבדל היהי רשפא ןקותמ ירבע םידלי ןג .ונל .תויה
 ,ןקותמה רדחב םינוקתהו .םייונשה

 ,םייעבטה ,ונל הראשנש הדיחיה הוקתה אוה םידליה ןג
 לע אפקי אל םא ,ירבעה ךינחל הכרבל תויהל תמאב לוכי גה
 הדובעל םוקמו יתמא ןנל יהיו ,םזילברפה לש התמה הרוקנה
 ןגה םג .השעי אלש אוה רקיעהו .,לויטו קוחצל קר אלו ,תיתמא
 רבכש ,ונלש ךונחה ינלבק לש יטרפה םקסעל ,רחפמ לש ןינעל
 ףנע קר וב םיאור םהו ,ןגב םג .םנרפצ תא | םיצעונ  וליחתה
 ,רעימ דועב .םירליה ןג לע רומשל ךירצ ,םמצעל שרח הפנרפ
 ,ןקותמה רדחל הרקש המ והרקי לבל

 .רברל בושא דוע הו ןינע לע םלואו

 ,ןוסלנצק קחצי

 גרב סָקְרְבא
 .תחא הכרעמב הידמוק

 (ףוס)
 ! ץישפול (םר לוקב םאתפ לאוש ,ותטמ לעט) : ג ר ב

 :ול רמול הצור התא (ושאו תא וילא הפמ) :ץיש פיל
 +המ"רבד

 '? "םיחקלתמ, הלמה לש השוריפ ,ךתעד יפל ,והמ :גרב
 הדי תא ץחולו תופילח המיט ינפב טיבמ :טעמ ךובנ) :ץישפיל

 + ,,םיחקלתמ . , ,םיחקלתמ (יאשתב ומצעל רווח ,שגרב
 6 ? לאוש אוה המ :המימ
 הצור (היגיע ךותל הבחב לכתסמ פח שגר ךותמ) :ץ יש פיל

 -- ."םיחקלתמ, לש השוריפ ול רינאש אוה
 ,ךכ (ותטמ לע בשויו םסורתמ אוהשכ וירבד ךותל פנכנ) :ג רב

 -- םכתא .לאוש ינא ,ךכ

 !(ונינש תא :ץישפיל
 ++: רועו (הוחו ןמציו לא רדוח טבמ חלוש) םכינש תא גר ב

 ינא הצור .., הז אטבמ לש הנוכנה ותארוה תא יל אנ וריגה
 תא רומל ינא הצור | ; םכנוימדדחכ לש ותנוכת תא קוירב תערל
 "הנק םע .ינאו ,םלוע:יקפוא .קבחמ וניאש יל 'המודמכ --ולדג לכ
 +:,םודה לע םמורתהל ךרטצא אל ילש הדמה

 יזא ,"תווצקה לכב םיחקלתמ םימשה, : בתוכ ינאשכ ,ינא
 ולב תווצקה לכ ,םימשה תוצקש :אצוי םתא םכתנבה יפ לע
 (םימודא םנה ,ללכה ןמ אצוי

 ,איה ןכ ,םנמא :ץיש פיל
 תא ,(דחאה תא האיצומ , ןוראבש םירפסב ךכ ךותב תקסוע הטיט)

 .(םמוקמל םתריזחמו ינשה

 , ח"חהח (קוחצ ךותמ םק) ...!יתחכונ התע ךא !חאה :נרב

 אוה -- 1% נאש אלו אקוד םדוא  ,םדוא ךל ירה --- םיחקלתמ
 תוליגרה .התוא ,םכירכועב ויה ןילוחה ,ןילוחה : יתרמא רשא
 תא ושיבוה  לבוקמהו עודיה .לכל הבהאהו הנשנו ןשי רבד לכל
 יי.םכמ רחא לכ לש ובל ךותב לודגה ןואפקה תא ואיבהו םכיתוחומ
 ת.הצויה םראה ,ש דחה םדאה ןמ אפרפ ק"ת םתא םיקוחר
 .- | םכמלועב םכל ןיא תוורוקמ לש רחא ענר ףא !ילא ,ילא

 סכינשומ .לַכַב קרובו ןחוב .ינא הנה , תוירוקמ | ,ידידי  ,תוירוקמ



 ,הרולח רבכ םילעמ המה לכ תובל
 השוריב םכל אב ירה---ןויזח לכמ םכל םתשכרש גשומו :גשומ
 ,ונשיתנ .דציכ האורו

 10 8186 טוס 66 1080] :  בתוכ לודגה הטיג ,.,  .םכיתובאמ |
 לע םילפנתמ םכניא עודמ אופ 668 1 06מ 210 אטו
 ?יאמ אלא |אקוד ואל ? רופצה הרשש ומכ הטיג רשה +הטיג
 --םחאו ,,,1ךכ בתכו ,רופצה התואכ רש אוהש הטיגל ול המדנ
 ...!םודלו םכיפ תא םיכירצ םתא .תוחמל <

 ..(ויפ תא החומ) ןץישפיל

 לא אנדוסנכה ...!ךכ (ושאוב עינמ .,דאמ שגו) :נגרב

 ..,הז םש  תיצה .תורוחש תובהל המכ יארו.יטנד לש םנהיגה
 ןה הנה ; תורוחשה תובהלהי תא תיצהו -- יטנדל ול הָמונ

 -- ישנד !ןהלש תורוחשה שאה תונושלב םכיניע . דגנל תורמתמ =
 ,ןואג והירה יטנד ,םלועמ םירצוי .םתייה אל םתאו ,ר צוי והירה
 -- םתאו

 -- םוטושפ םדאדינב ;:ץישפיל = '
 : בתוכ ינאשכ ,לשמל ,ינא !םיטושפ !םיטושפ :גרב

 הנומתה .זא תפחרמ יניע דגנל ---- תווצקה לכב םיחקלתמ םימשה
 (ןלהלש הגומתה תא ומצעל ריצמו לק עגרל קיספמ ,ףקדומ אוה) + תאזה

 ןהמוגעו הכר תומימדא ,םש  תשחול תומימדא -- ברעמה
 תודידב ךותמ .אוה שחול ,הצומא-ההכ שאב הקלהמ םורדה
 ,רעוב אוה הרוחש שאב ,רעיב אוה םג תרזמה ;הצומאו ההכ |

 םירוחש ףטע ןופצה ,ןופצהו ;שמשל םירוחש םיעוגעג ךותמ
 תשחולה  םיה שא העננ ותלמש ילושב קר ,אוה םג לבא

 ...וילגרב .ותוא הברצו
 + שארמ ךתגוכ התיה תאז םאה :ץי ש פיל
 !יאדוב* ,יאדוב :נ רב
 (ץישפילל ודי תא טישומו הוח ידוכ רישה תא ריאשמ) :ן מ צי |

 אלפנ | ,אלפנ (ודי תא הבהאב ץחול) !ץישפיל ,יל הבה ךדי תא
 י 1 דאמ |
 --+7 :ץיש פיל .

 ינירה 5 (םדוקב הטמה יבג לע תינש ערתשמ) :ן מ ציי ו י

 ,הלא ךל ןינמ ,.,הלמה ןבומ אלטב יריל ריש והז ! ךל רמוא ]
 + ץישפול |

 !הלשב לכה ,הלשב | (המיט לע וריב הארמ) :ץיש פיל ]

 :(םמצע ןיבל םניב םיחתוש) =

 + (ןוילגב דחי התא תגיעמו הוחל ךכ ךותב הברק) :המ יש

 ָּ ץישפיל ותוא םיפדיש יאדו (הלוק תא טעמ הליפשמ) :הו ח

 . ונפיפדי אל :המימ
 1 וב השעי המ יכו :הוח
 -- ןורכזל יל והבתכי :ה מי ט
 + ךמובלאב :הוח
 ,..ןורכל :המי ט
 +והלוז שיא המדרבה וב םשרה :הוח

 , םילוחכה וילע לע יתסח ,יתהנ אל :המיט ;
 +ןושארה ,ץישפיל לש הז ךל היהי יא :הוח :

 .י.!ןורחאהו ןושארה : המ יט
 היתפ ..,יִאְדיִא (המטחב גולגלו הבהא ךותמ הל תרטופ) :ה וח ּ

 ...הביבחו הנטק
 רישה תא הארת ,גרב ,התא םגש אוה יאדכ :ןמציו

 < -המחה הללצ ברעמב אל, | הוח .(הוחל ינויצמלקידו םר  לוקב) הזה <
 ! אלפנ --- "..!העיקשה תא האור .ינא חרזמב =

 .(המיטו הוח לא שגנ) :נ'ר ב
 אלש אלא ,ארקו חק (רישה תא גרב ריל תופומ) : הו ח

 .(ןמציו יתושארמל אסכ לע תבשוי) .,! יפוד וב םושל ךבל לע הל "
\ [ 

 ...םעפה הוח הרמא הפי אל (הוח ירבד לע) :ץ יש פיל
 ,..אתוטמב ..,יזא ,ריעהל המ שי םא ,הברדא

 .(ןחלשה לעש םינולעה תא םיעגרל תרקוס ,ץושפיל ירוחאמ תדמוע המיט)

 ,הבגמ וילע רבועו ,ודיב וזחוא , הוח ידימ רישה תא חקול) : ג ר ב

 רחא ,הצחמל הרוגס תחאה ונועשכ וארוק אוה .רבדב תוקמעתהו ןויע לכ ולב

 דיל רישה תא רפומ) .,.ער אל ..,ונ  ("לודג ןיבמ, לש ןוטב ליחתמ ךכ

 ,.יהזכש טישכת ךנהש ללכ יתערי אל -- ! ץישפיל .עה"ָע (ןיושפול
 + ןושארה ךריש והז

 .ןושארה (יניצר רתויו רתוי השענ) :ץישפיל

 ...ידמ .רתוי ךמצעל םנמא השרמ התא :נ ר ב
 + ןושארה ךריש והז ,,.םולכ כב

 .,.ןורחאהו ןושארה (ודיבש רינה ןוילג תא ץמקמ) :ץ י ש פיי ל
 ריעהל ינא ךירצ םנמא | .,,ונ*ןנ (אנמס:רב לש ןוטב) גר ב

 עוננל אלש קר ,השע -- ךבל לע הלועש המ לכ :הז לע ךהוא

 השיחכמ אוה ולאכ המוד הז ירה המויסכאב עגונש ימ ;,,המויסכאב

 !סומוינט לרש ,ידידי ,והזו ,ירמנל
 ! גרב (םירבדה עמשל ותטמ לע ןגרתמ) :|ןמ'ציו

 (רבדל ול תנתונ הניאו וינפ לע הידי תא המש ,ויתושארממ) :הו ח
 + ול רמול הצור התא המ

 .יבצע תא זיגרמ אוה ירה--הז "שנדרב, :ןמציו

 תא ףיטמו ןמציו תנולת תא עמוש אלכ ומצע תא השוע):גרב

 וללה .תוטעמה תורושה ןהילע תואשונ הז  דבלמ \ (האלה ורסומ
 םוקמ תא תערל ביוחמ ונהאמ ימ = .,,'וומג יפרנואיבוטבא םתיח

 + שטיבוקרמ המיט המלעה ירוגמ םוקמו התא ךירוגמ

 !!גרב (תאש רתיב וגיתמ) :ןמציו

 אוה זינרמ (ויתושארממ ןמציו יפ תא םעפה דוע תמלוב) :הו ח

 ?איה ךכ אל םאה  ,ןמציו ,ךיבצע תא
 ,ינזא .תא םא יכ ,הוח ,יפ תא אל :ןמציו

 ! ימטא

 : | [בוט (וינוא לע .הידי תא המש) :הו ח

 הנבסה ןָיא  ,ץישפיל | ,ךל עגונב .(חקל רוע ףיטס) :גרב
 ,..םופדל ךריש תא רופמל בשוח ךניאש יאדו -- התא  ...הלודג
 םירזוחו הז ןיממ םיריש םיבתוכה םינב תכה םויה םיבר אלא

 .:! תויצקרירה יחתפ לע םמע

 4 תעמשה :(וינזא לע תוחנ ןדוע הידישכ ןמציו תא תלאוש) :הו ח

 %אה (עמש אלש) ;ןמציו

 ןיאש אלא
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 ינזא תא

 ?םולכ תעמש אל (לק קוחשב) :הוח
 %המ :ןמציו
 לא תרבדמכ םר לוקב וינפ לא ויתושארטמ תנחוג ,המק) :הוח

 + םולכדאל (שרח
 (היתפשב הקשונ איה תושע ל המ תעד ילבמו ,עמוש וניא) ןמציו

 ,(המוקממ תעתונ) הוח

 < !+ יתובר .,רבכ .ךלנ אמש (הטמה לעמ אוה םג םק) :ןמציו

 .(ןולחה לצאמ .רס) 1 ץוחב הפי .ליל (הצוחה .ודעב ףקשנו ןולחה לא .שגנ)

 .(וחעב .ףקשנו .ןולחה לא ברק) ג ר ב

 ! .(השארל התעבגמ תא תשבוח) הוח

 וחחונמל טאל טאל בש גרב ירבדמ וחורב טעמ לפנש) :ץ יש פי ל
 ערוק .,היונפה הטמה .לע תינדקרפא הביבש בבוש ,תטדוקה ותעד תולקלו

 ' תרמועה המ יט לע  םינטקה רינה יערק תא קרוזו וריש תא קוחצ ךןותמ
 , +המיט ,ךינפ ולפנ המל (ולצא

 ?ץישפיל ,תישע תאז המ (תצק תסעוכו ההמת ,וילא תשגנ) וה מ יט
 ,דחא רינדערק .תחאה הפתפ לעמ לטונ) ..,יתערק :ץיש פיל

 =-- חרזמ תאפב הרג המיט :יאר (ארוקו ורקוס

 א



 ,ילא אב (ןידעו .רועצ לוקב הארוקו ודיב ועוחקול) :!המיט

 !החרזמ
 !אב ינא !אב ינא (המיטל םירוענהםוחב ,וילגר לע םק) :ץ יש פי ל

 +םיכלוהה ימו ימ :ןמציו

 !ונלוכ :ץי ש פיל
 ...ןאכ ראשנ ינא (ןולחב וינפ) : גר ב

 אוה (תאצל םינוכנ תחא איפונכב םידמועה לכל יאשחב) :הוח

 ? בותבל בשוח התא ,נרב (פר לוקב) ...ושכע בותכל
 -- יתעד לע :הלע המ רבד (ןולחה ןמ שמ וניא) :גרב
 שי המ (םר לוקב גובל) !8אהַא (הלוק יצחב םימדוקל) :ה וח

 +םעפה בותכל ךהבשחמב
 ...ירמגל שדח רבד :נרב
 פה .,,ול תאו איה ןוצר"תעש !אּב (הלוק יצחב) :הוח

 הלוע המ-ובד) ...תוארבהל ושכע םידמוע תומלוע -- רשב לכ
 .ץוחב הלק העש יל וכחו הזמ םכל וכל ,יתובר ,םתא (הבל לע

 + המ יכו :ןמציו
 ---תוארל ינא הצור ., , תצק ןאכ המהמתא רוע ינא :הוח

 ןיבו םירפסה-ןורא ןיב םיאורה ינפלש ריקה יתכריב תאבחתמ איה .. , ! ם"סה
 ..יואצו םו ל ש ול ורמא ,תלדה תא יחתפ :ושע תאז םתא (רונתה

 ,ץישפילו ןמציו םיאצוי הירחא ,תאצויו התעבגט תא תשבוח) :המייט

 ! אבטדהליל ! אבטדהליל (ויפמ טלופ ותאצב םהמ דחא לכו
 הנועו תלדה לא שגנ ןולחה לצאמ רס תובשחמב עוקש) :נרב

 אוצוט ,הלעוגו תלרה תא רגופ) ! אבטרהליל .! אבט"הליל (וירוהרה ךותמ
 .(לוענמה לע תיטנולא הלותו חתפמה תא

 המוקמב ןמוה לב תדמוע) :הוח

 ..(היתפש
 ! חפו לול (ומוקמ .לע עגה ראשנו תלדה ןמ וינפ תא בסמ) :גר ב

 ךכ רחא שגנ .ץגר ודעב ףקשנו ןולחה לא שגנו והוח לע וידי תא בלוש)

 ושאר תא םיומ ,טעה תא רבדב שגרה ילכמ לטונ ,בשוי ,  ןחלושה לא

 ,טעה תא ודימ חינמ אוה ףוסל) ! הפי ליל (תובשחמב הוב דמעמב ללוצו |

 ץעומ אוה ויתועבצא רשע תאו .ןחלושה יבג לע ויתועורוא יתשב ךמתנ

 רחא) !הפי לול ! הפי. ליל 1 הפי ליל :(קספה ילב טלופו = ותירולבב
 ךליאו ךלוא לויטמו  ודקדקל תחתמ וידי בלוש ,ובשוממ אשנתמ אוה ךכ

 תא שפות ,  ןחלושה לא רווח אוה םואתפ |, ונויער תארקל ךלוהב * , רדחב
 המרבר ףוסבל .בתוכ ,ןחלושה יבג לע ףופב רמוע אוה םיעגר המכ , וטע

 !הליל לש ובל ינא (בותכה תא ךב רחא אווקו

 למע הברהש םדאב רענהמו ויתומצע תא ץלוח .אוה אורקל ותולככ)
 . (עגוו

 +(ררחה עצמא לא ,האובחממ תאצוי) :הוח

 הצור

 לע םיעגרל רבוע לק קוחש

 (וירוחאל עתרנ .אוהו ,עתפ הב לקתנ וטבמ ,וירוחאל רווח) :נרב
 ! הא

 ,..גרב ,החילסה :הוח

 !הוח (המת) :גרב

 .תומלוע ינש ןיב ךתוארל ,גרב ,יתייה הצפה :הוח
 !%+הוח ,תמאב ןאכ תייה :גיהיב

 !יעברכ ,גרב ,תעגי -- יתיארו :הוח

 יניא ירה ,ינא -- -- הֶא ,,,תיאר ,הוח ,תיאר :גרב

 המקש םרטב ..,הפי רבדה יב.לשבתהש םרטב | בתוכ ליחתמ
 ךלוה היה טפו א פ . .,רוציל דיתע ינאש הריציה .לכ יניע דגנל
 - - ,אנחואר םלוא .,,1וז רחא וז ,הנש םיעברא לש ךשמב רצונו
 ! יתערי אל ינאו ,וז הרוק לצ תחת ,הוח ,ןאכ תייה ,יאר

 תא אצמ ,אברדא ,הז תא תעדל ,גרב ,תלכי אל :הוח
 2 !םש יתאבחנש םוקמה

 ל

 ולגח לא םג ..,ללכ תעדל הצור יניא ,הצור וניא :נרב
 . םעפה יל תילגנ םימשה ןמש ןימאאו --- יל

 ".חלס םלוא --- ., גרב ,רונתהו םירפסה-ןורא ןיבמ :הוח
 + ינמורמכ ,ךתוא העירפמ ינא ,יל

 יא ,תעפוה ול םדוק דחא עגרב 1! הלילחו םח :גרב
 ררופתמ היה יניע דגנל ףחרש א ל פה ןומ ר א ...הוח ,יל תוערה
 .. 1 ונניאו .ןיע-ףרהכ

 +תטאב :הוח
 = ,..אלפ חרואב ,תאז יל תישע אלש אלא (החמשב) :נ רב

 .(היחלב הקילחהל הצור) ...הוח ,ללכ הער .ךניאש יינא רובסכ
 ! אנ .(שענ טאשו געל ךותמ הירוחאל תצק השאר העינמ) :הוח

 " לעש ונוילכב שפוח = ,הסגה ודי תעונת לע תוסכל. הצור) :גר ב
 " הליל לש ובל ינא, (וילעמ ארוקו ןחלושה

 %לכה ה :הוח
 ו הנטק ההושב | ;תיצמתה ,רקועה וה !לכה :גרב

 ,הוב חנוה רישה לכ לש ודוסי :רמולכ .,, לכה תא יתררצ
 ., .רתויב בושח וניא -- ראשה .,,וללה םילמה עבראב

 ....דופיה ,גרב ,ךל הלוע חרוטו למע הברהב :הוח
 אלא ...אקוד למעב אל :רמולכ ..,תמא ,תמא :נרב

 - -רקיעה ! הנש םיעברא בחכנ טסואפ . , ,תוניצרב ,הוח ,תוניצרב
 ומצמצמ ינא ילצא ונשי םאו .., רישבש שפנה-ךלה אווה
 לוכי נא .ושכע ,., רתויב בושח וניא --- ראשה ,תודחא םילמב
 תועתשהלו  ןחלושה יג לע הרומג .שפנ-תחונמב הז תא חינהל
 רבכ איה ירה תיראלה המיאופה ..,!ץפה בלהש המכ ךתא
 ,הוח ,ישנ = . (ותחלצ .יכג לע חפוט) !יתחלצב תחנומ .התיה וליאכ
 ' רחאה לע בשוי , ןולחל ךומס תואפב ינש דימעמ) + . .ןולחה לא ,הנה
 הפו (ורפיר = "הליל לש הובל" ינא, :(ריש לוקב .ארוקו
 ,ןאכ יבש | (יונפה אסכה יבג לע ודיב חפוט) ? 8 ,תיריל המיאופל

 ,..,רתויב בושח וניא--ר אש ה ..,!הוח

 (תכעודו .תכלוה .הרונטה)
 ינא ,גרב ,תלדה תא חתפ (רשחב וב תלבתפמ) :הוח

 .,. תכלל רבכ הצור
 ,אנ לא +תכעוד הרונמהש הבשוח יאדו תא !הַא :גרב

 +..1 הוח .,תרעוב . איה ךוע  ,הלודג שאה רוע ,.. יזפחת ,הוח
 לש ש מ ש ,ירדחב שמש קילדמו הלות ינירה -- ךעדת אמשו
 ארקש ומכ ! רו א י הי .:האירקה תא ארוק ינא הנה ! רקוב
 םינירקמ וליחתי תיבה ילתכ ,.. רוא היהיו ,ותעשב לוכי ב כ
 -- תוריהזמ  רדחה תויוז לכ ,םיחרוזו

 [ לש ובל התא (שפג לעגו געל ךותמ וכ המיגמ) :הו ח
 הס ילכ

 < ...רתויב בושח וניא = - .ר א ש ה (הירבד תא םילשמ) זג ר ב
 בשח ה ירה ,בושח ,., רמולכ (הילא טאל טאל ברקתמו םק)
 < דלל ,וז .המיאופ ךותל | ,ןאכ .םינכהל דוע ךירצ ...,הצקמב םנמא
 םיבבוכ שוטלל  ,הנונעו תרוח הנבל דוע .בוצחל ךירצ ,הפי ביבא
 תוררש רוע תעטל ךירצ .הלוחכ םימש תפכב דחא דחא םצבשלו
 | םיבה אנה גו תא תוררשה ןתוא ןיב אוצמלו ןיטיש לש
 - םיימוענהה

 חתפ -- השקו הבר הרובע .דובעל דוע ךילע ,הֶא :הו ח
 ...יל ךלאו ,גרב ,תלרה תא

 תצק דעור ולוקשכ ,התוא שקבמו תחאה הדיב החקול) :ג ר ב

 יתינמש המ לכש ךל יעד .., .ירהמת ,הוח ,הכ אנ לא .(םיעגרל
 תאםינד 1 ל ו ל כ ש ה :אוה .--- רקיעה . , ,ולצא רקיע וניא ךל
 ..רבלב לולכשה יפ לע םא יכ ,המצע הנומתה יפ לע אל :ןמָאה
 ,תויעב טו תונ קיד ,הריציבש לפתה והו--הללכב הנומתה



 ; רמולכ ,םיחרפה בושח םוקמ םיפפות :ילצא . . . | תויעבמ ,הוח
 הניבמה ..,םירכשמו םיפירח, ,םיינחיר תויהל םיחרפה םה םיכורצ

 -תרופצל תא המוד  ,ךשארבש וז תעבגמב . .. ,! םירכשמ = ,תא
 םיפנכ ךל ישעת אל תלרה תא ךל חהפא אלשכ אלא ,םימרב
 =ליל תנומתש רבכ תא תעדוי  ,ןכבו . .. +הזמ ל יפועת אלו
 תולצבח  ,םינשוש לש םיב .הלוכ תעבוט  אהתש הבירצ ץוק

 --רקיעה . . .םירגמו םינידע .תוחירו .םיללט תנפוסו  ,תוינירכוו
 ..,1 תורו יח :,יח :תויהל .ךירצ לכה =. , תרי ע ב טה איה
 -ידילי ויחרפ תא .איצוהש ירחא = ,םיריצה ןואג /הז -- ל א 54
 ודמע ,ריואב הפיט ךותמ .םירפצה .םתוא וארו .,הצוחה \ ולוחבמ
 ,ייתורקנמ = ,.,תורקנמ ...הו רקנמו ןהירוקמב .םב :תוטטוח וליחתהו
 .(היחלב הלק עבצאב המוצע תושגרתה ךותמ הל טבוצ)

 !חהפ תלדה תא .(ויחלב תחא תלצלצמ הכמ ותוא הכמ) :ה ו ח

 . (תודרומ םידיב .ומוקמ לע אפוק עגר ראשנו תעבנ) ג ר ב

 !יל חהפ תלדה תא .(םינפ לא םינפ--וילע תכלוה) :הר ח
 + (תחתופו ;חתפמ אצומ ,תלדה לא שגנ םויטא םידעצב) גר ב

 .(תאצו) הרוח

 ,לועגמה רוחב עוקת ראשנ התפמה .תלדה תא הירחא לעוג) :ג ר ב

 ,רוחו ש ג ג תלדה לצא עגר דמוע אוה  .וילע הלוח ונוא תיטנולאה תא
 =- הנורג (תתרשמל .ארוק ףוסבל * <
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 םידרצ המכמ ראמ הבושה הלאש איה תלוגלינה תלאש
 םידוהיה תולגלוגב ושענש תודירמה ןמ  .ירבעה עזגה .תרוחב

 תלוגלוגה לש סופטה לא לודגה ןבורב תוכייש ןהש .;םידמל ונא =
 ןיב תורצקה תולגלוגה רפסמ עיגמ םהבש תומוקמ שי  .הרצקה
 עיגמ אוה תומוקמ המכב ,האמל םיזוחא םינומשל םידוהיה
 = -הרצקה תלוגלוגה לש םופטה, .האמל םיזחא םישש רפסמל
 תומוקמ לכב םידוהיה ברקב ץרפנ רתויה .אוה--טדוי .ררה רמוא
 הכוראה תלוגלוגהש ,ןפוא םושב רמול רשפא-יא | , םהיתובשומ
 אוה הרצקה תלוגלוגה , ךפהל ,םידוהיה לש קחבומה ןמיסה---אוח
 לש סחיב םוקמ לכב ונל הלגתמ .אוהש דע ,ךכדלכ עובק ןויזח
 לבא .("עזג רותב םידוהיה,) "האמל םיזוחא םינומש רַעְו םישש

 תאמ הרצקה תלוגלגה תא ולבק םידוהיהש ,בושחל איה תועט
 תוחיכומה ,תואמגוד לש ןוגה רפסמ ונל שי, = ,םהינכש | םיוגח
 הז ןיבו םידוהיה לש תלוגלוגה הנבמ ןיב יתמא ןויושש = ,תערל
 בורב אצמנב ונניא תוחפה לכל -- אצמנב ונניא םיחרואה לש
 ,(םש) "תוצרא

 אל םג הרצקה תלוגלוה תא ולכק אל םידוהיה םלוא
 ינשב .םימכח ונתנ רחא ןמיס ,"םיירא,ה ינבמ אל םג םש ינבמ
 תלוגליג -- אוהו = ,םהיניבש םילדבהה תורמל הלאה .םיעזגה
 ,הכורא =
 ןשול ןופ + הרצקה תלוגלוגה תא םידוהיה אופא ולבק ןיאמ ו
 םינמיסב. ןיוצמ הזה עזגה לש םופימה ,םיתחה .ןמ :בישמ |

 . היבוט רב

 בוהצ וינפ עבצ ,תוהכ ויתורעשו ויניע  ,הרצק ותלגלוג : םידחוימ
 רוחיב םיאצומ .ונא הלאה םינמיסה הא ,הרצק .ותמיק ,םיח וא
 וא יתחה םופטה :אוהה סופטל ארקי ןכ לע  ,םינימראה | ןיב
 ברקב .םג חיבש רתויה םופטה אוה סופטה ותוא לבא ..ינימראה
 תא חצנ רשא םש-ינב לש ןמקה אבצה יכ ,תוא המ .םירוהיה
 ..םימעה תא וכותל בברע תירבעה הלשממה תא דסיו ןענכ ימע
 הלא .םלועמ זאמ םיחצנמה לכ לש םכררכ ,םיתחה ,םוחצונמה

 םה םה ,תלשומה תירבעה תוברתה :תא ולבק  רשא ,םיחצונמה
 םיתמא םשדינב לש ןטקה טועמה  .וננמז ירוהי לש לודגה בורה
 טעמכו ,הוה לורגה בורב אוה לטב םיירא-םירומא לש םנ ילואו
 ,תיתוכיא תובישח ילוא הזה טועמל שי . המואמל בשחנ ונניאש
 ,ול ןיא תיתומכ תיבישח

 םיניוצמ יתחה .סיפיטב ונמנש 'םינמיפה ןמש  ,םיאור ונא
 םוחה םינפה עבצ םגו .תוריחשה  .תורעשהו םיניעה .םינש קר
 :קר םידחוימ םינמיס רוחב אופא וראשנ ,םשדינב ינמפ םה ירה
 םיאצומ ונניא םהינש תא .,הרצקה המוקהו הרצקה תלונלוגה
 ,ושכע לש םידוהיה ברקב ידמל םה םייוצמ לבא ,ימשה סופטב
 .ילעב םתלחתמ םינומדקה םידוהיה םג ויהה : וז קר איה הלאשה
 םיניוצמ הלוגה ידוהי קרש וא ,הרצק המיק ילעבו הרצק תלונלוג
 היהי רשפא ןושארה ןפואב קרש ,וילאמ ןבומ %וללה םינמיסב
 8 ."םיהח, המה םידיהיהש רמול

 : ב
 ןדי לע רותפל ידכ דאמ אוה טעמ ונידיב אצמנה רמוחה

 . דמלמ הוה טעמה .רמוחה םג לבא ,ונתוא תקסעמה הלאשה תא
 :םהינבמ הזכ ויה םינוש םינומדקה םידוהיה יכ  ,הארנכ  ,ונתוא
 ילעב םג הכורא המוק ילעב םג ויה יכו  ,םהירהא םיאבה
 - .ןטבמו .הדלמ -.םש--ינבכ -הכורא -תלוגלוג

 שארה היה ןכ ירחאו ינשה תיבה  ןמזב .יּכ .,ונא .םיעדוי
 .יבר קדב:כ | .םידוהיה יניעב עורג  םומל = בשחנ  "לגלנפה,
 < .האנ רבד הזיא הב שקבו = תיבולכל תא יסוי .יברב לאעמשי
 : ."לנלגפ, :לעבה ול רמא '?האנ השאר אמש, :הלעב תא לאש
 ' .ןהישאר המ ינפמ, :המת היה לארשימ םדא ,('ב ו'ס ,םירדנ)
 ללה ול שריפש רע ותעד החנ אלו "+ תולגלגס םיילבב לש
 ,תבש אתיירב) "תוחקפ תויח םהל ןיאש ינפמ, :רבדה תא .ןקזה
 םויונשה תא םישרפמ ויה םינומדקה ונימכח יכ ונעדי ,(א א"ל
 ןכו טרפב םדאהו ללכב םייחה ילעב. לש םהיוג הנבמב םילחה
 ,סומזינגרואה תוחתפתה תרות ילעב לש םכרר  יפ לע םרוע עבצב
 לע .:רמולכ , הב םיולתה םיאנתה לכו הביבסה תעפשה ידי לע
 י ."ןיורדדתרות, יפ

 . .הניוליב :תולגלגס, .רמוא יישר %והמ הז "לגלגפ שאר,

 ,לגלגס .םיילבב לש ןשאר אנירחא אנשיל ;לונע וניאש זעלב
 (טטאלפ) בח ר---"לגלגס, היהי ןושארה שוריפה יפ לע ,"לוגע
 אנשיל .טקנ י'שר ,לוגע .אוה "לגלגס, אנירחא אנשיל יפ לעו
 < וא (א ,ו"ל ,תפש) "רורכ ןימכ לגלגס, שרפמו  וידיב  אנירחא

 "לונע-לגלגס, ן"רה שרפמ ןכו (םש ,םירדכ  "ןילונע םילגלגס,
 .רצקה שארה אוה לונעה שארה ,(םש)

 אבש שיאה רופסמ תרחא אחסונ וע ונל שי םלוא
 'אחסונה יפ לע ..תויגולופורטנא .תולאש - ןקזה ללה תא .לואשל
 % םיכורא  םיילבב לש .םהישאר המ  ינפמ, : שיאה לאש תאזה
 תויח םש ןיאש יפל- -תלאש הלודג הכלה !ינב, :ול בישה ללהו
 םידבע לש םירבא לע םהוא תולדגמ דליה :דלונשב : תוחקפ
 תויח שיש ןאכ לבא .תוכורא םהישאר ךכיפל ,תוחפש לשו
 תא תופשפשמו הסירעב :ותוא תולדגמ דלוה דלונשכ ,תיחקפ
 ,(חימ קרפ ,ןתנ יברר תובא) ןילגלגפ ןהישאר ךכיפל ושאר



 ןיבו "לגלגפה שארה, ןיבש | דונינה  טלבוה וז .אחסונב
 אחסונש רברב קפפ ןיא הז םע רחי ,רורב ןפואב "ךוראה שארה,
 ,רצקה ןונגסה .הנושארה אחסונל דאמ הברה תרחואמ איה וז
 לע םידע האמכ ריעמ הנושארה אחסונה לש "ירדיפל,הו ןתיאה
 איה הינשה אחסונה לש הלודגה | תוכיראה : ךפהלו .,ותוקיתע
 וז .אחסונ הבתכנ ובש םוקמבו ןמזב ,הרוחיא לע הנמאנ תודע
 .בחר וא  "לגלגפ, תילארשיה תלוגלוגה לש סופמה היה רבכ
 רתוי ,לארשי ץרא אוה הזה םוקמה םא ראמ רבדה קפוסמ
 ,חפרצ -- איה תאוה הינשה אחסונב רכזנה "ןאכ,ש .,רברה בורק
 יברד תובא,מ ונלש ןתנ יברד תובאל בברתשנ הוה רמאמה לכו
 ,תיבא לע .י'שרל .םחוימה שוריפב | רכזג)  "תפרצ לש ןתנ
 ,(א קרפ

 רחאל וליפא לארשי ץראבש ,רברה רורב ןפוא לכב
 לגלגסה שארהו הכורא תילארשיה תלוגלוגה התיה תיבה ןברוח
 םע אבש שיאה רופסמ רורב הז וניארש ומכ ,יאנגל בשחנ
 ויהש "תוחקפ תויח, . יסוי יברב לאעמשי יברל  היכולכל .ותשא
 ול תונתינו רלוה שאר תא תורפשמ ויה הקיתעה לארשי ץראב
 ילארשיה יפויה לש לאיריאה לא םיאתיש ירכ "ךורא שאר, תרוצ
 ,תפרצב .לארשי ץראמ םיקוחרה תומוקמב ןכ אל ,קיתעה

 תא תורפשמ תוחקפ תויח ויה ,"לגלגפה שארה, םוקמב ,לשמל
 המכו המכ ושכע רע תושעל ןינהונש ומכ ,תפרצ חפונב דלוה
 ןהש ,ןילופבו היסורבש םוחהה-ירעב תוחקפ ןניאשו תוחקפ תויח
 והוא  *"רפשל, .תולדתשמו יאנגל "ךוראה שארה, תא תובשוח

 ,םוקמה יחרזא םיוגה חסונ יפ לע

 יונשה .לש םימרוגה רחא תא תערל הומ וגרמל בגא"ךרד
 ובש ,הו םרוג ,ידוהיה שארה לש תלוגלוגה הנבמב הוזתנש
 ןלהל .."הרכה  ךותמ האבה הריחבה, -- אוה = ,רבדמ .בותכה
 יונשה יכ ,רכזנה יונשה .לש םירחאה םימרוגה .לא דוע :ןנובתנ
 רצקתנ קיתעה ידוהיה לש ךוראה שארהו תמאב הוהתנ הזה
 רמאיש הממו הלעמל רמאנש הממ רורב ונל אצוי--ןמזה ךשמהב
 .הטמל רוע

 ג

 . הקיתעה לארשי ץראב יאנגל בשחנ "לגלגפה שארה,
 ידי .לע  ואצמגש | תוקיתעה תלוגלוגה ךמפ לע ,ונאצמ תמאבו
 ךרואה לש ינוגיבה = רפסמה יכ| ,לארשי ץרא תמראב תוריפח
 ?5,58 אוה לארשי ץראמ קיתעה ירבעה תלוגלוגל רשא בחורהו
 רפסמה :תרמוא תאז ,(190% ,"היגולופורטנא | ריפ ביכדא,)
 יפ לע רשא ,הכוראה תלוגלוגה לא הקזח היטנ לע הרומ ינוניבה
 רפסמה סחיכ אוה הלש בחורה לא ךרואה פחי הקורב תרוה
 עגונב איה תאז .ל6 דע :רמולכ ,האמ לא השמחו םיעבש
 תוירבע תולנלונ אצומ התא תויטרפב לבא :,ינוניבה  רפסמהל
 ל8,5 אוה ןהלש בחורהו ךרואה רפסמש לארשי ץראב תוקותע
 ,הרומג הילפסוכיליר : רמולכ .(םש ,רקלו)

 לעמ ונקתיותנש | תמועלכ :יכ | ,םיאצומ ונא הז .תמועל
 ,ונלש .תלוגלוגה הבחרתנ רכנ תוצראל  ונילגו ימשה  ונתמדא =

 -וטק,הב ואצמנש תוקיתע תוירבע  תולגלוג שמח קדב וזורבמל
 ךרואה לש ינוניבה רפסמהש ,אצמו "םוטסכילק שודקה לש תובמוק
 ,תינוניב תלוגלוג :רמולכ ,?8 אוה תולגלוגה ןתואל רשא בחורהו

 ירבעה עזגהש ,תרמוא תאז ןיאש  ,רובד ידכ ךות ריענ
 היה ילמלא . םידוהי םירג אלא םניא  הלוגה  ירוהיו  לקלקתנ
 תמאתמ הלוגה ןב .ירבעה לש תלונלוגה .תדמ התיה ,ךכ רברה
 ,ןכ רברה ןיא ..הלעמל רמאנש ומכ לבא ..חרזאה . ונכש תדמ לא
 קוחיר ירבעה קחרתנש הרמב הבחרתגו הכלה ירבעה תלוגלונ םא

 לע ..תורחא תובס הול שקבל שי -- ותרלומ ץראמ .ןמזו םוקמ
 = -"ת וחקפ "'תויח, .לש .יוקחה תחובע לע -- ןהה תובסהמ תחא
 ,הלעמל רוכדה אב רבכ

 המצע לארשי ץראב ואצמנש תולגלוגה ,היהיש ךיא היהי
 , תוכיראה לא הקוח היטנ ןהל שיש וא יומגל תוכורא ןהש וא

 הנשי הזל ץוח
 םינורמושה ידירש תא קדב ילפקיה , אבפ לארשי לש תלוגלוגה
 עבצו םהינפ תוזח ,םוג הנבמ יפ לעש ,אצמו םכשב טיררוגתמה
 םימינ םהש אלא | ,יננמזבש םירוהיהל רצ לכמ םיוש םה םרוע
 :וננמז .ירוהי .לש .תלוגלוגה .תדמש העשב .,.םתלגלוג  תדמב םהמ
 היטנ ךפהל םינורמושה לש :הלונלוגהל הגשי ,הבחרב תנייטצמ
 --ונוניבה  רפספמה) םירבגה לצא דוחיב :,תוכיראה לא הקוח
 ,םיקיתעה לארשי ינבש תפומו  תוא הזב האור ןשלוצ ,58
 הכורא תלוגלוג ילעב ויה ,םהיצלח ךותמ ואצי .םינורמושה רשא
 ,('עזגה תלאש)

 בשוו לארשי לש וינב ינב םה םינורמושהש הז רבד םלוא
 עלבנש רשפא םנמא . םינפלו ינפלו םינפל ךירצ ונדוע---ןורמוש
 םה םינורמישה יכ החנהה לבא ,לארשי ערזמ קלח םינורמושה ברקב

 תוילארשיה תורוסמה לכל תדגנתמ םאצומ יפ לע םירומג םילארשי
 תייגולופורטנאה תוקידבה הלא לבש ,וילאמ ןבומ .  תוינומדקה
 שיא רשע העשת) הזמ תיחפו םינינמ ינשב וננמזב ושענ רשא
 תורוסמה ןתוא איצוהל ןחכב ןיא םינורמושה ידירש לש (השאו
 ןונרפש ,הרואכל הדיעמה  ,תירושאה תבותכה וליפא .  ןתקזחמ
 ,שיא ףלא העבשו םירשעכ קר ןורמיש בשוי לארשימ הלגה
 :ףלמ ןוגרספ תולג רבלמ .יכ .הלאשה תא ןיידע תרתופ הנניא
 ,רסאלפ תלגתו לופ תוילג --  וינפל תורחא תוילג ויה .רושא
 אוה .אוה לופש  ,םיירושאה . םירקוחח תעדב חיננ .םא > וליפאו
 תולג : תוילג שלש הנייהת (םירחאו  הריפפמ) .רסאלפ תלגה
 ,'ח היעשי האר) ןולובז .םג יליאו (ט'כ ,ו'ט 'ב םיכלמ) .ילתפנ
 (ו"כ .,ה 'א םימיה ירבד) השנמ טבש יצחו .דגו ןבואר תולג ,(ג"כ
 ןמ םגו  .ךוגרס ידי לע .לארשי יטבש | ראש | תולג  הגורחאלו
 ,הרוהי לע ולפיו הדוהי ךלמ היקזחל םיבר וחרב ץראב םירתונה

 ימע לש םיקיתעה םימיה ירבד : ההיפסמ) םירצמל וחרב םיברו
 ,ןפוא םושב רמול רשפא-יאש םירמל ונא הז לכמ | .(חרומה
 הלוגבו ומיקמב בשוי ראשנ םיטבשה תרשע .לש לורגה .בורהש
 םילארשי .םה םינורמושהש חינהל דופי לכ ןיא ןכ לעו .ךלה אל
 םתוא תואורה  ,תוינומרקה תוילארשיה תורופמהל רוגינב םירומג
 ,תובורעתה ינבכ

 יפ לע ףא ,םינורמושהש ,םירבדה ןיארנ הז םע דחי לבא
 הלא לכ .םעזג ישרשב לארשיל םה םיבורק ,תובורעת יגב םהש
 םהמ רשא ,"םיורפסו .המחמו = אועמו : התוכמו לבב,מ םיאצויה
 םיבורק םש ינב יאדוב ויה ,"םינורמושה, וא "םיתוכה, םע הנבנ
 הדמב ןכ לעו ,הירבעה הפשל הבורק התיה םתפשו לארשיל
 רורמנא ןכומב לארשי לע םינורמושה ןמ .רימלל רשפא העורי

 ול ןיאש רחא ןבומב םג ילואו ושבע וב םיקוסע ינאש ינילופ
 ,ןאכל ןינע

 ל

 עונה ירקוח .לש "םיתחה ,ל דונינב אופא היה אבס לארשי
 .הכורא תלוגלוג לעב םא יכ הרצק תלוגלוג לעב אל םיזנכשאה
 ,םירכזגה ,"םיתח,ה ךרד לע םננ םג היה אל אבפ לארשי לבא
 ותמוק רועישב עיגה אל לארשי םנמא םאו .המוק לעב םא יכ
 =-"והבג םיזרא הבוג, רשא ירומאה ומע לאו ןשבה ךלמ גוע .לא
 ןב, תויהמ ןכ םג קוחר היה הגה

 | תוכירא לע תחא היאר רוע הרואכל

 | ץוג היהש לארשימ םדא ,"סנְנ



 לופפ היה ןהכ היה םאו .םומ לעבל ומע ינב יניעב .בשחנ הי
 ןב, ויונכב ץוג םדא היה" עודי ..6! קרפ 'תורוכב הנשמ) הדובעלו
 ךורב, ךרבמ  אוה םנגה תא האורהו ."אניטק,  ,"אריעו, ,"םננ
 הארקש השאה ,(מ קרפ תוכרב הנשמ)  "תוירבה | הנשמ
 שורקהש, יפל ('ב 'נ םירדנ) השנענ אצונ האניחרי  לאומש תא
 ןיאו 6ב .ה'מ | תורוכב) "המוק .ילעבב חבתשמ | אוה .ךורב
 ףא ,(ב ב'צ תבש) "המוק ילעב, לע אלא הרוש הניבשה
 ('א ז"י ןירדהנס) יהמוק ילעב אלא ןיבישמ, ויה אל ןירדהנפב
 םג .יכ .הלודגה .וחורב םעה לכמ הובג קר אל היה וניבר השמו
 ,(םש תבש) היה הובג תומא רשע ונבר השמ --- ותמוק רועישב

 + לארשימ ינוניב םדא לש ותמוק רועש היה המכ םלוא
 קר אל ןעשנ ,םלרפ .א ברה המבחב בישה תאוה הלאשה לע
 ,הלודגה התונקירב העודי .איהש ,הכלהה לע םג םא יכ הגהה לע
 ינוניב .ידוהי לש ותמוק רועש יכ ,תעדל .רכזנה .רקוחה הארה

 דיטנצ 1%6  :רמולכ ,תומא עברא היה הנשמה ילעב ןמומ
 "חלשה,ב םיורק לאומש יבר לש ורמאמ האר) בורקב רטמה
 ינוניב ידוהי לש ותמוק יכ קפס ןיא לבא ,(858 דומע א"כ .ךרכ <

 תוריסמה לכש .יפל ,רתוי ההובג רוע התיה הנשמה ינפלש .ןמומ
 לפשו ןולה .וכלה לארשי תורורש ,דחא הפ תורבדמ תוידומלתה

 תאז התיה .הלודג תוטש ."הטעמתמ  ותמוק .רחואמ  רור לכו, <
 לע ,םויה ונתעד+ ירחא הלאה תורופמה .תתמאב רופכל  ונרצמ
 ידכ םוחתהו  תוינעה תולגה ומרג המכ ,םיקיודמ םירפסמ דופי

 םידוהיה תמוק, .,והוח תדמ תאו ירבעה שיאה תמוק תא ףונל |
 ידוהיה תמוקש העשב ,רטמיטנצ 1%6 דע  העיגמ םיילגנאה

 רע--יאשרוה  ידוהיה תמוקו ,5,16% רע ישוקב העיגמ יאצולנה =
 ןודנולבש רישעה  דניאטסיאב  םירדה | םידוהיה , רטמימנצ 161"

 "ונמ םידוהיה . ינעה לפישטיאב םירדה םעוג ינכמ םיהובג םנה
 םהיבורקמ םיהובג ןכ ומכ םנה ,היסורמ םלוכ טעמכ ואבש ,קרוי
 הלאה תויתואה ןיאה .(טדוי יפ לע ןשלוצ) "היסורב םיראשנה
 תינוציחח .הביבסה לש החכ המ | ,ןיבהלו תעדל יהפ תומיכחמ
 ? תדנו הלוג םע לש והבג תרמ לע התעפשהו

 176 דע הנשמה ילעב ןמוב עיגה לארשימ םדא םא
 יהובגל םמצע תא ובשח םידוהיהש, אופא אלפ המ -- רטמיטנצ

 אלה +(855 רומע (ןשלוצ 'יע) "םרוד ינב .ראשמ רתוי המוק
 םייחה יאנתש ,אפוריא ברעמב בשויה שיאה בשחי וננמזב וליפא

 --חובג שיאל ,קיתעה םלועב ויהש הממ רועיש ןיאל הב ובטוח \
 ינוניבה הדמה ,רטמיטנצ 0 לע טעמ הרתי ותמוק תרמ םא

 םיילגנאהו םיידנלטושה ,םייכנירנקפה : םיהובגה הפוריא ימע לש =
 .(רניפוט) 190,8 ,121,0 ,171,8 איה

 ,ונתוא םיחיטבמה ,םירקוחה ןמ הלאל אופא .רמאנ המ
 םיתח, וזוא .לש םהינב ינבמ םיסננ לש עזנ | וננה ונחנא .יכ ,

 םתוא לש םנוימדב .אלא וארבנ אלו ויה אל ילוא רשא ,"םיפננ
 +? םירקוחה <
 ינב םיליפנה ינפב םהיניעב "םיבגח,כ ויה וניתובא ,תמא /
 הלעמל  םיהובגפ םהל ולגנ  םחה םיליפנח אלה .לבא .קנעה <
 רתימ ראשנ, רשא ןשבה ךלמ גועל םיחאכ ,המא םירשעמ ?-

 עבראו הכרא תומא עשת ,,לורב שרע ושרע הנה ,םיאפרה
 ,"הבחה תומא

 ידוהי .ברקב םיסננה .םה םיבורמ יכ | ,ןכ םג איה .תמא
 , רטמיטנצ םיששו .האמל קר עיגמ ,ונניא םתמוק רועשש ,וננמז
 ילוכא  ,םוחתה ,ירוהי ברקב קר הלאה םיסננה םה םיבורמ לבא
 רוא רפוחמ תואבה | ,חולחמ ינימ לכ יעוגנ  ,תוקחרהו | תולדה
 םירוחה ןמ ואציש םירבע אצומ התאש םיקמ לכ , ןוזמו רוואו
 םזח תאו תאשנתמ .םתמוק תא :אצומ .התא--םוחתה /- םילפאה |

 7% םלועה =

 :הלאשה איה שפטמ וא שפמ תלאש ךא ןכ לע יכ  .בחרתמ
 הככ יכ .הלאשה איה תאו אל + ידוהיה לש ותמוק רועש והמ
 היהה %חכב ירבעה עזגה ךותב יובחה ןורשכה והמ, :לאשי
 ירבעה רקוחה קרצב לאוש הככ "+ אל וא ןמק .דימת ירבעה עוגה
 ןעשנ אוה לבא ! אלו אל : בישמה אוהו לאושה אוה ,ןשלוצ

 דמלל ידכ ,ללכה ןמ ואציש םיהובג  םידיחי םידוהי תאיצמ לע
 םעט תא ומעט אלש םינורמושה לש םהבנ לעו ,ולוכ ללבה לע
 אוה--הלאה םינורמושה, ,םתמוק םג התחפנ אל ןכ לעו .ףולגה
 איה תינוגיבה םתדמ .הירוסב םיהובג .יכה .םישנאה םה--רמוא
 ,"1584 דע העיגמ הלודג יכה םהבג-תדמ לבא ,רטמימנצ 8

 םתורעל ךכ .לכ םיקקונ ונא ןיא ,הלעמל וניאר רשאכ םלוא
 רמלנ םהמ רשא ,םיירבע םירוקמ ונל שיש יפל  ,םינורמושה לש
 תומדא לע .םיבשויה .םהיתובא ויה  וננמז ירוהיכ אל יב תערק
 תמועל םהיניעב םיכגחכ וניתובא ויה רחא רצמ םא ..םהיתובא
 ונעמש רחא רצמ הנה ,"םהה םימיב ץראב :ויה רשא םיליפנה,
 אוהה יל רמא, :הז ןיעב םירופס הלאה "םיבגחה, תודא לע
 ומדו | והניתיזח ילוא ,רברמ יתמ = ךל יוחאו את אעיימ
 לייעו .והיינימ רחד .היכרב אפיקז .הוהו  ריקרפא ונגו ימסבימד
 עגנ אלו .אחמור אפיקזו .אלמנ  ביכר יכ היכרב יתוה  אעייטל
 לואש .אבא, :ורפס םהינב ינב .לעו .(א .ד"ע ארתב אבב) .היב
 ךוהא  ןופרט יברו ,ופתכל עיבמ  ןופרמ יברו  ורודב = ךורא
 ורודב .ךורא ריאמ .יבר א ,ופתכל עיגמ .ריאמ יברו הוה ורודב
 עיגמ .אייח יברו הוה -ורודב ךורא יבר  ,ופתכל עיגמ יברו הוה
 ךורא בר ,ופתכל עיגמ ברו הוה ורודב ךורא אייח יברו  ,ופתכל
 ורורב .ךוהא הדיהי ברו ,ופתבל עינמ הדוהי ברו 'הוה ורודב
 ,ופתכל  .עיגמ :אלייד אדאו | הוה
 אניבתשרפל היל יאק אמלע ילוכו אנלפ רע .אלייד אדאל היל

 תורוסמ ,6א ה"כו 'ב  ד"כ | הרנ) ."היצרח רע  אתיירבמופר
 ירוהרהמ, אלא הדגאב םדאל ול ןיארמ ןיא לבא !ןכ -- +הדנא
 ."תוארל לגרוהש הממ,ו "ובל

 (אבי ףופ)

 .ןוטשפרש יבצ

 .הָּיְציִלְנְב ּוניחַא ייחִמ
 .(*]ן

 .תונָּבַה ףּונח
 הצוה אוהו וינכ לש יתרה םכונח לע דרח יאצילגה ידוהיהש םשכ

 ןהיטרפ לכל  תוישעמה תווצמה תרימשו דומלתה  רומלב  םומצמוצמ ויהיש

 , הקיתעה תרופמה | .ויתונב לש ידוהיה ןכונח לע רתוומ אוה ךכ ,ןהיקודקרו

 ' לבמ טעמב התוא הררחשו תודחא תוישעמ תווצמ קר הירגעה השאל הדחוש

 הדמלמ ולאב הרות ותכ תא דמלמה לכ, ירהש ,דומלתה ןמ דוחיבו תווצמה רתו

 הלבשהה ןמ .תינהנ תויהל ותבל השריש יאצילגה קוראהל ול המרג ,"תולפת

 ,ידוהי רומל לכמ ירמגל *הררחושמ, תויהלו הב הצור איהש המב דע תיללכה

 גודיל  ,םידוגנו םוכפה ידיל  ,ראמ םוביצעמ תונווזח יריל איבמו איבה הז רבדו

 כ רגולק תויחאה טפשמ אוה ןהיניבש תיסופט רתויהש ,החפשמ .תוידגרט

 ,תיללכה תונותעב םג לודג רעס ליטהש

 התיב לא רבכ תסנכנ איה ירה םינש שש תב תירוהיה הדליה רועב

 , ינלופה  יחרזאה רפסה
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 :ןאמב

 "יאק אתידבמופד אניבתשרפ

 "| ונלופה הפסה-תיב תא םינויצמ  םיטלוב םווק ינשו



 ,ינוציק רתויה ןימה ןמ תימואל תואנקו רעוכמ רתויה  ןימה ןמ תיתד תואנק

 רקוכה תלפת תא תוללפתמו דומלה תישארב תומק תוולותקה תודימלתהשב
 ןהילגר לע וז העשב דומעל תוברה תוידוהיה תורליה םג תובייח ,הרמזו .הרושב

 תכלוה דובכה תאריו , םוי םוי תונשנו תכלוה וללה תוינומרצה . דובכה .תאריב
 תורידתו לגרה בורמו , תוידוהיה תורליה תושפנב :םג תעכקנו תכלוה , תמשרתמו
 ס"היבב םויוצמה האירקה ירפפ ,ןה ןהיפ לע םג הרוגש וז הלפת תישענ
 ושענש תואלפנו םופנו םישודק יחבש = , םייתד תוישעמ  ירופס םיאלמ .ינלופה
 הפ .לע רומלל תוביוח וללה תוישעמה ירופס תאו , תילותקה תרה לש םיקורצל
 ,םוילותקה םיגתה ימיב = . תורומה ונפל םהפפלו דומעלו  תוירוהיה תורליה םג
 ןהילע הלאה תורושתה תואשונ :ורה לע) ןהיתורומל תודושת תושיגמ תורימלתהשב

 תודקושה ,תוידוהיה תומאה , תוידוהיה תודימלתה הזב תוניוטצמ ירה (יתד םתוח

 ןמצעב תונתונ , תובוט תודועתלו םיבוט םינויצל הניכזת יב ןהיתונב תנקת לע

 ףיסונ םאו . תונוגה תורושת ןה:תורומל  ןיכהל ןהב תוציאמו ןהיתונבל ףסב

 םידוהיה לע גלגלל תוילותקה תודימלתהו .תורומה תוליגרש ,םיגולגלה תא הז לע
 תוידוהיה תורליה תובלב םיעבקנו םיכלוה המכ דע ןובג = ירה ,סהינהנמ לעו

 + תוכאה תדל זובו תטלשה תדל הבחה .

 םעה ,תיתדה העפשהה ןמ דוע הלודג תיתוברתה 'העפשהה םלואו
 ותוימואל תא םיפדור תומוקמ הברהבו ,רבעושמ םע אוהש םושמ ,ינלופה
 הניא הרז ןושל םוש ,רחא םעמ רתוי הברה יאנק ימואל אוה  ,!תוברתו

 תרחא ןושלב ס"היבב רמאגה לק רובד לכ רעב ,םינלופה רפסה:יתבב תלבפנ
 תא , יללכ געל .ררועט .ינלופה אטבמב לק שובש ,הפיזנ םידומלתה םילכקמ

 םירפדמ םירומהו לוכגו ץק ילכ םישידקמו םיצירעמ םיינלופה םיסלקה םירפופה .
 -- .תוניחבה תעשב . הגלפהו המזגה .ךותמ תוקברו  תולעפתה ךותמ .םהילע
 הרקיעב הנווכמ בלה תמוש לכ < --- םינוגיבב םגו םיכומנה רפסההיתבב םג
 תשרשנ וז המוצע תוקבדש ,וילאמ ןבומ ,החורפפו תונלופה ןושלה * תעיריל
 תונבש , הורפנה תולעפתההו הרעה תונשגרה אקודו , תוכינחה בלב קומע קומע
 תוודוהיה תודימלתה . ןקופסו ןנוזמ תא ן א כ ןהל תואצומ , ןהב תוננוחמ ונמע
 ,םהיתוריציו םירפופה תא , התוברתו תיגלופה ןושלה תא ץירעהל  תודמול
 לש תוודוהיה תוכינחה ,ןילא האנש אלמתט ןבל םינורחאה  דובכב עגונה לכו
 אטבמ לכל תוגעולה ןהו , רתויב תויאנק ןמזה ךשמהב תושענ םינלופה ס"התב
 + תולקבש הלק האיגש לכל ,שבושמ ינלופ

 ןה תועש

 ןנוא |

 העפשהה ןמ תרטפנ איה ןיא רפסה תיב תא הדימלתה .בוזעב םג
 ינחורה ןוומה תא = .ינוניב רפס תיבל  תסנכנ איה ןיא םא וליפאו ,תונלופה

 רביב וא "לוקופ,  תולמעתהל תימואלה הרבחה לש הקיתוילביבה הל .הקיפפמ
 םינלופ םירפס ינוק לש עירכמו  לודג .רתויה בורה ,הל המוד תרחא הקיתויל
 םינומש ןה .תוידוהיה  תומלעהש תומוקמ שי .תוידוהיה תומלעה ןה םהיארוקו
 .תואקיתוילביבב םירפס לע  םינמנה םיארוקה לש יללכה רפסמה ןמ םיזוחא
 הברה ולא וניתונב ייהב זכרמה תודוהנל .תושענ התורפסו תינלופה ןושלה

 תורבח תשיגפו לויט תעשבו ,םינלופ םורפס תאירקב תולבמ
 לע רוע ףיסונ םאו ,וארקש םירפסה ד'ע תובבלנה .תוחושה  תוקסופ

 לבב רדפמה רפומ---"תיממעה הטופרבינוא,ה תא םג .וללה םייתוברתה םומרוגה
 תוידוהיה תומלעה לכש---םויתורפסו .םייערמ םינינע א"ע תויעובש תואצרה 'ריע-

 םהידי לעש םילככה םה םוקזה המ ןיכהל לכונ זא ,תורידתב התוא תורקבמ

 אלפנ אלו ,תינלופה תוברתהו תורפסה ,ןושלה לא תוירבעה תושפנה תולובכ

 ןהיתובשחמ ,ןהיתונוימר לבל  ,ינחורה ןמלועל זכרמ תישענ תונלופהש ,ללכ רברה
 ,ןמלועדתפקשהו

 תיבה .תידוהיה הריעצה שפנב הוהתמה ערקה אוה לודגש ,וילאמ ןבומ

 תוכוראה תואפהו ןקזה ,םינושמה וישובלמו באה ,םינויצידרטה ויגהנמו .ידוהיה
 םוסו ומ םימעפל ,תבה יניעב רבכ 'םח םירזומ הלא לכ--,םיבורקלו םיחאהל רשא =

 תודופחה ךרדב ,רומג ריסח אוה באה ,םיגלפתמ תיבב םייחה ,םיאונש םג םימעפלו
 תועירימו הנידמה ןושלמ םולכ | םיעדוי  םניא םלוכו ,וינב תא םג ךנחמ אוה

 ינונעל קר הנותג הלוכו תינלופ תרהרהמ ,תינלופ קר רידת תרבדמ תבהו  ,לוח
 ,רומג שפוח תכל ןתינ ,םתיכב םינופפ תיבה ינב לכ רשא רועב ,ונלופה םעה
 תא ,ןורטאיתה תא ,תוגושה תואצרהה תא ,תולוחמה ימלוא- תא תרקבמ איה
 םידגב .תשבול איה .,המורכו "םיימואלה, םיפשנה תא = ,תויתונטאה  תוכורעתה
 םוער הל תשקבמ איה , ןבומכו ,תוערו םיער הברמו הנוחחא רתווה הרומה פיע
 םוכורא םידגב שבולה ידוהו ריעצל  .םולותקה ,םיתמאה םוגלופח ברקב תוערו
 רבכ םנמא ירוהו יאמידקא ןומע  החיש עורגל הצור :איה ןיאו הבלב הוב איה

 ז 0

/ , 

 = הזיאב ריקפ שמשמה ,הרלמ ינלופ תמועל בשחנ המב אוה.םג לבא ,םדא יורק

 .  םישחמו הז לכ תא  םיאור םאהָו באה ?ינלופ יאמודקא ינפב םג/המו ,רסומ
 "יםיצורפ, .םע ךלהתהל תערוי .םתבש ,הלורג האנה םג םינהנ םה םיקרפלו

 יםתב ישפנלו םשפנל םיללוע םה רשא תא ןיבהל םבל חט

 "ליחנה,ל הצר באה ..ןיפוראה :תעש .העינמשכ ליחתמ .הידגרטה םצע
 ,ןל המודה םדא :רוצקב ;דיסח ,תצקמב ןדמל ,תואפ לעב ךובא ותכל
 / םדאל התוא ןינתונו ןישבוב החרכ לע ,אושלו--תמחלנ , תטמוקתמ תכה
 \ החרכ לעו היתופלחמו היתורעש תוווגנ החרכ לע ,הבלב ול הוב איהש

. 
 |  ךשמהב תלגרתמ איה וא ,איה שלח ןוצר תלעב םא ,טולפק השאר לע םיסימעמ
 | םיכוכחל לובגו ןיא יהה  ,איה .קוח ןוצר לעב םא לבא ,.הלא הייחל ןמוה
 , ףוס םימרוג וללה םיבורמה םידוגנהו םיכוכחהו , םתוא אלמ תיבהש םידוגנה'

 כשוח ,דחוימה ומלועב יח ,אוה וייח תא יח נווה ןמ דחא לכש ,ךכל ףוס
 ,אוה דמוע תושמשה ןיב תעטב .אוה וישעמ תא השועו אוה ויתובשחמ תא

 ףפוש ,עיוו תתרב ללפתמו שררמה תיכב ,ישמ טנבא הרוגח הכוראה ותטופקשב
 היתולמש תא העש התואב תשכול איהו , םיפרוקיפאהו םינויצה לע תירפגו שא

 תינלופ רבדל ירכ ,יבמופ לש םוקמ לככו ריעה ינגב לייטל תאצויו תורומחה
 םימיאתמה םירועצ םע---שממ םהב שושו םהב ןיאש -- םיסחיב אובלו החצ
 םתיבל--רחא "קדנופל, השאהו לעבה םינמדומ בוש  העש רחאלו . החורל
 ! ...םהינשל תופתושמה םייחה תוכוחלו םהינשל ףתושמה

 לש תוצולחה ןה תוידוהיה םושנהו תומלעה םא אופיא אלפ לכ ןיא
 תוללובתהה לש אלא ,תילאידיאה ,תירואיתה תוללובתהה לש .אל--,תוללובתהה
 ' ינלופה  םעה ברקב העימטה ךרוצ לע "תור ב ד ם, ןה ןיא .. תישעמה
 ןה הש.ע מ ל לבא ,"תוללובתה, םשה תא םג תו;דוי ןה ןיאש רשפא
 םיקחשמב םתוא תוליגרמ ,תינלופה הפשה יברב לע ןהיתונבו ןהינב תא תוכנחמ
 | < תוהאשנו ,ירטגל ידוהיה חורה תא תיבה ןמ תושרגמ ןה טאל טאלַו םינלופ
 ,,.שממ םוש תמאב ןהב ןיאשו ,ןהילע ךרח באהש ,תושביה תוינומרצה קר

 ספ

 ו

 .םָיִל רָבָעִמ
 - ,(קרויונ ימשר)

 וו.

 .ידוהיה ןורטאיתה

 םיאצמנ .םבזר ךא | .הקורמאב וניתאל םהל שי  רובצ:תודסומ הברה

 םיבשחנ םיסורה םירוהיה ,םחור פ"ע םילהנתמו םיזנכשאה םידוהיה לש םתושרב

 יףאו . םי ג ת ג ה םייברעמה םהיחא ידימ רפח םי ל ב ק מ .תניחכב :םויה דע
 'תוכברדולעב םירישע לש בר רפסמ קראיונב היסור ירוהי ןיב שי רבבש יפ"לע
 זנכשא ידוהי םיארקנ ךכ) "םידוהאיה, םכש לע רו:צה:תורפומ בור םילטומ ןוידע
 .(היפורמ םהוחא יפב

 =  םיפווה םירוהיה ידיב 3! לוכ :ןותנ תורפומ לש ןטק רפסמ קרו
 / ףכ) םיחרוא הש אלא רוע אלו .םהב  הלחנו קלח לכ ןיא "םיזנכשא,הלו

 :רונמו זובב ,הער ןיעב םיטיבמ (הקירמאב םיזנכשאה םידוהיה םמצע תא :םיאור
 ינועב םג  םיסורה םיטנרגימאה םה ךכ) םי רג ה לש םישרתה תודסומה לע שאר
 יהצחמל םיטאיזאה לש תירוטלוקה תוחתפתהה תא ,םתעד יפל ,םיבכעמה ,(םמצע

 י"ע ארבנש | ,ידוהיה .ןורטאיתה םג הנמג הלאה םיטעמה .תוהסומה לע
 וסנרפמ אוה םתוא קרו סנרפתמ .אוה םהמ קרש | ,היפורמ ואבש םיטנהגומאה
 רחא ףא ואצמת קרווונב ירוהיה ןורטאיתה יאב יפלא ןוב םא ,יכנא המת
 .היצילגב וא היפורב ,ויבא וא אוה ,רלונ אלש "ריעה הלעמ, יבשוימ

 לכ .ידוהיה ןורטאיתב : םיגצומה תזנויזחה לע םג  עובט הזה פתוחה
 וא ורדנש תוידוהיו םידוהי םה 'תוידמוקהו תומרדה לש תורובגהו םירובגה
 תונויזחב םירבדנה םירבדהו םישענה םושעמהו ,הקירמאל רדודנל םירמועש
 ,הלאכ תורוכגו םורוכג ייחמ קר וחקול

 םידמוע םהשכ ,זא קר הפי םחכ ,םהכש םולודגה ולופאו ,םיטסיטראה םג

 +להקה ינפל םילעמ םה םתואו וללה םייחב

 תשלש = ינורכזב ותרחנ .קראיונב  ירוהיה ןורטאיתה לש הקינורכה ןמ

 0 :תוץרואמ



 תא "םירוהאיה, יגי; ל תזארהל םתערב הלעש ,םימואל םירוהיב השעמ

 ןודרוג בקעי לש "תרפא הלרימ, תא ולטנ + ,םיטנרגימאה לש  תונמאה ופי

 ל א תד ר ל 'םיליצא,ה תא תורטהל אלש ירכ  ,"הירוטפא לטוהל, הוסינכהו

 רתא ךא ,הזחמב תוארל ףסאנ םיחרזא לש לודג להק ,ידוהיה ןורטאיתה

 ,עצמאב קיספהל םוקחשמה וחרכוהו ,קוהפ ךותמ רחא רחא וטמשנ ןושארה טקאה /

 ,.יסלואה ןקורתנ וב =
 תוחבשתהו תולהתה תא עמשש ,ילגנא רונריפירטנאב השעמ עדוי ינא בושו

 המכה לא אלמ ףסכב ותוא ןימזהו ךלה , ר ל ס ק = ידוהיה רוטקאהל םורזפמש

 ירקבמ יכ ,היה השעמ ףוס ... 6 תולעל ונלשמ רחא *הכמ, ןכא < 0

 ונילא רזה הנורחאלו ,הזה יפווה "בודה, לע .וגלגל ילגנאה ןורטאיתה =

 תחא הנש ..םושרל הצור ינא תיגורטאותה הקינורכה -ןמ "ערואמ,, רזעו

 רלדא בקעי ןיבו וניב הטטק הלפנ ןודרוג בק עי לש ותריטפ םרוק |

 ובכוב תחירז ינפמ תעקוש ושמשו להקה יגיעב דרי ודיבכ יכ ,הארש םושמ =

 ,רלדא לש ולומב םיאנקמ ויהש ,םינורטאיתה רתי םג ..,רנייטיל לש |

 ילב םאתפ ראשנ (םיל רבעמ ןידרוגל םיארוק ויהש = ומכ) ידוהוה  ןורטאותה

 היטסנידה. לא הרזח ידוהיה ןוהטאיתב *הכולמ,ה ..,םיצעוי ולב , אבצ ילב פע א

 ,? ונדמלל םיאב הלאה תוערואמה המ

 תולעהל םוטנרגומיאל רעו:תיב קר שמשמ ידוחיה ןורטא יתה יכ , תישאר

 יפמ הניב דומלל ידב | וא יטיטסוא גונעה םשל םשל םיאב .םה ןיא | , ךכנב ,

 הביבחה הביבפה התואב תחא העש ןוימדב תויחל ליבשב-- אלא ,  םיגרוטמרדה 0

 םדא .סובטולוק = ץראב תורעתהל םילוכי םניאש הלא  ןיב וא פושדחה םוטנרגימ =

 דוע ךשמנ אוה ןיא  ,הקירמאב לוגו דלונש ימ ןכש לב 2 , תילגנא רבב דמלש .

 תא םיאור בר ןורשכב םיננוחמה םידוהיה םיטסיטראה יכ .,תינש

 אוה הפי יכה םמולח .תירכנה הטבה לא רב ע ם.ןיעב קר יבוהיה ןורטאיתה

 ןוא הוכ ןפואב יב , ןבומ . תידוהי ריעב םינושאר בשחהל רשאמ , ירכנ רפכב

 משב ולכ עוקש תויהל ךירצ ןמאה יכ ןעי = , תולודג ארבל םילגוטמ םח

 קר שי .תולעלו םטורתהל לכי וניא ידוהיה  ןורטאיתה יב ,תישילשו
 + דרוי .אוה ךכ רחאו ,וילא עיגמ אוהש עודי .הבג

 ,םרומל קוח םש םירמוג ,םרדיבדרב תעידי ילב םשל םיסנכנ םידימלתהש ,םלש |

 + ךונח םיכירצה םירחא םידימלתל םמוקמ םינפטו םירחא שרדמ יתבל םיאצו

 ,..דוזי :ןידרוג בקעי הנע -- ?לפשו ךלוה אוה יב קרוימב |

 ודוהיה 'כוחרב בור יפ לע םיאור .וגא ןכלו  ,תיסורה תודהיה יניערג תא טלק

 ..,םיטעומ םהישרשו םיבורט םהיפנעש תונליא םש

 : החסש האלמתנ | תירוהיה תונותעהו ,  הנמזהה תא לכק ר ל סקק = , תולגנאה

 ...יאשתב

 , םסוופמה רבחטה ינפל עורכל לדחש |, ("לורגה,  ידוהיה  ןורטאיתה לעב)

 *ךלמו, . ןורחאה הז לש ויתוריצי תא רוע תונקל ונאמ ,ן י דר ו ג וילא ףתתשנ יב

 +..רנייטול ףךש 9

 טהילע םיעגענתמ םה ושכעשו םתרלומ תוצראב ובזעש םיוחה תא סנורכזב םש

 :יאה .ןיב קר ידוהיה ןורטאיתה יבבוה אצומ התא ךכיפלו,. ו םג םהולע =

 . ידוהיה ןורטאיתה ירחא =

 םינורחא תויהל םירחוב םה . ילגנא ןורטאית ילתכ ךותב םיפכ-תואיחמ עומשל

 . < + חרואכ וב ןולל אלו םש חרזאתהל ,.ותריצו

 סרוק םע  ךונח:תיבכ הקירמאב ידוהיה ןורטאיתה יל הארנ .םימעפל

 ירוהיה ןורטאיתהל ול רסח המ : םינש .שלש ינפל הלאש הלאשנשכ ו

 אל ןיידע  יאקיומאה עקרקה ,אורכל םיריחי דיב ןיא הזה רבדהו

 ! םתרקועו האב חור .

0 
0 

 ,.דמלמ ,מ .,ש רייד
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 .יִרבַעַה רה
 ו

 ויתולועפו םיקהבומה וינמס םה הלאדיא ,ירבעה חורה אוה המ
 --: + הירוטפיחה .ךלהמ לע עיפשמ  אוה ךיאו ,ול תודחוימה =
 ואב םרט דועו ,המכ הו ברעמה ימכח םינד וללה תולאשב 1
 רשא ירחא .הרקיעב הדלונ וז .הלאש ,  המיוסמ הטלחה .םושל 1 .

 יפורצ תיללכה תולשלתשהב | םיאור .וליחתה  הירוטסיהה ירפופ |
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 ירחא---דוחיבו  ,תומואה לש תודחוימה  ןהיתולונס
 התחדנ הרשע הנומשה האמה לש תוילסרביניאה

 ,ט"יה האמה לש תוילאודיבידניאה
 ךלהמל המגוד ונל שמשל לוכי חורה ימי ירבדב רחא קרפ

 תרות תא רימעה ,ח"יה האמה ןב ,טנאק לאונמע .תועדה יונש
 .,הלכ תושונאהל דיחיה  תובוח לע ולש רפומה

 תרות רשא

 תרות ינפמ

 תרותב הרוה רבכ ,טנאק ירחא דחא רוד קר יחש ,לגהו
 אלו ,ומואל-ומ על | דיחיה תובוח תא לש רסומה
 ,ישונאה ןימה ןיבו דיחיה ןיב רשגל המואה וליהתו ,תושונאהל
 תטישב האצומש |, תוילפרבינואה תרות הלפנ רשא | תעמו
 וילעש > ,דוסיל תוילאודיבידניאה | התיה |, םימורה  םיאוטסה
 םימיה ירבד ירפוס | ,םיביטלוקפסה | םיערמה לכ םינבנ
 תוברתה לש .תיערמה תרקבה | ;תומואה תומשנב םילכתסמ
 .םיקה הז ךוסי לע .תימואה חורב איה םג רקח הקימעמ
 האמה עצמאב | ,'וכו תורפפה תודלות תא ְןֶמ טולופיה
 לש הינולוכיספה תא תושעל וסנו לטניטשו םורצל ואב תמרוקה
 תועונתב ואצמו רתעייסו דראט ואב ,דככנו רחוימ עוצקמל םימעה
 * ףוסבלו ,תומואה לש .תודחוימה תולונפה תובקע תא .תויתורבחה
 ימי ירבד לכ יכ  ,תוארהל ולדתשהו עזגה תמיש ילעב ודמע
 אל תמאב .םיעזגה תומחלמ ידי לע קר םינתומ ישונאה ןימה
 ,התוא ועדי רבכ םינומדקה ;םיעזגה תמחלמ תרית איה ,השרח
 םלואו .הקיטילפ לש המלש | הטיש הילע דסי וטסיראו
 ,תאזה הקיתעה הרותה תיחת תא הרישכה ונתפוקת

 תרות לש התעש עינהב יכ ,רבדה | אפיא אלפנ אלו
 ירבעה חורה לש ויתונוכת ד"ע .הלאשה התשענ תוילאוריבידניאה
 ברָעמה ילודגס םיבר .תרעוב הלאש,ל םנ םיקרפלו  ,םויה תלאשל
 ,תונמאהו תורפסה ילודנ  ,םימיה ירבד .ירפיס :וז הלאשב ונד
 םימשל רע ונתוא ולעה וללה ,המודכו םיטפשמהו הלכלכה ימכח
 ןה .תורזומו תונושמ המכו .רפעל דע | ונתוא .ודירוה * וללהו
 ויתוחנהב תוריתפה ןה תושקו תולודג המכו ,םהיתוחנה .םיקרפל
 / .ינשה לש ויתוחנהל םחיב דחאה ?ש

 "ונניא .ידוהיה חורה יכ טילחה ,לשמל ,טנאק לאונמע
 וכו - ,היפוסוליפב אלו תרב אל תוירוקמ תוריצי רוציל לגופמ
 האר אוה .תתויטמגורו תוילאירטמל הטונ ,ירבעה חורה  ,אוה
 = ויניעב היה ונבר השמ . אל ותו תינידמ הטיש קר תודהיב
 הטיש -- לארשי = תרותו  םולומרו = ןולוסכ | לודג | ינידמ  םדא
 טנאקש ,רבדה אלפנ המכו .(םינהכ תלשממ לש) תיטרקויט
 =-,(*ןהכ ןמרה לודג רתויה ושרפמ ירבד ופל-- ,שדחאל ,ומצע
 ,לארשי יאיבנ ירבד לע ,קר רזח א"כ ,םולכ ולש רסומה תרותב
 ףיסומ איהש אלא טםנאק ירבר תא הנוש | ראוהנפוש
 -- רבדל היארו ,תויחטשה למס אוה ירבעה חורהש ,םהילע
 תורה יכ הרוה ןניר ,לארשי תרות לש "רוראה םומסימיטפואה ,
 ,רחא לאב .הנומאה -- רבדל היארו ,תוטשפה למפ אוה ירבעה
 (106 חסה( ..ידוהיה חורה רצי רשא הרומגה תוטשפה איהש
 השדח הטיש רצוי ,ריאוב ורבחו 68( טת6 8וזמק1ו06 06 0*1ק1)
 ירפ 2 תורצנה תרות יכ ,ףיסומו וירבד לע רזוח ,היגולויתב
 .(** אוה תודהיה .תרות

 תודהיב הארו .סנ לע ירבעה חור תא םירה לגה : ,ךפהל
 לכו ..חורה ימי ירבדב התמגוד ןיא רשא הנוילע תינויגה הטיש
 ,עדוו .םיעדמה .לע התעפשהו השרחה היפוסוליפה .חודלותב יקבה

 , עננאל .לש ."סומזילאירטמה תודלות"ל ןהכ ןמרה לש המדקהה ןיע (*

 ןעשימער = סיוא סמוטנעטסירכ סעד :גנורפשרוא רעד, ןיע (*
 : ב



 .השדחה תורהיה לע עיפשהל הברה רשא לגהכ  ףוסוליפ ןיא יב
 ; הניהו נאג ,לסל ,סםקראמ : םידוהי ויה לאמשמו.ןימימ ויצירעמ
 וידימלת ןיב ןכ םג םיאצמנ ןבוטכ ,לצרהו םעהה-דחא ,לאמכורק
 ותעפשה לבא .'וכו ןהכ ,ןומימ ומכ םילודג םידוהי טנאק לש
 ולש תוילסרבינואה . תילילש התיה תודהיה לע טנאק לש
 ןאיצמרופירהל םנ -- עודי ןבומבו תוללובתההל דופי השמש
 , תיתדה

 םימסרופמה עבטה ,ירקוח וגלפנ יכ ,רברה אוה ןינעמו
 -וליפהו םימיה ירבד ירפוס םהירבחמ ירבעה חורה לע םטפשמב
 םסרופמה ורפסב) לדתשמ | טרלובמוה ןופ הדדנסכלא |. םופוס
 ירבעה חורה, :רמיא אוהו ,ירבעה חורה תולוגס לע רומעל ('סומסוק,
 ןיאש וזכ תינואג תורחא ךותמ ואולמו םלועה תא ףיקהל  חילצה
 תוטשפהו הריציה תונואנ למס אוה  יהבעה חורה ..,., התמגוד
 אוצמל ונחנא םיממוהשמ .., עבטה לא סחיב רוחיב ,האשנה
 לשו ולוכ םלועה לש המלש הנומת (ד'ק םילהת) ןטק יריל רושב
 רקוח םג היהש) הצטול םג .,,"םלועה תא םיאלממה | םויחה
 ךותמ ירבעה חורה לע רבדמ (םפרופמ ףוסולפ םגו ןואג ,עבמה

 .הצרמנו הלודג .תולעפתה

 ,הינמרגב םימיה ירבד ירפופ לכ טעמכ הנה ,אסיג ךדיאמו
 ,וטילחה ,ןי'לרבמצו  ןומומ ,הקשטירטב הלכו "ונלש, רֶרְָהב לחה
 הריצי חכו) הלענ  הנוכת לכ ול ורסחי רשאב ,ירבעה .חורה יכ
 ואב ,יבויח ןפואב הירוטסיהה ךלהמ לע עיפשה אל ,בושח

 הנכס ירבעה חורה תאמ יכ ,ורוהו ,םלטרבו ןמטרהכ "םינורחא ה
 לש תוירקעה ויתונוכתמ ןכ לע יכ ,תיאפוריאה תוברתהל .תפקשנ
 ןורחאהו | ,תורקעה  תוילילשהו * תוילקידרה ןה ירבעה | חורה
 תורה לש תירקעה הנוכתה יכ ,חיכוהל הסנ ,טרבמוז ,םינורחאבש
 ותטיש -- .רבדל היארו ,הילאירה תויתילכת ה איה ירבעה
 יכ עדוי הזוניפש לש ותטישב יקבה לכ םלואו ,הזוניפש לש
 :הל .ארקו (עיגאלאעלעט) = תויתילכתה לע | גלגל אוה  אקור

 .(תוטוידהל טלקמ) .09ץ וטו

 +? והיירתבא הנענ המ ןיאו

 ןנהלו .תודהיהל | רוגינפ הזב  תושעהל יתערב ןיא ןבומכ
 לע ריעהל קר ינא .ץפח .וילע םינרטקמה .ינפמ .ירבעה חורה לע
 .ןהילע דומעל יואר יתער יפלש ,תודבוע .יחש

 תוריתפה תבפ לע ריעהל יתצפח תישאר
 ,םהירצוי לש םתוימצע םתוחב םיעובט םיביטלוקפסה םיעדמה לכ ,

 םימודק םיטפשממ  ירמגל ררחתשהל לוכי וניא עבטה רקוח וליפא
 קר .תוחכוהו תויאר .אוצמל --- ותעדמ אלש ילוא -- אוה לדתשמו
 ,לשמל ,הנה .הנמיה חור תרוק ול שי ומצע אוהש | ,וז העהל
 התותמא תוארהל םילדתשמ ,ותעייפו לקה ,םישרחה םיטסיגומה
 ,םהידגנתמ םיאבו ,םיעובק םייגולויב םיקוח י'ע ןיורד תחות לש
 םיאיבמ םה םגו ,וירבחו שטארב ןונכ ,םימסרופמ םיגולויב כ"ג
 :ומהו יורד .תרות תא תורתוסה ,תויאר המצע היגולויבה התואמ
 ,עבטה תרוה לש עוצקמ אלא הניאש ,היגולויבה םאו  ,םומםינ

 תחא לע ,םיעובק םיקוח םהל ןיאש ,םיביטלוקפסה םיעדמה ,ךכ =
 לש החור ירפ םה םיביטלוקפפה םיעדמה בוה ,המכו המכ
 ןוקירוטסיה . תוישיאה לש המתוחב םה םיעובמ ךכיפלו  ,תוישיאה
 והשיבליש וזמ תרחא הרוצ רבעה תא שיבלי :םומזימיטפאל הטונה

 .'וכו ףרגונטאה  ,גולויצוסה ןידה אוהו ,סומזימיפפל הטונה :והער =
 הבורמ הדמב םיעפשומ םנה .םיביטלוקפסה .םיעדמה =: רוציקב
 גומ ןוגכ ,שרופמ םש םהל אורקל ךשפא"יאש תוחכ הברהמ
 רקוחהש :תויטנ. ידי לע  ,השוריב רקוחהל םיאבה םידחוימ תויטנו
 םיערמה  ,.המודכו תרה ,ךונחה ידי לע ,הביבסה .ךותמ םטלוק

 ליל 36 םלועה =

 תרותל .םיבורק םהשמ תונמאהל .רהוי םה  םיבורק ילוא - וללה
 םידפוימה םיעדמה ןמ המודכו .םירועשהו הסדנהה תמכחל ,עבטה
 .תוטלחומ .תויאדו לע

 תמאב יב ,אמלעב רוכד אלא ונוא ייירוטסיה קח, רובדה
 אדבוע יכ ץוחנ ,קוח עובקל ידכ :םיעוכק םיירוטסיה םיקוח :ןיא
 תונשנ ןניא : תוירוטסיה תודבוע לבא ,םימעפ הברה הָנָשָה תחא
 'םא .קוח ןהיפ לע עובקל לכונ יכ ,הזכ קוידכ תחא םעפ וליפא
 רדפל ףאוש םדאה -- + איה המ הירוטסיה לש היפוסוליפ ןכ
 ןכלו ,ומויקל איה תנכוסמו ול האונש היבוברעה ,עובק רטשמלו
 רמולכ | ,חורה ינינעב 4 םג רדפו רמשמ איבהל לדתשמ אוה
 ךותמ חורה תלשממב תונויזחהו תודבועה תא םג ריבסהלו שרפל
 םיעדמהל םהל ןיאש = ןויכו ,ובלב העובקה , העודי | הפקשה
 לכ ןיא ,טלחהב | םייאדו םייללכו םיעובק םיקוח םיביטלוקפסה
 תוטישה יכ אלפ לכ ןיא  ,םידוגנהו תוריתסה םהב ובר יכ אלפ
 הטישו תלפונ וז תטיש ,הפוקתל הפוקחמ תונתשמ ולאה םיערמב
 . המוקמב המק תרחא

 תורה לע םטפשמ תא איצוהל םיאבה  ברעמה ימכח לכ
 ,יטרפה םסחי תא --- .הלחת הנוכב אלש ילוא ---- םישוע ירבעה
 ,תויעדמה םהיתוריקחל אצומ תדוקנו דוטי הוהב תודהיהל ,ישפנה
 תמייקה תודהיהל יביטקייבוסה םפחי םבלב םישי רשא תאו
 "תולוגנה, תויביטקייבואה תויארהו תוחכוהה לכב ואצמי ותוא םהיניעל
 לככו ,םלוכל איה המותס הריח הוהב תודהיה םויק .םהינפל
 ונמויק .תדיח םג תררועמ התוא רתופ ןיאש המותס הריח
 יהנמק העיספ קר בלבש אניט רע בל תררחמו .בלב הדרח
 .,האנשל | ,תודגנתהל תישענו. = תָכלוה  תקסופ | הניאש אניטהו
 היטפשמל רוסי תושמשמה ןה המייקה תודהיל האנשה ותודגנתההו
 תירוטסהה | תודהיה לש 7 ןהיתונוכת | תודא לע
 ... החורו

 ,ןילרבמצ ,עינמ האנשה לש החכ ןכיה רע ,הארו אב
 תודוסי, ורפפ תישארב טילחמ ,?תירוטלוקה תומשיטנא,ה יבא
 + דחוימ .ירבע חור תואיצמב ללכ ןיא יכ ,"הרשע עשתה האמה
 תיאפוריאה תוברתל תפקשנ הנכס יכ ,טילחמ אוה הו ורפס ףוסבו
 הירוטסהה | תופוקתב רבדמ | אוהשכ | ,ירבעה חורה תאמ
 ירמגל חכושו םימורהו םינויה חורב רקח קימעמ אוה .תומודקה
 אוהשכו , ללכ ירוקמ ירבע חור ןיא ןכ לע .יכ .,לארשי יאיבנ תא
 תוברתל תפקשנה הנכסה תא תוארהל | ,ותרטמ רקיעל עיגמ
 פקרמ לרק ,הזוניפשב רכזנ אוה דימ ,םידוחיה תאמ  תיאפוריאה
 .וילע םיאונשה לסלו

 תולוגסה תמאב ולגתנ .ימב :הלאשה וניניעל םוקת הנהו
 רמולכ  ,תירבעה תוברתה ירצויב + ירבעה חורה לש תודחוימה
 * םירוהיב וא ,םינואגה ,דומלתה ילעב ,םיאיבנה ,השמ  ,םינומדקה
 לע  הבורמ העפשה ועיפשה ףשא ,םישרחה חורה | ילודנ
 ,רליפסנוקיבו לאסאל ,םקרמו  הזוניפש ןונכ  ,הירוטסיהה ךלהמ
 תמאב ןה ,וז הלאש ,יתעד-יפל ,דאמ איה הבושחו + ןהכו ןוזגרב
 ונחור ינואנמ רחא לא ,לשמל ,םקרמ תא ללכ ליבקהל ןיא
 ,םייחה לע םהיהופקפשה םה תונושש םושמ קר אלו ,םינומדקה
 םהיתוריצי .תא ורצי ונינומדקש םושמ ,רוחיב אלא  ,רומג .יונש
 םהיתוריצי לכש ,םינורחאה כ"אשמ ,תודהיה םש לו תודהיה ךו תב
 ועיפשה םינומדקה | ,ורצונ תורהיה םשל אלו | תודהיה ךותב אל
 .רשי ןפואב -- םינורחאהו ,רשי .יתלב ןפואב .תיללבה תוברתה לע
 תפקשהו . המלש הטיש ריתב ,תודהיה העיפשה זא  םלואו
 \- יעממ הרקמ פ'עש ,םידרוב :םידיחי .קר -- ןאכו  ,הדחוימ םלוע
 | ,ורצי םידוהי .רותב ,אל ורציש המ לבא  ,ואצי .הדוהי



 ,תודוהל ונילע ,וללה :םיירקעה םילדבהה לכ תורמל םלואו
 לש המשמ אלו םידוהי רותב אל יכ ףא | ,םינורחאה םג יב
 ירהש ,תורהיה י"ע ויה םיעפשומ ףוס ףוס ןה = .ורצי .תודהיה
 םג םאו .וילע סומעה השוריה לבסמ םראה ךרהתשי אל" םלועל
 ,םצעב יוהי .ראשי ןה ,תורהיה "א ש מ, תא וילעמ ירוהיה .ריסי
 ?ותמשנ שרוש לע רבגתיו וימד חכ תא שובכי רשא רובג ימ וב
 םומינימ יכ ,רמאנ אלה הלאשה לע בישהל אוכנ וז .הרוקנמ םאו
 הוה םומינימהו ,לארשימ םדא לכל ול שי ירבע .חור לש עודו
 ,יולג | ידיל  אובי אלו ותלועפ תא לעפי .אלש ול רשפא וא
 רחא הרקיע | ונינורחא םגו לנינומדק םג .יכ םיאור  ונא .םנמאו |

 םא ,ללכ סכודורפ הז ןיא | . קרצהו  רפומה --- םלוכל היה
 ,םהיניב לירבמ קוטע םיהתש י"פעא : ,והימריו םקרמ לרק .יכ רמוא
 רבדל ינוכ םהינש הזוניפשו והיעשי .יכו ,םה םיטסילרומ  םהינש
 לע ןויגחה  ,רקשה לע .תמאה ,ךשיחה לע רואה ןוחצנל :דחא
 -- םייסמו  ,הוההו  םלועה :יהלאב ליחתמ | הזוניפש .  תולכסה =

 ,תינרדומה היפוסיליפה ןואג  ,ןהכ ןמרהו' ,"הער ץראה לכ האלמו,
 לע רזח אוה םגש יפ לע ףא | ,ירכעה חורה הלגתמ יארו וכ

 ןוטלפא תטיש תא רחאל רמא ןושארה .ם"במרהו ןוליפ לש םתועמ
 תודהיה .םע יטסירא תטיש תא גויזל הצר ינשה ,תורהיה םע
 לש םרימלת לבא ..תודהיה םע טנאק תטיש תא רשקל ןווכתמ ןהכו
 ,.,טנאק לש .ודימלה .אוהשמ רתוי ןהכ .אוה  לארשי .יאיב

 אלו הלאשה הצקב קר ,הו .יקרפב יתעגנ הנה
 וינמפ ,ויתולוגס ,ירבעה חורה לש .ובימ לע רוברה תא

 ,אבה יקרפב רבדא ו"עו--, חורה תודלותב ומוקמ =

 .תכְרעמַה לֶא םיִבָתְכמ

 תבחרה

 הזיאו

 !רבכנ ךרוע

 םוריוצה שפנ תרצ הארמל תובר םינש ךשמב יל יתשכרש ןויפנה

 רגנכ ילוק םירהל ידכב , ירוב יטע תא תחקל ףופ-ףופ יתוא חירבמ. , םונמיגה
 ילש .הדובעההתיבב . הנשנו רזוח תובורק םיתעל , ךשמגו ךלוהה ארונה םצמה

 ולוקו , וירברל ובישקי יכ ,שקבמ רשברלרו םינפ"ןבל ריעצ שיא : הזה .ןווזחח
 םירועמה ,םימוטרש תלגמ וא םירויצ:סקנפ ופיכמ איצומ א!ה , בל תרעפמ רעוה
 ,טילחמ ריעצה םלואו = ,ינוניבמ תוחפ אוהש ,םהילעב ןורשכ לע רירת טעמב

 ךלי יכ ,הנמאנ הצע ול ואישה היצילגב וא ןילופב ,היפורב ותרלומ רועב ומ

 םופרפ לבקו--ול ורמא ךכ- -ןולרבב . *ןמא:רייצ,ל  ותויה רע .םלתשיו ןילרבל =
 ויתושגר, תא אטבל לכויו םילודגה םינמאה דחא  היהי רצק ןמז ךשמבו ,ווד

 תפחרמ ןבומכ .ןבאב וא .דבב הרוצו תומד "וגוימד יריצי,ל  תתלו "םומונפה
 באכבו .קומע רעצב . יקפלוקוטנא לש ותומד העש התואב הלאה םירועצה ונועל

 םהל תוארהלו הלאה םיריעצה יניע תא םעפב םעפכ חוקפל ינא חרכומ תמא =
 האלמ ךכ זנכשאבש תונמאה:יזכרמ רתיכ .םשפג אושב ולשה יכ  ,םתועמ לע
 תא ןאכ אוצמל םילובי םה ןיא ןפוא םושבו ,םחלל םיבער םינמא ןילרב םג
 םיבולעהו םיינעה םיריעצהו ,וקלחתנ רבכ הפ םנש יש םיטעמה םיסרפה .םתסנופ
 םשפנ תא תויחהל םילוכי ויהש ,תישעמ תוגמוא .ןפכו רופחמל םייופצ םירומאה

 הברה תועובש ךשמב ,והמל אל ,המודכו היפרגוטיל ,תויצרוקיד רווצ .ןןגכ וזב
 ףוסבלו ,הבימת אלו הדובע אל םהל םיאצומ םגואו ריעה תוצוחב םיטטושמ םה

 םנוא םש םגש ,רחא םוקמל .ןילרבמ דודנל ,תועמוד םהיניעשכ ,םה םיחרכומ =

 םניא הלאה םוריעצה .םויל םוָומ ערו ךולה ךלוה םבצמו םשקובמ תוא םיגושמ

 שגה רפוחמ רשא ,הלא לש םהיתונברק אלא םניא םה ןסבצמב ללכ םימשא

 אלמ הפב ,םהייח תרטמל תונמאה עוצקמ תא רוחבל םבבל תא ועיגה תוירחאה <
 קופעל .ורחבי יכ  םימיל םיריעצ  ררועל  ,אושנמ דבכ | ןוע דהזש = ,רמוא נא +

 םיגש .ךשמב ,ךבל שוהחה .ןורשכה םהל שיש ,רומג רזרב ררבתנ םרטב תונמאב
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 ןורשכב .םיננוחמ ויה ילא ואבש | םוריעצהש | ,םירקמ .השלש קר זרק תובורמ
 םורועצה תשלש םגו  ,םחורדראש  פ"ע  םונמא = תויהל = ורעזנו יתמא יתונמא
 ,םייחב םכרד תא ואצמש דע תובר חורצ ולבפ וללה ןורשכהריניוצמ

 לע העפשה םהל שיש ,הלא לכ תא תצרמנ הרהזה ריהזמ ינא ךכופל
 ,ב"כ  הבורמ תעד תולק ךותמ םבלב | תווקת והרועו לכל ,הלאה םיריעצה
 ןחת רשא ,תיתונמוא תונמוא וזיא .םתיבב ודמלוש םהל בטומ וללח םורועצה
 תונמא,הל םמצעתא שידקהל תורשפאה תא םג םהל ןתתו ,םנרפתהל תלוכוה םהל
 םהינפל .הרקי םא לבא .,םלועל ךרד א  ודבאי אל םונפ לכ לעו  "הנוילעה
 < ול ונתיש םרטב םא היהי בוט זא ,ותערמ ותוא רוזחל היהי רשפא-יאש ,רועצ
 תא תווחל .םפרופמ ןמא ינפל ותדובע תואצות תא זעיצי ונכשאל עוסנל הצע
 .ןהילע .ותעד

 םורבעה םיגותעה לכ תוכרעמ .תאמ השקב לש ןושל לכב שקבמ ינא
 יתלמחמ ךא םתוא יתכתכש ,הלא ירבד תא להקב םסרפל ,תונושה תוצראבש
 תא טעמל םירבדה וליעוי יכ ,הוקמ ינירהו ,הלאה םיללמואה ןומה לא הבורמה
 ,יתונמאה ןוירטולורפה ךותבש םילכופה רפסמ

 .קורטש .ןמריה
 .1910 ,רבמטפס 20 ,ןי לרב

 ויה ב בבי דרוש

 , 0 י"ע אצויה ,"טנארגימא רעשידוי רעד, ןותעה לש ןורחאה רמונהב
 - האמ ובכעתנ .בוש ןוטסבלגב יב העירי הפפדנ | ,םירחא סינותעב םגו ,א"קו
 .טסוגיוא שרוחל ישימחב "רעוואנאה, הינאב םשל ואבש ,םירבע םידרונ

 התואב הנה ,תישאר ..:תצקמב תואיצמה לא םיאתמ רבדה ןיא תמאב
 רדונ קר -- תינשו ןםידוהי םידדונ 50 קר ןוטסבלגל ואב הרומאה הינאה
 ..,האמ אלו בכעתנ רחא

 ישאר לש םהיפוטנ תא תנייצמה ,תאזה אדבועה לא כל םישל יאדכ
 אל .התרובע תדבוע "היצרגימאל - תידוהיה . הרבחה ,ש ..םימוה .םתוא -לב ..א'קי
 םוקמ ןתנ אלו ללכ התושיב הרומ "טנארגימא רעשידוי רער, ןותעה היה
 תועידיה ןתוא שבשמו סרסמ היהש וא ,ול וחלשנש תוימשרה תועיריל .ולופא
 + םיער ויקסע ןוטסבלג ןינעש חבוהל ארוקה היה הרבומש דע הוכ ןפואב
 עובקל ץוחנל ל":ה ןותעה אצמ ,תיבויקה ארויבל רבשמ ימי ואבשמ םלואו
 הלחתהה תא ךרבל קר ונא םילוסי ,ןבומכ ."ןוטסבלג, םשב תרחוימ הקירבור
 אצטת אבהל יכ ,הצע הל םיאישמ וגייהש אלא .תכרעמה דצמ תאוה הבוטה
 "ר"ע העידיה הל האב םהמש ,ולאמ ןוטסבלג ד"ע רתוי םינמאנ תורוקמ הל
 י"ובבעתנ בושש םידוהיה .םידדונה תאמ,,

 רובכב
 ,היצרגימאל .תידוהיה הרבחה

 הרבחה, תאמ ונלבק הו בתכמ תלכק .רחאל :תכרעמה תאמ
 + תאוה הטרגלטה תא םג "היצרגימאל .תידוהיה

 עבראהו םיעבראה .הצובקה ,תשדחתמ בוש ןוטסבלגל היצרגימאה,
 תידוהיה הרבחה לא ךירצ תונפל .רבמטפס שדוחל ח'כ 'ג םויב היפורמ תאצוי,
 , 99 הקסבוקלי םאוו-אלאמ ,כויק  ,היצרגימאל,

 . ןמליחוי ר"ד , םטשלדנמ ר"ד
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 .לֶאְרשי"ֶרֶאְמ םיִבָתְכַמ
 יח

 היסנמגה תררועמ לארשי ץרראב ודסונש םישרחה םידפומה ברקב
 ן ןומא:יאב  הילא וסחיתה  הדסונשב | , הדחוימ בל תמושת ופיב תורבעה
 ול .ןתינ ז"כבו רעצמ היה ותישארש ,.הוה רפסה:תיב לע וטיבה רשח ךותמ
 ינונוב רפס:תיב דוסול .ללכב ורגנתתש םישנא ואצמג .  הזכ לודג םש ףכית
 | תורשפאב .ונימאה  אלש אלא ותוציחנב ודיכהש הלאכ ויה , לארשו ץראב
 תואיצמה האב .םחכבו ם'הוב ידסימב  ןנימאה אלש הלאכ םג יהו ,רברה
 ונינפל , היסנמגה ,איה ירה ,םהינפ לע םינרשחחו םונקפפה לכל םהל החפטו
 ןוגה רפפמל ןעיגה רבכ הידימלת ן היתוניכמ שלשו תוידופוה היתוקלחמ שש םע



 תיב .רככ שי היסנמגל ,לרגו ךו לה ךלוח הילא ע"א םינוכמה םירליה רפסמו
 םיטיהרל םידחוימה םימוכס ,הלדגו תכלוהש תמיק ןרק ,ןגל .לודג שרגמ ,רדהנ
 יהוז .דומל ירפס תאצוהל תדחוימ הפוק םג שי  ,דומל ירישבמלו
 לעו ,תולודג תווקת תורושק ופיב תורבעה היסנמגכ  ,היוצמ הניאש 'תומדקתה
 םא ,אוה ןטק רבד אל ןה ,הלודג הבחב הזה דסימה לא להקה פחיתמ ןכ
 םשל קר םפסכ תא ונתנש ,תוינמ | ילעב 700 - אוצמל רברה הלע רצק ןמזב
 ,לארשי ץראב ימואלה ךונחה

 .םיגושמ ויה .הלהנהה יררסש ,ךכל פרג היפנמגה תוחתפתה ןפוא םלואו
 ר"דהו ,היסנמגה תא דסוש ,ןמטמ ר"דה :םילהנמ ינש היסנמגב ויה הנושארב
 היסנמגה תבוטל םינוגה םימוכס ףסא ןיקנייש 'הש רחאל .וילא הולנש בושטרגוב
 ירחא ןוזניפומ ר"רה תא םג להנמל ונמ תאזה הנשכו ,הלהנהל אוה םג ףרטצג
 העברא היפנמגל ןנתיג הזכ ןפואב .היסנמגה תבוטל חלצומה ועסממ ובוש
 תיבב םוימינפה םיוחה לש ועבטה ךלהמה דעב ,ןכומכ ,עורפה הז רברו ,םילהנמ
 תועד בור היה הלו  ,היסנמיגה ינינע .לכב תטלשה התיה| הלהנהה ,רפסה
 לא תעבורמה הלהנהה האב התיה תובורק  םיתעל ,יגוגדפה דעוה תופסאב
 תפסאלו ,שארמ תועובק תוטלחהב רבכ הניוזמ איהשכ יגוגדפה דעוה תופסא

 ללב  בשחתהל ילבל הלכי הלהנהה .העפשהו חכ לכ הז ינפמ ויה .אל םירומה
 רפסה תיבב בצמה לע הערל ם"ילב עיפשה הז רבדו ,יגוגרפה דעוה םע ללכו
 םיולת ויה םהירוטפו םירומ יונמ םג .יהערל שיא םירומה לש  םסחי לעו

 לדג הלהנהה חכו ,יגיגרפה דעוה ךרע תא רתוי דוע תיח:הש המ ,הלהנהב

 רעו ירבח  ברקב םגְו ,חקפמה רעול םג םייבח ויה םילהנמה לבש ,ז"יע רוע
 ירה םיבורמה םילהנמה ויה הז
 .םילהנמה תעברא

 ורבד רככ תומרוקה תויללכה תופסאבו ,תונולת ררועמ היה הז בצמ

 זאז לכב םאו ,רתא שיא ידול הרפמלו הלהנתה ןפוא תא תונשל ךרוצה לע
 אל םילהנמה ןמ דחא לכש םושמ אלא הז ןיא ,היהש מכ בצמה התע דע ראשנ
 ,ורבח תבוטל ותוכז לע רתול לוכי אל וא ץפח

 ידוב םינותנ ויה חוקפהו ףסכה ינינע םגש

 ,הלאכ תוילילש תואצות יריל םילהנמה יובו םרג תאזה הנשב םלואו
 םהבו ,רברבש תויעבטה"יא תא םישיגרמ ןליחתה בכ םמצע םילהנמהש דע
 ,דחא שיא ידיל הלהנהה רפמהש ןוצרה דלונ םמצע

 תלשומה איה תוינמה ילעב לש תיללכה הפסאה ו-ה ,  תונקתה יפל
 אל רוע .שממ םוש תמאב הל ןוא וז הנְקת לבא .היסנמגה תרוגא ינונע לבב
 דחא שיא וליפא אובי ל"וחבש היסנמגה תרוגא ירבח תואמ עבשמש רבחה הרק

 תא האשרה י'ע  םירפומה ם'רבחה רפסמ םגו ,.תיללכה הפסאה לא י'אל
 ץראל ץוחב םיבשויה םירבחהש ינפמ ,  דאמ אוה טעומ י"א יבשוול .םהיתועד
 םונינע לע איהש לכ העפשה ןליפא עופשהל םהל רשפאש , םינימאמ םניא
 לארשי:ץראב םיכשויה םירבחה םיעברא וליפא :וזמ הלודגו .םהל םועורו יתלב
 ,הזמ אצוי ,השלש םינש קר תיל לכה הפפאל םיאב (םה ופי יבשוה םהמ םירשע)
 םילכקמה ,,תלהנהה ירכח םתוא תפסא אלא תמאב הגוא תיללכה הפסאה םגש
 ."םימתס, םירבח השלש םינש םיפסונ םהילעו ,םינוש םירבח תאמ חכ וופי
 ןוקת .הויא ןקתל תלוכי הל ןיאו לודג ךרע  תוללכה הפסאל ןיא  ךכופלו-

 'ןפואבש םושמש אלא .םילהנמה ןוצר דגנ אוהש יונש הזיא תושעל וא

 ןקתלו םייונש תושעל תיאשרה | איה תיללכה הפסאה ףופ ףוס אלה ילמרופ
 קר םא ,שרח רבד הזוא לעופל אוצוהל תוישפאה הל שי ירה  ;םונוקח
 ,וב םיצור ,םהמ קלח ,תוחפה לכל ,וא , םילהנמה

 הלהנתה ירבח דבלמ .הליגרה הרוצה תיללכה הפסאל התיה םעפה םג
 תוינמה ילעבמ השמחכ וא העבואכ רוע הפפאה לא ואב חקפמה דעוהו

 + םחכ יאבמו

 הואש ,הרכהה , רומאכ , העבקג הלהנהה ירכח בלב םגש ינפמ םלואו
 הלע ןכ לע ,ושכע דע םייק היהש דפסה אבהלו ןאכמ םג דימתיש דוע  רשפא
 :הלהנהה רברב בושחו דבכנ ןוקת לעופל איצוהל הנווחאה הפסאה ירוב
 היהי אוהו ,דחא להנמ רחביש אלא ,הברה םילהנמ דוע ויהי אלש טלתוה
 תא לעופל איצומהו הלהנהה .דעב יארחאה ,  היסנמגה לש ידיחיה חכה אב

 .חקפמה דעוה לשו .יגוגרפה דעוה לש תוטלתהה |
 רדפה תא ריאשהל הפיאשה םג הפסאכ התלגנ רשא שיש תודוהל ךירצ

 תמויק הלהנהה ראשת רקיעבו הרוצה קר חגושתש , תולרתשה םג התיה .םדוקה
 רימעהל ההעד לע תאז .לכב הרמע הפסאה לבא ,פימדוקה םילהנמה דוב
 ,דחא להנמ קר .היסנמגה שארב

 קפס ילב

 /'רפ 21,000 לש םוכסל הפנכהה הלוע ןכבו 5000 צ"וח דעו תכומתמו 'רפ *

 םוקמ תא אלמו רשא ,ןגס דוע הגמי להנמ רבלמש ,הטולחה הפסאה

 " םורחכנ ןגסהו להנמה : ודיקפת תא אלמל לכוי אל ןזורחאהש העשב , להנמה
 0 ידנו . הקפמה דעוה לשו יגוגדפה דעוה לש תפתושמ הפסא י'ע תחא הגשל

 .  םוימינפה םינונעה לע הנוממ םהמ דחאש , םירכזנה םידעוה .ינש ןיב רשק היהיש
 וגוגרפה רעוה לש יחכ:יאב ינשש ,דוע טלחוה ,םיפסכה ינינע לע יגשהו

 םיחקול \הקפמה רעוה ןמ םינש , ךפיהלו , חקפמה  דעוה תובישיב םיפתתשמ
 .יגוגדפה דעוה תובישיב קלח

 ,הרבעש הנשה לש ןובשההו ןירה רורבב םג הקסע תיללכה הפסאה
 < = ןומיסומ 'הו ) היסנמגה לש ירמוחה הבצמ רבד לע האצרה ארק ןיקנויש 'ה

 , תרהממ המכ רע ,םיאור ונא ןובשחהו ןידה י"פע ,  ימינפה הבצמ רבר לע
 השדחה הגשה ; םירימלת ה"לקב המייתפנ הנורחאה הנשה . חתפתהל היפנמגה
 / .אוה ושבע םוריקפהו םירימה רפפמ ,  םירימלת ג"צקב תרמוגו ציקב הליחתה
 =, ןפוב םיפו רתויח  םינוכה רחא אוהש ,תובה תא ונב תאזה הנשב ,םירשע
 ורושכמלו םיטיהרל .. תיגולואורוטימ הנחת ונקתיו ינאטוב ןג .ועטי האבה הנשב
 - = היסנמגב םיאצמנה קנרפ 5000 רבלמ . קנרפ 12,500 תב השרח הבדנ הלכקתנ רומל

 < הז םוכסו ,קנרפ 5000 תכ הבדנ רוע החטבוה , רומל ירפס תאצוה ףרוצל

 ..היסנמגל ךכהלכ םיצוחנה דומל ירפס תאצוהל תשגל תלכיה תא ןתו רכב

 הקלחמל ! םיתשל קלחתת איהו ,תיששה הקלחמה תא םיחתופ תאזה הנשב
 ' תונותג תוניכמה שלש ויה התע רע רשא תחת : תילאיר הקלחמלו תיפאלק
 לועות תוניכמה תררפה , המצעל הקלחמ הניכמ לכ ושכעמ היהת םירדח ינשב

 / . היסנמגהל םישרת םידימלת םינכתו םירליה תומדקתהל הברה

 : תומוקמ נב םה רימלת םיששכ קר ,ופי ינב םה  םירימלתה בור
 105 היסנסגב םיאצמנ םידלי , תורחא תוצרא ינב םיעבראכ -<- םהמ , םירחא

 :הוה ןפואב םיקלחתמ םה תוקלהמה יפל י 68---תודליו
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 ,אתשה דקתשא אתשה | דקתשא
 31 21  'ב הקלחמ 38 8  'א הנוכמ
 98 9 11 16 רש
 58 ל 55 17 ו

 . . 35 (דוע התיה אל)'ה 29 98 | 'א הקלחמ
 < .רתויה האצוהה .'רפ 38.450 לש םוכסל תאוה הנשה ולע תואצוהה

 = ,הרידה :ןה | תורחאה | תואצוהה ;'רפ 22,780-- םירומל רכש איה הלודג
 .'ובו הריטש ,הספדה ,םילויט , םירפסו דומל ירישכמ , ריכזמ

 14,960 רומל רבש :הלאה תוירקעה תוסנכהה ואב תואצוהה תמועל
 , לש תמיקה ןרק תיבר ,רפ 5000 הסירואב ןויצ יבבוח רעומ הכימת ,'רפ

 , הוסנמגה לש תמיקה .ןרקמ זחקל םיטיהרלו רומל ירישכמל ,'רפ 9000  היסנמגה
 < ןכשמלו- -ןויצ  יכבוח דעו תאמ תוולל ךרוצ דוע היה הז דבלמו ,'רפ 0

 .'רפ 9910 לש םוכס - תמיקה ןרקה תא
 ,ןארה םירקבמה ,דאמ הפירח התיה ןובשהו ןידה תא ורקבש תרקבה

 האולתה םגש ינפמ ,ןובשחו ןידב רמאנש הזמ רתוי הברה .תמאב לודג טוצופרךהש

 פדה ןובשחל םיסנכנ םירפסו םירישכמ ךרוצל .המוקה ןרקמ חקולש םוכסה םגו
 16,000 רומל רכשמ קר איה תיתמאה הסנכההש , רוע וחיכוה םירקבמה ,טיצ

 = 16,000 הרבעש הנשב הלע טיצופרהש ירה ,רפ 87,000 תולוע תואצוההש תעב
 : + קנרפ

 % ,ואצמו ,היסנמגה לש תמיקה ןרקל פחיה לע םירקבמה ודמע דוחיב
 < רומל ירושכמ ךרוצל ןרקה  ןמ ףסב איצוהל | תוכו לכ הגהנההל התיה אלש
 .קר  ושמתשישו תמיקה ןרקה ףסכ רמשתש---קדצבו- -ושרד םירקכמה .םורפסו
 :'ותיברש ,הזכ םוכסל םינמזה ןמ ןמזב התולעהל היהי רשפאש ידכב  ,היתוריפב
 ןוקה בצמש ,ארבועה לע כ"ג וארה ,תואצוהה לש ןוגה קלח קפסל לכות

 לודג  רתויה תקלח :תומוקמ תשלשב תאצמנ ןרקה .רדופמ וניא ללכב תמיקה
 פ'ע ,היפנטגב קלחו ופיב ונלש קנבב קלח * ,ןויצ יכבוח דעו ידיב ,הסירואב
 ןוק ושכע הלוע המכל . ,קוידב תערל .םג היה רשפא יא הגהנהה תונובשח
 תא לירגהל ליבשב ,קנרפ 50000 לש םוכסב בורוקב קר התוא ןידמוא .תמוקה
 < אלד יפכנב התתלו לארשי ץראל הלוכ התוא ריבעהל .עצוה ןרקהמ וירה
 < האיבמ איה ושכעש העשב ,האמל  םיזוחא הנמשמ תוחפ אל איבת זאו ,יריינ

 : .חאמל העברא קר

 . .רושא רבד לע הלאשה הנורחאה הפסאב םג הרוענו הרזה חרבעש הנשבכ

 הלטוהו  ,תמיופמ הטלחה הפסאב טילחתל היה רשפאהיא ןבוטכ . היסנמגה

 ,ץוחה לכ תא רישכהלו וו תלאשב  קוסעל הכוהה הקפמה רעוה לע



 .תירב עה היסנמגה תורוע)

 םובסב וכצקנ תואצוחה ,םירתו םיחוכוו ילב לבקתנ האפה הנשל ביצקתה \

 ןניא  תוסנכהה .םירומל רכש 'רפ 30,000  הזב  וללכנ  ן'קנרפ 44.000 לש

 ,קנרפ 25000 --- דומל רכשמ | הפנכהה תא עבק .ביצקתה | .תוחוטב כיב

 תרקכה) 'רפ 4.000 ןרקה לש תיבר ,'רפ 6,000 ןויצ יכבוח תאמ הכימח

 (ירפ 6000 פיע "תוחטבה, שי ןורחאה םוכסל עגונב) ,'ר

 ,ןילרב ,ןהכה ללה ןב יכררמ ,ןיקנייש היה ורחכנ חקפמה דעוה ירבחל /

 אב ,םינויצה חכ אב דוע םיסנכנ הז רעול םירבח רותב ,קוטרש .* ,גרבנוופ ,ב
 דעוה חכ אב רוהב רחבוש רחתא רועו היפנמגה להנמ ,יאסירואה דעוה חנ

 ",יגוגדפה
 תושעל הקיפסהש )תחלצומ הפסא התיה ושכע לש תיללכה הפסאה

 ,ץוחנה ןוקתה תא .הנקתו הלהנהה .ןינע תא הרדס איה .םיצוחנ * םירבד הבוה %
 םג יגוצר ןפואב ורקפתנ םעפה ,דחא שיא ידיב קר הרוסמ .היהת הלהנההש "

 אוה טעומ ךכ לכש "קר רעטצה ל שי" ,ללכב היסנמגה תדוכע םגו תונובשחה <
 הזה רפסה תיכ ,היסנינגה לש תויללכה  תופסאב םינינעתמה םישנאה רפסמ

 ,םודיחי ןינק תויהל ךירצ וניא ,בושח ימואל ךרע ול שישו להקה לע בובחה

 ,היסנמגח לש ינינע ךלהמ לע עיפשי .להקהש אוה ןירז ,לודגה להקל ךווש אוה =

 סג םא יכ ,ףסכה תכומתב קר אל םוולת היסנמגה לש התוהתפתהו הלולכש ּ

 . ,ותחגשתבו להקה דצמ תוגינעתהב ,תינחורה הרזעב
 . ה

- 

 .תונויצב .

 אוה וב רשא ,זורכ םסרפ ןויצ יבבוחל יאסידואה דעוה
 םוי ברעב םג .יוארכ רדפל העצהב םינויצה םינקסעה לכל הנופ <

 שידקמ עודוכ . דעוה תבוטל תורעקה תופנכה תא אבה םירופכה
 ילבמ ,תורעקה תוסנכה לכ תא תונורחאה םינשב רעיה
 עקרק תינקל ,תחא הטורפ וליפא ןהמ תוכנל

 ונילעופ תא  דיכעמ אוה הזה עקרקה לעו ,לארשי ץראב |
 ןתנש אוה תורעקה תופנכה רודס סנמאו ,המדאה ירבוע םירבעה
 ייםינג .ןיע, םילעופה תובשומ יתש תא דסיל תלוכיה תא דעול <

 ."בקעי ראב,
 ,םינויצה ונירבחב םוקמ לכב הייולת תורעקה תסנכה תוברתה =
 תומוקמ .א"יתב קר תורעק ורמעה ו"סרת תנשב יכ ,םיאור ונא

 .םירופכה םוי ברעב .רמולכ ,ע"רת תנשבו ,'בור 3640 וסינכהש
 ,'בור 14500 וסינכהו ,תומוקמ ח"לרתב תורעק ודמעה ,םרוקה =

 חותפ ,ליעומו בימ .רבד לכל  דימת חיתפה ,ידוהיה לש ובל <
 תא רוע לידגהל תורשפא שיו ,םירופכה םוי ברעב רתויב אוה
 היהי רשפא יכ רע  ,וזכ הנרדמל התולעהלו תורעקה תסנכה |
 שממ םהב שיש םישעמ לארשי ץראב הדי לע דימה תושעל =
 םינויצה ונירבח יכ ,םיחוטב ונא , הבושיו ץראה תליאגל תובישחו

 תסנכהשו הזה רברל םבל תא ומישי םהיתובשומ הומוקמ לבב =
 לש .הסנכהה לע דוע לדגת אבה םירופכה םוי ברעב תורעקה '
 רעוה דסוה םוימ יכ ,ונירבח אנ ורכזי דועו ..תמדוקה הנשה =
 .ן לו כ ןח ולש תורעקה תוסנכה התע דעו ,הנש םירשע הז ,אסידואב /

\ 0 

 יכ ,תודוגאה תא הזב העידומ זכרמה רי לעש תיאניתשלפה אימימוקה :
 ןימולשתב י"אב בושיה תרשכהל הרבחה לש תוינמה לע המיתחה ה קט פי

 ךרוצל | םילוטנ  תוינמ לע .המיתח ח"ע ולכקתנש  המידקהיומר ..ןירועשל ץ

 הרבח,ה לש תוינמה .תוחלשנ ךליאו ןאכמ  .הרומאה הרבחה  רורס תואצוה
 2 : 2 , , : "י"אב .בושוה תרשכ

 .םדוקמ ריחמה לכ תלכקב הינמה 'ר 475 תונב םידסימ תוינס :ןו דנו ל מ 1
 8 ו  יר.9,55 =. , = .תוימש

 כ"וה 2 תלבקב כ"ור 10.97  תונב | תוימתס | תוממ :אנליוומ 1.

 וא  הטסופה י"ע תחלשנה הינמה לע ףקזנ רתומה) ,הונמ לכ לע .חמירק ימד
 "השש ןא השמח רוכעכ --- ןודגולמ  ;דימ תוינמה .תוחלשנ אנליוומ .קנבה י"ע
 , תועובש

 . רומ .שרור לכל םנח םיחלשנ םונוגרזו םיסור , םירבע םיטקפסורפ
 הרבח,ה תדובע יכ ,דחוימ גנועב | תנייצמ תיאנותשלפה היסימוקה

 ,םושנאה  ירבד יפל , תואנ רודסבו יוארכ תכלוה "י"אב בושיה תרשכהל
 <  הרושל שדח זכרמ תישענו "תרנב, המרפה תכלוה ,י'א תא וז הנשב  ורקבש

 וכ ',התמשב = עידוהל | םולוכי ונא ,.םישהח בושי  תונויסנ לש המלש
 תעיבקל --- תירקיעה תתרובעל ושכע תשגנ "י*אב בושיה .תרשכהל הרבח,ה
 תודכועמ | תוזוחא תונקל - םיצורה | םיכשיתמ ךרוצל ןתרשכהו עקרק תוקלח
 חטש ןשכע התנק "י"אב בושיה תרשכהל הרבחה, .קשמ תגהנהל תויוארו
 .ןתחפשהו ורוכעב קופעת איהו לאערזי קמעב ןוגה עקרק

 ,תישממ הרוכע ד"ע כ"כ רברל םיברמה  היסורב | םינויצהש ראמ ץוחנ
 דוחוב , היתוינמ תא ץיפהל ולדתשיו הרומאה ונתרבחל םבל תא ומישי י"אב
 ןזצרב םופחיתמה , םודימא םושנא יגוח ברקב םידסימה  תוינמ תא ץיפחל יואר
 לכב תפאושה ,הגהנהה לש הדוכע תא םיליקמ ויה ךכ י'ע .י"אב הדובעל

 תלוכיח תא םהל תֶתַלו י"אב עקרקה לע דומעל םיצורה לבל עויפל היתוחב
 0 ארבל

 < ייפע תונפל ךירצ , "י"אב כושיה תרשכהל הרבחה, ינונע לכל עגונב
 ו ! וז הסורדא

 םאהפחה, 1ה0א08הק. סצחמפ. 18) /-אְק 3. ג. 10ה560קזק.

 . "  תיששה המישרה
 "  .הופימוקב 1910 טסונוא 31 דע יאמ 91 ןמ ולכקתנש םימוכסה לש

 .:"לארשי ץראב בושיה תרשכהל הרכח,ה לש תוינמה ןובשח לע תיאניתשלפה
 !  ילאוו ן'בור 30.50  אנליוו ;'בור 6,99 ץיבונאראב ;'בור 4.60 וקאב

 בור 8 קסניווד | ;'בור 46,80 לימוה ;'בור 11.08 הנבולג ;'בוְר 10 קפיוואק
 ּ ₪9 .קסטוקריא ן'בור 50.88 'ורגו ;בור 17,89 םישטורקו ;'בור 299,44 בלסונירטקי

 בור 47.50 אסידוא ;'בור 25 הכקסומ ;'בור 80.66 סיפוק ;'בור 83
 "= בור 187 בוקרח ;'בור 98 םילפיט ;'בור 37.50 ןונרומס ;'בור 53.68 ןיאיור
 "  םורשעט ולבקתנ ה"ט ;'בור 14 ופי ;'בור 6.92 ליבלפורי ;'בור 5.50 יצבוקסוי
 8 י'בור 757.58 תומוקמ דחאו

 ' ';הלאה םישנאה תאמ 'ר 2605 היסורמ גרו ברוו 'א 'פורפה לכק .הזמ ץוח
 ןוזרניבר ;'בור 475 תחא םירסימ תינט דעב ,בויק ,ןירפלה השמ 'ר

 " נ'ר 475 קסטוקריא , גרבניפ .ם .י ;'בור 475 אסידוא ,שברב לאומש .ן'בור 5

 90 דעב ,יוביל > ,ןוסלנצק ,נ ן'בור 475 ןוד נ"ע בוט סור = ,ןמדלופ רדנסבלא
 םיפסכה םע דחי ;'בור 100 ודול ,םארטשרבליו ר"דה י"ע  ;'בור 190 תוינמ
 .'בור 16851.15 תומוקמ ה"לקמ ולבקתנ םימדוקה
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 . בד תא ושכע תרדפמה ,ל"הקה לש תיוכרמה הכשלה לש התעצה פ'ע
 . היסימוקה הלבק  ,רמיחנפוא .תעצה | פ"ע תיביטרפואוקה הבשומה | רוסי
 רבכו .הוה דפומה תבוטל היפורב הדובעה תא מ"הוה די לעש תיאניתשלפה
 ד'ע תיסורו תידוהי  ,תירבעב הפע הלגמ האיצוהו התדוכעל היסימוקה השגנ
 6 םיינוממה * ,םיילכלכה .היתודוסי .,תיביטרפואוקה .הרבחה לש הביטו התוהמ
 יםגח תינויצ הדוגא לבל וחלשי וז הפע הלגמ לש םידחא .סכא ,םייטפשמהו
 "כ 60 םלשל  תוכירצ םיולפמסבא לש לודג רפסמ לבקל תוצווה תורוגאה
 . 'תיביטרפואוקה הרבחה תבוטל םיבגנה  םימוכסה לכ תא כא האמ לכ דעב
 יב רמ .(18 ,רבלוב-וסכורדנפכלא ,הנליו) גרבדלוג :ב רט לא חולשל ךירצ

 :רבדה יטרפ לע דומעל הצורה לכל תוארוהו תועידי םג קיפסמ גרבדלוג

/ 
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 ותפוק בצמ ד"ע רחוימ רווח תודוגאה לכל חלשי םירחא םימי רועב
 :ךותמ ויָלע .ןודלו .בל וילא םישל תושקכתמ | תוצובקהו תודוגאה .מ"הוה לש
 .רחוימ שאר רבב

 לש דחוימ רמונ אצו ,ברעמה ינב ןינמ יפל ,ז"ש רבוטקוא שדוחל ן"יב
 םירווסה ופתתשי הז רמונב : .לארשי .ץרא ינינעל ולוב שדקומ אהיש "טלעוו,ה
 ,םיכרה םירסאמה ןמ = ,ונטק לש וריתע .ץרא תא  םיערויה םיניוצמ רתויה
 : / :םינייצמ ונא הו רטוגב ואביש

7 0% 



 םיכרדה .תלאש--,י"אב תוידוהיה תובשומה--,י"אב  תינויצה הדובעה
 ---,י"אב םילעופה תלאש - -.ו"אב .ל"הקה תדוכע--.י"אב תירכעה ןושלה---.י'אב
 םידוהיה תוקיתע--.י"אב הולמה-- ,י"אב -רובצה ייח---,י "אב םיירוטלוקה םיחטצה

 תשרח לש תוירשפאה---.י"אב םעה ייח-- ,י"אב תואירבהו אפרמה יניעמ--.י"אב-
 --.י"אב תורפסהו תונותעה---.י"אב

 .וקה הרכחה ,'לאלצב , ד"ע םירטאמ רמונה ותואב ואבי הוס ץוח
 הקיתוילביבה ,תונויפנל-הנחתה ,בושיה תרשכהל הרבחה :,הקולחה ,תיביטרפוא
 <ורקימה דפומה ,ק"פאה ,"ינוטכחת, רפסה-תיב  ,תירבעה היסנמגה ,תיטואלה
 .דועו דועו ,יגולואיב

 ריחמ .תופמו תויפרגטופ ,תונומת ,םיבר  םירויצ םג ואבי  רמונהב
 תא .ק 3%--,פפ 75 תוצראה רתיבו .פפ 65 הירטסואבו הינמרגב רמונה

 ,"םלועה , תכרעטב םג גישהל היהי רשפא הוה רמוגה

 םוימ הכקסומב הכשלה תפוק לא פנכנש ל"הקה תבומל תובדנה םוכס
 .בור 1095.70 הלוע ז"ש רבסטפסב 6 םוי דע טסוגואב 'ל

 ל"הקה תבוטל .ןגד-בוטפורב הדוגאה תולועפ ה"ע .ח"הודה תא ונלבק >>
 310 םוקמב .םילקש 855 ובגנ) ,.ר 177.80 הלע םילקשה םובס ,.ר 600 ףפאנ
 ו,ר 179.50 ופיב היסנמגה תבוטל ,,ר 200 וכרמה תכוטל ,(תמדוקה הנשה לש

 בושיה תרשכהל הרבחה תכוטל ,.ר 81 יניגיהה-דסומל ,.ר 87.19 "לאלצב,ל = <
 תפוקל :,.ר 25 הקיפוק תב הקיתוילביבהל ,,ר 29.50 ק"פאה תויגמ ,.ר 5
 םוקמב .ר 1600 ופסאנ ה"פ---.ר 120 תוימוקמ תואצוהל ,.ר 0 םילעופה

 תירבעה היפנמגה לש :תוינמ 84 ורכמנ הז דבלמ ,הרבעש הנשה לש ,ר 900
 י'ר םיפלא תשמחמ רחוי וכגנ רבכו

 אוה .(הנליוו ךלפ) ןאצניווש ריעה תא .ג .ונרבח .רקב וכרמה םעטמ
 .םילקושה תפסאבו בר םע ןומה ינפל ,שרדמה-תיבכ ,םיריעצ .תפסאב םאנ
 הוקת שי ,וירבח ןיב הדובעה תא קלח רבכש ,שרח דעו רחכנ הנורחַאה הפסאב

 אצמנ ת"תה .וז ריעב תינויצ הדובעל שי'בחרנ רכ ,ותבוח תא אלמי הז דעוש
 רבדה ןיא  .הולמה תדוגאב םתעפשה הבר ןכ ומכו םינויצה תושרב טעמב <

 .םתדמתהבו םידבועה תוצירחב אלא אפוא יולח

 הגורודדוראטסו יצובופיסוא םירעה תא .ת וגרבח רקב ןכרמה םעטמ .
 לע התעפשהו תונויצה ד"ע שררמה תיבב םאנ הלאה םירעה יתשב .(קסנימ ,פ)
 שיש םינויצה תשלש םינש .ץגי םינינעה בצמ יציבופיסואב .ירבעה םעה ייח
 לש הצובק שי הגורוד-אראטסב .םתביבס לע עיפשהל םחכב ןוא רועב
 יתשב .התדובע תא הקיספהש טעמכ איה םג אלא  ,רתוי הלודג םינויצ
 וררס רבד לעו ללכב תונויצה בצמ ד"ע ונודנ ,ת רמ ןהב ףתתשהש תופסאה
 ,הרובעה תא שדחל דחא הפ טלחוה ,טרפב הגורודהאהאטסב הדובעה

 1ז .ריעב .(ץלוק ךלפ) שוקלא תא .א ונרבח רקב  ןכומה םעטמ
 לש הצובק םש שי ,םש השרתשנ אל ןיידע תונויצהו םידיסחה | םיבוומ
 םורעב .יוארכ תונויצה ירקע תא הל לגפל ןיידע הקיפסה אל וז לבא םירועצ
 + הפוכתו הצרטנ הלומעת השורד הלאב

 ןותעה לש 1%? רמונה תא ונלבק הזה קרפה תמיתח םע
 תיפרגלטה העידיה תא ונאצמ ובו ,אסידואב אצויה "ןעגראמ טוג,
 : ופימ תאזה

 פש הנמאה התא הרשא תיקרוטה הלשממה,
 עקרק םנוד ףלא םירשע ונק רשא ,הינמור ידוהי

 "הררח,ו "הוקת חתפ, תובשומה ןיב לארשי ץראב <
/ 

 ופתתשה ,ופי ףינפ---םורומה "< תורדתסה ירבחל הפפא התיה ופיב -- :

 4% דומלו רפסה תיבב שגועה תולאש לע הנד הפסאה .םירומ םועבראכ הפסאב
 יתבב ך"ינתה דומל .רברב .תואטרה  ןארק םינוש .רפס יתב לש כ ואב ,ך'גתה

 לש טועפה רכשב קפתפהל תורשפאה .פהל ןיאו  ,רכאתהל תלכיה תא"

 אלו תועד יולגב קר הקפתסה הפסאה .םיחוכו ויה .תואצרהה ירחאו ,םהירפס
 : ,הטלחה לכ הטילחה

 תיסנמגל רשא חקפמה דעוהו יגוגרפה דעוה לש תפתושמה הפסאב --

 קר להנמה רחכנ תיללכה הפסאה תטלחה יפל ,בושטרגוב 'ה להנמל רחבג ופוב
 : .תחא הנשל

 . | םירימלתל תואירק ןנקתג תונכל רפסה תיבבו ופיב היפנטגב --
 | .עובשב תחא שפוחה ימיב תודומלתלו

 . םודומלח ולחהו שפחה ימי ורמגנ רככ סנאילאה לש יופל וממב ==

 ,םיגחה יחא קר םירומלה וליחתי םירחאה רפסה יתבב

 הנימזה איה .הניגנלו הרישל רפס תיב ופיב תחתופ ןיפור ר"ר תרבגה -
 ורונכה לע הניגנל ינשהו ,רתנפפה לע הניגנל רחא--- ץראל:ץוחמ םירומ ינש
 ,רפסה .תיב תא להנהו הפב הרישה תא דמלת .המצע א'הו

 ןונכ תא  ליחתיו ןילרבמ דלאוריב סדנהמה הפיחל אובי בורקב --
 ,ופיב היסנמגה תא הנבש יקפרב 'ה רחבנ הדוכעב ורזועל .םוקינכטה

 רפפה ירבחמ ,"םיישממ םירועש , לודג רפס סיפדהל הלחה ."תלהוק, --

 רפפה לא .ולאיחיו יקפבשטירק ,יקסבוקרזוע ה"ה תונבל רפסה תיכב םירומה םה
 '  המדקהה ,הארוהה יכרֶדו םיישממה .םירועשה ךרע ר"ע הלורג המדקה חפופת
 ,הרחוימ .תרבחמב םג אצתז סופד תוגוילג העבראכ הליכמ

 רפסמ .םימתוח םיתאמכ לארשי ץראב רככ ול שכר "ךוגח,ה --
 םישמחכ הילגנאכ םהמ ןהאמכ---ראמ איה רעצמ  ןוירע ץראל ץיוחב וימתוח
 .םומתוח

 לש "חפנה בקעי, תא םילשוריג וגיצה ופיב תירבעה המבה ינבוח --
 .םיעמושה לע קזח םשור התשעו לודג להק הולא הכשמ המרדה ,יקסניפ
 םג ןאב ןורטאיתה לא .ךכ לכ הפי יובע קחשמ ואר אל םלועמש ,ורמא םובר

 ,ללככ ןורטאית ואר םהיוחב הנושארה םעפכש םינמיתו םו :רפס
\ . 

 וגוצה םיברעה םיבכוחה ,תיברע תיתמרד הרוגא הדסונ םילשוריב דש

 < םירכגש ,רבדח .ןינעמ" ,רליש לש " *"םירדושה , תאו רופסקש לש "הליתוא, תא
 .הלאה תוזחמה ינשב םישנה ידיקפת תא םג ואלמ

 ןיבו םילעופה ןיב ךוסכס לפנ | ,תימואלה ןרקה תוחב ,ףירע תיבב --
 דוע וראשנ .הוחה תא ובזע םילעופה ןמ רשע דחאו  ,יקסנאקליו 'ה להנמה
 < ,םירחא םילעופ ולכקתנ .ואציש ולא םוקמבו ,םילעופ 18 הוחב

 : .  תעב ,םיבנע רטנק 5.000 קר תאזה הנשב אובה ןושארב ריצבז --
 , : .רטנק 8.000 ריצבה איבה הרבעש הנשבש

 , .השרחה תיב להנמ ,ןייטש "ה ןיב ווחש םוכרה 'םיכוסכסה 'וחא =-

 רסומה ,תשרחה תיב רגפנ םינושה תונוחה ילעבו תיללכה הפסאה ןוכו ,ינכטה
 ,חשרחה תיבכ תא ריבחהל םילדתשמ םינוש = םינקפע ,תובמופ הריכמב .רכמו

 ,הפוחבו רולב "רותע, לש תשרחה יתב ושעש ומב

 " הונא לכב ,בושיה יבבוח לכ בלב בצע תררועמ לארשי ץראמ האיציה --

 הברה םיאצמנ םוריעצה ןיב :תומלש תוהפשמו  םיריעצ לארשי ץראמ סיעְסונ

 < שאור םניאש ונפמ ,התוא םיבזוע םה ושכעו ץראב םינש וזיא ורבעש ,םולעופ

 ,םוי .יריבש

 =. שבוח םהמ דחא .עבק בושי םירוהי.ינש ןשכע םיבשוי םחל תיבב ---
 . > ,םדוהי הרשעכ דוע תאזה ריעב םיבשוי לוחה ימיב  ,הבאלמ - לעב ינשהו
 8 .םילשוריל רעומו תבש ימיל םיבשש

 " םנוש םירסוט תבוטל םיטרצנוק ךרע ןמווג 'ה הבקסוממ ןזחה --
 .תודחא תובשומבו םילשורוכ ,ופיב לארשי ץראב

 ,ופול ל"וחמ בש ילארשוצראה דרשמה להנמ ןופור ריר 'ה --
 יונ עגנ אל רודכה לבא  ,יסורה לוסנוקב חרי :ופוב יוברע רוכש --

 \ ,רסאנ יברעה
 " טגמרגה יגש ,דאמ ער הפותב םינמרגה לא םוברעה לש פחיה --

 טתלשממ לע םינגואתמ םינמרגה .אלכב "ןיירע םירופא יברעה תחיצרב םידושחה
 , .םתנגהל .םולכ השוע הננואש

 כ
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 ול ןוילג-
7... 

 .הָיְסּורְּב

 םיררוגתמו סה * םורוהי  ,םינוטלשל | החונמ ונתנ .אל םיררהה םידוהיה
 המו ,דמוע אוה םוחתל ץוחמו אוה שרוק וב ודלונש םוקמהו ,ודלונש םוקמב
 ןה ?וכלי ןאל יכ  ,רשפאדיא םבשומ 'םוקממ םשרגל ?םידוהיה הלאל תושעל
 םינושמה | ,ה*א םידוהי ןיא ילנא ,ושרדו ורקח .םלועמ ובשי אל םוחתב
 םדימעהל וצר ,םירומג םורוהי  ,היסורבש םהיחא יתימ םהייח יגהנמו םתשבלתב
 בוו ונעשכ ךא ?רומלתכ םה םינימאמ םא ,םולאשו םיארקה םע תחא הרושב

 המ תדכ ךלמהל םינוטלשה וליחתה ,םה םירומג םידוהי יכ ,םיררהה לש תולהקה
 ?םהלש הבישיה םוכזב ףוס ףוס תושעל

 זקוק תנידמב תוצקהל וז האצמה ומצעב םירטסינימה שאר אוצמהו
 לע םשרנה ,יררהה ידוהיה היהו ,םיררהה םידוהיל דחוימ כשומ:םוחת המצע
 גוחמ תאצל רסאיו ,ובשומ  םוחתל לכח ותוא ול בשחו ינולפ לבחב וז רוע
 ,ויחא וכגל אוה םוחת---םוחתל ץוח אוה היריד יבגלש המו .הצוחמו הזה לכחה
 ,הלילח רזוחו ,רחא יררה ידוה+

 הדובע ושכע ףסות םינוטלשהלו  ,םיבר  םימוחתל קלחתמ זקוק אצמנו
 .םילוכג ליכגהלו םומוחת עובקל ,םוקמל םוקממ םידוהי חלשל :חבר

 -ונימדאה תוכשלה יריקפו  ,אופיא "הרתפנ, םייררהה םידוהיה תלאשו
 ,!רוע םותעבי אל םוררהה יללצו החונמב ןושיל ולכוי תיביטארטס

 הלקלק הב שי ןקתל תנמ לע תישענה הנקת וליפא :לודג ללכ והז

 ,םודוהיל
 תוירטסינימה בל תא רבכ הז וררוע היצרגימאה ינינעב םירדסה:יא

 ןינע החיה היצרגימאה יכ ,םינוטלשה םה םיאור .רבדב | רדס תושעל
 ןהיפנכ תא שורפל תוימשרה תוריפסה ןה תוצורו ,םייטרפ תורבחז תורסומל
 האיציה יכרד .תא- לקהל ץוחנ .תוריפסה :תערל םג ,םירדונה לעו  היצרגימאה לע
 םולועה ץראל:ץוח יטרופספו םואשח םינכוס תרצמ | םיאצויה תא  רוטפלו

 ,בר למעבו הבורמ = האצוהב ==

/ 

 תנמ לע הנישיל  רחסמה-ןוירטסינימ רי:לעש םירבחה ופנכנשכ ,םלוא

 וז הבישימ האצי ,היצרגימאה ןינע  ןדינב ולבקתנש  תונושה תועצהב ןודל
 ,תויפורה תוינ א ה תור כח ל---רוזעל התרטמש ,הנימב תדחוימ קוח:תעצה

 תוינאב ועסיש הלאל קר לוזב ץראל:ץוח יטרופפפ ונתני העצהה התוא פע
 םה ירה היסורל םתריזחבו ,יסור ףוחמ תוגילפמה תוינאבו תויסור תורבח לש |

 לכ ןתנת אל םיאצויה רתילו ,תורבחה ןתוא לש תוינאב כ'ג רוזחל םיביוחמ
 .החנה

 ןולוכגה ירעל םיכומסה םידוהיש ,אוה וז העצ המ "אצויה לעופהו,

 לוטלטה ןמ 'ורטפיש רבלבו ,םינכופ תרזעב לובגה תא רובעל םדקמב ורחבי

 תוכזל ירכר  ,יוביל ךרד ועסיש הלאו .,תואצוי  תויסורה תוינאה םשמש  ,יובילל

 ןקתל וצמאחי אל יארו ,וללהו ,תויסורה תוינאה ילעב יריב ולפי ,םילז םוטרופספב
 יטיחד וראמ ןכ לע יכ ,םידדונה םע רשפאה יפכ ביטהלו םהיתוינא יררס תא"

 : .םתל יכירצ אמלע אלוכו םה םירומג םיטסילופונומ
 כ

 תשעמ תמאב והז גוצנמרקמ גרבנדורפ ברהל עריאש רבדה

 ,ותמגוד
 ןיאש

 לכה לע בוכת היהו תופוצר םינש ו"ט ותנוהכב שמש הזה הדעה בר
 רוטנרבוגה ךלמנ םואתפו .וריעב ברל רחכנ בוש ,יאמ שרוחב ,וז הנשב םגו |

 רשא לע םינושארה  "ויתונוע, תא ול רכז .הז ברב ישפא-יא :רמאו יבטלופה
 טרירנק היה אל .תושדח תוריחב ודעונ ,והלספו ןםיינויצ פיפרגנוקב ' ףתתשה
 ,רבוטקוא שדוח דע,הכרא רוטנרבוגה תאמ הרעה ישאר ושקב ,הדעהל רחא
 ןיא אמש ,ובלב רוטנרבוגה | רמא  ,גרבנרירפל .ןוגה = םוקמ אלממ ואצמיש רע
 תלשו רמע---גרבגחורפ רמב רוחבלו בושל יצור גוצנמרק ינבו הלתמא אלא הז
 .םינש יתשל יבטלופה ךלפה תולוכגמ ותוא

== 

 םיסורה :םינוטלשה תא .ץלח ,םיורטש רקפוא ,  היקרוטב .הקירמא רוצ
 תרותב םישרופמ םיואל לע וללגב רובעל, דוע .וחרכוי אל םה :הרצמ
 . םידוהיל  תולבגהה

 ,אטשוקל הקירמאמ ועסמ ךרדב היסור תא רקבל םיורטש רקפוא הצר
 תאמ שקב ..היסורב הבישי .תוכז ול ןיאו אוה ידוהיו 'ה והרסי רסי לבא
 םוירטסינימה וז תוכו ול תתלו ןירה תרושמ םינפל ותא גהנתהל םינוטלשה
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 ,הסינכה תא ול ריתהו ותשקב תא :תוחדל ,ןכומכ , לוכי אל ץוזח ינינעל
 .ודוככב עגפ סיורטשל ןתינש רתיהה חסונש אלא

 -- היפורל אבה הנידמ וויא לש הטמולפיד וא הריצ םלועבש גהונב
 ןתנ ידוהיה םיורטש רקסואל לבא , דבכנ חרואלכ ול תנתנ רובכ לש הדועת
 וזכ הדועת ךטס לעו ,ץראל-ץוח ןב ידוהו רחוס לש -- הדועת םוירטסינימה
 . היסורב הבישיה ול הרתוה

 .תבשלו רבכהל רחבו והוליחנהש םיוחופ דובכ לע םיורטש לחמ
 ,היפורל רופל ילבמ אטשוקל רשי תכלל , ותיבב

 תמוד לא רחכנ טנמגרפ םוקמב :ותעייסו בוצמלוט וחצנ הסידואב

 ומרגש םה םמצע םירוהיהש אוה קיספ אלד אלקו .וניר רוחשה ןורבה חכלממה
 ידכ הרוחבה תיב לא ואב אל םיבר  םידוהיש ,רמולכ  ,םיביסרגורפה | תלפמב
 מרג רשי ןפואב -יכ ,ירמאד אכיאו ,יביסרגויפה טדודנקה דעב םתעד תא תווחל -

 ,רוחשה ןורכה רעב םתטד תא ווחש םידוהי ואצמנ יכ רמולכ ,ךכל םידוהיה

 .וירבחו בוצמלוט ינועב ןח אוצמל ידכ

 קר וכ ,רעשל רתוי בורקו  .*ירמאד אכוא,ב שממ שוש ,ןימאהל השק
 הלא ,הסירואב הרוחשה תינוריעה המודב םובשויה "םורוהטה םיסורה םידוהיה,,
 םיאצויה ויה םה קרש--.,רוחשה טרירנקה תוכזב יולגב ודרצש תונושמה תוירכה
 לעמ לועמל פהמע התיה אל םידוהיה םירחוכה לש לודגה בורה רוו ,ללכה ןמ
 וחצונ .הסידוא 'ילודג, םהב וזחאש "םיפיה. הלומעתה יעצמא תבסב קרו ,הז
 .םיביסוגורפה םעפה

 הצופנש העומשה יביסרגורפה טדידנקח תערל הברה המרג ןפוא לכב

 תבשל םידוהי הברה ורוחב ךןכיפל ,והנה ימשיטנא אוה םג יכ ,ותורא לע

 .ורבכ זכות ןיאש ,טטופור ליבשב הנכסב םמצע תא | דימעהלמ םתיבב

2% 
 .ץֶרָאְל-ץּוחְב

 םידוהיה תכותל הנושמ ןיגמ םג אצמנ תואלפה-ץרא הקיומאב
 , : . םידוהיה םעלו

 רחאב ןילקורבב שרוד ליחתה ומש ליסורו רטול .תדל םינהבה דחא
 ".תודהיהו םידוהיה דובבל תוביהלמ תושרד עובשב עובש ידמ תויסנכה יתבמ
 בושקמו ןיזאמ היהש --,םידוהי םג הז ללבבו -- ,בר להק אב היה ויתושררל
 + םודוהיה יניעב דושח  ןינעה היהו .ןהכה לש םימוחנה ירבדל תוממותשהב
 . םשל אלו ה ם של .תודהיה לש החבשב שורדל | ירצונ ןהכ אובי ךיאה
 כל תא מאל טאל ךושמל אלא ותנוכ ןיאו אוה  רינויסימ יאדו ,תורז תונוב
 . תירצונה הנומאה לא םידוהיה

 יכ ,ראבמ אוה ובש ,םידוהיה ינותעב יולג בתכמ םסרפו ןהכה בלעג
 ,ןויפימה ישעמל ץרמנ דגנתמ והגה אוה .תרחא תדל תיסמ תויהל ול הלילח
 תכוטל שרוד אוהש תושרדה לכו .לאה ןוצרל םה םידגנתמ ןכ לע יב
 ,תערל .חפונ שדקה-יבתכ תא תוקמע ךותט ודמלבש םושמ אלא ןניא םידוהיה
 + ווב םויח .תרות ול רשא ,םעה ותוא .אוה בגשנו לודג וב

 תבהלשב ליתפכ .הקובדו הרושק --- ןהכה .רמוא -- תושונאה תוקת
 ,ירברו יתרות, ,"םלוע יאבל רשפמ ינא וז הרושבו .ידוהיה םעה לש ולרוגב
 םרוחשל ,.םירצונה יניע תא חותפל ףאוש :ינא .  םירצונהל םללכב םינווכמ
 < ,ךכל ומרגש תועדה ןתוא ,םבבלב תושרושמה תומודקה תועדהמו םתועטמ
 ינב תא ופדר הז ללגבו ,'ה ירבד תא וניתובא תובאו וניתובא וניבה אלש
 תא תואר ילבמו שדוקה יבתב חור תא ןיבה ילכמו תעד ילבמ ,לארשי
 .םירצונל קדצהו םדאה תבהא ,רשויה תרות תא הרומ ינא, ."םהב ןופצה רואה
 איבנה ירבדל םיאתמ ןפואב ,םידוהיהל :םג ירבד תא תלוש ינא הרקמב קרו
 לא תוכרב : םידוהיה אנ ומחנתי "! םכיהלא רמאי ,ימע יסחנ ,ומחנ, : רמאל
 ,"הנטיוקת :םהל .חיטבהש ויתוחטבה לכו ,הוהמב םהילע .הנאבה

 יובעה בושיה רצונ אושל אל יכ ,המאל וירבד תא הזה ןהכה םייפמו
 'ריעל .היהת דוד"רועו ורובעי .םיטעם םימי= דוע וכ,  ,לאהשו-ץראב שדחה
 . ."לבתב השארה

 : ךמצע תא לאוש ךנהו ססהמ ךבל תאז לכבו .הרואכל ,םיפי םירמא
 ..1ונב םירבד ןיא םנמואה

/ 

 הילרטסואב תידוהי  הירומירט תודא לע  ליבגנז  ןיודע םלוח עודיכ

 בפ ו -- רקועל .סיכסש ילרטסואח :םוירטסינימה | שאר יכ-,הרכה ,הלפנ טעומ ןמז ינפלו
 / / ועצהה / ,



 , הילרטפואמ ןינעמ בתכמ הילגנא ינותעמ רחאב םיאצומ וןנא ושכע

 ,םידחא םיעטק וכותמ םיאיצומ נאש

 לש חטש לע תיברעמה הילרטסואב םודוהי ףלא תאמ תובשיתה,
 דוכ איש: ןיב ןתמוחאשמ לש ןינע הנורחאה תעב התיה המדא רטקה 0

 הילרטסואב םונינעה בצמ תא עדווש ימ ,לובגנז רמ ןיבו ילרטסואה םירטסינימה

 :לומ ינש לש חטש תספות הילרטסוא סנמא .וז העצהל ושארב עיני תוברעמה
 המ לבא ,ץראה רודכ לכמ ישלשה קלחה והוש ,םיעבורמ םירטמוליק יצחו םינוי
 תששמ .הדובעל תרשבומה המדאה תדמ הוה יקנעה חטשה ינפ-לע אוה הנטק
 רברמ אוה ץראה .תיצחמ תא םפותה ,יחרזמה לילגה ירה הנירמכש תולילנה
 הילרטסוא .ןיסלכואב בשוימ אוה יברעמ:ימוררה | לילגה בורו .םימ רפוחמ הוצ
 --םגו ,הגאר ,חלמ ,לוח ,העז ,שמש ,תאטח האלמ ץרא, םשב תארקנ תיחרומה

 ותדלומל ובוש רחאל יכ ,העש יפל קר תיטכה םירטפינימהי אישנ ."תולוח םינוע

 "וב ןודל .םירטסינימה ינפל רבדה תא .עוצי
 ב

 .ליגרה רברל היצולגב השענ תד תרמה אשל לארשי תונב יותפ

 תוידוהי תושפנ המכ הנשב הנש ירמ עלוב יוקרקל .ךומסה רזנמה
 ,לודגה ילקירלקה חכה ינפב רומעל לכויש םלועב חכ דוע ןיאו תורועצ

 תומלש תוחפשמ ייח ורערעש הז ןיממ םירקמ ינש ורק םינורחאה םימוב
 באה אצי .הירוה תיבמ החרב תילופנרט תורבע ּהרענ .ןופא םהילע וטימהז =.

% 

 ףתא  רימת לבא ,ץיבוטקל ,ןילרבל עסנ .תחרובה ותב תא שקבל ילוכשה ןקזה
 תכה האצי התע הזש ,ררבוה תרחא .וא וז ריעל ואוב ידמ יב ,רעומה תא

 ללמואה .לפנ .גרוכנטולרשל ןילרבמ וכררב .גוהנכ ,תרהא דיעל רועה התואמ =

 שקבל הנקזה םאה חאצי ,וילגר יתש ותרכנו עסמה תככרממ בל תרעפ כורמ

 ךומפה רזנמה תומוח ךותב התב העלכנ רבכ יכ ,הל ערונו תדבואה תבה תא

 ופה לא םאה התנפ וא ,חתופ ןיאו---רזנמה תותלד לע הקפדו האב .,יוקרקל

 תא וחרו ,הדובע ושכע תואלמ הידיקפ ירי יכ ,הרמא היצולופה ךא ,היציל
 .ועדונ אל היתובקעו---יוקרקמ  הרענח .המלענ םיתניבו םירחא םימיל  רברה

 ,הירוה תובל רוזחל הילעש ןידהדתיב קספ תרחא תידוהי הרענל עגונב
 הלהקה אישנ ןגס שרד הז קספ רוסו לע .תורגב תונשל העְיִגה םרט רועש ינפמ

 ,בונצוזב טפשמה-תוב לש קספה תא םיוקי יכ ילילגה ד'הוב תאמ יוקרקב
 טפשמה:תיבל תודועתה תא, ריזחהו השיררה תא אלמל .ןאמ ילילגה .ר"היב ךא

 ישארל .רבדה עדוג \ םיתניב  ,בונצוזב =
 .רחא רזנמל =

 הרענה תא תולשל ורהמ םה) רזגמה

 תורמהה תוברתה ידיל םרוג ,וילע תככוס היצילופהש ,הזה תושפנה-רוצ

 הנווחאה | םתמישרב ומשר ,לשמל  ,יוקרק ינבר .ליהבמ  |פואב הוצולגב
 סקנפב ןמשרנ אל תורמה המכו .-ה א שרוח ךשמב תוומה םיעברא

 ---!(םינברה

 דנוא עיפארגאמעד ריפ טפירשטייצ, ןותעהב םסרפ ןמרפוו 'דור ר"דה

 לש שדחה ורפסמ םיחוקלה--ךאמ .םיביצעמ םירפסמ "ןעדוי רער .קיטסיטאטס
 םידוהיה ברקב תערל דובא ירקמ תוברתה ד"ע--ריאמ ןופ  עודיה ןוקיטסיטימסה
 1מ ..ןידבו גרבמטריוו ,ןראייב  ,היסורפב םידוהיל םיעגונ .םירפסמה  .הינמרנב
 רובא ירקמ ויה םידוחי דחא  ןוילמל םחיב יב  םיאור ונא וללה םירפסמה
 :(הנשו הנש לבל .עצוממ 'ופסמב) תערל

 1901--1907 תונשב /0891--1891 תונשב . 1845 --55 תונשב

 204 241 46 היסורפב

 23 29 106 ןואייבב
 215 208 66 .נרכמטריווב

 |00 9 %8 ןירבב
 ,תונוש תובס י"ע הזה ביצעמה ןויזחה תא ראבל לדתשמ ןמרסוו רמ

 הדרח ררועל םילולע ולא םירפסמ יכ ,אנקסמ ידיל אב אוה םג ףוס ףוס םלואו
 .דיתעבו הוהב לארשי םע לש ותוחתפתה ךלהמל. םיגאודה לכ לבב =

1% 

 ₪ כ

% 0 

% 

 588, 'מטסעקש13 0. 10 88939 ד

 .תויתּורפַח תועידי

 (תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס)

 ,הרות לש איסכא .ןאמפיש סחנפ
 ,ע"רת--אריל  .תובישיה דע

 םירמאמ .ץבק

 י"ע רואל .אצוי  ,םירוהלו םירומל יגוגרפ ןותע ,ךונח ה
 ,הינש תרכוח .בורוט ,נ ר"ד י"ע ךרענ ,י"אב םירומה תדונא
 ,ע"רתה ,זומת---ןויס

 .לארשי ינינע לכלו עדמלו הרותל ישדח ןותע .הפצמה
 יקסלאקסיא בקעיו ןאיעבמ ץיוועלעדוי ןהכה א"א םינברה י'ע ל"וי
 .ע"רת ,קראידוינ .בא ,זומת ,ןויס ..קראידוינמ

-- 
. 

 י"ז ,אבא בר .קעהטאילביב:טלעוו עסיורנ םנימיש
 .אשראוו ,אקטארק .ב ךרוד טרירטסוליא ,יכנא

 דזה. ,,[וה גוג 5, המתה. 138261011 אהה קמ
 תחאה הא 5671 (אעץ"רת עסקפ5 חסק5 קסה8תהות 1. ג.

 0166008. המ

 16 810 תואדת 6 ןומע ]806 7ה]6תפ) 000000 0

 םהע-10-0ונ6- 0.

 יי יל = בלא. 62-24

 ,םופדה תואינש ינוקת
 <> תונוילג) ג"י קרפ "ברעמב = תיערמה | תורפסה,  ירמאמב
 2 :הלאה תואינשה ןקתל שי 6

 ירוקמ לארשי ןינק :9< הרוש ב"ע 8 רצ 85 ןוילגב
 הרוש (המבצה םוקמב) ה"בא צה :98 הרוש .(הרוקמ םוקמב)
 :(הטמלמ) 3 הרוש א'ע 9 רצ .(ןעסירג םוקמכ) ןמסי רג :6
 .  םוקמב) םש :(הטמלמ) 4 הרוש .(םתרכ םוקמב) ונחרכ לעו
 םוק מב) 81 :הנורחאה .ינפלש הרושב רומע 10 רצ .(םהש
 2 : יי(

 | םוקמכ) ענמ -אל הז :88 הרוש א'ע 8 רצ 86  ןוילגב
 | ףמ :19 הרוש ,(הרי .םוקמב) דרי :15 הרוש בייע ן(ענמ הז
 ! ב'ע .פ רצ (םימרוג םוקמב) תמ רוג 8: ש הרוש ,(ףא םוקמב)
 איע 10 דצ ;(ירכע םויק םוקמב) ירבעה םעה :54 הרוש
 איב נה תא :11 הרוש ,(םוצע םוקמב) בוצע :%5 הרוש
 ,(אוה תא םוקמב)

 , רלפנרב .ש

 ינרבדלונ .ל ,י איצמה | = ,םונאיורד ,א ךרעה
 / ךמתהצ6המ ₪. ת. /0ת5 זמ. 62805 ה. [. 08

 / \ןכה פצסגמ> זסווק5 הקמההתהסק08 סינדי

 | תהא 88388 לאקקתההה ,]8

 ודה הידד דת יש מ ושל הדל



 הרגאה הפש
 ,םישרדמבו .דומלתבש תודגאה רחבמ

 . קילאיב 3. ,חו יקצינבר ,ח ,י י"ע תושרופמו םינינעה ופ
 ה ה ה %

 :יששח קלחה לש םינינעה ןכות

 םיקרב (ד .ץראח (ג .תורואמהו םימשה (ב ,םלועה (א : ואולמו םלוע :א 0
 בהו (ז .תוההנו םימי (ו .חור .שא (ה ,תועוזו תשק ,םימשגו םיננע יס
 םיצרש (אי .תופוע (י :תוירב יניס (ט  ,תונליאו םיבשע (ח * .תובוט :םָ)

 קרפ .םדא ינב (די .םיכרד ירבוע תוחיש (גי  ,תויחו תומהב (בי",םוש

 תויחאו םיפשכ .ד .םיקיזמ (ג ו (ב ילומ (א .תואופרו שוחנ ינוע \

 :'ג קרפ .ערה ןיע (ז ,םינססו ירומא יכרד (ו .תואופרו םישחל (ה סו

 םמצעל יתורפס ךרע םהל שיש) םילשמ (א ,םיאטכמו םימגתפ "מומש
 ילשמ , תויזעול תונושלבו לי ש ילשמ) םימכח ןושלכ םיאורקה

 תונפ לכמ םיטקולמ ,רפסמ ה בכ ,םיאטבמו םימגתפ ב  ,("פוַפווא
 קרפ .(ב"א י"פע םירודפ 0 ןמ םגו הדגאה .ןמ םישררמהו םירומלתה

 תוטמשה :'ה קרפ .םינוש םינינע (ב .ןינמבש םירבד (א | ,תובווקתה
 ' .םיקלחה תשש לכל םיאו;מו

 ,תומוקמ יארמ םע = ,האולמו תטרופמ ,הלודג ה מי שר ההפסנ' רפסה
 תששב אוהש םוקמ הויאב רובֶרה םהילע אבש םצעה תומשו םינונעַה

 .הדגאה רפס יקלח

 ,'ק 16 חולשמה ,'ק 15 'ר 1--יששה קלחה

 7 ?5 ינש רפס .ר + ןושאר רפס ןושאר ךרכ .ריחמ
 יק 88 נ'גב 5 95 הולשמה לבור 1

 'ִך 1,656  (רחיב | יעיברו :ישילש .רפס) ינש .ךרכ ריחמ

 יק 85 נ"נב .ק 1% הולשמה
 (1,15 ישש רפס 'ר 1.25 ישימח רפס) ישילש ךרכ החמש 5

 ,ק 51 נ"נב .ק 84 חהולשמה

 ,פאק 56 ךרכ לכל הכירב .ריחמ =
 הפידיאב "הירומע 0 לצא ,הישארה הרו

 דן המיסה 10 קו", 006008 | ץסצ]8 5 11018 ₪
 :הסירואב ,יקצינטלב םיחאה לצא גישהל םגו

 ךוחטהטז. \1העההע' ככ. הסיוט"
00 . 87 0000686888 076008 

 : םעלו םירוענח ינבל 'הירומ. הקיתוילבו
 .עובש לכב רפס רואל אצוי

 : םימתוחה לבל וחלשנו רואל ואצי :
 םכילע-םולש -- (םירופס ינש) םירליה ירופסמ (דכ

 ,םכולע-םולשוה א, (םירופס ינש) םע ירופסמ (הכ |

 פאק %5 םימתוח יתקבל ,ןורחאה רפסה ריחמ

 פאק 15 ןורחאה דבל רפס לכ ריחמ ל 3 םירפס 25. הצובקה לב ריחו
 .חלשמה אלב

 הפי הכירכב ,הב--א"ב , ב--זט ,ו"ט--א"י ,י--ו ,ה---א םירפס השמח לב רז
 | .חונשמה םע ךרב לכ ו

 .תולשמה םע :ק.20 םירפס השמח לש  הכירב ליבשב תואלבש רמ %
 4 / - . הנמזב םפרפנ הינש הצובק רבד לע 4
 ןומתהצ6הססצמס 10001" [ - ץטווהש 0

8 .00008 

₪ 
 ת-קאה 3608-05-05 00 7

 תמהקצהה'מ, 00080028 075 054 תתוסתומאפ ל
 צא 3868611 3168607. 1[ ה
 006180 הס א ג 1009
 רוה כ 67 0 וס

0 
 0 6 ה ו 0

 ,'ק 88 "נב

 .הנליווב .אצוי / ו תיעיבר .הנש

 לש .הקותואילביב,, לודג ןוחרי תפסותב ינויצמרזפניאו ונידמ ,ותורפס ומוי ןותע
 + "ןמזה דה

 :חולשמה םע,המיתהה
 :("ןמזה רה, לש הקיתואילביבה, ילב) רבלב "ןמזה דה, ןותעה לע

 תולשמב) .ל"זחב ; לבור 10--(עובשב פ"ג) ל"וחכ ; לבור 8--היפורב : הנשל
 , לבור 13--(ימוי

 : "ןמוה דחה לש הקיתואילביב,ה םע דחיב "ןמזה דחו ןותעה לע
 ליוחב ; לבור 12.60 --- (עובשב פ"ג) ל"וחב ; לכור 10 -- הופורב : הנשל

 . לבור 15,60--(יטוי חולשמב)
 ,הנש .יצחל .םיריחמה הז ךרע יפלו

 יאנה

 לחא שטרחלו .הנש :.עפרל

 "'ם שה ךורע. רפס -- "ןמזה דה, .ימתוהל םרפ
 תורפסל הבר . הידיפולקיצניאו < תוכיאה ברו תימכה בר .ןוקיסקיל
 ---לופכררצ 3.600--תינוילג 450 ךרעב ליבמ .שרדמהו דומלתה
 .טוהַָאק הרנסכלא)הרוהי ךונח יבר תאמ ,דומע 0

 םירואיכ םג אוה ללוכ ,לודג םילמ רצוא והויר
 ם ייק ניע"ת ד יב ע ,.הלודג

 דבלט "םלשה ךורע , רפס
 הדובע .םישרדמו דומלתב ל"וח ירמאמ הברהל
 (םינש שהו םירשכ ךשמ "םלשה ףורע,ה לש ורודפב טוהאק ברה דבע
 םימכחהו ,לודג ותעשב הכו הז יוואידגארג  ןוקיסקיל ,תו פוצ ר
 המלש 'ר ,ץנוצ ל"טיר ,רגיי ג םהרבא 'ר ,ליק נ א ר 5 הירכו 'ר םיקהבומה
 םירופיפורפח - םננשלבהו 1 וקםנילומ ם פ'ר ,ובברה א'אר ,ריבוב

 דֶועהו "םלשה ךורע , רפס לש וחבשב ראמ לנילפה ובו שם דלה ריקי
 ותורפסב ןיידע אב אֶל הזה  רפסכ יבו אתירואל רקי רצוא אוה יב ,  וילע
 . תילארשיה

 ,ל"ז טוהאק ברה לש "םלשה ורע, = רפס

 ,כ"ור 45--40 ךדעב היפורב וריחס .הלע
 וריחמ .הלע :ןכ לע , שמס תואיצמה רקו .אוהו ולוכ רכמג  הנדיאהו

 ב"ור 70--60 ךסל ושכע

 םופרפל

 הנושארה ותאיצי תעשב

 וותופוסוה לכ םע "םלשה .ךורע, רפסה תא הסיפדמ "ןסזה דה, .תאצוה

 תבושמ ריינ לעו  ןיוצס - רודיהב  ,ראופמו לודג .\ טאמרופב תוטטשה םוש ילב
 עבההמ ,לחתה הנש "עבר .לב .דחא ףרכ , םילודג םיכרכ רשע םינשב דאמל
 ,1918 תנש טראם--ראוונאי, עבדקב רמוו 1910 תנש "יִנַוו---לירפא ,

 ו/אצי רככ "םלשה .ךוהע,ה לש .ןושרה ךרכה

 קב "ןמוה רה, וע רואל .םיאצוי .םיכרכ ינש דועו

 , רבאקידו רבאיטניס :םישרחה ףיסב ,1910 תנש

 תחל חלש

 ליכמ ,"ןמזה דה, תאצוה ,"םלשה ךוהע

 268--הטראויק לש לודג

 , לש דדוב ךרכ לכ

 טאמרופב תו 36 ןמ תוחפ אל

 : + רוטע .576==דצ

 ! "ןמוה דה , יסתיחל רדוב ךרכ לב לש חולשמה םע ריחמה
 ,לבור 1.50 קר הינירמ ראשב :(לבור 1.50 קר היסור .תנידמב

 !םרה,א ה

 סמ ה-7 א[ ג". ה פנזא

 1וטספ-ם\פגז ג א". ףחו]הה (1טפ8]8מ6 .

- = = => = = => => => => = = => = => = = = = = 

 ירבת ו לכ רתא ה פומ .הנשב הרט "ילנה

 .תמיקה ןרקה .תבוטל לבור השלש

 דומה = ידיה

 ,חבדלזנ
 א .אצ--ה--במב--בצש בכשבב

 !הנשה שארל יתכרב,
 :'עיבא, יתברב  ,הריתעה .הנשל,
 :עיפוי .לאוגה ,הדוהו .םיקי הב,
 == םייחר רפסב ,ונמע .בתכי .הב,
 =[ םילשורוג .ןויצב | ,יניתובא :ץראב,

 המוצע

/ 

 ו. היפלרליפ
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 'דנאל ןוא קלֶאפ /
 :ענ:שיפאואליפ .רעד .עטעמריויעג -- רעביבלעםאז
 םזינויצ .ןיפ .קיטירק רעד .ןוא נכורעלקפיוא רעבילטפאשלעו

 9 ראי ןזפ ה ןיז ךעטויה ב / וא

 .טילָאש ₪ ש מ :ראטקאדער |
= = ₪ ₪ = = =- | 

 טלאהנוא ןער:עגלאפ ןיטימ .ךוב עטשרע .פאד ןענעישרע .ןיא סע |

| / | 
 | טיל א שיום ,תוריזס ץש יד (1

 ,םיובנירבפי
 | מ ד לעם ער

 | .,אירול ףפ

 ,םיובנרי :
 | :תובש תם הל ל ב

 .רידא"]

 ןי רד

 :דיחי רעשירוי רעד :ןוא !םןינווצ
 ןוצ .טייקשורוי
 05 . םליק-םע :ןוא .ול"יכ

 ראוורע :ןיא (9

 פאק ₪ זוורפ

 : ןערנקוו ךיז 1

 ןוסוודס ה כס ם הוו ,,[ 30 תה" םוותפומ 0 =
 ה תה א שגתמהד א .

2 0 

 .שדח דומל רפס

 ףלֶאְמה
 הלקו תירטנצנוק הטשפב .,םיירבעה .םירוטלה רתי .םע .דחי .ע"פש דומל רפס
 םגיאש הלאל דוחיב .םייללכה םידומלב םיקסועה םודימלתל , םיֶרויצ םע
 עשעשמו .ןינעמ > חנו לק אוה .ךוסלה רטח תא םמצעב םונונמ
 םורושה! םירופסה ..םוי לכב רועשה תא ןנשל ולכוי לקנכש הזכ ןפואב .רדופמו

 לכ תא םהילע בבחל םינווכטו םידליה חוו פל םה  ,ונירוושמ .יבושמ
 תינשה הקלחמה .'פאק 4/) יארה הקלחטה ריחמ . םייטואלה ונינינק
 לצא ישארה .רכממה .םורפסה רחסס יהב לכב  רכמהל אצמנ ,פ'אק 01

 ..קנופ ביל .היבוט

 טהנוטה1 ר/התהבמוומ 116380 <2עהאה) [זהמזזה.

 שניידיר ל( האס

 . סרועש

 בח

 ןיי .תר תעשב לאפר [ם ןיי תיתשל
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 צנצ :הפי םמחמ הקשמ ,ויחוחכ .תא םראל .ריזחמו
 ,הה םיכב לוהמ לאפר ןס ןיי לש הנטק

 תנ 1 .תחדקהו הביקה יאולחת ןוזמה .ליכיעל ליעומ ,וממחמ ,ףוגה תא .אירבמ הזן

 ה לש הנושארה ארורהמה יכ ,הזב העידומ "המידק, תאצוה
 ארורהמה סופדה ןמ אצה םידחא םימי דועבו הלכ הרכמנ

 תיסורב "המידק חול

 .,א'ערת תנשל
 הנכה תה

 .ישומשה רמוחה 1
 .(תיאלבמ םירשעו תחא) הקיטפיטטסל הקלחמ ]1[
 ,תינויצו תידיהי היגולונורכ 1

 ,םייללכ םידוהי םידסומ (א :םידסומ .ז\
 ,זנכשא ,היסורכ םידוהי םודסומ (ב

 ,תירבה .תוצראו
 | :אניתשלפו תונויצ ₪

 0 ,םיסרגנוקה (א

 ,(םידסומ 96 רואה םינויצה םירסומה (ב
 יראה תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה ג
 ויווצה םיקנבה \תוינמ | יריחמ  םע תואלבט (ר

 ..םהישולתו
 ; " .תויצריריפהו תוצראה ידעו ,פ'העוה תוסירדא ה
 [ - .ץראה רודכ לכב םיינויצה םינותעה 0

 ב 20)  םימסרופמה םיימואלה םינקפעה .תודלות .ץו
 0 .(תונומח שמחו תויפרג

 ןמסרופמ רתויה תיפוהו תידוהי ,תירבעב ןויצ יריש ו[
 .תועדומ .ריזז]

 יותונ ונא ובא 55 לע ,'ק 5 חלשמה ילב רלפמסקאה .ריחמ
 ;-ךלואו .זכא האמ לע ,15 %/,- כא 60 לע ,109% לש  החנה

 .חולש מה תואצוה ילב 909
 "  ,תונמזהב ז הר ז ה ל תשקבמ "המידק, : תאצוה

 א ךליאו םירלפמסקא הרשעמ ;םינמוזמב .קר. תולכקתמ תונמוה
 ;הטורראה פ"ע חלשל ךירצ ףסכו 1 תונמזה ."עמהאנבאנ,ב םג םיחלוש

 ב. ו 0 חה
 :"המידק, האצוה תסיררא

 ה 1 ב רזה", המה, 00 5

 הילננא

[ 0 . 



 תועובר הנש

 ועובש
 לכב אצוי

5 8 
 :ןכתה

->-*4-- 

| 
 .ישימח םוי

 ,""ע  חומבדטלקמ שוכרל | תפאוש  תונויצה % ירב
 ")7 לארשי ץראב לארשי  םעל  יולג"טפשמ

 :,(0יזכ- תמלגולפ)

 7 :.הפצמה לע: 4

 ,  :ו..תודהיה .ירמוש (א

 ."טדאטשדלופואיל,ב תוריחבה (ב

 ,בוד ,א .ןויצ יבבוח . דעו לש יתנשה ביצקתה ₪

 : ל : , ,חלותמ ₪

 .יקסנאילימס השמ - ,6ופפ) השדחה הרומה %

 .היבופ וב : . ףס) תלוגלוגהו עזגה 5

 ,שיגעה מ ,(6) .היצילגמ םיבתכמ \ 6

 ..תותיצב ל

 ,היפורב ₪ -

 . .ץראל ץוחב 9

 ,תיביטרפואוקה ןרקה רבד לע | :הפסוה 0

 ' שק 86 שרחלו ,לכוו 1 הנש עברל ,לבור 9 הנש ,יצחל  ,לבור 4 'הגשל :היפוג "םלועהש רפה 000
/ 
 ,ךלוד 8 /. הפירימאב ,גניליש 0 הילגנאב , קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראננוא-הירטסואב : ל'חג : 5

 .הנש עפרלו יצחל הז ןובשחכו ,קנרפ 1% תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראג 0
 2 30 הסורדאה יוגש ךעב | 6

| 
 'פוק 40 םידומקה ראש לעו .'פוק 80 ןושארה דימעה לע --'.םיתעברא תקליחמ טימפ הרוש לכ דעב : תוערומ היפ ו

 ל
 0 :הסירדאה

 2 0 אה ו 0 % / ה 118011 למ

 פאק 10 לג לכ לחמ = ה



 רו רדוה ראש וש))

 ועובשה חלשמו ישילשה
 :ןללהו .רבוטקואל .ןושארב רמגנ םתמיתח ןמז
 אבי לבל םתמיתח תא םדקהב שדחל םישקבתמ
 .םהל ןועובשה חלשמב קספה

 "רשא הלא לכל קספנ ן

 ןמזה דה תיעיבר הגש ,חנליווב אצוי
 לש הקיתואילביב, לודג ןוחרי .תפסותב ינויצמרופניאו ינודמ ,יתורפס ימוי .ןותע

 . "ןמזה דה

 :חולשמה םע המיתחה יאנת -
 !("ןמזה דה, לש .הקיתואילביבה, ילב) רבלב "ןמזה דה, ןותעה .לע

 תולשמב) ל"וחב ; לבור 10--(עובשב .פ'ג) ל"וחב | לבור 8--היפורב ': הנשל
 + לבור .19--(ימוי
 : "ןמוה דה לש הקיתואילביב,ה םע דחיב "ןמזה דה; ןותעה לע

 ל"וחב ; לבור 12.60 -- (עובשב פ"ג) ל"וחב ; לבור 10 -- היפורב : הנשל
 + לבור .15.60--(ימוי חולשמב) 0

 רחא שרחלו הנש עברל ,הנש יצחל םיריחמה הז ךרע יפלו

 "פ לש ה ךורע, רפס - "ןמזה דה, ימתוחל םרפ

 תורפסל הבר היריפולקוצניאו תוכיאה ברו תומכה בר .ןוקיסקיל
 ---לופכדדצ 8,600---תונוילג 480 ךרעב .ליכמ .שרדמהו דומלתה
 ,םוהָאק (ררנפכלא)הדוהי ךונח יבר תאמ ,דומע 0

 םירואיב .םג אוה ללוכ ,לודג  םילמ רצוא ותויה דבלמ "םלשה ךורע | רפס
 םיקנע תרוב ע ,הלודג הדובע .םישרדמו דומלתב 'ל"וח ילמאמ .הבההל
 םינש שמחו םירשע ךשמ "םלשה ףורע,ה לש ורודסב טוהאק םרה בע
 םימכחהו ,לודג םוסרפל .ותעשב הכז הו יוואידגארג  ןוקיסקיל תר פוצ ר

 המלש 'ר ,ץ ג ו צ ל"טיר ,ר גי יג םהרבא 'ר ,ל י ק ג א ר פ הירכז 'ר םיקהבומה =
 םירופיפורפח םינשלכהו ןיקסנילומפ פ'ר ,יבכרה א"אר ,ריבוב
 דועהו "םלשה ךורע, רפס לש וחבשב :.דאמ וגילפה כו שמי לי דו רי לים
 תורפסב יידע אב \אל הזה  רפסכ יבו  אתירואל רקי  רצוא אוה יכ |, ןולע
 .תילארשיה

 הנושארה ותאיצי תעשב ,ל"ו טוהאק ברה לש "םלשה ףורק, רפס
 0 "ור 45--40 ךדעב היפורב וריחט הלע

 וריחמ .הלע "ןכ לע ,שממ תואוצמה רקו אוהו ולוכ רכמג  .הנדיאהו
 יכ"ור 70-60. ךסל ושבע

 ויתופוסוה לכ םע "םלשה ךורע, רפפה תא הפיפדמ "ןמזה דה, תאצוה
 חכושמ .רוינ לעו :ןיוצמ  רודיהב  ,ראופמו לודג .טאטרופב תוטמשה םוש ילב
 עברהמ לחתה הנש עבר לכ רחא ףרכ , םולודג םיכרכ .רשע םינשב ראמל

 , 1913. תנשי טראמ--ראוונאי, עברהב רמגו 1910: תנש "ינוי- -לירפא

 ,וימותחל חלשנו .אצי רבכ "םלשה ךורע,ה לש ןושרה .ךרכהי

 ךשמב ""ןמזה דה,: י"ע  רואל םיאצוי - םיכרכ  ינש = דועו

 , רבאקידו .רבאיטניס :םישדחה ףיפב 1910,  .תנש

 לוכמ .,'ןמוה דה, תאצוה ,"םלשה ךורע, לש דד ב ךר כ לכ

 988--הטראווק לש לּודכ טאטרופב תונוילג 36 ןמ תוחפ .אל\

 . דומע 576==דצ

 : "ןמזה דה , ימתוחל דדוב ךרב לכ לש קולשמה םע ריתמה
 לבור 1,80. קר :תונירמ ראשב ;לבור 1,50 קר :היסור .תנידמב

 . + ם:ר דא ה
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 דנאל ןוא קלֶאפ, " .
 :עג:שיפאואליפ .רער .עטעמריוועג .לעיצעפס  רעכיבלעמאו
 םזינויצ .ןופ. קיטירק רעד, ןוא גנורעלקפיוא רעכילטפאשלעו

 <,טראוו .ןופ :ןיז .ןעטיירב ןיא

 .טילאש השמ :ראטקארער
= >>> >->- 

 : טלאהניא ןערנעגלאפ ן'טימ ךוב עטשרע פאר ןענעישרע ווא סע

 + טי ל א ש מ .תוריתס עשידוי יד ןופ גנוגיטבערעב יד (1
 .םיובנירג . גנוגעוועב עשיטסינויצ יד = (9
 .ןוימ דד ל עב  ,עעריא .עלאנאיצאנ יד .ןוא םזינויצ רעד 8

- 

 ,אירול ףפוי .וד . םוינויצ ןיא  עעריאיהכולמ יד (6
 ,םיובנריב ןתנ ,רדי .קלאפ סאד ןוא דיחי רעד (5
 / .תוב שח ם-לע ב  .דיחי רעשירוי רעד .ןוא :םזינויצ רעד (6
 | .הידא-ןב ,םוטנעדוי ןוא ,טיוקשידוי (7
 | 0 ,םילאש :ם + םלועימע ןוא .ול"יב 8
 .קילערהא ג ,ש .'גנוטראוורע ןיא (9
 ,רעביב .ש .לעדנערעק עטויוראפ סאד (10

 ,'פאק 60 זיירפ

 7 : ןעדנעוו .ךוז ןעגנולעטשעב טימ
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 ְ ,םיאפורה תצעב ועמש

 / = ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשה םיאפורה

 ' הש- "לזרב,, -ש%-
 םימפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב לזרבה דופי תא  ליכמ
 . וג שי ילזרב, ןייבש לורבה רופיו ..םיאפורה לש םילועמ רתויה
 .היתשל הפי אותו ,ףונה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 \ ותונייה ראש ךלכמ רתויב לוו .רתויב  לועומו םינטקלו  םילורגל

 .יהסירואו .יושרו "5מ"רכ) תרבח לצא הריבמה



 .תיעיבר הנש

 2 .איערת ,ירשת 'ו ,הנליו ===< .

 /]1.א ב , 9-66 0 16

 ...תובפיפ ירא(

 תוצראב הבושח רתויהו הרישע רתויה תילארשיה הלהקה
 תדמוע --- "המוצע הנכס,ב ושכע תאצמנ ,ןילרב תלהק  ,ברעמה <

 לכב הדעה ילודג םיצמאתמ ןבומכו . םינויצה י"ע "שבכהל, איה
 הלודגה הנכפה תא םתלהק ינב לכ לעמו םהילעמ קיחרהל םחב

 . תאוה <
 םיסנרפ םירחבג  ,ףרוחה תישארב ,םינש שלשל .תחא

 ;תוריחב הנייהת ,גחה ימי ירחא ףכית ,וז הנשב םג ,ןילרבב <
 םילרבילה = ,תורשפ | תושעל+ םינהונ | ויה תונורחאה  םינשפ = =

 קלח תוסנרפה תא" םיקלוחו םהיניב םירשפמ ויה םיביטברסנוקהו
 ,תומדוקה תוריחבבש ינפמ ,רשפל רשפא יא םעפה לבא ,קלחכ

 ומירעו <: םורע = יכ = םילרבילה .וחכונ ,םינש שלש | ינפל = ויהש =
 ."קלח  םילרבילה תא איצוה,ל םה םירשכומו- םיביטברסנוקה
 ורחאתנ הנהו :.ועירכי = םירחובה אלא -,הרשפ דוע ןיא ןכבו =

 + םיליקמה ולא -- םיביטברסנוק) םיסכודותרואה םע .םיביטברסנוקה

 םנ. םירימחמה -- םיסכודותרוא * ;םירחאל | םירימחמו | םמצעל = =
 םלכ ויהו םינויצה םג ופתתשנ םמעו (םירחאל םגו ל

 תוחכה תא םילרבילה תוארבו .םילרבילב םחלהל תחא הרוגאל = <
 םידחופמכ םהינפ תא  ירימעיו םדגנל םירמוע הלאה םידחואמה

 םינויצ, :רמאל הלהקה ידיחי לכ לא םיליהבמ םיזורכ וחלשיו = =

 ' ןילרפ" ,ךילע]
 לומתמ םה םיעורי רבכ אלה םיביטברסניקהו םיסכודותרואה :
 לע דחפו 'המיא וללה תימשה תאירקב ליטהל ןיאו םושלש 1

 םלועמ ,ואב בורקמ םה םישדח וללה ,םינויצה לבא .םירחובה <>

 העמש אל ןיידעש  ,תונושמ תועיבת םהל שיו ואב ירמגל רחא
 רחובה תא דיחפהל רשפאו רשפא הז םש תאירקבו ,ןזוא .ןתוא
 .ובלב ךרומ איבהלו

 תוילאידיאה ןמ הברה, יכ ,זורבה ילעב םה  םירומ םנמא

 תוארל םיצור םניא  ,םינויצה ,םה לבא .,, לבא ."תונויצב שי
 תא הנכסב רימעהל, םה םילולעו .רבלב תיתר הריגא קח תודהיב
 ,וזכ המרגורפמ רוחא תגסל םיכירצ ונא, . , , "תויחרזאה וניתויכז
 םיצורו וננה וגחנא , םימשיטנאה ונידגנמ ידיב ברח תתל הלוכיש

 !הרצקב ."םיזנכשא | םידוהי ראשהל ּונָא <
 ,"םילרביל,ה לש םוורכבש .וז הרותס כ השק הרואכל י
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 ..םלואו ,'דאמ איה הנכוסמש אלא ,תונויצב שי תוילאידיא הברהש
 .םוקמה יאנת  תעידי ירי לע רתפת וו המותפ הדיח

 .רשא םישנא םידמוע ןילרבב תילרבילה התכה שארב
 ."ביוא,הו ושעי המ לבא .ירמגל םהל .הרז תילארשיה תוימואלה
 ידימלת ברקב טרפבו ,םיריעצ המכ +שממ םהיתב ךותמ םהל םק
 -ושענו "ורקפתנ, ,םירומג םיללובתמ ינב ,;םינוילעה שרדמה-יתב
 "וז אלו ,והק א ל םינבה ינשו  ,רסוב םילכוא תובאה .םיימואל
 תפקשה יפל ,םיאצויו םהיתובאב םימחלנ םינבה יכ אלא ,רבלב
 "  םג םישענ םה רמולכ ,ירמגל "הער תוברה,ל ,תובאה םתוא
 \ = ;יאנת ילב תונויצב תודוהל :,תובאה תכובמ איה הלודגו ,םינויצ
 .!תואיצמב ורפכ םהימי לכ ירהש ,םהל רשפא יא ,"לבא, ילב
 תונויצב םחכ לכבו יולגב .םחלהלו = ,ירבעה םעה לש תימואלה
 ןכלו  .ותיב ךותב תוברה םראל השק  יכ  ,םילוכי .םנוא כ"ג
 = תוגויצה לא םינופ םה ,וישאר ינשב 7 תא זוחאל *וליבשה,
 ' םירפפמו םהינפ םיכפוה םה ןכ  ירחאו ,תיסומינ היוחתשהב
 .הדימעמש | ינפמ ,תורהיה תפירה תמרוג תונויצה יכ .םהירחובל
 -.ןיא .תיתדה חורהיהלו ,דבלב תוימואלה לע .תודהיה לכ תא איה
 : ,םוקמ דוע הריאשמ איה

 םהיפש המ םהינואל וללה םינמלטנ'גה  םיעימשמ םניאו
 = רשפא ,הלאכ תונעט םיסכודותרואה ונעטי רשא שי םא ,רבוד
 ' יפ לע ,תוגעטה ףוג לע בישהל שיש ם'עא םחורל ןיבהל
 < הרותה לכ תא תושעלו רומשל ידוהיה בייח םיסכודותרואה תפקשה
 = יפל .םינורחאבש םינורחאה םיגהנמה תא םגו הרופמהו הבותכה
 + תדה יקוח תרימש אלא תרחא הרימש םוש תורהיהל ןיא םתעד
 :םה ירה ,תרה ינהנמב םילולומ םינויצ .םיאור .םהשכ ךכיפל
 + םיעוט ןבומכ ,םהיניע דגנל תודהיה םויק ןיא ולאכ םהל םימדנ
 <. ךיתמ פ"הכל תעבונ םתועט לבא ,וז םתפקשהב םיסכודותרואה םה
 .התוא איה המ םלואו .הטיוסמ םלוע-תפקשהו העובק הטיש
 : .אלה %העימטה ירוכג םיררח ,לוכיבכ ,המויקל רשא ,תודהיה
 . רפומ :םהיפ לע תוריגשה תוצילטה תא עדנו םתרות ונעמש
 ללומ ,'וכו 'וכו ,"הרוהמ, םדא-תבהא ,הריתבש רואמה ,תודהיה

 םראה-תבהא תא הרקע ,תודהיה רסומב הטעבו תונויצה האב
 %הרותבש רואמה תא תובכל הרמא וא תובבלה ךותמ "הרוהטה,

 " םירחובל זורכ איצוה "דחואמה | תוריחבה דעו, םג הגה
 םילרבילה תודהיל ושעש "םיקווחה, תא רחא דחא הנומ אוהובו
 (יול .ב) םיסנרפה רחא ,לשמל = ,הלהקה שארב ושכע םידמועה
 ןושארה םוי .תא ימשר ה עובקל םינש המכ :הז שרורו מוש



 (רגיג גיבדול רספורפה) והנשמ . תבשה םוי םוקמב החונמ םויל
 ,לארשי ידלי תא חירכי יכ הלכשהה. ןוירטסינימ תאמ  שרוד
 בור ,  םיתדה | םירצונה יגהב ףתתשהל | ,ם"היתב ידימלת
 הפשב "םיהלאה :תרובעב, שמתשהלמ ולדחי יכ םישרוד םיסנרפה
 תא תופי םינפ רבסב ולבק תינילרבח הלהקה יסנרפ | ,תירבעה
 םהה םידוהיה םידימלתל אקוד ןהכ ר"ד הזיא עבקש םרפה
 הנושמה סרפה תא התחד אנזופ תלהק) .תבשה תא םיללחמה
 ןילרבבש םירוהיה ידלי ףלא םירשעמ .(ותלבק ןילרב תלהקו הזה
 ד"ע תועידי הלאהיא 85?4 קר הדעה לש ס"היתבב םילכקמ
 ןוגכ  ,םידוהי  יסלכואב םיבורמה  םיעבורה = . תודהיה * ינינע
 "םיקזח, דועו .תויסנכ יתב םהל ןיא ,ףרודסהמליוו גרעבענאש
 ,םזורכב "םינויצה,  םינומ תודהיהל םילרבילה ושעש | םירחא
 תודהיהל תפקשנה הנכסה תא ןילרב ילודג םיאור הלאה םירבדבו
 ! הרומגה ,"תודהיה תופירה, תא ,םהיתועיבתו םינויצה :ןמ

 רוע םהל הראשנש ,עבטמה תא םסיכמ םילרבילה םיאיצומו
 םיאתהל ךירצ, :רמאל םישקשקמ םה הכו ,רגיג םהרבא ימומ
 הקיר הזרפב שי המ ,עדוי התא ןיאו ."םייחה לא הרוחה תא
 , םיניע תזיחאו .תועיבצ םג וא ,רבלב שפנ-ןויושו תוצראההםע וז
 ןה המו ,הנש האמל בורק הז תי ש ענו תכלוה וז "המאתה, ןה
 םיעדויש וא .םירונפב םמצע "םימיאתמה, וכוה םנמואה + היתואצוה
 -- + ולג שירב הב רורמל םינווכמו תמאה תא םה

 ידוהי .ברקב םינמאנה םיימואלה רפסמ ןיידע אוה רעצמ | >*
 הרישע .רתויה הלהקה .תא שובכל םה ולכוי יב ,ברעמה תוצרא
 ,םילרבילה םעפה םג וחצני יאדו .אפוריא ברעמב הבושח :רתויהו
 יד לבא ."הנכסה ןמ, תודהיה תא אבהלו ןאכמ םג ורמשי םהו
 ןמ תצק פיהכל איבה ושכע לש תוריחבה תמחלמ םא  ,וגל
 המה ושכע .לש וללה "םירמושה, אקוד אמש : רוהרה .ידיל םירחובה
 + הנבסב תודהיה תיראש תא םידימעמה

 . "טווטטגוופו תורוחמפ

 םיררה .בורש ,"טדא טשלופואיל, יורקה ,אניוו ריעה קלחב

 "גאטדנאל,ה לא תוריחב בורקב תויהל תוריתע ,םידוהי םה וב
 רע היה הזה ריעה קלח לש וחכ"אב .תימורדה הירטסוא לש <

 ,תוענמנה ןמ הז ןיא ונלצא ,ומצעבו ודובכב רגיאול ושכע
 ,רגיאול תמש רחאל ,ושכע םלואו ,ונחכ-אב השעי שפנב ונביואש
 ,יב תוכזל .םיצור םידוהיה םג ו םילרבילהו הזה טדנמה .הנפנ

 ןיא םעפהש םושמ ,םידוהיה םגו םילרבילה : ונרמא
 ,וילאמ ןבומ .ךה ונייה "טדאטשדלופואיל,ב םידוהיו  םילרביל
 לש םידיחיה םחכ-יאב םה  ןיא םלוא ,םה םירוהי םילרבילהש
 תיברעמה אפוריאבש הנושארה םעפה יהוז .םוקמה ותוא ידוהי
 הגלפמ םייללכה םיקקוחמה-יתבמ חאל | תוריחבב תפתתשמ
 ,םינויצה רמולכ ,הניוובש תימואלה הדוגאה : .תימואל תידוהי
 ןייפול) הז טרידנק תדמעהו , הלשמ טרידנק דימעהל הטילחה
 התיחש שיא תואמ הנומש לש הפסאב רבכ הלבקתנ (רנורב
 ,רבעש עובשב

 "תואיצמב תוריוצמל, תובשחנ הלאכ תוירשפא ויה ושכע דע
 .וז תורשפאל ןורחאה לובגה איה היצילג ,אפוריא לש החרזמב קר
 ,רמאל ונלש םיימואלה וליפא םיגהונ ויה היברעמה אפוריאב
 םתואב וליפאו תוריחבב ףהתשהל םידוהיל םהל רשפא-יאש
 ןיא :טושפ היה םעטה ,םילורג םינימה םש םהל שיש  ,תומוקמה
 םהיתויכז לע הנגההו ,םמצעל םהל םידחוימה םיסרטניא םידוהיל
 םיטרקומירה ,םילרבילה . לש םתשוריו .םתלחנ םלועמ זאמ איה
 תלבוקמה הערב ץרפ וצרפו הניווב םינויצה ואב הגהו ,'וכו'וכו

 םג ונל שי םידחוימ םיטרטניא : םירמואו םינויצה םינעוט , תאזה
 -יתלבה .םימואה ינב לכל םידחוימ םיסרטניא שיש םשכ ץהניווב
 םהל .רשפא-יא הלא וניסרטניא לעו ,וז ריעב םיבשווש םינמרג
 ונתדועת ןיא ,םחעד יפלש םושמ ,ןגהל םינמרגה םילרבילהל
 ךומתל -- ,םימואלה רתיב םימחלנה םינמרגב ךומתל אלא ונא
 לש וז הנעט .ונל םתבהאב ללכו ללכ םינייטצמ םניאש םינמרגב
 הרוטהידנקהו ,תובבלה לא תולפמ ,הארנכ ,הל  האצמ םינויצה

 םיחוטב םינויצה ןיאש ,וילאמ ןבכומ ,דחא הפ הלבקתנ רנורב לש
 -- השעמה ףוג םלואו ..תוריחכה תעשב וחצני םה יכ ללב
 ןיא :אוה בוט ןמיס -- יטואל  ידוהי הריחבל רימעהל .הטלחהה
 ,םירחא יריב ילכ שמשל רוע םיצור םידוהיה

 הוקת --- ןאכ ןיא םינויצה וחצני יכ  רומנ ןוחמב םאו
 וו ולאב םמצע תא םיאורה םידוהיה רמולכ ,םילרבילה ,ןאכ שי
 םעפה ודרפתנ ,תוינמרגה לע ןגהל הדיחיה םהייח תדועת' איה
 -שטייד,ה .השק המחלמ התוערב השא תומחלנה תותכ יתשל
 ודימעה | ,םריב ןיידע הנשיה תולרבילה תרותש ,"עלארעביל
 םה םג ודימעה "עלאיצאס ךילטייהיירפ,הו ,םהלשמ טרידנק
 רבכו ,םיטרירנקה ינש ןיב המחלמה שוטזו ,םהלשמ טדירנק
 ידול םג אלא דבלב םיפודגו םילוולז יריל קר אל רבדה עיגה
 בבחל ,ןבומכ ,הלולע הניא וז המחלמ .שממ ןיפורגא תמחלמ
 תולדתשה התזיה רבכו :,םירחובה לע םהיחלוש תאו םימחולה תא

 ,החילצה אלו -- םימחלנה ןיב םולש תושעל
 "= טפירשנעבאוו  עשיכיירטסאה, | לש | ןורחאה | רמונבו

 :וב רשא ,רלטימ ררפלא ר"רה ,םיטרידנקה רחא לש ובתכמ .םפדנ
 תישיא המחלמ וז  ןיא .יאדו, ,המחלמה תבס תא ראבמ | אוה

 התרצב תיתמאה הנשיה תולרבילה תמחלמ איה וז ; ללכו ללב
 ,םייטסילאיצופה תודוסיה הב םיבורמ .ךכ לכש ,השרחה תולרבילה
 תנכס הזב שי ירה םישרחה .םילרבילה לש םטרידנק רחבי םאו
 תוילאיצופו תורהיש .תעטומה הערה .קזחת ךכ ךותמ יכ ,המוצע
 ןכומש ,רלטימ .ררפלא | ר'דה = ,אוה ןיא ךכיפלו | ,ךה ונויה
 ןויער תבוטל ןברק .בירקהלו ודובכ .לע לוחמל דימת אוה ןמוזמו
 תא תונפלו ולש הרוטרידנקה לע םעפה רתול לוכי ,תימדקתהה
 איבהל הלולע תקולחמהש אוה עדוי ,וב הרחתמה ורבֶחל ומוקמ
 טרידנקה ותוא אצמי יכ  הצוח אוה ובל לכבו ,הבורמ רספה
 ליחנהלו םיילרבילה תוחכה תא דחאל ול ודי אצמת רשא ,לאוגה
 ,החמשב ותוכז תא אוה לטבי הוכש טרירנק ינפמ ,ןוחצנ םהל
 ילרבילה טדירנקהש | בטומו .רברה ול רשפא"יא ושכע לבא
 ילרבילה ריצה | היהי ידיחי ירהש > ,ידוהי היהי אל לאוגה
 השק ידוהילו ,?םירצונה םיילאיציס,ה הנחמ ךותב "גאטדנאלה,ב

 ,,."'םש רמעמ .קיזחהל היהי
 וירבח לכ לש םנקויד תומד אוה הז רלטימ ררפלַא ר"ד

 ,םשפנ ךותב : תולחלחמ הררחו תורבעש ,םידוהיה םילרבילה
 הפתוש תודהיה השעתש דוע הצור תולרבילה ןיאש ,םה םיעדוי
 ,היתופקשה לע ידוהי .ןגי אלש 'תולרבילהל הל חונ ךכיפלו ,הל
 דוניאה לאוגל םמוקמ תא תונפל םה םינוכנ הרומג שפנ-תחונמב
 עיבמ אוהש שי אב אוהשכו ,אב ונניא הז לאונש אלא ,ירוהי
 לע םמצעב ןגהלו בושל םידוהיה תא תוחירכמה ,הלאכ- תופקשה
 ,עורי םש .ול שיש ,הז הפי קחשמו , הלילח רזוחו  .תולרבילה

 ,.,רבלב אניווב קר אל גהוג
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 .ןויצ יבבוח דעו לש יִתְנשַה ביִצְִתה
 ,(תורע ה)
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 םינשב אסידאבש ןויצ יבבוח דעו גהונ הפי  גהנמ

 ,יתנשה וביצקת תא עבוק אוה הנש לכ תישארב :תונורחאה
 גהנ ךכיפל ,ןושחב לארשי ץראב תלחתמ הדובעה תנשש םושמ)

 .ושח דעו ןושחמ וביצקת תא .עובקל דעוה םג
 :ולאשיו ואלפתי רשא ,הלאכ םיאריקה ברקב ואצמי יארו

 ,וילאס .ןכומו טושפ רבדכ ,גוהנה ,הז גהנמ .חבשל שי המ"

 יבבוח דעו ימי ירבדב םיאיקבה םלואו .םלועבש םידטומה :לכב

 הנקת ול התלע  םירעוסו םיכורא םיחוכו הברהבש  ,םועדוי ןווצ
 "םיישעמה, די תויהב ,רבעשל ., הילע םיקלוח רוע :ןוא ושבעש ,
 הלילח | ולחני לבל "רמשמה לע ודמע, םהו הפיקת דעו

 תעיבקל. תודגנתהה התיה ,אוהש לכ ןוחצנ וליפא "םיפוסולופה
 ןודל גהונ דעוה היה  םימיה םתואב  ,.ראמ  הלורג .יתנש בוצק
 בוצקלו ' תועצהו  תושקב לש םילת ילת לע הבישיו הבישי לבב

 הפוקה רמעמ יפל לבה ,םיקנרפ םיפלאו תואמ םעפב םּפ
 דע .ךלוהו ךשמנ היה הז "ררסו .הבישי התוא תעש
 ,הטילחה תויללכה תופסאה ןמ תחאו ,"םיפוסוליפה, וחצנ ףוס ףומ
 רמוש התע דעו ואמו .רעוהל איה הבוח יתנש ביצקת תעיבק
 ,וז ותבוח תא תושעל דעוה

 ןושארה אוה ,אוה םינויצה ונידפומ ןקז .ןויצ יבבוח :דעו
 לכל .רקיעו דוסי ול התשענ  לארשי ץראב :תישעמה :הרובעה
 ודפוה םוימ דחא  עגרל .וליפא .רעוה רס אל וז וכרדמ | ,ולעפ
 ונרפומל סחיתהל ונחנא םיכירצו .הנש םירשע הז ,התע ד

 השוע אוה רשא השעמה לא יוארכ ןנובתהלו הרתי הבחב הז
 ,בושיה תרובעב .ומצעל שבוכו = ךלוה אוה .רשא םוקמה "לאו"
 וישעמ יטרפ לע דומעל לכונ .םייתנשה | ויביצקת | יייפע .אקוחו <

 ' ,רעוה לש

 --א"ערת ןושח) דעוה לש ןורחאה יתנשה ובוצקת הנה
 ות פק מם איצוהל ריתע אוהש  םימוכסה 'תא = ,(ב'ערת .ןושח
 תורטמל = הליחתכל תודחוימה  תיסנפהה יקופאל) תי ל ל כח
 תינקל אלא  תואצוי ןניאש ,תורעקה תוסנכה ןונכ = ,תועוד*
 ! תוקלחמ עבראל רעיה קלח (המורכו ,םילעופה  ליבשב :עקרק

 .תוירובצ תואצוה ל

 :תונשומב ,א

 ,'רפ 0 יניטפוקב | ב"ושל רכש"
 ,- 0 . תועקרק סמ =

 ,רפ 8410-,  ל90  ףוטראב ןילובגה תרימש

 :םירעב ב

 ,'רפ 0 ופיב ח"היבל הכימת

 500 - :(  הפיחב "

 0 הלמרב ב"ושל רכש |

 ש 240 הועב 2 "

 ירפ 8040--, 800 םילשוריב םעה תובל הכימת

 םיירעיפה תובשומב ג

 .'רפ 0 6: תידירוי .הרזע .ךרוצל = =
 ה

 + ,ךברווא ר"דה י"ע רפוהל ריתעש 6%

 ,ונויצה פ"הוה לש ו"אה .ררשמה םג ףתהשי ] היתואצוהו וז הרוע ר סב 0

 "ריעצה לעופה,ל הכימת
 | 'רפ 0 1980 (רמונ לבל 'רפ 80)

 ןתוירובצ 'צוהל בצקנש םוכסה לכמ 84 9% --- תובשומל)

 6 599 םירעו .תובשומל ;40 "/,- .םירעל

 הר ל הרך ההיכר ל

 :תובשומ ב א

 ן'רפ 0 םינחמב .רפסה-תיבל
 ; 0 הרחב

 ,- 780 8 בקעי ראבב .
 5 0 ןינח .ידוב "
 0 תדבר
 , 1800 > יניטסוקב ,
 /רפ 8800-, 0 ףוטראב ל

 תם רע בב

 ןרפ 0 תוריבב םירליה ןנל
 םינבל ם"היבב :תירבע .הרומל

 - 1800 תוריבכ ח"יכה לש
 ן. 0 תפצב םירליה ןגל

 0 ןודיצב .
 0 הירבמב 2

 םינבל םי'היבב תירבע .הרומל
 ן, 1100 הירבטב ח"יכח לש

 תונבל ס"היבב .תירבע הרומל
 800 הירבטב ח"יכת לש .
 800 * ,  הקיתוילביבהל הכימת
 0 הפיחב םידליה ןנל
 רומלתה י"עש הכאלמה תיבל

 5 ופיב הרות

 0 58000(,1 , תירבעה היסנמנל הכימת

 הכימתו (+ תונבל ם"היב תקוחהל
 ן, 95000 ופיב "ינומכחת, ס"היבל

 .ירעש, הקיתוילביבל .הבימת
 ן, 960 ופיב "ןויצ

 תירבעל ברע ירועשל |,
 ופיב

- 

- 

. 

00 

0 

 לכ | דעב הרומגה .תויחחאה תא ומצע לע רעוה חקול הז רבלמ 9

 ,'רפ 45000 הלועה ,הוסנמגה לש יתנשה ביצקתה

 ינש לע אוצוהל ריתע אוהש םומוכסה תא בצק םרט רוע רעוה ('

 ס"היכ תק ז ח ה ל איצוי האבה הנשבש ,טעמכ קפס לכ ןיא םלואו ,וללה ם"היתב

 -ס"תוב לש .בוצקתה .'רפ 25000 - פ"הכל "ונומכחת, ס"היב ת כי מ ת ל ו תונבל

 7 ,הזה םוכסה לב תא ןתונ רעוה היה החע דעו ,'רפ 30000 הלוע דבלב תונבל

 < תואצות תא .וז .האצוהב ומע ופתתשי ופי ינב םג יכ ,שרוד :אוה ושבע

 ,שארמ תוארל רשפא---,איה תקדוצ יארו המצעל איהשכש- - תאוה השורדה

 גוהנכ---ןוהערב שוא םידשח ולוטי = ,ומטוקתי ,וחכוחי ,תופפאל  וארקו ופי ינב

 ביח או ה ש = ,דעוהל .ועירוו  ףוסכלו--.אגד  תמדקמ בושיה = לש ןילופורטמב

 תונב תואמ ש לש מ רתויש ,ם'היב לש ןיכרצ לב תא קיפסהל

 < ..רגסהל ס"היב לש ופוס רעוה םהל עמשי אל םאשו ,ו ב תו רמו ל ופי

 ס"היב לע ,"ויעושעש "דלי, לע. הילכ הרזגנש הארישכ  דעוה השעו המו

 .ותולפשמ והמירה רבכשו התע דעו ודסוה םוימ וב לפטמ אוהש ,חונכל

 ,ויכרצ תא קיפפהל וחרכ לעב .טילחיו בושו--?תמאב הוב הגררמל



 % םלועה = 2%
 אממ המעצב בצ תבטב בכ מממ שב מטושטש הקמ דמו טה למ אט טנלממ - 2 1-59 7 בש בבד כ-8 ב בכ נבב א-ב שה נשמה בב יב

 1, 1900 םילשוריב 'לאלצבל, הכימת
 ו תירבעל ברע ירועשל |,

 3 800 םילשוריב

 ,'רפ 40160-, 0 הזעב  םיהיבל <,

 :םיועבו תובשומב ג

 רכש) םירומה תדוגא זפרמל
 ן'רפ 600 (ריכזמ

 יגוגדפה ןותעה) "ךו נחה,ל
 'רפ 80 (םירומה 'גא הרסיש
 80) םופר לש ןוילג לבל

 ,('רפ 1500--, 900 (הנשב תונוילג

 ךונחה יכרצל בצקנש םוכסה לכמ 16.5%, -- תובשומל)

 6. 8,5%,--םירעו תובשומל ;80,59/- -םירעל ;דומלהו

 :ןיעידומה תוכשל 'צוה .תז
 ןרפ 0 אטשוקב

 . 00 תוריבב

 ן, 0 הפיחב

 ,רפ 4600 -- , | 1800 םילשוריב
  םטחמאב עברה

 וופיב לעופה דעוה 'צוה
 תכשל תא חפסל דעוה טילחה תונורחאה ויתובישימ תחאב |

 רימעהלו םש לעופה ודעו לא ופיב רשא | תישארה ןיעידומה

 רמ תאו ןיפיח ,ח ר"דה תא הזה רחואמה פ"העוה שארב ושכעמ

 .הנשב 'רפ 18400 ובצקנ פ'העיה 'צוה לכל ,ןיקנש מ
 םייונמה םימוכסה לכ תא דחאל רחא ףרצנ םא

 . :הזה חולה ונל  אצָי םהיתוקלחמ
 11006--'רפ לל00  תוירובצ תואצוהל תופימת

 16606 -- , 49860 רומלהו ךונחה יכרצל | ,

 י"פע

 1 6000-- 0 ןיעידומה תוכשל תקזחה | *
 רד .1800 -- 0 ופיב לעופה דעו

 .0 'רפ 0

 הלודגו הפיש -- +ונדמלל םיאב םה המ ולא  םירפסמ

 תוחכוה ,םילופלפ לש םילת ילתמ תמאה לש תחא הדוקנ .תואר

 ההובג .ההובג םירבדמה ולא אקודש ;הרעשב םייולתה .םישקיהו

 רבד לכב םישקבמה "םיפוסוליפ,ה לע  םיגלגלמו "תוישעמה, לע

 לכו  ,םיעוט ואצמנ ,"םיישעמה. ,םה אקודש -- ,העובק הטיש

 ...שממ םוש וב ןיאש רובד --- "םתוישעמ,
 "םיישעמה, ונעטש תונעטה ירמגל וחכשנ אל רוע

 ,ותוהמ פ'ע אוה ינויצזינולוק דסומ ןויצ יבבוח .דעו יכ ,םתעשב
 םירבדב קר קופעל ךירצו ביח אוה ינויצזינולוק רסומ לככו
 ןוגכ ,ישחומו טושפ רתויה ןבומב בושיה תבחרה היולת םהבש
 תדוקנמו .'וכו  'וכו םיתב  ןינב ,תובשומ רופי ,תועקרק | חונק
 ינינעב קוסעל | דעוהל ול ןיאש  ,"םיישעמה, ורמא וז = םטבמ

 וז .הטעומ .הדמ  םגו -- ,הטעומ הרמב אלא תוברתהו .ךונחה =
 "ויתוחכ, לכו =- ,העש .תארוה רותבו .קחהה  פ'ע קר ."הרתוה,
 תבחההל --- תחא הרטמל קה םינווכמ :תויהל  םיכירצ - דעוה לש
 "םייערמה, ! םהירבֶרל םינעומה ואיבה תופי תוחכוה המכ ..בושיה

 ורועש לש דומל רפס .'צוה  ךרוצל "תלהוק,ל הבומת דוע הבצקנ (*
 המכ ,רמאג אל ביצקתבש אלא ,(סופד לש  ןוילג לכל 'רפ 80) תולכתפה /

 א אליממו (סופרל ,העוט ינא ןיא םא ,רפמנ רבכש) הזה רפסב ויהי תונוולג
 וז .הכימת . רעוהל הלעת המכב סג תערל השפא

 י

 ן"הסונמהו קורבה עדמה, לע םהירבד זוא ,ןבומכ ,וכמת םהבש
 תוישעמה לע | ונגחמב+ םינוממה המה םלועמ זאמש ,םירחוסהו
 ןיעב קוחצ-תב דימה םהל הנכומ םמפשל תחתמו המכוחמה

 תלשלשה תא יגיצה םה ,"חורה .ירמוש םידמלמה, תא הב ןנוחל

 היפוסוליפו הריש םשל תענכנ הניאש ,?המורעה תואיצמה, לע

 העשב וללה "םיישעמה, לש םחוה תחנ הלדנ המכ . , ,םלועב

 תא םיחצנמ םירוכג לש שפנ קופסו תובהלתה ךותמ ועימשהש
 לש םינוגה םירפכ לארשי ץראב םיקהל בטומש  ,"העוריה, תמאה
 ,,,םינוגה רפס יתב  םידוהיה לש םירפכב םיקהלמ םידוהי

 םכתמאש רשפא :ורמא  ,חורה ירמוש ,"םיפוסוליפ,ה םלואו
 לבא ,שממ הב ןיאש רשפאו שממ הב שי ,המצעל איהשכ ,וז
 וניא .ןויצי יבבוח דעוש ,אוה רקיעה .ןאכל הנינע ןיא .ןפוא לכב

 טושפה .ןבומב ינויצזינולוק דפומ םלועל .היהי .אלו  תויהל  לוכי

 תושעל רשפא-יא רעוה לש "ויתוחכ,ב ,הזה גשימה לש ליגרהו
 תא , תוארל החוקפ םכניע תמאב םא .,ץראה ב וש י תביטל .םולכ
 יולת בושיה תדיבע לש הלרוגש ,וניבה .אלה ,"המורעה תואיצמה,

 דעו דצמ "עויס,ל ללכו ללכ םיבירצ םניאש ,םי רחא .םידסומב
 ,ךכיפלו . תירסומ העפשה ינממ לבקל ובאיש יאולהו ,ןויצ .יבבוח

 < תל ןוילנ
.. 
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 "גל ןכוחש ריקפתה = ותוא .הנומאב אלמל רעוה אוה הצור םא

 ךונחה רודס לש וזמ הציחנו האנ תרחא הדובע ול ןיא ,בושיב

 רפומ םוש ןיאש ,לארשי ץראב תימואלה תוברתה לודגו ימואלה

 אל ,םינש 8--10 ינפל רמולכ ,םהה םימיב) ,םהל גאור רחא

 ינינעב וקפעש ,צ"וח רעוו "פנאילא,ה רבלמ ,םירחא םירפומ ויה

 םגו= -"םנאילא,ה תגאורש הארה .הלודג .המכ דעו .,י"אב .ךוגחה

 יולג .תימואלה .תוברתהו ימואלה .ךונחל-.-עמשמב .א"קיה התפתוש

 ,חורה ירמוש | ,"םיפוסוליפ,ה םתוא ורמא דיעו ,(ונלוכל עודי

 ,בושיה .תדובעב .עינמ חכ תושעהל צ"וח דעו אוה הצור םא יכ

 ,ירסימ חכ השעי יכ ,ךכל וישעמ לכ תא ןוכל ךירצ .אוה ירה
 בושיה תבוטל תירפומה ותעפשהב םימיה תוברב שמתשהל לכויש

 : ,םינוש .תועצקמב
 םתע ש ב מהיעמוש בל לא הלאה םירבדה וסנכנ ולא

 קיפסמ היהש רשפאו רשפא ,1א וז ךרד ול רחוב רעוה היהו

 עוצקמה ותואב ,לשמל ,הגה | ,םילודג םישובכ שובפל רבכ

 "יתורעה, לש םירצה םילובגה) .ךונחה עוצקמב ,לכמ ונל בושחה

 םגש ,הדיבעה תועצקמ רתי לע םעפה רבדל יל םישרמ םניא

 הגררמל ןמוה ךשמהב עיגהל דעוהל ול רשפא היה םה םדי לע
 םנמא .השק תורחתהב דעוה וא עגפ אל (בושח ירסומ חב לש

 ילודג, םנמאו ,לודנ י"אב "סנאילאה, לש החכ היה רבכ זא םג

 לבא ,הטמל הלעמלמ צייוח רעו לע טיבהל זא םג וגהנ "םנאילאה

 לש וחי ךותמ םגו .ינעהל רישעה לש ופחי ךותמ אב הז טבמ
 ,םתוהמבו םתרוצב םיאיקב ונא ךכ לכש ,"השעמה ישנא,  םתוא
 וא םג הדגנהה "סנאילא,ה  ,םיבעב םיאורו היזה ילעב  םידמלמל

 יכ  ,תירבעה ןושלה תיחתל ,םירבעה םידומלל = ,ימואלה ךונחל

 ךרוצ םהב ןיאש םירברכ ,שממ םהב ןיאש תומולחכ ול ומדנ
 תורחתהה ינפמ לבא ,םהב קוסעל םילוכי םלוע ילבמ קרשו

 לש תימולחל םהל רשפא ךיאה יכ ,ללב "םנאילא,ה זא הארי אל

 !השעמ ישנא לש םיישממ םירבד םע תורחתהל םלוע ילבמ
 םחיב תפחיתמו החכב החיטב "סנאילא,ה זא התיהש םושמ אקודו
 שובכל םינורחאהל םהל היה רשפא ,צ"וח לש םהישעמל הוב

 ןינעב םיירקיעח םימרוגה רחא תושעהלו הז רחא הזב םהישובכ תא -
 ."סנאילא,ה תא םג םיפתשמ צ"וח ויה ףיסבלש רשפאו ,י"אב ךונחה

 ,וחיכוי-ופיב רפסה-תיב לש םינושארה > וימיו  ,םלעפמב המצע
 ,וז החנהב שי תמאה ןמ הברה יב

 = .התרטמו התטיש תודא .לע םעה-רחא בהכ םינש עשת יִנָפְל

. 



 םוש םע קסע הל ןיא ללכב, :הלאה םירבדה תא םנאילאה לש
 ,חרומה תוצראב רפס יתב הדסיב .התרטמ רקיע לכו ,"חור,
 םבצמ לפשמ ןהה תוצראב ונמע ינב ןומה םירהל :וז אלא הנוא
 תא תויחמה תוישומש תועיריו יפוריא ךונח י"ע  ירסומהו .ירמחה
 םמצעל םיעבוק .צ"וח ויה ילמלאו ,(א'נכ 'מע ,'ב ד"פע) *ןהילעב

 םינווכמ םהישעמ לכ ויהיש ידכ ,המיוסמ הרובע תטיש הלחתמ
 לעבל ול רשפא:יאש םושמ ,חצנל םפוס היהש יאדו ,םתרטמל
 ..,ללכ "חור, וב ןיאש ,הז הא .חצני אלש "חורה,

 . תובבלה לא "םיפומוליפה, ירבד וסנכנ אל םתעשב םלואוי :
 רהאק םאו ,םדעב רדג רודגל תויולרתשה ינימ- לכב .ולרתשה
 תוחנה תצק ?םיישעמ,ה ושע ףוס םהל היה אלש םיחוכוה

 ידכ ,םנואו היפכ ךותמ אלא רברה תא ושע אל םהידגנתמל

 ויה םה םגש ,"םיפוסוליפה, לש תורידתה םהיתועיבתמ "רטפהל,
 ,םתעד לע םידמועו םינשקע =

 + רבד ףוס היה המו
 ,ןכומכ ,השענ אל  ןויצ  יבבוח דעו ,"םיפוסוליפ,ה .וחצנ

 -- ויעקרקה בושיה תא ביחרהל ודיב שיש ינויצזינולוק- דסומל =
 םוכומס ,םישורד יעקרקה בושיה .תבחרהלש םושמ ,השענ אל =

 םהב טולשי אלו םלועמ םהב טלש אל רעוהש ,הלאכ םילודנ

 קר .איצוהל דעוה לוכי יעקרקה בושיה .תבחרה  ךרוצל ,םלועל
 םיטעומ המכ לבא ,תורעקה ול תוסינכמש םימובסה = םתוא =

 הלועו תכלוה = תונורחאה םינשבש י"פעאו ,וללה םימוכסה םה
 איה הרעצמו הנטק המכ םוקמ לכמ ,תורעקה לש וז הסננה
 השוע רעוהש ץוחנהו בוטה רברה לאו ךרוצה לא ךרעב וז .הילע

 םישעמה םתוא וליפא :תמאה תא רינהל .ךירצו ,ולא םיפסכב =

 תורעקה תוסנכה תרועב .י"אב .תושעל רעוה קיפסהש םינטקה =
 רשפאש המכ ףיפוהל קזח ןוצר לעו הרתי תוצירח לע םידיעמ
 ותוצירח איה .הביבחו הפי יארו ,המ יהיו יעקרקה בושיה לע

 :רברה יולת רבלב רעוה רצמ תוצורחב אל לבא ,רעוה לש וז"
 םישורד ,תוצראה לכב | ומכ ,י"אב יעקרקה בושיה .תבחרהל

 יבגל ,רומאכ ,םהב טלוש דעוה ןיאש ,הלאכ םילודג םימוכס

 וליפאו --= תלוכיל ןוצר א הפתשמ התיה ילמלא---א"קו לש חתלכו = <
 הישעמ ויהי שא -- ונלש | תימואלה ' ןרקה לש  התלכי יגל =

 אלו צ"וח דעו לש ותלכי ןיא -- םיוצר ץראה בושי עוצקמב
 עוצקמב הדובעה תכלוה "המורעה תואיצמה,- חרכה י'פעו ,םולכ ==

 תנשב םאו .רעוה לש תורקעה ותדובעל תישענו .תוברתהו .ךונחה
 'רפ 1000 י"אב  ךונחה יכרצל דעוה איצוה הנו ש אר ה ומויק

 הנשמ ,"םיישעמה, לש םחרכ  לעב | ,הלדגו - הכלה וז האצוהו =
 רעוה בצק ירה ,'רפ 36000 רע םיתנש ינפל העינהש רע הנשל -

 ובוצקת ימוכס לכמ 66%%  וא  ,'רפ- 50000 ושכע וז .הדובעל
 ! יתנשה

 לע םינש הבהה ינפל דוע ודמעש ולא 'וחצנ ןכ הנה
 ,רעצמו ביאכמ קפס בלה לא בנגתו רשא שי לבא .הז חרנה
 י"אב בצמה :הנתשנ םיתניב .תצק ןמו רחאל ןוחצנה אב אמש

 םיריבכ  םירחתמ דעוהל םש ומק ךונחה עוצקמב :לורג יונש =
 ,תינילרבה ("ןייארעפספליה,) \ "הרזעה,  הרצונ . ראמ  םינכופמו
 ,לארשי ץרא לע האלפנ תוריהמב התרוצמ תא השרפ 'איהו

 ןכ לע יכ ,הל .תביוא "סנאילא,ה התשענ חנושאר העשמ ףכיתו =
 אלא ,"תויזהו .תומולח, ,םתעשב צ"וחכ ,י"אל האיבמ "הרועה, ןיא =

 תינמרגה  ןושלה | תא -- "םיישממ= םירבד,  האיבמ איה םג
 האנקה הליחתהו , תויתפרצהל הלודג הנכס םהב שיש --- התוברתו <>

 םהינשו ,וללה חכה ילודג םירישעה ינש ןיב .תורחתהה הרבגו

 2 1 ב 2-0

 ר/

 םיאורה לכ :"םהינש, הלמה תא שיגדמ ינא הלחת הנוכב
 ןושלה תא י"אב תויחהל ןוצר ןיעמ תינילרבה  "הרזעה, ישעמב
 םניא | ,'וכו 'וכו םיימואל םידוהי לש רוד םש לרנל ,תירבעה
 ובש ,םויה .ותוא ללכ אוה קוחר אל ינא יתנשה יפל ,םיעוט אלא
 י"הרוע,ה לע םג המחלמ רושקל םינמאנה םיימואלה וכרטצי
 :הברה דבכת "הרזע,ב המחלמהש ,שארמ תוארל ללכ השק אלו
 םישנא םידמוע "הרזע,ה שארב :"סנאילא,ב המחלמה ןמ רתוי
 תודוסי לע םהינינב תא סיקהל -- םינמרגה יכרר לא ודמלש
 ,.. וטומי לב םיקצומ

 ןוחצנו ,תצק .רעומה הא ןוחצנה רחא אמש ,ונא םיששוח
 ונמיה לטני  ותובישחו וכרע בור רשא שי ונמזב אב וניאש

 .. .ערפמל
 .(אובי ףוס)
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4% 
 ל

 .הֶלותמ .
 ץרא ןופצב .הקוחר .רתויה תירבעה הבשומה איה .הלותמ

 ןד | .ידאקדלת םע .רחא בחר לע תאצמנ איה .לארשי
 איה הלותמ ,ברעמל תועש .יתשכ הנממ הקוחרו  ,הקיתעה
 א  ירבע בושי  לכמ הקוחרה הריחיה תירבעה הבשומה

 ששכו הנפ שארמו תפצמ התוא לידבמ תועש עבש ךלהמ
 " ,םיבוט .םניא .הלותמ לא םיליבומה םיכרדה .הלעמה רוסימ --
 ןכ"'לעו  ,הילא םיעיגמ ..4 וא םיסוס לע הביכרב קרו
 םישכוכ ושכע  ,הבשומה תא םירקבמה םיריתה םה .םיטעמ
 הנמת 4 רשא ווחמה ריע -- ,הריד'זל  ןוריצמ | שיבכ
 רשפאו ,טעמ רועו -- ,יצחו .העשכ הנממ  הקוחרהו  הלותמ
 רתויה םיכרדה תחאב םיה תפש רע הלותממ הלנעב :עוסנל היהי
 ןונבלה ירה ךרד םשמ ,הדיד'ול הלותממ :לארשי .ץראב תופי
 .תוריבל םיה תפש לע .ןודצמו ,ןודצל

 ,רטמ 600 לש הבוגב רה שאר לע  היונב הבשומה
 היתב .תורוש תא םיאור םירדצה לכמ תועש הברה ךלהמו
 הביבסב תדמוע הבשומה , םימודאה םהיתונגו הלותמ לש םינבלה
 קיתעה לארשי ץרא לובג תא .תרמוש תויהל הדקפה ומכ ,הרז
 קמעה לכ תא םיאור הלותממ .שרחה ונבושי לובג תא םגו
 ,בורקמ ךכופ ןומרחה לש בשה ושאר .םורמ ימ תאו "ולוח, .לודגה
 * :תפטועה ןונבלה לש הכוראה ותררש הפקשנ ןופצב ;הבשומה לע
 הכעמ תיב לבא אוה ,לבא רפכה םמורתמ הבשומל םורדמ ,גלש
 .ףוקו רה לע רצבמ ומכ ושבע םג רודס אוה ןיידעו ,קיתעה
 < .תוצכמ תואבה .תוערה  תוחורה .ינפמ הלותמ לע ןיגמ הז רה
 < המילקאב הלותמ תנייטצמ ,תחדק תררוש לבאבש העשבו ,ילוחה
 םיברה | םירפכה םע ןלוגה ירה םיארנ תרזמב ,םיענהו אירבה
 ,הביבוס רצבמה .ףקשנ ןומרחה לעמ םהילעו ,םהיניב .םורזופמה
 < לשומה איהו ,םיניבה ימימ וראשנש םיפי .רתויה םירצבמה .רחא
 ,הלותמל = רתוי בורק * ,תיברעמ-חינופצבו = ;חרזמב בר קחרמב
 רהנ לש .וברעממ רה לא יונבה ,ףיקש רצבמב ןיעה תצעננ
 ,תוקומע'תועקב ,םיהיבג םירה ,םיקיתע םירצבמ ידירש ,הינטיל
 הביבסה  יהוז -- ,המחלמ ישנא ייח םייחה  םירדונ םיטבש
 ...הליתמ הנותנ הכותבש ,תמייאמהו האלפנה

 יי תנשב דיש .'ה רלושמור ןורבה דיקפ י"ע הרסונ  הלותמ
 ןיחש  תובשומב ועיקשהש ברה ףסכהו תידימתה הכימתהה .6
 תונבלו שרח ןויסנ תושעל .הבשחט ייל ואיָבה .תועיטנה לע



 הבשומה :רפוהב .תורש = תעירזב .קופעת .רשא .השרח הבשומ
 -- ץוחה לכ תא תחא תבב  םירכאל .םירסימה | ונחנ
 תיבה תסנרפ יד ףסכ םגו  העירז ,הדובע ילכ ,תומהב ,םיתב
 ' םירכאה רבכ ולבוי .הינשה הנשבש | ירב ,ןושארה .ריצבה דע

 ךשמב בושיה תונויסנ ,םהלשמ םנרפתהלו םמצע תושרב דומעל
 לכ תא תקפסמ הדמב רבכ וטילבה .הלותמ דוסיל ומדקש הנש 5
 תלהנה תא רופמל ושכע טלחה ןכ לעו ,תודיקפה לש .היתונורסח
 אל .םירכאהש ליבשב .םירכאה ברקמ רחביש דעול הבשומה
 תאו המראה תא םהל תתל טלחה הש"ח הבימתב בוש ולגרתי
 ריצקמש ,יאנתבו האולה רותב ןיעב ףסכה תאו םירישכמה לכ
 םהיתוסנכהמ 10% הנש הנש םירכאה ואיבו האלהו הינשה הנשה
 םילחנתמה תאו ,האמל םיזוחא העברא תיברו האולהה ןובשח לע
 אקורו לארשי ץראב םיצורח רתויה םירבועה ךותמ רוחבְל טלחה
 המ, .הרובע תונש שמחמ תוחפ אל םהילע ורבע רבכש הלאמ
 ,,."%וב יתישע אלו ימרכל רוע תושעל

 וללה .תורשיהו תובומה תונקתה לכ יכ ,אקע אד םלואו
 תושעהל  םיכירצ ויהש םישעמה לכו ,ורמשנ אל םידפימה ועבקש
 שעיו םיבנע םרכה השע אל יכ ,רבדה אלפנ אלו ,ושענ אל

 הכרצ לכ רוע הללכושמ הניא וז הבשומ התע דעו ,םישואב
 ודסונש תורחא תויאלקח  תובשומ לש ןתלעמל תעגמ איה ןיאו
 ,רתוי הברה :םיתוחפ םימוכפבו .הירחא

 הלותמל הל ומרגש תונוש תוערגמ ויה .הנושאר העשמ >>
 ןפוא :ןה וללה תוערגמה  ,בר ןוממ רספהו םירוסי : ,תורצ הנ
 .תולחנתה יררסו .המדאה טועמ ,הי

 התיה המדאהש אלא ,םיזורד לש רפכ הלותמ התיה םינפל =
 םנמא םירוהיה .םילודגה  תוזוחאה ילעבמ ,םידגפאה 'דח

 ,אלמ ףסכב הריחמ תא ול ומלשו ידנפאה ירימ המדאה תא .ונק
 ןמוו םה םשוכר לע ומכ .םרפכ תמדא לע וטיבה םוזורדה לבא
 ובשי םה רשא םוקמה יכ ,הבשחמה םע םילשהל ולכי אל בר
 םילפנתמ םיזוררה ויהו .,םירז יריל םואתפ רבעי םינש ךשמב וב
 תא םירצוק ,תומהבה תא  םיבנונ ,הבשומה | לע .ןמול  ןמומ
 הקספ אלש םיזוררה תרצ ,םירכאה תא םיגרוהו םועצופ ,האובתה
 הבשומל .המוקת .שיש ןימאהל ולרחש דע ךכ לכ םירכאל הקיצה
 ישאר לע. דימת :הפחרש .תידימתה הנכסה ילגרל ,םהירי ולשרחתנו
 םיזוררה תרצ םהל תמרינ התיהש םילודגה ןוממ ידספהו םירכאה
 םג םימעפלו םיבוט םירמוש .הבשומב .רימעהל םירכאה וחרכוה =

 םיליח 55  תועיבקב ואצמנ הלותמבו  םימי ויה .אבצ ישנא
 ףופ ףוס ,םויל קנרפ םישלשב הבשומל הלע הז רבדו .,הרימשל

 םולשה .םג הלע  ןבומכו ,םירותיהו  םיזורדה .ןיב םולש השענ
 עמשהלו .םיזורדה תא םיפל הכרצוה הבשומהש ינפמ ,בר 'ףסכב
 . םהיתועיבתל

 הפי המדאה לכ אלו ,םנוד 18,000 התדמ הלותמ תמדא =
 לבא ,דאמ םה םיירופ ןויע  'גרמב םיאצמנה םיקלחה .העירזל =

 ובישוה .הלותמב ,םישרט תמדא םנוד םיפלא .תשלשל בורק םג שי
 תא םגרפלו תאשל המדאה הלכי אלו ,םירכא 60 הנושארב
 ירכאמ םידחא .תועטה לע ודמע למע תונש המכ ירחא = .םלוכ
 המראה הקלחנ ףכ רחאו- ,הבשומה תא בוזעל וצלאנ  הלותמ

 תויאלקחה תובשומה לכב , םנוד 880 ונתנ רכא לכלש הוכ ןפואב
 ותיחפה .ןאכש הז .י'עו ,םנור 800 וא 950 רכא לכל שי .ונלש
 םייקתהל = םירכאה = תלוכי תא  םג ותיחפה .תוזוחאה חמש תא
 -יאש ל"צאו .,םישדח תובוח לש ךבסב :םירכאה ובבתסיו .ישוק ילב
 ..ןוראבהל םבוח .ןוערפ רבד לע בושחל םג הלותמ ירכאל היה רשפא /

 םיינע הלותמ ירכא ,הלודג הדמב .ושכע  םג .שגרומ \ הז רבה
 תובשומה לכ .לש ןהיתוסנכהמ | רתוי תונטק  םהיתוסנכהו 'םה
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 (וטינ  תיקנה תעצוממה - הסנכההש העשב = ,לילגב | תורחאה
 'רפ 1869 הלעמה רוסיו החפשמ לכל 'רפ 148? םה הנפ שארב
 ,קנרפ 541 רע קר .הלותמב איה העיגמ

 ,יוארכ ונקתנ אל ןכ םג הרובעה רדסו  תולחנתהה .ינפא
 םימויק | ויהש | םיזורדה יתבכ | קפתפהל | וצפה  הנושארב
 ,הלאכ םיעוער םיתבב תבשל ולכי אל םידוהיה לבא , הבשומב
 ךירצו ירמגל םידחא םיתב וסרהנ םימשגה ירחאש אלא דוע אלו
 דע םירכאה תא הנע םיתבה ןורפח .,םישדח םיתב תונבל היה
 ,םיקיפפמ ויה אל תורכאתהל ועבקנש .ןיעב . םימוכסה ,  דאמ
 םיברו  ,הלודג .תיבר .םלשלו ףסכ תוולל םירכאה .וצלאנ :ןכלו
 = .רטפהל םילוכי םניאו תובוחב םויה .דע םיעוקש םדוע הלותמ .ירכאמ
 ' קר איה הלוכי ,הילעב תא תרשעמ הנניא ללכב המדאה ,םהמ
 םלשל אוה ךירצו רכאה .אוה בוח לעב .םאו ,הידבוע .תא םנרפל
 חרכומ אוה | ,םלועל וילגר לע םוקל לכוי אל ,הלודג תיבר
 העשב המהב תונקל וריב :ןיאו המק הדועב ותאובת תא רוכמל
 האובתה לכ תא רוכמל םג ץלאנ .אוה םימעפל . ול השורד איהש
 תא םג רשא שיו ,העירזל  וליפא םולכ ומצעל .ריאשה ילב רע
 לכ ולכשכ -- ךכ רחאו ,השק בוחמ רטפהל ידכ .רוכמי ותמהב
 המהבו .העירול .האובת תונקל ידכ ,הולו  רזוח אוה -- ןיצקה
 םיטשופ רכאה לש ובצמב במיה םיאיקבה םיולמהו .הדובעל
 רכאה אצמנו ,תיברה תסכמ תא רוע םילעמו ונממ ורוע תא
 ,לרלדתמו .ךלוה

 םג < ,וניתובשומ .רתי לכבכ ,הלותמב - תטלוש ,ןבומכ
 תדובעל ידוהיה תא לגפל לודגה ישוקה--איהו ,תירקיעה .תערגמה
 "תא בבחל ידכ | ,םיתואנ םיאנת הברה םישורד .המדאה
 רפסמש רבדה אוה  יניפוא ,הב וליגרהלו-ידוהיה לע .תאוה .הדובעה
 ו "קלאפ עשירוי םאר,ב י"אמ ויבתכממ דחאב יקפנאילימס ,מ רמ
 םילעופל םינויצה םימלשמ :המפ .,ותוא .לאש הלותמ ירכאמ דחא
 % ףיסוהל לכוא ידצמ .,הלאכ .םישק םייח .תויחל ורחבש ,םידוהיה
 הבשומה תא" .בוע םירכאה .רחא = ,הלותמב .היהש השעמ | דוע
 וליפאו ,המדאה תדובע תא בוזעל , לכור השענו ריעל אציו וז הנשב
 קר .לוכי לכורל תויהלו ,החורב הילעב זוא תסנרפמ הניא איה םא
 עובק ןיידע  וננובאדלו- -..עקרקל  הבתו הבהא לכ ול ןיאש ,ידוהי
 = ,םינוריע לש הז .יפוא .ונירכאמ  םיבר :בלב  קומע קומע דמועו
 .הרומג  תוקברתה  םתמראב  קברהל םהל .חינמ :וניאש

 קפפ לכ ןיא וא .יכ  ,םיתמא .םירבא :ונירכא ויה .ילמלא
 םירכא ,. ושכע םבצממ רתוי הברה בוט הלותמ ינב .בצמ היהש
 960-ב .אקוד ךרוצ םהל ןיאו םנוד- 8507ב םג םהל יד םינוגה
 םישלשו האמש .רמשמב רחא רבא .עדוי .ינא ,םנוד ₪007ב וא
 יעבר תשלש רמולכ | ,וטינ קנרפ 800 ול וסינכה .םנוד
 ,הבשומב התסנרפל | האיצומ העצוממ החפשמש | םוכסה
 . לע ףא ,ושכע  הוש :םירכאה לכ בצמ .ןיא המצע הלותמב םגו
 < שי ,ןבומכ ,הבשומה רסוה תעשב םבצמב םווש ויה .םלובש יפ
 = הוש ןוניאש ,המדאה ביט ,לשמל ,ןוגכ  ,תוינוצח תובס םג הול
 "  הבסה םלואו :המודכו ,החפשמה תושפנ רפסמ ,תוקלחה לכב
 הלותמ ירכאמ .תולגתסהה ןורשכו תוצירחה :תימינפה איה תירקיעה
 '  םיאצמנ םירכא 6 קרו ,ער אל םבצמש 15 ,בוט םבצמש 15 שי
 : ,ער בצמב

 תווקת ולת הלחתמ ,תבשומה לע ורבע  תופוקת הברה
 - .הפי:השענ קבטהו .,םנוד 100 ועטנ ,קבטה  תעיטנב תולודג
 < = סופתיו יוארכ .חתפתי הז עוצקמש ,בושחל היה .רשפא ..חבושמו
 " ןוטלש ימיב וקסע קבטה תעימנב לבא = ,ונבושיב .בושח  םוקמ
 ; .םירכאהש :,המרג הישעמ לכ לע הצברש  הללקהו = ,תוריקפה
 < .תודחא דספה  תונש ירחאו  ,וז םתרובעב .םג הכרב .ואר אל
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 ו



 ןוטלש ימיב השענש = ןויסנה םלואו .קבטה | תעימנ תא ובזע
 ויתואצות תא תוארל תוכזה תא ןפוא לכב דוע ןתונ ונניא תודיקפה
 םירכאה ופושיש היה :יוארו ,הנורחא הטלחה ןה ולאכ .תוערה |

 ,םמצע תער לע תש תא ושדחו
 היתופנכהו ,הטושפ המדא תרובעב הבשומה תקסוע ושבע

 ,קנרפ .%4,ל64 הנורחאה הנשב םינכה ריצקה . תוברתמו תוכלוה
 1906--? תונשבו'רפ 46,9%5 קר םינכהםרוקה ריצקהש העשב .

 תערמ וש כ ע םיקפוע םיליחתמ םידחא םירכא ,קנרפ 19,101 קר <
 ,וחילצהו םידקש ועטנ םירכאה  ןמ םידחא | , תועיטנב םג מצע

 ,80 םירכא  םהמ  ,שפנ 811 הלותמב שי  םיבשות 1

 ,(תושפנ 8%) החפשמ %1 םירזו  ,(שפנ 999 דחיב) 6 םיסירא
 השלשו (םירכא 5 םהמ) םידרפס 15 שי הלותמ יבשוי ברקב |

 ,םילעופ תרזע .ילב םה םידבועו םיבוט םירכא םה םירגה + םירג
 כ"ג תורבועה "תויזנכשא, תוחפשמ יתש דוע םנשי םירגה דבלמ
 םישמתשמה טעמכ םידיחיה םה םירגה + םירז | םילעופ- ילב"
 ,תוקרי ינג םג םהל שישו תויפוריא תושרחמב |

 ץראב וזחאנש םידוהיה ,אוה בוט אל םירגה לא םחיה ְּ
 םיפדרג.םה םג ויה תוטעומ םינש ינפל רוע יכ ,םיחכוש לארש :
 םהילא ערה םחיה .לע דימח  ונגואתהו .םירחא :ידימ < וקר הפכו 3

 עגונב ןיע .תורצו הרתי תואנק י"א ירוהימ הברה בל ברקב ולע
 ירה | ,ךכל .תלוכיה םהל שיו הפיקת םדיש העשב ,םירחאל
 לש .וסחיב תובורק .םיתעל טלובה ,קדצה-יאל חכ טיפיסומ םה
 ,םירגל .ענונב .הלותמב .ררושה סחיה םלואו .,שלחה לא קוחה

 םישנא ,הבשומל איה הרומג הפרח ,ול היאר דע יתישענ .יכנאשו
 ץראל ףופ ףוס ואבו  םתנומא ללגב הביוה תורצו  םיריםו :ולבס
 ולבויש ירבו -תילארשיה םתנומאב = תויחל :ולכויש ירכ | ,לארשי

 םילבקמ הפו ,.הפודר .רתויהו הבלענ רתויה המואה לא ףרטצה
 ינונח יתיאר , דעצו רעצ לכ לע םתוא םיבילעמו האנשב םתו

 םירגה וינוק לא הנופ אוה הנהו ,תוכורא תואפ לעב קורא .ידוהי
 בילעמה םשה אוה | ,"תויוג,ו "םיוג,  םהל  ארוקו  תורויגהו <
 םג שי םירגהל ונירכא לש הז םסחיב , רתויב 'רגה" תא ביאכמו

 תאנש תצק ,םתדוכעב םירגה םה םיניימצמ יכ לע ,האנק תצ
 םירחאהש םשכ | ,םירהאב ררתשה? ןוצר תצק  םגו עוגה

 .םהב וררהשז
 םיבוט .הערמ  תומוקמ שי  ,ללכב לילגב = ומכ .,הלותמב

 ,הו קפעב הבורמ /הברב וארש :םירכא שיו  .תומהב לרגל
 ,48  םירומח ,8? תורפ ,189  םירוש ,41 םיסוס שי הלותמב =

 .תומהב 985  ה"ם -- ,406 םישבכ ,9% םיוע ,%8 םילגע <
 םגיא  םידוהיה םלואו' ,ןוגה חויר  םישבכה לודג םינכמ  דוחוב"
 םעורו \ ,םיעורל םתוא םירסומו םישבכה לודגב .םמצעב םילפטמ =

 לוקשה םישבכ ררע ומצעל ול שי ושכעו ,רצק ןמזב רשעתנ הו
 הזה העורה אוה דעוצו ךלוה .הבשומה 6 לש הרדע דגנכ
 םימימ היח הנומתל אוה המודו ,ודיב ךוראה ולקמו  ורדע שארב"
 יכרדב תכלל הזה העורה אוה עדויו ,םיקיתעה וניתובא ימי ,םימודק <
 הבשומה רדעבש העשב ,לדגו ךולה ךלוה ורדעו -- .,וניבא בקע <

 .הבורמ םיתמהו םילוחה רפסמ
 ןובשח לע ,קנרפ 8400 הלותמב תולוע רובצה תואצוה

 תואצוה תולוע החפשמ לכל ,'רפ 68%0  תודיקפה תנתונ הו |
 --רכא לכו ,,רפ 4?1 תנתונ תוריקפה ,הנשב קנרפ 4 ;ןרובצה | .
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 לכ דעב םיברעה םהש םיפקר'צ השלשל הרוסמ הרימשה /
 תולוע .ושכע .סנובשה לע םירזוע | רוע  םידימעמ םה ,הבנג
 התיה םינש ינפל ,הנשב .רפ 8000'-- הרימשה | תואצוה

 ,רתוי הברה לורג םוכסב הלוע הרימשח

+ 

 רפסה תיבב ,הנשב .רפ 4900 תולוע רפסה תיב תואצוה
 תולוע .רפטה תיבב רלי לכ תקזחה תואצוה ,.םירומ 4  םידבוע
 קר םידמול תורו תופשמ ,1806--ם"היב ידימלת רפסמ רפ 0
 +. חוורמו לודג ,הפי שדח .תיב התע ול שי רפסה תיב , תיברע

 -- תונוש תועיטנ הבשומב  דוע וראשנ  םיזורדה ימימ
 רכשב םיברעל וללה םיצעה תא הריכחמ הבשומה . םיחיוו םינאת
 רבלמ .רובצה תואצוה ןובשחל הלוע םוכסהו ,הנשב קנרפ 0
 ,הנטק  םימ תנחמ -- ירובצ שוכר הוע הבשומב | שי הז
 ,.הנשב קנרפ 900 רכשב הנחטה תא םג הריכחמ הבשומה

 םירוהי םילעופ ,םלוכ טעמכ םה םיברע הבשומב םילעופה
 15 הז הבשימב רבועה רחא םהמ . שמח קר הבשומב תעכ שי
 , תינוניב הלבשה לעב אוה איסורמ אבש רחא לעופ ,הנש

 קנבב תודיקפה השילשה .םירכאל .תואוולה תקפסה .ךרוצל
 לבא ,רפ 18,000 דוע ודצמ ףיסוה קנבהו קנרפ 10,000 ונלש
 מ םג ףסכ תוולל. םיצלאנ םירכאהו  ,קיפפמ ונניא הזה םוכסה
 םיולמל ,98%0 דע העינמה המויא תיבר םימקשמ םהו רצה
 ,קנרפ 95,000 ךרע הבשומה תבייח םייטרפ

 ירבא םיפתתשמ ןהמ תחאבו * ,תויונח שלש שי הבשומב
 ,דחא יטרפ םדא םגו הבשומה

 תורמלו הבשומה תא םיפטועה םיבורמה םיללצה | תורמל
 תודיתע = תועימנה ..תחתפתמו הלותמ תכלוה ,הב ררושה ינועה
 < הלותמ איה .הבוטו ,הבשומה ינב לש םהיתוסנכה תא :תוברהל
 "לש תופי תועיטנ םיאצומ ונא הל םיכומסה םירפכה \לכב ,תועיטנל
 תתפ הלותמל חתפי שיבכה תשיבכ םע ,םינאתו תות  ,םיתיו
 תא .הנשיו הבורמ הבוט הל איכי הז רבדו ,ץראה לכ לא
 : .הייח ינפא

 בוט המילקא ,םיחרוא הברחה דיתעב הילא ךושמל לכות הלותמ
 חורו הלוחנ הרטב הב טלוש םוחה ןיא רהה הבגביהיונב התויהב .דאמ
 = / החונמ םוקמ תושעהל הלותמ איה תלגופמ ךכיפל ,רירתהב בשונ רירק
 ךופש דחוימ .יעבט ןח : ,לודגה .םיחה ןמ םילביפה ץראה יבשויל ץיקב
 .ןןויע 'גרמ | הפיה 4 קמעה ערתשמ הירה ילגרל | ..הלותמ לע
 הקיחעה ריעה יהוו ,םאינב תאצמנ הלותממ תועש שלש ךלהמ
 השלש .םודרוה תחפשממ רחא הנבש  ,םופיליפ לש הירסק
 :הבגמ םילפונ וימימ דחא ,הלותמל הל שי םיפי םימ תורשא
 העקב ךות לא םידרויו  םיפטוש םימחו  ,םירטמ םישלש לש
 םיארוק ךכיפלו ,רונתכ םיעלס הידרצ תשלש * לכמ הפקומה
 ראמ ןה תורדהנ הלותמ לש היתוביבס .הזה םשב רשאהל
 םירדנאילוא לש תורוש , םילחנו םיבר םימ תוניעמב ןה תוניוצמו
 םילאוטמהו םיזורדה ,םיאודבה לא הלותמ איה הבורקו ,הלתוכומס
 ןינע םיאלמ םיאלפומה םהייח ירדסש | ,(העודי = תימלשומ התב)
 . ,בלה תא םיכשומו

 1מ הימקמיקה תרבעה רברב םג םירטו םילקוש ישכע
 ןתת קר םא ,םירכאה ןוצרב יולת רבדה .הלותמל הדיר'ז ריעה
 שי ,רבדל הלשממה םיכסת זא ,תודיקפ תיבל םיקמ הבשומה
 לע םיבורמ .תונורסחה לבא ;תוכוט תולעמ הברה וז .הרבעהב
 הלעי ההמראה ריחמ ,לדגי יאדו הבשומב ןוחטבה ,תולעמה
 דבאיש הלותמ זא הדיתע לבא ,רתוי היוצמ היהת הסנרפהו
 ורכבי .יאדו םירכאה בור ,ריע השעתשו הבשומ לש יפוא הל
 הלותמל הל חונ ךכיפלו ,הרשב הרובע לע תוינוריע  תוסנרפ
 הבשומהשכ ,אובל -חאי ההכות לא הימקמיקה תרבעה רברש
 ' שיבכה תשיבכש ןויכ .הבשומ רותב .יוארכ הפיקתו הקזח היהת
 תלבקל הלגופמ היהתש הול גוארל הלותמ הכירצ .תישענו חכלוה
 יהב .בשויה  ,אפור * הלותמל הל שי רבכ ,ץיקה ימיב םיחרוא



 אובל םיחרוא וברי זא ,ןוגה ןולמ םג הב :היהי םאו ,תועיבקב
 ינבמ םיברל .תיררצ הסנרפ עיפשהל לכוי הז רבדו ,הבשומה לא
 ..תאזה העונצהו הינעה .הבשומה

 כ

 ,הֶשֶדָחַה הְרּומַה
 .(רכעה ימימ)

 ,יקפנאילומפ השמ

/ 

 לא קופקפ ךותמ טביו לאומש לאש + התוארל התא הצור --
 ,יכררמ לא ,ורבח

 תוארל הצרי אל רשא  ,שיאה ימ ...הצורו הצור --
 +הפי הרענ

 ,ורהנ לאומש ינפ
 .ןתסובה 'לא ךלנ %ןכ אלה --

 +: םויה
 םפת אוה ,הנר -- ולוקו תוצילע םיאלמ ויה לאומש ינפ

 ,הרות תואלמ ויניעשכ וילא טביו .הקזחב הצחל ,יכררמ ידיב
 ,ןרהא לא ,ינשה ורבח לא לאומש הנפ .,+התא םגו --
 + +.אלימ --
 רשב אלא וניא ונלש ןרהא םג + לאומש ,לאשח :המל - -

 ..,נרה ימרכ םירק וימד יכ ףא .םדו
 אלו  ביבחה ורבחב הלק החכות לש טבמ ףיעה ןרהא

 ,םולכ .הנע
 ,לודנה בםוהרה שארב םתחיש תעשב ודמע םירבחה תשלש + ,
 .הכרא לכל ןורש הבשומה תא הצוחה -

 לוחה :קבא דועו ,העבגמ ,ותבשוממ התע הז אב .יכררמ
 םא לע ול וכח ,ןורש יריעצמ ,וירבח ינש ,םידבכה וילענ לע
 הרומה רבד לע. ףכית ול ורפס והוארשכו .םימרכה .ןיב ,ךרדה
 רפס :רמאל ,תונבל ם"היבל תלהנמ תויהל האב רשא .,השרחה
 ןרהא .וכררכ ,הבורמ תולעפתה ךותמו תוריהמב רפס ,לאומש
 ,לצ ןיעב ףלח וינפ לעו ,עמשו קתש םא יכ ,םולכ רפס -אל
 לעו ריעצה ורבח ירכד לא בישקה ,םתשלשבש לוהגה ,יכרהמ
 .ורבח תא בהא אוה :הבח לש לק קוחצ ףחר ויתפש

 ולע םתשלשו ,וירבח תא לאומש ורז -- ,ךלנ ..,ונ --
 .הבשומה בל לא בוחרה .הלעמב

 %םכלש הרומה האב יתמ --
 ,ןושארה  םויב

 ,הילא ערותהל םהקפפה רככו --
 וניא ןרהא .,,יכנא קר  ,הילא יתערותנ יכנא קר --

 התא יתשגפנ יכנא ..,התוא האר קוחרמ קר ,דוע הריכמ
 הזיא ילגרל התיב לא יתאב ,.,הפ הל תוחא ןה ...הרקמב
 י..השגפאו .. .ןינע

 וינפ לעש לצהו ורבח ירבד ךותל ןרהא סנכנ--- ,"הרקמב, .--
 האבש העשב ,דחאכ ונינש הוניאר ונחנא .ול ןימאת לא - :הבעתנ
 תורענ דוע שי לבא ,איה הפי םנמא ...דיקפה תבכרמב ופימ
 ,., המוש ...הב ץיצהשכ וב הפטעתה ושפנ ,אוהו .התומכ תופי
 ,השקבב , .."ןינע הזיא ילגרל, . , ,התוחא תיב לא ךלה תרחמלו
 אל וימימ ?התוחא תיבב ול שי ןינע הויא :ותוא אנ לאש

 ,:.םש היה |

 ליטל אצת יאדו איה

[ 

 קל ןוילג

 ...ועת ויניע ,וקימפה לאומש ינפ
 המ ,הפי הרענ תוארל ידכ ,הלחת הנוכב ךלה םאו --

 םלע לש וכרה ךכו ,אוה םלע %אוה ןקו םולכ +ךכב
 +תמאב איה הפיה לבא ,הפי המלעב לבתפהל הואתמ

 הענ רוע שי, -- : בישהו לאומש זררזנ--! דאמ הפי --
 "הפי הרענ יתיאר אל יכנא ..!ול עמשת לא ..,ייהתומכ תופי
 הארת הנה ,..לא"תיבב אל ףא העבגב אל ,ןורשב אל התומכ
 + ..טופשתו התוא

 :םיעטוקמה לאומש ירבר ךותמ הטלק .יכררמ לש | ונזא
  ,עגר וב וינוע תא רימעה אוה ,שפנ תדרח לש דה םירהמנהו
 : ,םסכיו םהילע רבע לג ןימכ ,םתשלש וקתשיו ,לאומש קותשיו
 = ןההא לא הנפיו ,רבח .הזיאב רכונ ולאכ ,יכדרמ ררועתנ םואתפ
 , :לאשיו

 % איה ימ ,הפ הל תוחא --
 ,,.יקפרשרב המלעה םינפל התיהש ימ ,ןילרק תרבגה - -
 רהו ,.+זירפל החקלנש ,הנטקה .ההוחא איה וזו ,,!8

 ,. .הזירז .,.תלהנמ ,הרומ תושעהל הקיפסה
 ,יכררמ ינפב .טביו .חצנמכ ןרהא ארק ,,!איח תאז ,ןכ --

 לש ותולעפתה לע יל הרח המל תערי התע :רמא ולאב וטבמו
| / 

 . %נטקה ויניעו ורווח  ,םינבלה ,םינידעה לאומש ינפו
 / ולוכו ,הלעמו  ומכשמ ונממ *הובגה יכררמב וצעננ ,תורוחשה
 ] ,וניד רוגל הכחמה שיאכ הדרחו רחפ עיבה

 הרענ ןהיניב םג אצמתש רשפא יא םולכ ,יכררמ --
 , ,,הינוע ןה תומימתו תוחוקפ המכ ,תיאר ול ..ףהמימת

 | זאְל עורמ ..,רשפאו רשפא , .,יריקי ,רשפא יארו --
 - .רימת .ומכ חוטבו לולצ םנמא היה אל יכדרמ לש ולוק

 | ,,, ורהנ .בוש לאומש לש וינפ לבא
 "= ז וילא והטיו יכררמב לאומש םאתפ םפח .--- ,הטובה ---

 לש ותיבב ,הינשה הילעב ,הקעמה יבג לע םש ,..איה הנה
 ,,,.הרומה

 .הקעמ לא .תחא תבב וכשמנ םירבחה תשלש לש םהיטבמ
 .לאמשמ בוחרה רבעל רשא תומוקה יתש ןב תיבה

 תקו ,הרשע"הנומש תבכ המלע הרמע הקעמה יבג לע
 .ןוממ םיפקשנו תצק םיכוראו םירחרהש הינפ ,המוק תפוקוו וג
 הניע .השאר יכג לע חירצכ תויושעה .תורוחש תורעש לש רז
 .,םירבחה השלש רבע לא ,בוחרה יפלכ ןחכנ וטיבה תורוחשה
 .קחצ ,לאומש לש ותכרב לע הלק שאר תעונתב הבישה איה
 : םניצר  תויהל הינפ ובושיו = , םלעיו היתותפש לע ףרפר לק
 ,.%אוה הזה : לאש ולאכו יכדררמב קבד הטבמו

 -הל תוקומע םיניע .,.דאמ הפי ,הפי ההענ ,ןכ םנמא ---
 יי ו לילכ

 "ומ הנר לאומש לש ולוק .אלמנ בוש -- %ןכ אלו
: 

 . וחרז
 ,לצ םלוכ ופטע ןרהא ינפו
 .הבשחמ ןיעכ העת וינפבו בע הפלח יכררמ ינפ לעו

0 

 .ינורמ .םילייט האלמ  התיה ןתפובב .תישארה הררשה
 "עבש אל  יכדרמ יניע . לכל ?םולש, בישהל וקיפסה אל וירבחו
 תא רתויבו תוירבה תא בהא יכדרמ  .לודגה להקה לא .טיבהמ
 "ודע הנטק העבג ותבשומו .תומלע תהבח םלכ .לעו ,םיריעצה
 הותובא-יתב רפסמ ,םיטעומ . הישנא .הרסוה תישארב .הדמוע'
 ש תיב אלו ,יכררמ היה קוור ,ןואכ .ולאכ --- היתומלעו רעצמ



 , תושרח עומשלו היתונכבו הבשומה ינבב .תוארל  ,ןתסובב <
 .הצחמל ינורשל והובשחיו ןורשב ול ויה הברה  םירכמ

 דרננכ .עימשמ היהש םישקה םירבדה ללגב ותוא | וניע םיּבָר
 *הכימתה ילבקמ םירכאב וקברש תוערה תודמה דגנכו  תודיקפה
 ןיעמ ואצמ תוריקפה רגנכ םישקה וירברבו והובהא םירחא :לבא
 ודבכו .ובהא :רתויבו .םהל איה התשעש לועה לכ דעב לומנ
 ויה ןרהאו לאומש וירבח ינשו ,וב וכרבתיו םיריעצה וחוא

 ,יהוטכ קוור  רכא היה  ןרהא .םימבו שאב וליבשב אבל םונובנ
 ינפל. קר הבשומב וזחאנ רשא ,םירישע תובאל  ןב -- לאומשו =
 המימתהו הכרה ושפנו .,טעמכ רענ ינרוע לאומשו .תורחא םונש
 אוהו ,ורבחו .יער .אוה יכררמ יכ ,האנתמ אוהו ,הענ םח האלמ |
 יכדרמו ..אמיחרו אליחדב וירבד לכל בישקמו- יכררמ הא .ץירעמ =

 'ז הריעצ  שפנ בהא | ,ריעצה ורבח לאומש תא ראמ בהא
 . תודלָי לט .דוע הגופסה

 םהשכ ןתסובה :תררש  ךות לא ופנכנ םירבחה תשלש
 פכ תא .הצוחו הררשה איה הכוראו הבחרו .רי יבולש .םובל

 והרדשה ירבע ינשמ תועוטנ תוליזנוו םירמת תורוש יתש , ןתסונה
 :תופי ןהיתרמצו תותובעו .תולודג - תוליזנזה . תופילח .הליזנזו רמה
 .םיכר םדוע םירמתהו :,ןהל  הלעמל .תוכיפה  תוישמש  'תומד"
 ולאכ = ,וז .בג .לע :וז .תובכש תובבש :תויושע  תורצקה ןהיתבצמ =

 לע הלעמלמ תוככוס  םיפנעה תופכו ,ולדג .הלק הריערו הינע ךיתמ
 קרש תודליל 'םה .םימורו  ,םירשיו- םירמתה םה םיפוקזו , תובצמק
 ךותמ .תושומגהו תוקדה ןהילנרב וצפק ההע הוו ,ורגב לומתא
 םיקרה ןהיריחנו  ;תורוחבל םוי.ה יהנייההו תורצקה ןהיתולמש
 ןהל .הלועו. עקובה .רוסה חירל הלק הדיער םידעורו  םיחפנתמ \

 ...רחמה ךותמ

 תא עדי אוה .ןרהא ול טבצש הטיבצב שיגרה יכררמ
 תחא ךותמ ואצי םתארקל .וינפל וטכמ תא ןנוכיו ,השורופ
 ןדוע .ןהיתולמש 0 הלתומלע ,תורענ שלש  תוידרצה תוררשה

 הנקכ :תוקד = ןהיתויוג  ,ןהיליפרק לעמ | רתויו תרזב תומרומ
 \- הצחמל לשבתנש קסרפאה תצנכ הקד תּושכ .תחרופ .ןהייחלבו
 ידמו :,םירבחה תשלש לש "תויתפמיסה, : ,תורבח שלש -ווה ולא
 .ןתסובה תררשב "הרקמב, םישגפנ ולאו ולא ויה .ותבשב תבש
 שלש לכו םר  לוקב יכדרמ ןכרב !תומלע  ,םולש -- /
 . תויטמדכ וקימסה תורבחה

 ,ןהבש יהפוצח, רתויה ,תחאה קר לוקב התנע !םולש --
 ,..ריואב .דבא תורחאה םיתשה לש ןתכרב שחלו |
 בושל ירכ ,הכרהל השא השא תוריבחה .יתש וכלה .בושו /
 ןיא הלודגה .הרהשה .עצמאב | ,הלולח רווחו  ,ןהריזחב שגפהל\
 הנה .רצה ןמ תוררש שי דוחיו הדימע  םשל .רומעל םיגהונ <
 שענו .רחי וכבוס ,וזב וז וקבד םיצעה תורמצ ,םינומירה .תוררש
 ,םיקפוד תובבל לש 2 םוקמה אוה הפו ,הלעמל הפוח ןיעכ
 ...תוגוז קר םינמדומ הפ"

 הררשה לש הלאמשל ,םידקשה יצע ןיבש הרדשה עצמאב
 תולוקה . ,םר .ליקב ורבדו .הרובחב הברה | םירכא ודמע  ,הלורנה <
 ינינעב :הבושח החישב םה םיקוסע יכ םירבודה לע ודעה תועונתהו

 ,הבשומבש *היציזופואה, ילעבמ .ויה םיחחושמה לכ . םיבנעו בק
 ,יכרהמ .לש :וירכמ .םלוכ |

 ,הרובחה ןמ  ךחא ארק ! יתעבגה יכדרמ הנה --
 עטשנ---,יתעבג ןאוהשמ ינורש רתוי אוה ? המל" יתעבג --

 ...תצקמב ינבגע לוק ,השא ּפ
 ,:1 ךירענ .םע רחי רהממ התא ןאל  ,ונילא הנה אכ -- |

 א

 אלו תופי .תורענב תולכתפהלו .לויטל הנותנ תבשה --
 ,שאר דבוכ ךותמ תוחישל

 הול--,רענ אלא וניא .אוה ףא ..."וירענ, םע ול ךלי --
 .תומוערת לש המיענ וב העמשנש ,השאה לוק יכדרמ תא

 , ותולכתסהל בש יבדרמו
 וז ובכרנו ונתחתנש תוחפשמ :הלודג םירכא תחפשמ הנה

 םירבדמ ,תבש םישובל ,שארב תובאה תשלש ..תחא ושענו וזב
 השא תושובל ,תוהמאה שלש םהילע .םטאל םירעוצו סומינב
 םיריחב ,תולכו תונב .,םינתחו םינב םהירחאמו ,המעט יפל .השא
 ..הבשומה ךותב המצעל הנטק הכלטמ  ..,תודליו .םידלי. ,תורוחבו

 םסרפתנ לומחא קרש ,הארנ :הרוחבו רוחב -- ,גוז הנה
 לבוט .ולש וטבמ ,וזב הז םה םיקובר טעמכ * ,םיבורק  ."םדוס,
 .ןיאו ..םהילע .ףפוח. ןואגו רשוא שגר  ,איה היניע ךותב עקושו
 םלועה לכ ,הררשה .לכ :הררשבש םילייטה רתיב תפפוה םניע
 ,,,םה .םהלש ולכ

 םילהוצ | ,םישעור  ,לוקב  םירבדמ  ,םיריעצ תרובח הנה
 תוקימסמה תומלעה .ינפב שא יטבמ םיקרוזו םתכלב םיקבאתמו
 .,,הרדשה .תוצק 'לא תוגוסנו

 תועבצא .,.שפנה .תבחרב . םירבוע  םינש םידיקפ .הנהו
 ,לקה יתפרצח םיוברו  םהיתודופא יסיכ ךותב תועוקת םהידי
 םהלש הלכ הרדשה לכ ולא ףא ...ריואה ללח תא אלממ ,זיזפה
 ! "וליפאו .םילייטה לבא , םילייטה רתיב תספות םניע ןיאו איה
 םיריסמו םתוא םיכרבמו םתוא םיאור  ,"היציזופואה, ילעב ךותמ
 םניאו איהש .לפ הנכרה םהישאר תא םיניכרמ םהו ,םהיעבוכ תא
 ,,.םיכרבמה ינפב םילכתסמ

 םימועו םהינפ ..םה בקיה ילעופ .םילעופ תרובח הנה
 םיכלוה םה םתרובעלו םהיקסעל ולאכ ,תוריהמב םה םידעוצו
 , .,םירבאה יפלכ םיקרוז ה הביא יטבמו ,ואב לויט םשל אל,

 אפק ולאכ ,ףסי .אלו לאומש םאתפ ארק .,,!וטיבה --
 : ...האירקה עצמאב

 הלורג הרובח בוחרה ןמ .הררשה לא  הסנכנ ינשה רבעמ
 ,םיעברא ןככ שיא .ומצעב ישארה דיקפה השארבו ,םיריקפ לש
 ותכלבו = ,ול טייח ינפ ולוכו ךוראו רוחש ומפשו חלוגמ | ונקז
 לכתסהל אלש ידכ  ,הטמל  תוררומ ויניע | הרובחה שארב
 ןכותמו :תוקומע היניע ,הש דחה הררומ ה ונימיל , רבא ינפב
 2, הרושב םהירחא . תונרקסו הלק  תוררועהה תופקשנ
 - .השובל איהו ,הל תסבוכ ינפש הנמש השא ,ריקפה תשא תרבגהו
 ,םיסג אפורה ינפ , יזירפה רבלובה לש הנורחאה אחסונה י'פע
 < = ,םינוש םידיקפ תקהל הנורחאלו .הקיתשה השרקנ םהבו םימועז
 " ירבע ינשמ םירמוע םיראשנ הרובחה ךרד לע םישגפנה םירכאה
 :היולג הפונחו .הרומג .הענכה  ךותמ  םיוחתשמ םתצק ,הרדשה
 .םג .. + ,הפונח לש םיקד םיזמרו הצחמל הענכה ךותמ --םהצקו
 קרו .הכרב ןמיסל םהיעבוכ תא וריסה יכררמ לש וירבח .ינש
 קבה וטבמו ןבאכ םישק ושענ וינפ ,הרובחה לא העש אל יכררמ
 ,,ותא המו ימ :לאש ולאכ היה המור ,השרחה הרומה ינפב

 וו

 והמעשכ לאומש לאש -- +הפ ברעה ראשתה ,יכדרמ --
 , , םהילע םיפפוח .כרע יללצו .הבשומה בוחרב .םירבחה השלש
 ,לאומש .לש ותלאשב הדער השקב לש המיענ :ןיעב

 .;אוה .הרובע םוי רחמ ,ראשהל :לוכי יניא ,אל + הפ -
 ,רחאל בהוא יניא יל אוה

 6 ןתסיבב ל ,,.םעפה קר ,יכררמ ,םעפה קר --
 ..הנריכת יב .ינא :הצור ,התיב לא רעה ךלנ |
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 איה = םולכ ,רעומל | ןוזח רוע = ..+ הנריכהל --
 ..1 ןאכמ תחרוב

 ןפ ,ךלת לא ...ךשוחה לדג המ אנ האר םלואו ..,אל --
 ...ךרדב ןוסא ךרקי

 ,ינתיעבת אל ליל תכשח ,יתא יחדקא ,ארית לא !ןופא = -
 ...םיאודיבה רחפ אל ףא

 ומכ ןרהא םואתפ לאש --- + הנריכהל תמאב הצור התאו = -
 ,תומוערתו ןוהמת ךותמ

 יפְל ,איה הצורו ,איה הפי הרענ + יביבח ,אל עודמ --
 אלא [הילא עדותנ אל עודמ כ"א .,ונתוא תערל ,לאומש ירבר
 הז הנועל חלסל רשפא + לוונמה לש ותיפונכל תכייש איה ,יאמ
 הז אלה .איפונכה התוא ידימ הלזגל | לכונ ילואו ,היניע ללגב

 + לאומש ,ןכ אל םאה .ןינעמ ןויסנ
 וירבח .ואר וא יכ ,הלילה תכשה אלמלא .קהש לאומש

 לש הצחמל ףוצחהו להוצה ןוטה .ןרהא םג קתש ,ורווח וינפש
 ,םהינש יניעב ןח ,הארנכ ,אצמ אל יכררמ

 ,הקיהשה תא ןרהא קיספה -- ,יכדרמ ,ךלוה יכנא ,ונ ---
 ראשת םא ,ָךרעה תחוראל םיכחמ :יפוס -- :השק היה .ולוקו
 +ילא אבת אלה ,ןאכ

 4 יריז

 ,ראשא אל ',אל --

 !םולש ,ןכ םא --
 ;'םולש -=
 .תכלל הנפיו ורבח די תא ץחל ןרהא

 + לאומש ,םווה רוע הארתנ אלה ךמע --
 ד
 .םלענ ןרהא
 ,יכררמ רמא -- ,לאומש ,ונא םג ךלא --
 ,םימרכל רבעמ דע ךולא =
 לא ךרבל כ"הא בושל רחפת אלה % ינולת התא --

  הבשומה
 + ךיניעב ינא דלי םנמאה ..,דרחפא אל ,אל --
 ירוחאמ = ומלעיו  בוחרה | ךרוא לכל  ודרי םירבחה ינש

 , רבצה ירדנ "

 עספשי ,ורבח ירחאמ רגפהל ילבל ץמאתיו קחש לאומש
 . תוחוטבו .תוסג .תועיספ

 ...ךל טאל ,לוחב הפ .רהמת אנ לא ,יכדרמ --
 רע ,לאומש ,אנ הדיגה םליאו %בוט ,בוט % לוח .--

 םגו .טושפ תושעהל התא ךירצ + ךכ לכ קניפמ היהה, יתמ
 . הצור התא רכא תויהל ןה . רתוי הצק

 שלח ,יל השק דוע לבא .יכררמ ,רבדה אבי אב --
 + ןרהא ךל רפסה ,ימצעב רמומ ינא הזה ףרוחב ,יכנא

 ,יריקי ,רובע ,דוכע ,ךירי ישעמ תא חבשמ :אוה :,ןכ -- 
 .וייח תא תשרחמו םראל חכ הפיסומ הרובעה

 .םידחא םיעגר םירבחה וקתש בושו

 +. ךב תנינעהמ איה .המכ רע תערי ילמלא  ,יכדרמ .--
 וב =

 ירבחו ידידי ךנה התאש ,הל יתרמאשכ .ךב ,ןכ --
 בוט שיאש ,הל יתרמאשכ האלפתנ המכו ,הדחפנכ ילא הטיבה
 תא בהוא ינאשמ רתוי ךתוא .בהוא יכנא :יכו ךר בל ךכלו התא

/ 

 "םיבהוא, ... םדא תרוצב רשל ךתוא הבשח איה .יתויחאו יחא
 .,..ךתוא םידוקפה

 ,:יב תנינעתמ איה ךכ ליבשב ! הח ,הח ,הח +רש -- ?
 : .דימת םישנה תא םינינעמ .םירשה

 +, הזכ .ןוטב רבדת אנ לא  ,יכדרמ ---
6 
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 -* םלועה +

 .קותשיו בלענ בוש לאומש
 .ילע םעבת 2 עגרה . ..ונ ,ונ --

 : . ..םויה יברקב
 | הצור םא ,היתלאש ,ךכ לכ הבוט איה ,,, יכדרמ --

 הצרי םאה, ,תדחפנ ולאכו ההמת .הבישה ! "ינא, . ךריכהל איה
 אלה ...ךכ לכ הפי התיה עגר  ותואבו '%יתוא ריכהל אוה

+ 
 ןופמ רשה םנמא

 . = הב וו בג - ,ןגש שי
 +ןכ אל םאה ,יכדרמ ,איה הפי

 ...!ראמ הפי --
 < ללכ הפי  הניא :רמואו שקעתמ ןרהאו ..,+ירה --

 | לא אוכת יאדו ךשקבא םא יכ ,הל יתרמא יכנא | ,.,רתויב
 ,..חמשתו ,התיב

 ...+ החמש --
 איה ןיא ...התוא תערי ול ,יכדרמ ,איה הניגה .הרענ --

 שלש קר יכ ףא ,החור תא יתנכת יכנא ...ןהילא ללכ המוד
 ...הלצא יתייה םימעפ

 הז "קר, ..,מה ? ןושארה עובשה ךשמב םימעפ שלש --
 ,. .ירמגל אוה רתוימ ךלש

 לבל הלילה תכשח לאומשל ול  הדמע
 .ולוכ .ררחיו קיטסה יכ ,יכדעמ

 ילא הבורק הכ התשענ איה ...אובל ינתשקב איה --
 ...דיקפה ןגפ תא הלצא יתאצמ הינשה םעפב .. .ןושארה עגרה ןמ
 רתוי .דוע הינפ תא .ילא הריאה איהו ,ןוצר-יאב ילא טיבה .אוה
 ,..ץפח ילב התנע :אוה וירבר לעו

 " שוגפל .לכוא םא םלואו ,ןינעמ הז רבר  +םנמאה --
 .הילא ךלא אל ,אירבחה התואמ רחא תא התיבב

 ..,יכררמ ,הקוחצ איה הפי המכ ..,קחצתו--הל יתדגה יכנא --
 ..,'ךרבח .ינרקבי םא יתיבמ וחרבי  םיריקפה לכ, :הרמא איה
 לכ רוע אבי אל זאו ,אובת יתמיא שארמ הל דינא יכנא ,אל

 תועט י'פע קר יכ ,יכררמ ,בושחא רשא שי .,,התיב .לא ריקפ
 ...םהיניב איה תאצמנ

 .םידחא .הקיתש יעגר ורבע .בושו
 ,..יכדרמ
 .,,.?לאומש ,שי המ
 ...ויתוא תדכול הבהאה יכ ,בשוח ךניא התא א לה
 ,םולכ בשוח יניא יכנא ;יריקי ,אל + יכנא
 ינרתנקמו ינטינקמ ןרהא ...תמאב התא בוט רבחו רירי

 ...עובשה לכ
 ..,ונינשמ ביט ,דאמ אוה בוט שיא ונלש ןרהא ,,,ףןרוזא --

 ,הערב אובת לבל ךל ששוח אוה ,ךל גאוד אוה
 רוע ,וילע יברקב םעכי יבל לבא  ,,,אוה בוט םנמא --

 . שלש הז התיב לא יתאב יכ לע תושק ילא רבד רקבב םויה
 סעוב = ךניא אלה ..,ילע םעבה התא יכ ,יב הרתה אוה ..,םימעפ
 + יכררמ ;ילע

 + ךילע םועכל תושרה תא יל .ןתנ ימ ! הלילח + יכנא --
 . וינפל רשא תא ערויה ,התא שיא אולה

 ,הנכס הב שי םנמאה ,יכררמ ..,רליל ינבשוח ןרהאו --
 +? ןרהא ירברכ

 ינוא הנכס --
 ,.,זעדוי

 חתפנ םהיניעלו .םירבחה ירחאמ ורגפנ רֶבַצה תורוש יתש
 .הלפא ףוטעה כחרה הרשה

 יכנא ,תכלל תקחרה ,הבשומה לא אנ בוש ,לאומש --
 : לא ,.,הבשומה לא ברקת רשא רע הכחאו ןאכ רומעא
 : +...רחפת
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 וב. >>: שיגהי

 ימ ...ךמצעב ןחבתו הנריכה . , ,עדוי



 וראוצ לע לפנ ,ורבח ידי תא הקזחב ץחל לאומש
 ...ול קשיו

 % אבה תבשה םויב אובת אלה --
 ! אובא --
 ץריו ,םיריהמ םירעצב הבשומה לא בושיו לאומש הנפיו

 דמוע  ןיידע .ורבח םא ,תוארל ושאר תא הנפה םימעפ .טעמב
 ,הכחמו

 ימ | ..,חפב דכלנ אוה | ..! ןכסמ | .,,טעמכ דלי ..,,רענ -
 -- ,דאמ ןה תוקימע ....תורוחשה היניע ךותב ןוממ המ עדוי
 ,תוחוטבו תובחר ויתועיספו ,ךליו ןפיו יכדרמ רהרה

 ,, .!היניע זשרב רכלהל רבדה השק אלו --
 (אבי דוע)

= 
 . לילנה עזגה

 (ףופ)
 .ה

 ר"דה .,המוקה תלאשמ השק תלוגלונה תלאש יכ רחכל ןיא .
 הדומ ,עבצהו .תלונלוגה לש םתונתשה תורשפאב רפוכה ,טדוי
 לדוג, :תוטשפב רמוא אוהו ,המוקה לש תונתשהה תורשפאב
 םוש ליטהל רשפאהיאש דע הביבסה יאנתמ ךכ לכ עפשומ .ףוגה |

 ,הנחשמ םרוג אוה ףוגה לדרוג עוגה ןמיס תניחבב .הזב קפס
 םיירפומה םימרוגה ,תולחמה ,הפנרפה ,ןועמה .ןוזמה י"ע .הנתומ
 " (יעוג רותב םירוהיה,) "תודבוע ןומה לע הדסוימ וז הרכה ,'וכו

 ןמיס .אוה עבצה םנמא םאש ,וניאר .עבצה תלאשל ענונב :
 ןפואב ,העורי הדמב םייונש לבקל לולע אוה םג תאז לכב ,עזנה
 ,םיבוהצו םינבל םישנא םיטעפל םיאצומ ונא םירגינה ןיב וליפאש
 םבורב ויהש םגה "םירוחש םניא,ש םידוהיהש | רמול ךירצ ןיאו
 -יבוהצ לש .עודי .רפסמ םליעל איבהל ולכי "שארה ירוחש,
 .("םיבוהצהו םינומדאה,) .רועההינבלו רעש

 הבחר וא  תלונלוגה:ךרוא  ,.תלוגלוגה תדמב = ןידה | אוהו
 הדמכ תינתשהל ול רשפא:יאש ןמיס אל לבא ,עזגה ןמיפ אוה
 לש . ןתעפשה | הרכונ רבכ ,םוקמהו ןמוה - תונתשהב | העודי

 לע .וננמז ידוהי ברקב םג םיקיתעה םידוהיה ברקב םג "תוחקפ תויח, =
 ןה ןתוצרבו .חלונלוגה .תא.תוכיראמ .ןה ןתוצרבש ,תלונלוגה תרוצ

 םוקמה  ותואכ יפויה לש לאיריאה . יפל לכה | ,התוא * תולגעמ
 לארשיש העשב יכ ,אוה רמאהל ךירצ וניאש רבד ,העשה התואכו
 לע דליה שאר תא תורפשמ "תוחקפ תויח, ויה ותמדא לע בשי
 ןיב. לארשי רזפתנש העשמ. לבא .,ירבעה עוגה לש לאידיאה יפ
 רליה לש שארה תא .תורפשמ  "תוחקפ = תויח,  וליחתה תומואה
 , םירכנה לש יפויה םעט יפ לע .תובורק םיחעל

 ויהש ,םירבעה ברקב הטשפתנ הבחרה תלוגלוגה לבא
 העורי הימב .אל ,הכוהא תלוגלונ ילעב םהיתומי תישארב <

 הזב קפס ליטהל זיענ םא וליפא ,דאמ הלודנ הרמב אלא
 רמאנו וננמו ירוהי לש קהבומה ןמיסה איה .הבחרה = תלוגלוגהש
 תלאש תא רותפל ןיירע ןחכב ןיא ושכע רע ושענש תודידמהש
 תורוהל ונילע םוקמ לכמ ,טלחומו רומג .ןורתפ .תירבעה .תלוגלוגח
 וננמובש .םידוהיה .ברקב הבחרה תלוגליגה תוטשפתהב תוחפה לכל
 .ינושרד : תרמוא וז הדבועו הבורמ חדמב

 תחחוימ הנניא וז הדבוע | יכ ,ריעהל .שי .לכ םדיק םלוא
 נא םישדחהו .םיקיתעה  םימעה לָב לצא טעמכ בל לארשיל 1

 ..היבוט רב

 11 0 3% םלועה =<

 תלונלוגה תא הבחרה תלוגלוגה תשרוי ןמזה ךשמהבש םיאצומ
 םירבקה ןמוש הדמב הב תולנלונה תולגעתמ םירצמב . הכוראה
 זנכשאב םגו , ןויב ןכ ומכ . ונא וננמזל  ברקתמו ךלוה  םיאצמנה
 ןידיושב וליפא , הבורמ הדמב תטשפתמו הבחרה תלוגלוגה תכלוה
 תלינלונה | תטשפתמו | תכלוה | תוכוראה * היתולגלונב .הניוצמה
 תפרצב ,ל8,00- -תלוגלוגה תדמ התיה הקיתעה תפרצב .הבחרה
 ץראב ןכ ומכ ,85,00-- ושכע לש תפרצבו ,58,74- -םיניבה תומי לש
 ויה  ,ושכע תוליגע םהיתולוגלונש ,םיבלפה וליפאו ..םינפיה

 ורפסב הול םירוקמה 'יע) תוכורא תולגלינ ילעב םהיתומי תישארב
 ן49- 48 םידימע ,"ושכע לש עזגה תורות, : ץריה ךירדירפ לש
 ןינעב ןושארה ירבד לכ לע רזוח 8?--86 "עזגה תלאש, + ןשלוצ
 וא .הילאמ = תלוגלונה התנתשנה : הלאשה אופא תררועתמ .(הז
 תא שהיו הבחרה תלוגלוגה לעב עזג אב הלאה תומוקמה לכב
 %הכוראה תלוגלוגה לעב עזגה

 ןפוא םישב תוחירכמ | ןניא ונל תועוריה תודבועה לבא
 םיבר םימע לצא תלוגלונה הנבמב * הוהתנש יונשה יכ ,טילחהל
 םימעה לא סחיב קר .םייעזג םייונשב .ורוקמ םינשי םג םישדח
 ,תעהל ונתוא תורמלמה ,תוירוטסיה תורבוע ונל שי" םייבלסה
 תורוסי .הברה וכותל ופנכנש הז ידי לע הנתשנ יבלסה עוגה יכ
 ןיא .םירתאה םימעה לא םחיב לבא ,שארהדירצק .םיילוגנומ
 הטלחהב ןימאהל ונתוא הנחירכת רשא הלֶאכ תורורב תודבוע ונל
 ,חינהל ונילע ,אדירג תורעשהב קפתסהל הבאנ אל םאו ,הרכזנה
 תוכסה :תובס יתש ול שי" תלוגלוגה הנבמב הוהתמה יונשה יכ
 םיתע = ,רמולכ .תימינפ -- תנשה הבסהו | תינוציח --- תחאה
 לע. ץוחבמ םעב תטשפתמ הכוראה וא הבחרה | תלוגלונה
 | הגשמה אוה ומצע םעה םיתעו .םירז םייעזג תורוסי תטילק ידי
 .ותלגלג-הנבמ תא

 תלוגלונה תרוצ םנמא םאש ,ערנ תאזכ רשא תעל הנה .יכ
 שי ןכ יפ לע ףא ,הלודג תונשקעב םינב .לא .תובאמ תלחנתמ
 יאנת תונתשהב :לכ םדוק .םיעודי םיאנתב תונתשהל החכב
 תוריקחה ,תלוגלוגה ילעב לש | תינחורהו תימשגה הרובעה
 תלוגלוגה םג .יכ ,תערל .וחיכוה םירחאו םרטסינ לש תושירדהו
 הדובע תבסב חתפתהל תולוכי הרצקה תלוגלוגה םג הכיראה
 ךורא ןמז ךשמב רוד לא * רודמ | תרבועה | תינחור וא  תינפוג
 ירקיע .יונש הדובעה תרוצ התנתשנש ןויכמ יכו ,תחא הרוצב
 תלוגלוגה תרוצ םג תחרכומ ךורא ןמז ךשמב הככ המייקתנו
 םינוש םינימ .הדובעה לש השרחה הרוצה לא המאתהב תונתשהל
 -  שרוד ןימ לכו  ,תינחורה םגו תימשגה םדאה תרובעב שי
 " תדחוימ ףינה תדימעו םידחוימ םירירש לש תרחוימ .תוצמאתה
 .תלוגלוגה תרוצ לע םג הז ללכבו  ,ולוכ ףינה לכ לע ךכ י"ע לעופו

 ורכזנ רבכ .,םינפבמ םיאב .םייונשה לכש תרמוא תאו יאו
 המעש ,הכוראה םתלגלינ םהל הרבאש :,לשמל ,םיבלסה הלעמל
 הברה .םכותל וטלקש :ירי- לע ,תישונאה הרלותה לא וסנכנ
 בגנב . בשויה .םעה .ךפהל .  תליגלונ-ירצק / םיילוגנומ * תורוסי
 יפ .לע . תלונלונ-יכורא .םירנינ .םד :ויקרוע .ךותל סינכה הקירמא
 קרו ,םירוחש לש םד וכות,לא .ןבלה .עזגה לכ .לבק וניבוגדתרות
 תבהאלו .תוחכפל .ועבטמ .הטונה  ,עזנה  ותוא השענ הו  ליבשב
 ןוימדה ףועמל ללכבו תינמאלו הרישל רשכומ ,תישממה תלעותה
 !הרז .הרוה . ("תוישינאה יעז לש ןויושה-יא .תודא לע .הסמ,)
 -=  לושמל .תיכוה תא .םגו חרזא- תוכז ולבק .תורז = תורוה המכ לבא
 < םיעדוי .ונא .ןיאו ךררה .עצמַאב םידמוע ונא .ןיידע ..תרזאה לע
 .הנארקנ הגורחא רשא הנחתה היאו ליבומ .אוה הנא
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 : םיינמרגדנפה עזגה .ירקוח .אנ .ורמאי >>

 תרבועה השק תינחור וא תינפונ הדובע תבפב חתפתהל תולוכי
 .תורוד הברה ךשמב םינב לא תובאמ

 םצעה תטילב י'ע תאנתומ םירגינה לש הכוראה תלוגלוגה ;לשמל
 .הפיעלה ילכ לש םתוחתפתה י"ע םג ילואו תלוגלוגה  ירוחאמש
 תא תחתפמ ,ףופכ שארב תישענה ,םירגינה לש השקה הדובעה
 ,הלוגלוגה ירוחאמש תומצעה תמילב ידיל האיבמו ףרועה יירירש
 םפוהל םיעלוב םירגינהש הבורמה םתומכו  םיסגה  תונוזמה םג
 תובסה יתשו ,הבורמ תוחתפתה ידיל הסיעלה .ילכ תא םיאיבמ
 שארהל ול תונתונו הלעמל שארה לש ןכותה תא תופחוד הלאה
 ביכרא : םרטסינ לש תושירדהו תוריקחה יפ לע) .הכורא :הרוצ
 םינמרגה לש הכוראה תלוגלוגה ,ךפהל ,(190% ,היגולופורטנא ריפ
 יאדוב תיחנומ היתובס ןכ לעו ,חצמה תומצע תטילב י"ע  תאנתומ
 .הסגה הליכאהו השקה ףוגה תריבעל רבעמ

 הרובעה יאנה :יייע הבחרה תלוגלוגה תאנתומ הוב אצויכ
 , תינחורה וא :תינפוגה

 ---"יפלאה עזגה, םירקוחה תצק תחסונ יפל וא--םירהה ימע
 תחנומ הביבסה תרות יפ לע ,(הקנר) הבחר תלוגלוג ילעב םנה
 םתלגלוגו םירהה-ימע לש םישקה הרובעה יאנתב הוה ןויזחה הבס
 .בחרה םזח לא תלבקמ הבחרה

 םינמרגה ברקב הטשפתהש הבחרה תלוגלוגה .ךפהל
 הנניאו בחרה הזחה לא תלבקמ הניא םידוהיה * ברקב  דוחיבו
 בתכ הנש םירשע ינפל רוע . תינפוגה = הדובעה ייע  תאנתומ
 :(88 ךע ל? ןמ  "תיזנכשאה | תלונלונה .תובחרתה | לע,) ם'בקעי
 ידי לע אלא  ,תוללובתה ירי לע םלועל האב אל וז תובחרתה,
 תיבחרתה לע לכ םדוק עיפשהש ,חומה לש ' תומכה  'לודיג
 םידוהיה תלוגלונש ,אוה וילאמ ןבומה רכדו :..תלוגלוגה
 םרקיע לכ םיקופע םניא םיפלא תונש הז רשא
 ההובג רתוי ההשענ חתומה  תדובעב אלא
 ויתוריקח .'שאר ורצקל טעמ טעמ ושענ םידוהיהו
 .הזה טפשמה תוהמא תא תערל וחיכוה םרטסינ לש
 רשא תועידיהו םינורחאה םימיב ושענ רשא תורידמה םג |
 ונינפלש תורודמ םיניוצמה םישנאה לש תולגלוגה תודא לע ופסאנ =

 וארה ,לשמל  ,ןיריושב  ,הזה רברה * ןוכנ תמא :יכ  ,תערל  ודמל
 תלוגלונ .יכורא = םישנא .האממ | יכ ,תעדל תודידמ תואמ שמח =

 תודמעמה לא--98,5 קרו םינותחתה תודמעמה לא ל6,5 םיכייש"
 קר םיכייש תלוגלוג ירצק םישנא האממ : ךפהל = ,םינוילעה =

 ,םירואנה לא--58,4- -םירתונהו םיטושפה םישנאה לא 6
 םישנא הששו םירשע לצא האצמנ הלודג הרמב תלוגלוגה .בחור
 תלוגלוגה-ךרוא לבא .םיטושפ םישנא הנומש לצא קרו םירואג
 ךכ לכ םיחתופמ יתלב םישנא הנומש לצא האצמנ הלודנ 'הדמב
 ,רטול * ,קרמפיב ,טרקופ  ,םירואנ םישנא ' השלש לצא קרו
 לעב היה רליש .תלונלונדילוגע ויה לאפר ,לקספ ,ןוילופנ ,םלפל
 - -גנילרמה ,88,5 תב תלונלוג לעב היה--טנק ,84 תב .תלונלוג
 אל הלאה ה לכ :,90,8 -- ץונביל ,86 ריוהנפוש 8

 הלודג .הדמב תלוגלונ = ירצק  םא יכ תלוגלוג יכורא  אופיא ויה
 םג אנ הרכזמ | *(11ץעטימעה600601816פ) - הלודג . רתויה הדמבו
 ויתורעש ,הנמק ותמוק | :ןבוהטיב ,םינגנמה ןואג > תנומת תא"

 .הבחר .ותלנלוג ,דאמ :ההכ ויניעו ורוע עבצ = ,ראמ \ תורוחש
 תאוח .הנומתה ןמ וק הזיא

 היה אלמלאש ,רבדב קפס ןיא + םינמרגה תנומת לא ליבקמ
 ותוא םינתונ םיינמרגדנפה ויה ,היהש המ הרומאה הנומתה לעב <

 לכב, .רבדב :ידיחי ונניא ןבוהטיבו .,םידוהיהל .הרומג \ הנתמב
 וינפמ .רתוי .וליפא ידוהי ינפל הקשטירט  ינפ/ ויה םימוד ןפוא
 ,םידוחי לש  סהינפל  םימוד ויה םהינש ינפו = ,רנגוו דרכיר לש

 חל ןוולנ = -* םלועה =

 "גרב ..ל) ייפקרמ \ לשו יא הניה \ לש וינפמ = רתוי תועדה לכל
 + ("'עזנהו תרוקבה,

 ד

 = ויניע יפיר ןיבמ .ינחורה לש למסה איה .תוימשנה םלוא
 = .הכוראה תלוגלונה .וב התנע וינפ תרכהו אוה המ רכנ םדא לש
 ,הסג הרובעל ןמיס - - .תלוגלוגה .ירוחאמש תוטלובה תומצעה םע
 ,םירהב השק הרובעל ןמיפ == בחרה הזחה םע הבחרה תלוגלוגה
 :תוליצאל ןמיס -- תוטלובה חצמה תומצע םע הכוראה תלוגלוגה
 < .תרובעל ןמיס -- 'שלחה ףוגהו לפונה הזחה םע הבחרה תלוגלונה
 ושאר תא עגימו תונוממ ינידב קסוע םירע בשוי םע לש לכשה
 ,תופירחבו םידורחב ,לכשה תולאשב

 תא תבחרמה איה ,לכשה תוברת :,תינוריעה  תוברתה
 תוברת תאז ,הפוריא ברעמב םיבשויה טימעה לש תלונלוגה
 : לכ תא רתופה ,טרקוס לש ושאר תא  הביחרה רשא לכשה
 " םיאטחה לכ תא שבוכהו לכשב תוריתסהו תודיחה ,תולאשה
 = הלוגלוגה תא התנש רשא .תוברתה תאז ,לכשב םיעשפהו תונועה
 ,התוא הביחרהו הלגעו הרצקו אבס לארשי לש הכוראה

 " תמה,ש הוב הרוסי תאוה הבחרה תלוגלוגה. יכ רשפא
 ' חכ לדג הול המאתהבו ןטקה חמה לש ונובשח לע לרג ימינפה
 .,"תויעבטה תויטנה ייח לש םנובשח לע תטשפתמה הבשחמה
 = םינפל דחא רעצ  דעצ וא םינפל הז ידי לע םדאה דעצה לכא
 . תויהל | םדאה | תדועת איה תאו םאה +רוחאל | רחאי דעצו
 : לכ תא חהפל ותדועת -- וא ,תמשפמ הבשחמל ,רוהט לבשל
 3 " אוה םומ לעב םא + םלשה םדאל  תויהלו הוש הדמב ושפנ .ילכ
 .'וב .ןיא חכו תויעבטה ויתוימנ יפ לע אלא יח ונניאש םדאה
 אוה והומכ םומ לעב אל .םאה -- טפשמב וישעמ : תא איבהל
 "תא ' עינמה אוהו וישעמ לע .לשומה אוה לכשה קר .רשא םדאה
 - הבחרה תלוגלוגה ילעכמ ואצי אל סאה + ותמשנ תנוכמ ילגלג לכ
 - רגנו םלוע לש ורדפ לכ דגנ םיממוקתמה  םילודגה םידרומה תאוה
 - תלוגלוגה ילעבמ אל .םאה : ךפהלו + לוכיבכ :,םלוע לש וכלמ
 < תויעבטה תויטנה .םברקמ ודחכנ ןעי רשא םישנאה ואצי תאזה
 < ואתה יעצמא-יתלב רשי השעמ לכל 'םהב ראשנ אל םוקמו
 . ןושארה םדא תא תויחהלו-תינרוחא םלועה לגלג תא .בישהל .הואת

 קוו הואתמה םדאה  ןירכ -- ןורחאה  םדא לש ונובשח לע
 -\ל היהי אל םג ילואו המואמ ונממ ול ןיאש רברהלו .וכופהל
 0 + םלועל

 ' םבורב םנה  םירואנהו טיחתופמה םישנאה : ונל םירמוא
 , םיחתופמ םניאש םישנאה ,ךפהלו  הכחר תלוגלונ ילעב  לודגה
 לע תמשנה . הכורא תלוגלוג .ילעב םבורב םנח םיריאנ םניאשו
 .,הלכשההו לבשה | ,תורואנהו תוחתפתהה ןיחצנ לע ,תאזה הדבועה
 רע ראשנ םירואנהו םיחתופמה יב םגש הז לע .חמשנ ילוא וא
 < הלכשהה תורמל .רשא  ,הכורא ףלונלוג .ילעב .לש ןמק .רפסמ
 - ילוא ראשנ .רוע ,תובוטה .ריעה תולוגס .לכ  תורמל ,תוחתפתההו
 % תוליצאל רכז םברקב

 = םירואנה הלא לכ לש לורגה  בורהש 'הו לע .ילוא .חמשנה
 ,תוררשמ  ןומהב = ואצי . הבחרה | תלוגלוגה ילעב \ םיחתופמהו
 העשב םהל ."ושע,  הבחרה םתלְנלוג תאו םעה לש  תונותחתה
 .לעו = (וברד יפ לע ץריה ךיררירפ ונתוא חיטבמש ומכ) רבעמה
 .םואה לא רשגו רבעמ 'תניחב קר הלאה  םישנאה לכ ןיא ןב
 הטיה ינפלש הליפנ קר ,השדח הריציל רמוח קר = ,ןוילעה
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 ? המיקה תא תחרכמשו
 סמ טעמ .תולעל .ליחתמ .םירעה .ברקבש הו לע חמשנה

 < תיחתל .םינמיס הוב האר :הכוראה | :חלוגל ה .ילעב



 תאשמ יפ לע התוא דבעתו ריעה .תוברת תא חצנתש  השדז
 םרומ .,רתסמה ןמ םינורחאה םיליצאה םיחרוב ילוא וא  השפנ

 תושעהלו המה םג חתפתהל ןאושה קושה לא תורואנהו תוחתפתהו
 ןוד = רבכ .תתכמ ילוא לודנה ןומהה לככ המה םג םירואנ "
 + תועבטמל ותינח תאו םינזאמל וברח תא ןורחאה טושיק =
 ינב םונימאמ םלועמו זאמ ונייה רשא ונחנא +המ ונחנאו ,

 םיתפומו = תותואב = תויאר .ישפחמ ",תואלפ ישקבמ ,םינימאמ-
 תופירחה רי ונב התיה רשאי דע ,עבטה ירוחאמש המב
 תא תונשלו ונעבט .תא ךופהל תומכתתההו תוחתפתהה ,דוריחהו =

 ,ןוימרה-ישלח  ,הנמא-ינמק לש םעל .ונתוא תושעלו ינשאר .תרוצ"
 ,םינקפסו םינעדי לש  ,םינוכנו םימכח לש םעל  ,תונמאההיטועמ |
 חמשנה -- .םינימה לכמ . םינגרובו םינרטסקיאו .םיטנגילטניא לש |

 וניתוסנרפב = ,ונחורבו \ ונתלגלוגב אב רשא : יונשה לע | ונחנא
 ונינפל - הושבבש  ךרהב . האלה  תכלל חכ הפיסונו = ,וניתויטנבו
 םוהיס לא  ,וניתוינומדק :ידירש לכ .לומיב לא .םיאנושהו תוילגה

 ינל הרתונ רוע רשא הכוראה תלוגלוגה תסיפא לא | ,ונעב
 ינמיס .לכ .תרחכה לאו  האמל םיזוחא םישלש לש ןטק רפסמב"'
 + רבעו םש לש ושרדמ תיבב ונל ונתנ רשא הקיחעה וניתוליצא <
 ןעמל  ליבשמל הלעמל  הלועה .ךרדב האלה תכלל חכ הפוסונה < |

 שגר ונברקב ררועתי רשא שי םאו .+תוליצאו שחי לכמ רו
 םהינב  ינבל חונמ .ונתי אל בקעיו קחצי םהרבאו .קיתעה ונשח

 בהזבו ףסכב יניתונבל תונקל םישוח ץלחנ זא .םהיתובא תא םישיובמה =
 תונקל תגשמ ודי ןיאש ימו .םוטסויבוקו רוכש "וברוב ,ל רכנו ןונ
 תובדנו רומענ תוצוח לכ שארבו ונתרועל וגלוכ .שוחנ ומצג

 ונתפרח תא  ףופא  ןעמל  ,ערוצמו עגונמ ,חספו רוע יוג תפוח |
 םישיבמ םינבל ראשו םש דחכו הלכו .ונתמלכו ונתשב הא תופס
 ++ םיריפחמ

 המה היא ."ודי תא חלש אל :לארשי  ינב יליצא לאו, :
 םהיתובוח תא ועדי רשא ,סכרע תא ועדי רשא לארשי ינב .יליצא
 םעה לכ :ינפל :ורבעי = זועבו .הואגב רשא ,םהיחאלו םהיתובאל =
 !+ לארשי ינב .יליצא המה היא --- םעה לכ לע וליצאו םרוהכו =

 ו

 .הֶיִציִלְנַמ םיִבָתְכַמ
 ץ.

 תודא לע הטוקנאה לש -- רבמטפסב ט"ול  ב"ימ--הגושארה | הוחדה .
 יב ,עובשל אל םעפהו ,הינש היחד הירחא הררג ,  היצילגב  םידוהיה תוינע
 . לבגומ:יתלב ןמזל םא

 המב טו סנוצר  יפ:לע הטיקנאה התחדנ הנידמה:דעו עירומש יפב
 םושמ הטיקנאהב ףתתשהל םריב היהי אל אמש ,וששח המה , הצעומה ירבחמ

 ,רבמ:טפסב ב"כל ה-עונ ןתחיתפש ,גאמדנאלה תרוכעב םידורט ווהוש |
 רטפהל ליכשב הנידמח-דעו הב שמתשהש ,אלתמא אלא וז ןיא , ןבומכ

 ירהש , הז םעטל דופי לכ ןיא תמאה רצ לע , הטיקנאה תרצמ זועש יפל
 הנאה ב עבקנש םווה ירחא םימי השלש תויהל הרעונ גאטרנאלה תחותפ

 תחיתפ התיה אלמלא , ללכ תבכעמ גאטדנאלה תדוכע התיה אל כ"או , הטוק |
 ירוהיל תלעות תצק הזמ תאצוו ההיהש רשפא , הטיקנאהל הכומס = גאטדנאלה
 ערוי .ימ ,היתוטלחהו הטיקנאה לש המשורמ עפשומ גאטדנאלה תויהב .היצולג |

 רמע ילואו ? םירוהיה תבוטל לעופב רבד תזיא תושעל דימ שגנ חוה אל םא
 רעומ תא תוחדלו רוזחל םירעה ךכופלו הוה רברה לע  הנידמה:רעו סג

 ולב הלקב תא בוועת יכ םתבכ 'בל לע ורברש הוב  קוחה דגנ ואטח < ו לא ופחיו ז ו ושעמב םילכחסמ ונאש העשבו + הטיקנו

 תגלפמ לש ןגרואה אוה -- = ,יוקרקב אצויש "קינדוגיט, ינלופה = ןועובשה הז
 תמו --- ל'נה ןותעה לאוש -- , המל וז הטיקנאה, . םימרקומידה  םירוהיה

 תוינעה איה הלודג יב ,חכוהל אוה הצור םנמואה ? תערל הנירמה:דעו הצור
 ?5לכ הטיקנאב ךרוצ ןיא וז אדבוע לע דומעל ידכ ןה ? םירוהיה ברקב תררושה
 תווולג ןה םג אלה תוינעה לש תרוב פה תא רוקחל . דעוה- איה הצור .םאו
 הטוקנאם תנכהב םיקוסעש העשכש ,רבדב שי הינוריאה .ןמ המכ .ו ל תועודיו

 םיחפקמ ,םירפכה ןמ .סתוא םיקיחרמ ,םידיהיל הרזע איבהל ,הרואכל ,םיצור '

 ר תווי  ונתנ ,לשמל ,ץינולשומ זוחמב .םבצממ םתוא םיפרוהו םתסנרפ תא
 * רש ע ב קר םידוהוה וכז ןלוכמו = ,הקשמדיתב לש תויסצנוק = ם:י ת אמ מ
 .יקפרימובול ךיפנה ל היפצנוק תתל םינוטלשה וענמנ אל הז תמועל
 תונוילג .םיציפמו םידוהיה תאנשל  םהיתופינכ יתבב יולגב . םופוטמ םירמכ .המכו
 | ללכה ןמ תאצוו תויכז א םוש םישרוד ונא ןיא : ..,םירוחיה - לע  הנטש . םיאלמה
 ןפופש .ונפמ , תובימתלו .תוברנל נבל ןוא  .םידוהיה .ליבשב תודחוימ :תובוטל
 נא , םתכוטל . םהב .םושמתשמ .םינוקיטילופש - ,םיעצמא .ב"חא .תושעהל ולא לש
 הוחפוקת אלש ,רכתשהלו . דובעל  תלוכיה םידוהיהל ןתנתש קר םישרוד
 '  תמחלמה --- אוחז םירוהיה תוונע דגנ םחלהל רחא ךרד קר שי ,  םהיתוסנרפ
 תפומ תשמש מ המצע ץראה תלש ממש ןמזה לכ , תומשיטנאהב
 הנידמה דעוש ,ןימאה ל רשפא:יא ,םירחא ל תומשיטנאב
 ...'םתוינעו םידוהיה תרצ תא לקה ל תמאב ףאשו

 רבמבונ שרוחב המיקנאה היהתו םוקת םא :,הכ ןיבו :הכ ןוב םלואו
 םווקמ נא ןיא , תוריחבה תעש רע תיחדנ אהתש וא ,רעוה תחטכהכ ,אבה
 " !תרוה הטיקנאה ויער רקוע לכש םושמ- ,.הענשי :וגל הטיקנאה איבתש ללכ
 . + יטילופ .סוסכט אלא וניאו , הרהטב אלש  ותרול'

 | ךכ ךותמש אוה הטיקנאה ןינע לכב שיש .דחאה / בוטה דצה

 הנה .הוצילג ידוהי לש ארונה םבצמל בל םושל ברעמבש וניחא וליחתה
 הטילחה הטיקנאה רבדב ץראה-תלשממ לש הטלחהה התשעש םשורה נפט ןכ
 תא ףוסאל השגנ דימו היצילג ידוהי בצמ רבדב הריקח איה םג תושעל א"קי
 !ליהקהל א"קיה הטילחה ,עמשנה יפכו .תוצוחנה .תועידיה תאו שורדה .רמוחה
 .ץיעוחל ליבשב , הפסאל םידוהיה לש םייפורטנליפה תורסומה לכ חכ-יאב תא
 בוכלב 'דעוהל .תאוה הפסאה התוה הריתע ,היצילג ירוהי לש םלרוגו םהינינע ר"ע
 -א'קי הרוח כ"חא לבא . הטיקנאה ליבשב הגידמה דעו םעטמ עבקנש םווב וב
 א'קי ,הטיקנאה רחאל דע הפסאה תא תוחרל הטילחהו וו התעדמ
 - וארי םא , םידוהיל רוזעל םתעדמ םיימשרה םיגוחה ובושי אמש ,הששח
 - שוש רבד םה םהיתוחכב תושעל םירמוא תודפומה ראשו "סנאילא,ו א"קיש
 0 + הוצולג .ידוהי תבוטל שטמ וב

 אופוא רעשל שיו ,הטיקנאה  םוי תא הנירמה- דעו החד םיתניב הנהו
 ' רבד .דוע ערונ אל ע"על ,הרומאה הפסאה תא דוע החדת אל א"קיהש
 .םוש הז ןודינב ןיידע המסרפתנ אל ללכבש םושמ ,הפסאה .ןמזל : עגונב
 הרמגו התנמג רבכ ןמאנ רוקממ םיעידומש יפב "לבא . תימשר העדוה
 ,ופתתשי הפזאכש , כ"ג םיעדווו בוב לל הפס אה תא אורקל א"קיה
 ?ןייארעפספליה,ה , הניוט "ןוינואי .לעארזיא,ה םג  ,'סנאילאה ו א"קי ה 8
 < םינקסעה ילודגו שריה-ןורכה רסוט ,'היצילג ידוהיל חרוע,ה - תרבח ,ינמרגה
 + היצילגבש םידוהיה

 לארשי תונכ יותטש ,רבדה לע "םלועה,ב יבתכמב יתוריעה רבב
 תא רוע ויגוהלמ לדחש דע ,ךכ לכ .ליגרה רברל השענ דמש םשל היצילגב
 וילע רומעל יאדבש ,ליגרה רדגמ אצויה ,הרקמ הרק םעפה טלואו .תובבלה

 .תילארשי .הרענ ירטמל ךומפה רפכב הירוה תיבמ המלענ 1908 תנשב
 ,ירצונה הבהאמ תיבב בובלב תאצמנ םתבש ,הירוהל עדונ ןמז רחאל .הריעצ
 , סורוקה '.השאל ול אשנהל ליבשב הדמתשג ויטעבו ומע  החרבש
 'הנוצרבש הריקחה תעשב הנעט םתמש םושמ םלואו ,ירצונה "םנתח, לע ולבק
 ..לעבה תא ןידה תיב .הכיו ,החרב

 םתב תא בושהל ידכ תולוכחת שקבלמ םירוהה ולדח אל ,ןבומכ
 לא .םירוהה ואב תחא .םעפ : םדיב הוה רבדה הלע םנמאו  .תודהיהל
 ' םוזעתו םהל הצרתתו הבל לע ורכד .תיבב היה אל הלעבש העשב תדמושמה
 .שיגה הנגיא ותשא .הנהו ותוארבו .ותיבל לעבה  בושבו | ,השא | תיב תא
 יוחמה ד"היבו  ,וגנממ ותשא | תא  "וכנג, יכ לע  םירוהה לע  אנלבוק
 דצמ טילקופה .,תועוב ש הש ש רסאמב תבשל שנוע םירוהה לע ליטה
 םעט ןתנו ותא  םיק ינויצסקה ר"היב לבא. , ןידה"קפפ דגנ  רערע םירוהה
 םירוחה ..בוטה .הנוצרמ הלעב תא הבוע השאהש , םולב ךכב יא .: רבדל
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 תיב תא בוועת יכ ,הרענה בל לע רבד לעבה םג ןה :רמאת םאו
 אתוקפנ שי : בשיל שי ?אוה שנענ אל המלו ,םתמכסהו םתעידי ילב הירוה
 ..יידוהידוניא וא ידוהי אוה טפשנה םא ,רבדב הלודג

 יםידוהידםניאשל םידוהי ןיב .תודפ המש היצילגבש ךונהה-תצעומ םגו
 ולאכ םישעמ ,םהינב תא םושרל ואבש ,םידוהיב ם"היתב תודיקפ התשע אתשה
 ,תודחוימ תורזג ןאכ ןיא םנמא הכלהל .רתויב םיחיכש סניא היצילגב וליפאש
 השעמל לבא = . היפור .תנירמב םינוהנה תויטנצורפ:תומרזנו םירלוקריצו םירופא
 ,קפפ ןיאו ..עורזב ס"היתבמ םידוהיה םידימלתה תא קיחרהל ןאכ םג םיצמאתמ
 תוינויצקאירה היתופיאשש = ,תיצילגה = ךונחה:תצעומ  תמכסהב השענ .ז"בש
 םיצורחה םידימלתהל תחל ,לשמל | ,התוצ איה  .ידמל תועורי  תוימשיטנאהו

 םד תלולע תודחא םימעפ הרכזג הבש ,הנטק תרבוח- --הרושת טעל רפסה:יתבב
 ,אמלעב הלולע אלא וז ןיאש הלק הרעה וליפא ריעהל ילבמ ,העודיה

 ץוחנל .אצומ וגוא ,ךכנרטש רוספורפה ,,ךונחהרתצעומב םירוהיה חב:אבו
 :ולאב םישעמ דגנכ וליפא תוחמל

 תנשב ופסאנש ,םיפפכה לש ח"ודה תא התט הז םסרפ 'היצילג ללוכ)
 םיתאמל .םירתכ 296918 הלע םוכסה ."הקולח,ה תבוטל הוצילגב 1909

 תא ףיקמ הזה *ללוכ,ה .העובק הטנוק ח"ודהב שי תומוקמ העבשו םיעבשו
 תוכיישה ,ןהיתוביבסו אימולוקו וולפינטס םירעה דבלמ  ,היצילג  ץרא: לב

 .רחא "ללוב,ל
 גהנוה ,הקולחה יפסכ ר"ע ח"וד םסרפל ,הזה בושחהו הפיה ןוקתה

 םוקמב ללוכה אישנל רחבנ ץיבוהוודמ רפופ דוד רמש העשב ,םיתנשכ הז
 יטתעדל להקה לכל יוארש  ,םיבושח םיטרפ ןיידע  םירפח ח"הודהב ,תמש ובא
 לע םינוממה רשא ירחא ,ומצע ח"הודה םג ןקותי ןמוה ךשמבש ,הוקת שו לבא
 ,"הקולח,ל םיעגונה םוטרפה לכב תגיגעתמ להקה:תעה יכ  ,ואר "הקולח,ה

 ה

 םיעבשה .תנשב רצלוה םלהליו ר"ד ד"ועה 'בובלב תמ רבעש עובשב
 ירבד .בהלנ ידוהיו ירובצ:ןקפע לש ןיוצמ סופיט היה חונמה .וייח ימול ששו
 ירצלוה ר"דה לש ומשב םירושק בובלב םייפורטנלופה תודסומה בור לש םהימי
 לכב ירלופופ רתויה ידוהיה חונמה היה םיבוטה וישעמו תוימורתה ויתורמ ינפמ
 ,היצילג .ץרא

 םג היה ותעשב , לארשיב היתתה תעונת לא םג הבחב .פתיתה הונמה
 * תונויצ הרבחל כיחא התיהש , בובלב *שרוק ארקמ, תירוטלוקה הדוגאה אישנ
 םהירפפ תאצוהב םהל רזעו םירבע םירפוס ידיב הברה ךמת אוה
 + םירבעה

 אל ., םימפרופמה \ םיטילקרפה ןמ דחא חונמה היה ותעשבש י"פעא
 ! ןזכ הלודג הדמב רזפ ופפכ תאו הקדצ תושעל הברה יכ , ןוה תושעל קיפסה
 יהי .קתהו ץחל ימי ול ויה ,ךיולח תא הלחש תעמ ; םינורחאה וימי יב רע
 1. ךורב רבת

 .תּונְויִצַּב

 ריע .זורכ איצוה .םצסוצמה פ"הוה
 : הזב .ותוא םינתונ ונא .ירהו ,תיחכונה

 םילקשה תנש  רמג תא .עובקל .טילחה .םצמוצמה פ'הוה
 ןינמה יפל 1 ,ש רבוטקואב א"ל) .א"ערת ירשת ח"כב תיחכונה
 ..(שדחה

 ילהנמ לא לכםדוקו ,םכילא םינופ  וננה ןורחאה עגרב
 יכ ,הצרמנ האירקב ,תוצראה לכב  תויצרדפהו | תויוררתפהה
 איצמהלו םילקשההימוכס הא תובגל ידכ םכיתוחכ לכ תא ורגחת
 ,םצמוצמה פ"הוהל םתוא

 ביצקתה תא דחא הפ הרשא ןילרבב תיתנשה | הדיעוה
 הטלחה ירחא אלמל לכונ יכ לדתשהל דוע ץוחנ םלואו = .ונלש
 ןיא .פ'הוחל ,ךכל תלוכיה ונל ןיא ושכע ,הדיעוה הטילחהש וז

 .שינעה ריאמ

 םילקשה תנש רמג

 3 םלועה
  ,םגג א-ה ללב 2 טמא, לה האטשודה בל יל שש 5-2 לכמה עא אבא וכ :ישפ- הסעה כמ שבנה -טגטעג טגצעוצמפ בצו שרושמה 2

 וי"אב .םילעופל םיתב ןוגב איה  ותרטמש ןוספלוו =

 [ קי ןוי

 99000 קר הלוע ודיל אבש םילקשה-םוכס ירהש ,םיעצמא
 תובורמה .תואצוהה לא ךרעב  דאמ רעצמ םוכס והז ,קרמ
 = םינויצה :ונא יכ  ,דוכזנ םא ,ראמ רעצמ םוכס והז .תויחרכהה
 וה .הנש הנש  רתויו  קרמ ןוילימ וניתורסומ תבוטל םיפסוא
 תמועל -- ,רתויב  ביצעמה = רבדה והזו -- ,דאמ .רעצמ םוכס
 -ימוכס .ולע .רקתשא .תומדוקה םינשב ובננש םילקשה ימוכס
 סרגנוק הב לח אלש ,הנורחאה הנשבו קרמ 106000 םילקשה
  ופ טעמכ רמולכ ,קרמ ל6000 'ולע ,(ה"םרת תנשב)
 . תובס ןה המ  ,רוקחל התע תע אל .וז הנשבמ השלש
 רוע רשפאש המ תושעל ךירצ ושכע ,הוה ביצעמה הזחמה
 . תושעל

 = !תוצרא יתשב םילקש תיבג לש הרובעה איה הפי
 ' ,תוצראה ראשב ;הינמרגבו תימוררה  הקירפאב
 ' היפורמ ,הפי תאוה הדיבעה התלע אל תויצרדפהו תויורדתפהה
 -- "אמ ,יששה  קלחה- -הניטניגראמ :,יעיברה קלחה קר עינה
 ' קר אלו .ת"סרת .תנשב ולבקתנש םימוכסה לש תוירישעהשלש
 : הניבוקובב = ,היבנידנקפ .תוצראבש ולאכ תונטקה  תויוררתסהה
 תירבה תוצרא ,היצילגכש ןתואכ תולודגה םג אלא  ,הילטיאבו
 "תחא  הטורפ ףא הכ רע וחלש אל .ןויצ-ילעופ לש היצררפהו
 ירחא םישרח השלש ורבע רבכ ירהו  ,םצמוצמה פ"הוה .לא
 1 , םילקשה תנש הרמגנש

 " ריטתי יפ ,רבדה רשפא יאש םכטצעב ודות 6 ! םירבח
 וחא יכ ,רבדה תמא םגמא ,אבהלו ןאכמ םג הזכש בצמ
 .ונירבח לבא  .םילקשה תיבג לע הערל | עיפשה | םרגנוקה
 .תושעל רשפא הברהש  ,וחיכוה : הינמרגבו .תימורדה | הקירפאב
 5 + בוט ןוצר שישכ

 .לכ | ינויצ לא הצרמנ  האירקב םינופ | ונירה * ךכיפל
 .רשא תא הנורחאה העשב ושעי יכ ,תויצרדפהו תויורדתפהה
 - .,םתרועתל םילקשה תא איצמהל ורחאי אלו התע דע ושע אל
 < ,הלאכ תושקבב אובל ונחנא םיחרכומ יכ = ,ונתורדתסהל איה הפרח
 < .ךומתל תש ול ןיאש רבד  והוש ,ןיבחל ףוס ףיפ ךירצ ירה
 לש םיחרכומ  רתויה  ויכרצ תא קפסל ילבלו העונתה תודסומב
 < עינת רבכש ,תווקל תושרה ףוס ףופ ונל שי :,העונתה זכרמ
 לע | ריעהלו 8 תא לוקשל--םתבוח תרכה * ידיל ונירבח
 ,ונדצמ הרכזאל וכרטציש יילבמ תיללכה ונתורדתפהל םתוכייש

 : .םצמוצמה לעופה דעוה

 - הב ןפתתשה ,םצמוצמה פ"הוה לש הבישי ןלקב :התוה לולאב א"כב
 " ףתתשהל לכו אלש ,גרוברוו .פורפה .ןהכ .יו .ןוספלוו ,ד םצמוצמה פ"הוה ירבח
 = א'ע ותעד תא ,םרוק ותא ול התיהש החושב ,פ"הוה שארל הלג וז הבושיב

 < םויכזמ .רותב הבושיב ופתתשה הלא רבלמ .קרפה לע ודמעש תולאשה לכ
 : ,טילכנזור .מ ר"דהו ןויפוה .ש

 ' תפפא תא .תוחדל טלחוה היסורמ םידחא םירבח לש םתשקב פ"ע
 = .הפפאה .א"ערת -,ןושח ף"כ---שרחה ןינמה יפל רבמבונב ב"כ םויל לודגה פ"הוה
 תלאש ר"ע ונה ,םווה רדס לש 'רתויב םיבושחה םינינעה ועבקנ | ;ןלקב היהת

 לעופה רעוה ירבח תפסאל רבוע  ,תומוופמ תוטלחה ולבקתנו תונותעה

 ,תונותעה ןינע ר"ע ןובשחו ןיד םלוכל חלשי לודגה

 רונע רפמנ הל .רשא ,הרעוה לש התדובע ך"ע הצרה פ"הוה שאר

 - וז הֶרעו סנכת ירשתב 'יששב .,רובכ לש  ןידרתיב יקוחו :תורדתסהה תונקת

 / ,הבישיל .ןלקב
 < .לנרל עגונבש פ"עא .ועקרק טידרקל רפומה  ד"ע םג הצרה פ"הוה שאר

 < להוה לש תמדוקה ותבישיב םסרפתנש יפכ  ,לורג .יונש בצמה הנתשנ הו
 = יהיה .דסומה רופי רברב לדתשהלו ףיסוהל .טלחוה .םוקמ .לכמ ,םצמוצמה

 - ףפ רוד םש לעש רסומה תא .תומואלה .ןרקה  ,לא חפסל טלחוה

2 [ 0 . 4 
 4 2 0 יי 1



 ינש דוע תוערפה יעוגנל הכומתה תפוק ןובשח לע י"אב ךונחל ורסמנ
 ,תוערפה ימיב ומתיתנש ,םימותו

 :תוטלחה וטלחנו תוגוש תולאש רבדב רוע ונד
 יק"בלאהו ק"פאה ,ב"לקה לש תוירוטקרידה תבישי םג ןלקב ויה םויב וב

 חובכל ילויב דקתשא ואציש ,יזדרונהיות ןוילמש העירומ ל"הקה תכשל
 ,תינש דָוע /אצי אל הז ות .ןלוכ ורכמג ,יוררונ לש םיששה ותדלוה םוי תנש

 .ןמא-רויצל רבכ הרפמג ותנכהש ,דחוימ לארשי-ץראדות ושכע אצו .ומוקמב

 ג
 ,הָיְמּורְב

 אלו ,לודג םופרפל התכז היצרגימאה יגינע םשל יובילב התיהש הדיעוה
 רע ךכ לב| םיבורמ ויה היצרטפיגימראה רצמ  םילושכמהו תוקעהה .:התבוטב
 םינקסע לש הצעומב אלו תיטילופ הדיעוב ןניקפע אבה .יכ ,ךל המדנש שוש
 ןוירטפינימה תרוקפב = .וכרצו ותלעותב  םידומ לכהש  ,ישעמ ןינעב  םוקפועה
 ,היצרגימאה ינונעב םיחמומו םיפונמ םישנא הברה לע הדיעוב תופתתשהה הופאנ

 ירבח לע ןא"קי לש תיגרוברטפה הכשלה ירבחמ םירחא לע םג לח הז רוס
 הלבגה דועו  ,תינילרבה "הרוע, תרבה לש החכ"יאב לע ,תיובילה הכשלה

 אקוד הדיעוה לש םופרגונטפה ויהיש :היצרטסינימראה .םעפה האיצמה השרח /

 :..םידוהו אלו םיס1ר

 הזה ןוכלעה תא ולכק ,םשאר תא הירדסמו הדיעוה ירבח וניכרה
 ,םיסור םיפרגזגטפ יתש ודימעהו ,הרומג הקיתשב

 ןפוא ר"ע הלאשה תא הדיעוה הדימעה םויה רדפ לש םוגונעה שארב
 הלאשל טלחומ ןורתפ איה םג האצמ אלש אלא ,לוכגה ירעב תואכשלה רוי
 לע  העודי הרמב החגשהו םורופ עובקל דוע רשפא םא .וז  תכבוסט

 עובקל ןיא ,הכרד רובעל םיחרכומ םידדונהש תרוקב:תנחת שיש םוקמב ,היסו
 תיברמו וזכ הנחת ןיאש םוקמב ,הירטסוא לובג לע ללכ החגשהו םירדס

 םיגכופ תרזעבו םינוש  תוכשומו םירפכ ךרר לוכגה תא םירבוע םירדונה =
 ,לובג יריבעמ |
 רומשלו הרתי החגשה עובקל הריעוה הטולחה היפורפ ילובגל עגונש .המב .

 לבל םיררוגה תא ריהוהל ,תרוקבה .תונחה ידיקפ לש םהיתוקעהמ םירדוגה תא
 ןתואכשלה ושאר לש םהיתושקבל בל םימש םגיא ןהידיקפש ,תונחתה ךרד ורנעו
 ,תינולרבה "הרזע, תרבה לש  םיררוגל הרזעה תוכשל םע הדובעב ףהתשהל

 םיררוגה תא םימרמה םינכוסה תומש תא םסרפלו ,הזמ לוכגל רבעמ תואצמת |
 . ,םדיל .םילפונח

 הסינכה תוצראמ םירדונ תרזחה לש הלורגה הרצה ר"ע םג הגד הדועוה
 רקבתש תדחוימ הדעו רפיל :טלחה וז  תילכתל .תוגוש תולחמו םומומ ללגב

 תא  םולפופה םימומ םהב ןיא םא ,תוארלו םידרונה לכ תא םגחב יוילנ |
 םג דימעהל ןסיררונה ברקבש םילוחה תא רשפאש המכ דע אפרל ןהסינה
 תא פהילע ורפאי םא ,םידדוגה לע ןגהל וצמאתי רשא ,םואפור הסינכה 'ופוחנ |

 .ןידכ אלש הסיננה
 תונפלו ןיעידומה תובשל לש הרובעה תא  ביחרהל טלחה דועו /

 ,תואכשלל תנתונ .איהש  הכימתה םוכס תא  לדגה יב ,השקבב = זירפב א'קל
 קפסמ היהי .תוימוקמח תוכשלה לש ןהיתואצוהמ קלהש,הדיעוה הטילחה הז רכלמו .

 .םיימוקמ םיעצמא וע

 תעד יפל  ,שורד ,הפינכה תועראמ הרזחכ םיחלשגה םידדוגה תבוטל \
 רכשב ,רדונ לבל חימבהל :היהת .ותרטמש תוירחא לש דפומ רסיל = ,הדועוה /
 .הפינכה ץראמ והורוזחי םא ,עורי ףסכ םוכס ,(דחא לכור לש) טעופ <

 ?וב תקפועא"טיש ןוטסבלג ןינעל סחיתהל ךיאה ,הלאשב םג הלפט הריעוה \
 אל .תרחא תורדתסה םושו ןוטסבלג ןינעב הקפעש הריחיה א"טי התוה הכ רע
 םידעוה וחלשוש היה יואר  א'קי לש זכרמה  תער יפלש  דועב ,הל הוז) |

 הלבקתנ ,הברה םיחוכו .ירחא ,ףוסבל  ,ןוטסבלגל  םידרונ םה םג- םיימוקמז
 םע ןוטסבלג :ןורינב הרובעב ופתתשי הרכחה ידעוש | ,זכרמה לש העצה =

 ,ואצמו תויסורה תורבחה לש םירדוגה תוינא תא ורקב הריעוה ירבח
 אל .ללכבו ,דאמ ביצעמ תישילשה הקלחמב םיעסונה םידרונה לש םבצמ יכ
 ,םירקבמה לע בוט םשור תוינאה ושע

 ימי לכ וכחו ודמע ,תואטופרבינואל סנכהל ושקבש ,םודוהיה םיריעצה
 םיסנכנה רפסמבש םושמ ,םירצונה םיטנדוטסה * תפינכ םות רע "םינמזה יב,
 ייזנעו ,הסינכה הרמגנ הנהו .סנכהל םירתומה םידוהיה רפסמ םג יולת םירצונה
 סנכהל םירצונה וטעמ וז הנשב אקוד .םישדח םייונעב--ורמגנ וניריעצ
 ולבקתנ תיאפידואה הטיפרבינואב ,םידוהיל םג םוקמ ןיא אליממו ,תואטיפרבינואל
 וראשנו בהו תוילדמ ילעב םלוכ ט עמ כו ,םירוהי םישלשכ ע"על

 הש מהו םישלש ,בהו תוילדמ ילעב םידח א דוע ץוחבמ םידמוע
 ייה ש מה מ,םיתוהפ םניא םהינויצש םינשוףפכ תוילדמילעב
 תוילדמ ילע ב םינשו םירשע וסנכנ :תיבויקה המיסרבינואב םג היה ךכו
 םדומל קוח ורמגש ,ףסכו בהז תוילדמ ילעב םידוהיה םתואו ,ףפכו גהז
 .םהיתושקב םהל ורזחוה ,בויק לילגל ץוחמ

 םירומה ןיעשכ ,בהז לש הילדמב תוכזל ידוהיל השק המכ ,םיערוי ונא

 המ םלואו ,םירצונל תוילרמה תא רוסמלו והלושכהל ןוצר שישכו וב הרצ
 הטיסרבינואה תותלד כ"לאר ,הילדמב תוכזל "חרכומ, אוהו ירוהיה ריעצה השעי

 לטוגו ןחכ תא לישכמו הלילו םמוי רמול אוה ירהו .עץרפמל וינפב תורוגפ יאדו
 .ץוחבמ דמוע .ראשנו --הילדמב הכוזו ,וגיע רואמ תא

 וישעמ וולש  הקינווכב בושח םוקמ ומצעל שבוכו ךלוה בוצמלוט
 םידוהיה ייח לש הנומתה תא םילשהל ידכ רכזהל דימת םייואר הסידואב
 ,היסורב

 ' הז--ןהב םחלהל רמוא בו'צמלוט יכו .הרילוחו רבד :הסידואב שי יכ
 םשל וחלשנש םיאפורהש דע ,ךכ ירול בו'צמלוט עיגה ותמחלמבו ,לכל עודו
 טעמבו ,םימחולה שאר לש ותציחמכו המחלמה .םוקממ חורבל םיסונא ויה
 םואצומ םיאפורה .םידוהיה ללגב בו'צמלוט ןיבו םיאפורה ןיב בירה עלגתמ רמת
 רימעהל היה ךירצ ,רוחיב הלחמה הצופנ םשש  ,םיינעה םיחוהיה יעבורבש
 ןיא .ףוס- ףופו .ןכ אל :רמוא בו'צמלוטו ,םידוהיה םיאפורה ןיבמ אקור םירטינס
 . .םידוהי םיאפוהל תרפמנ הדובעה

 רמח לכב םיפנקנ הרהטה יניד לע  םירבועה םודוהיה .רבלב וז אלו

 ,רסאמב םואטוחה תא םימש יכ ,ףוגה ישנועבו םילודג ףסכ ושנועב ןידה
 , םיליטמ רתויה לכלש | וא שנועמ םירוטפ הרהטה יניד לע םירבועה םירצונהו
 רועב ,םידוהי לש תויונחו הפאמ:יתב ורגסנ ןכ הנח ,םילקבש לק שנוע םהילע
 יקוח לבל םידגנתמ םהש יפ לע:ףא | ,םירגסנ םגיא םינויה לש הפאמה ותכש

 .תוירבה .תרימש

 אוה חילצמ ךכיפלו ,הרילוחהו .המוזדה - יליצבב בוצמלומ םחול ךכ
 !ותמחלמב הזכ *ןיוצמ ןפוא,ב

 רש
 .ץֶרָאְק-ץּוחב

 לש !תורטפתה אטשוקב תילארשיה הלהקה לא 'הליטה רעס ןועמ
 ,םינברההשאר רו:לעש םעה תצעומ רמולכ ,"יממעה שיל'גמה,

 ' םיששו םונבר םירשע) ,להקה ישאר לכ ופפאנ ושב:םכתה לש ותיבב
 התפ ישבחפכחה ,שול'גמה ילהנמ לש ןוב שחו:ןידה תא עומשל (הדעה ידבכנ
 תמ ירחא םינושארה םימיב תונברה בצמ תא ראת ובש ,םואנב הפסאה תא
 תונברה השגפש םילושכמה תא ,הלהקב וררשש םירדסה-יא תא ,היצוטיטסנוקה

 ,וש ב:םכחה םויס ,ושכע םלוא ,רשבה םכמ תא םינכהל .וצר אלש םיחבטה רצמ

 תינחורה הגהנהה לש תובוחה לכ ,תולהקה תגהנה ךרהמ םילושכמה לכ ורסוה

 ,האצוהה לע הפנכהה רוע הלדג עודי םוכסבו ,ומלתשנ

 "  םאניו ,ידוהיה םוירוטסיסנוקה אישנ .,הח פ :ירנפא םהרבא אצי זא
 תילא'ג 5 רבה .תוסנל היקרומ .ידוהיל העשה העיגה רבכ יב תועה ובש ,ץרמנ םואנ
 הכ דע ןיהש םירוצעמה לכ :,היקרוטב תודהיה כצמ תא  םירה
 וישאר | .תימינפ .תימואל הדובעל ךררה תא התנפ היצוטיטסנוקה
 " תצעומ ברקב  .ומצע יממעה שיליגמב םירדפו םינוקת תושעל
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 םישנא .רחבהל .טוכירצ  שיל'גמהל  .הדובעל םירשכומ םניאש הברה םירבח
 םינשב םורשע ינפל ורחבנש םישנא אלו תמאב הלהקה לש חכ"יאבל ןכשחוש

 תמוטל רבד םישוע םה ןיאו לגְרה ךותמ םהיתואפכ לע םיבשוו וראשנו |

 םהויח ימי לכל יממעה שול'גמה ירפח םירחבנ קוחה יפ:לעש יפל םלוא .הלהקה

 (םינברה יתלוז) 65 ךותמ םירבח 6 8 ,םתגוהכמ םתוא רוטפל ןיאו

 .םתנוהכמ םתוא רוטפל השקב בוטה םנוצרב שיגהל

 םא ,יאנתב ךא ,םירבחה ד"ס לש םהירוטפ תא לבקל םיכסה ישב םכחה

 הזמ ץוחו .תואבה תוריתבה רע תונחורה הגהנהה תא להנהש היסומוק רחבה

 לכ  .םיחרו ינש רובעב הנרמגתש  ,תוהיחבה ינינע םצעל הדעו רוחבל עיצה

 הרעוה לא סנכהל וצר אל בורה ירבח רתיו םדוקה ימשגה שיליגמה ירבח

 ירבח .תוע שש דע הנומשמ ולבקש םושנא םג הכותל וסנכנ ןכלו ,תאוה

 ויחמק לאפר ,וקסירפ ,א = ,ןגידמליד ייבההשמ | וכלומ החפיקתצו :םה הדעוה

 דחא הפ רחבנ הדעוה שארל ,סאיטגומ והילאו (םיזנכשאה רצמ) שיליו = רידה

 .םוחנ םויח יבר
 ינינע ןוקתל עגונב 4 התובישחו הכרע ר"ע םלואו ,ארבועד אפוג הוז

 םירמזגה דחאב רכרל בושנ דוע טרפב אטשוקבו ללכב הוקרוטב תודהיה

 ,םיאבה

 הלגלגתה םיה תונידממ ,תכלהמ הכמל התיה םודוהיה םידדונב המחלמה

 .תפרצ תריב  ,זורפ דע םג האב,
 םימעטמ םידוהיה םיטנרגיטאה לע המהלמ רושקל רמוא "לנרוז יטפה,

 הירקה ישארמ דחאו ,'המוחרט, םיניעה תלחמ הצופנ םירוהיה עבורב :ולא

 הלחמה תא םתא ואיבה ,הז עבורב םיבורמה | ,ןילופו .היסוה ידוהי .יכ ,טולחה

 .ןיראה לכל הנכס םושמ הזב שיו  ,םצראמ תאזה = .

 ,םיירקעה םיחרזאה ירעצ תא םירצימ רומאה עבורה יבשוי םירוהיה

 ,החונטה תא םיעירפמו םישעורו םימוהו םיקעוצ ,() תולילה לכ הרכשל םיתוש =

 םירוגשה "ארמזד יקוספ, לכ ףוס דע 'זכו 'וכו ,םיהחפה לע םימיה לכ םירזוח

 ,תוצראה לכב וניררוצ לב יפב
 יבשות חאמ .תכרעמב ולכקתנש תונלבוק ינומ הברה הנומו ךלוה ןותעה

 םירוהיה לע אינורטב םיאבו םירחוסה םג םילבוק  ,םירוהיה םידדונה לע .זירפ

 יםירוהיה לצא קר םהל תושורדה תורוחפה תא םינוק םה יב לע =
 אל הז היה וכרועו ילקידר ןותע אוה "לנרו'ז יטפ,ה וכ ,הערל תאזו

 .הפרצב סומזיליצוסה ידומעמ דחא רבב |
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 םסרופמה יטשיטנאהו יביטברסנוקה ןגרואה םיכשה דחא תובע אל רקובב

 תיבוטברסנוקה הגלפמה יכ---,להקה ןוחמתל- -םיברב | עירוהו *גנוטיוצ-ץוורק,

 תודוסימ רחא ושכע דע התיהש | , תומשיטנאה ןמ  תקלתסמ הינמרגב |

 .הלש המרגורפה .
 וכ ,חכונ--ןותעה  רמוא---תובוטברטנוקה הגלפמה לש לודגה הבור,

 ברקב םג שי ןה ,ךומפל המ לע התמרגורפבש םיימשיטנאה םיפיעסהל דוע ןיא

 יתונמאבו עדמב ,השעמה  ייחב םיפתתשמה ,םירומג םיביטברסנוק םידוהיה

 הברה םירוהטה םינמרגה ברקב םג ודמע אסיג ךריאמש רועב ,םהישעמב םיחולצמו

 ."תיגמרגה היוהה ירדסל לוקלקו הלקת םימרוגה םירתוס תוחכ

 םיבוטברסנוקה לש הדועוה המרגורפה לא הפינכהש ףיעסה קחמנ ןכבו

 םידוהיה לש העפשהה רגנכ ונא םימחול, :רמאנ ףיעס ותואב ,1892 תנשמ

 םיגידחיתב ירצונה םעל ונתנו יכ ונא םושרור .דאמ רע ונמע ויחל הק יזמה |

 ."םירצונח וידליל םירצוג םורומז םיירעו <
 םינותעה ,תינמרגה תונוהעה לכב םולג הלוטה וז הערוה יכ אלפ לב ןיא

 ,תיביטברסנוקה הגלפמה לש הרוהטה התנוכב ,ןבומכ ,םינימאמ םניא םיילרבילח

 הגלפמה איה הצור :תוריחב ברע לש אינונק יהוז יכ ,זמרמ "גנוטויצ השוסופ,ה

 ,בסגינק,ה םג  .תוריחבה ינפל הילא םידוהוה בל תא ךושמל  תוביטברטנוקה

 איהש ,וז הגלפמל הנושארה םעפה איה וז אל יכ ,ריכזמ "גנוטויצ טרה

 .םידוחיה תוערב תוכזל ךרוצ הל שישכ  ,םידוהיל הבהא לש םינפ הדומעמ

 ,המרגורפה ךותמ רחא וא הז ףיעס תקיחמב עצב המ :הז ןותע ףוסומ קרצבו - 2

 ?ויהש ומכ םימשיטנא םחורבו םבלב וראשי תוביטברסנוקה הגלפמה .ירבח א

 6 = .ונלש
 - + הטילחהש וז

 6 םלועה <

 :העירומ "ץנרנופסרוק .דוי .עיינ,ה
 ' הזב .ןיא .קרויונל אב . ,ןתנ ,פ ר"דה  ,תינילרבה "הרזעה, תרכה אישנ

 ד'ע .ןוטסבלג ןינעל תוכויש ןחנ לש = ותעוסנל שי" יכ ,רעושי םא האינש
 עסנ םיתניב .ןורנולמ ראיוטטש לרקו ףוש .ליופ ה"ה וצעיתנ ומצע ןינע ותוא
 .היפלרליפל ראיוטטש .רמ

 ,.===--'טטטחטוטמחחחטופטחפחטפ''''''''''צ''''''''ט''''-'דדוחממממממההההה

 רמונה רחא הגשה שאר גה ינפמ --.תכרעמה תאמ

 רמונ אבה רמונה היהי םיאבה םידועמה ינפמו .תאצל הזה

 . תוכופ מ"הוחב אציו לופכ

 |  .נרבדלונ ,ל ,י איצומה
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 תמישר

 תבוטל הביבסהו. הנבורב .ע"רת .ב"חויעב = "תורעק, י"ע  ופפאנש תובדנה
 ,הנבורב םיריע צ-םינויצ לש הצוב ק,י"ע י"אב ופסה יתב

 "ןאפעטס , נ"בהיבב ;'ר 0 ו י"ע לודגה .ג"כהיבב : הנבורב

 וקושטבעב .י :,ןייטש .ג  ,ץאק ,א כ 0 ןמצלז ףפוי : קושטבעב רואמ י"ע

 י'ר 1.64 ה"ס 'ק 84 ק"ג 'ק 0 - כ קורב יבצ ,גרבנטיור .ןו ,סעסעריא .ל
 ,'ק 25 ןיקשאבאק אפיל : ריפ ,נו שרב .י י"ע "עילאנוד תוינשמ  ד"מהיבב
 ,ם ;'ק 15 א"ב בוט ,ם קנלב .מ ן'ק 90 א"ב טחוש ,ח .ך ,שרב לארשי
 יקסמיועב .י  ,ןייטשרוב ,ם  ,ןאפשנירג .א ,זייר ,א  ,גרבלדנג ,י ,דלפנירג
 .,ןמסויוו .צ ,רעגאומיליהת .ה  ,רענייוו .א ,ןטלדנג ,א- ,גרבכוה ,ןייטשלקניפ .י

 /'ק 10 א"ב לעצראוונייטש ,לעדאנציוו ,א ,טאלבסייוו .פ .י ,ןייטשלקניפ .ם
 ן'ק 88 רךיפ .ש י"ע "בקעי תיב, ןינמב ;'ר 3.60 - ב"הס 'ר 1.05 - ק"נ

 , וקאטשבעב וו י"ע "יקסצפוק, ג"היבב ;'ק 75 לעטראה ,מ י"ע "רבורקמ ןינמב,

 ,גרבשירפ .מ. ,ןייבשיפ ,י ,ןמרעג .י ,תילגרמ ;'ק 20 א"כ יקסבוקשטוב ,לעדייר
 ןהענייוו ,ןמלעג ,רדיינש ,םיובננט - ,םיובגיזור ,תרפא  ;'ק .15 א"ב ץאראב .נ

 " קדצה 'תניל, ד"םהיכב ;'ר 2.05 כ"הפ ,ק 90 ק"נ ,'ק 10 א"ב ןמרעג

 15 א'כ דלאוונירג ,ם .ו ךטלש ;'ק 20 סקילג םייח :ןמלוש הדוהי י'ע "עילאווד

 ן'ק 1.50 ב"הס 'ק 70 ק'ג ,'ק0 א"ב גרבנוי ,ש ,ב ,גרבשירפ .מ ,ןייטשנייוו ;'ק

 ;'ק 20 א"ב ןמלוש .ע ,ךרוב .ד : ןמלוש אביקע י"ע "עיאנסארק 1תלכב

 ן'ר 1.70 כ"הס ,'ר 1 ק"נ ,'ק 10 א"ב שק ,רעניוו .י ,לעדניז .,צ

 / ליב .א ,'ק 15 ןמדלפ .י :דגרב .או אריפש י"ע םיטייחה לש ד"מהיבב

 = .אנוט ,מ :  דלפדלאג י"ע עולאווד נ"כהיבב ;'ק 87 ב"הס ,'ק 65 ק"נ ,'ק 0

 בקעיו ןרב .ש ,י"ע "שובול ר"ד  מ"היבב, ;'ר 1 ב"הס 'ק 80 ק"ג .,'ק 0

 ,'ר 90.59 הנבורב כ"הס ,'ר 8 קורב
 עק 80 רעגרעוו .ט : םילקוק .צו ןהאמפיוק .ם יע לופו טסוקב

 = גרבנזייא ,נ ;'ק .20 א"כ ןהאמפיוק ,י ,לערעפ .ם ,ןיראג בקעי ,עקשטירב .ש

 < ,טדטשנוייא 1 'ק 15 א"ב ץינפארק .י ,ןהאמפיוק .ם ,לערעפ .י ,ןיראג לארשי

 ,היםשרפוק .ר ,ןירטיצ ,ג ,גרבשירפ .א .צ ,ןמדלפ א ,ןאריימ לבימ ,רענרעל .י

 ן ער א ק ב ;'ר 8.35 כ"הס ,'ק 98 'צוה ,'ק 98 ק"נ ,'ק 10 א"ב ררבטיור .ג

 רעוואראקאמ, ;'ר 1.08 םופנעואר .י .א י"ע לודגה ג"היבב : רעצעו ףסוי י"ע

 < "ע םיטייחד, ;'ק 54 ןהאטנערב .א י"ע ."רעשובנרשט, ;'ק 0 סקופ .א י'ע

 - "ע "השדח רועד, ;'ק 40 ןוסלכימ  ,ש י"ע "רעריולקמש ן'ק 85 לעםיק ,א

 8 י"ע רעקולא, זק 71 רעטומלערעפ .א י"ע " "רעקסירט , ;'ק 80 רעצעו ,י

 "ןייטשגיראה, ;'ק 36 עקאראס ,א י"ע *יקסנאליבאק, ן'ק 15 ןהאמנערב

 0 "רשא 'ר ברה לש, . ,'ק 60 רנזיול י"ע "רעגזערעב, | ;'ק 86. קאיסאב .י
 , "ע "רהנל רבעמ, ;'ק 27  ןהאמראג .ם י'ע ."םירלדנפד, ;'ק 55  םעְקרופ

 ו 16 'צוה ,'ק 35 ןהאמצראווש .פ י'ע  "רעבולבעל, ן'ק 86  קאימולופ

 לרחה נ"כהיבב רעציבודוס אפוש י"ע :הירדנפכ ל אב ן'ר 6.84 ב'המ

 ,? ןהאוועל קב ?ר 1 ןהאמרעל י'ע :אבונוב לודזב ןר 0

 ,'ר 1.80 ריצ ןויצ-ןב י'ע :ןיש ז ע ק ר פב ב ;'ר 1 ףילח

 \ "ר 35,78 ה"ם 'ר 20.59 הנבורב 'ר 15.19  הביבסב "חס

 .'ר 38.98 תכרעמל ונחלש כ"הס ,'ר 9.55 םופדהו אטסופה
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 < .תיִביִטרופואוקה ןֶרְקַה רבְדילע
 קוחרמ הכ רע דמעש  ,רימייהניפוא ץנרפ רוטקודה ינויצה םרגנוקה תמב לע .הנושארב עיפוה 1908 תנש טסוגואב 26 םויב

 ,תינידמה הלכלכה תרוהב םיבושח םירפס רבחמ רותב קר זא דע עדונ היהשו טרפב הינויצה ינינעלו .ללכב םיידוהיה םיירובצה םינינע
 ירקעה ןיערהה .תיביטרופואוקה תובשותה תבוטל תקסופ יתלב הלומעת רמייהניפוא ף"דה להנמ- ךליאו העש התואמ

 חוירהש ,הלאכ תובשומ רוסי תרטוא תאז .תופתושמ תויאלקח תוידוהי תורב ה תריצי :איה ויש תובשיתהה תינכהב ןופצה =
 ---הניתשלפב חלאכ תויביטרופואיק תובשומ לש המלש הכרעמ ,הדובעה ילהנמ םג הז ללכבו ,ןתמרא ידבוע לכ ןיב קלחתי "ןהלש יקנה =

 םתוזחאההל ךא ,םידדובו םידיחי םירגהמ תבשוהל אל תפאושה , תינויצה תובשיתהל דופי שמשל ,  רמייהניפוא ר"דה לש ותערל .הכירצ
 ,םצראב םישפח םיידוהי םייחל םיקקותשמה , םידוהי םיפלא תורשע לש

 תוערואמש ירכ הנחיאו  הלודג תויהל הכירצ  ,הז ןיממ  תוינולוקה תכרעמ לש ןושארה ןוערגח אהתש  ,הנושארה הבשומה =
 עקרקה תא תתל תימואלה תמיקה*ןרקה הכירצ רמייהניפוא לש ותינכת יפ:לע .הנוכנה התוחתפתה דעב עירפהל ולכוי אל  תוירקמ <

 :ורחבי הבשומה לש םילעופהו ,םיקנרפ ףלא האמ לש םוכסב רווחה"]ןוהה תא --- תיביטרופואוקה הרבחה ;הנושארה הבשומה דוסיל
 ,לארשי ץראב .םיאצמנה םילעופה רחבמ ךותמ

 תפוקה ,הנושארה הפוקתה ךשמב ,רמייהניפוא ר"רה לש ותינכה יפל  תויביטרופואוקח .תובשומה דוסיל  תופוקת שלשו
 לש קסעל בשחהל קשמה אוה ךירצ היטפשמה ותרוצ יפילע ךא  ,לורג יטסילאטיפאק יאלקח קשמכ להנתהל קסעה ךירצ  ,תונכהה =

 .הבשומה לש יקנה .חוירב .קלח והקי וב .םירבועהש : תרמוא תאז ,  םיפתוש
 תקפסמ הרמב םישכור ,המודכו , תוראב םירפוח ,םישורדה םינינבה תא  םידימעמ  +רמולכ | ,לודג יאלקח קשמ  רדתסמ /-
 תעמשמה ירדסל םיענכנ םילעופה .הדובעה לע חצנמה ,ץורח להנמו םילעופ תרובח םינימזמ. ,םיצוחנה הדובעה .ירישכמ רתיו  תומהב
 ,ןינעה לכ לש .דחוימה חורה יפל ,םלוא .םתרמשממ םתוא רוטפל וא םיסנק םילעופה לע ליטהל תושרה להנמהל :רמולכ , הגוהנה |

 תא רופמל --- הבוחה אלו ---תו ש רה להנמהל ןתנת הנושארב .םמצע םילעופה .ברקמ ןיד>תיב דימעהל  הנושארה העשה ןמ .וסני
 וביחרי ---ותלעות תא  לעופב ןידהיתיב חיכוי םאו .םמצע םילעופה ךוהמ .רחבוש  ןיד:תיבל .העמשמה יקוח לע  :םירבועה .טפשמ
 ,תוכוה להנמהל ןתנת הנושארב .הדובעה ינינעב העד תווחל םילעופה לש םהוכז םג הגרדהב .חתפתת ךכו .ויתויוכז תא .טאל טאל |
 תא םג קלחה תאזה הצעומה ,הדובעה ינפאל  עגונב ויתורוקפ לע  םילעופה תצעומ .םע דחי .ןודל --- הבוחה .םג טאל  טאלו =
 בוצק היהי םילעופה לש םרכשש םישרוד ןינעה .תלעות ןכו רשויה 4. תרוכשמה תומכ תא םג עבקתו םירבחה ןיב תונושה תודובעה <
 תרוכשמה תא עכקת דבלב היצרטפינימדאה םאו .הוש הדמב רכש םלכ ולבקי אלשו רחא לכ לש הדובעה תוכיא יפ:לע
 : . םילעופה דצמ. .תוממוקתהו .תורמרמהה ררועהש רשפא =

 .קסעה לש תואצוההו ןיקזנה ורזחוי לכ תישאר :הזכ ןפואב קלחתהל תוכירצ הנושארה הפוקתב קסעה לש  תונושארה תוסנכהה =
 וםתרובע רכש תא תומלשב םילעופה םילבקמ ,ןוזר תונשב ןיבו הכרב תונשב ןיב .םילעופה תרוכשמ. הגושאר בשחת תואצוהה לע
 ןפיסוי .ןכ = , ןוהה לש חוירה הבריש לככו .ינשה דצמ םילעופה ןיבו  ,הז .רצמ .ןוירטנכניאהו .עקרקה .ילעב :ןיב  קלחתי יקנה .חוורה <
 ןיאש ,  תימואלה תמיק-ןרקה :הז ןפואב תוסנכהה הנקלחתתש איה הנורחאה הרטמהו ,םיחורב הבחר רתוי הדמב ףתתשהל םילעופה =
 .עגונ רספהה ששחש , תיביטרופואוקה הרבחה ,הזב העיקשהש ףסכה םוכסל םיזוחא השלש הנשל תלבקמ  ,רספה לש ששח םוש הל *

 םילכקמ .יקנה חוירה יקלח תשלש רתיו * ,יקנה חוירה תיעיבר תאז רבלמו העיקשהש ןוהל םיזוחא העברא תלבקמ.  ,דבלב הל קר

 .לעופ לכ לבקמש רכשה תסכמ יפל  ,םילעופה -
 תאמ ןוירטנבניאה תא לואגל םהל קיפסיש ןוה ורבצי םיחורב םילעופה ופתתשיש ירחאל .תודחא םינש . ךשמבש ,תווקל רשפא

 .שארמ םהיניב השעיש הזוחה יפילע .תיביטרופואוקה הרבהה =
 = ןוברע ונתי םא  ,ויוש תיצחמ תא םינכהל םה םילוכי ןוירטנבניאה לש ויוש לכ דעב םינמוזמב םלשל  ללכ םיביוחמ םה ןיא

 .שארמ םיעובק םינמזב םלתשי םוכסה .רתי יכ  ,תוחוטבו
 שלש קסעב ופתתשה וא רע .תרחא הרוצ תלבקמ קסעה לש תיטפשמה היצקורטסנקה .הינשה הפוקה הלחתמ ואו

 ןוירטנבניאה תלעככ תיביטרופואוקה הרכחה ;הריכחב עקר קה תא הנתנש ,עקרקה תלעבכ , תימואלה ןרקה + תויטפשמ תוישיא
 תא לבקל תושרה הל התיה והיפ:לעש ,הווחה ירי:לע קסעב הפתתשנש םילעופה תרובחו ,ת רכו ח ה התיה איהש ---- רזוחה .ןוההו
 .םיחורב קלח לבקלו .הרכחה ידימ .הריכחה

 ןרקה :םיאשונ ינש קר וראשנ ,ףסכב הל עיגמה תא הלבק איה הזה קסעה ןמ / תיביטרופואוקה הרבחה תרטפנ וישכע

 התפתה קפעאה .רבלב הלש התוירחא לע תרכוח התעמ איהש ,םילעופה תרובח ,עקרקה תא הריכחמה התימואלה
 ,תפתושמ תיאלקה םילעופ:תרבח לש הרוצ לבקו ככ

 קלחה רעצמלש ,אוה םיאנתה דחא ,הריכחה-יאנתל דגנתמ רברה ןיאש הדמב  ,לכב םילעופה תרובח תמלוש הז .עגרמ
 ..השוריב .הריבח לש דוסי לע הירבח ןיב עקרקה תא קלחל הרבחה טילחה םא םג השוריב רובעי אל עקרקה .הטש לש : ישמחה

 תוגשל תוכוה הא ,םרא לכ לש תידוסיה תוכזה הא הרבחה ירבחמ לולשל רשפא יא וז הטלחה לבקל. הרבחה .ירבחל :תושרח שי <

 לש .ימרפה םנינקל היהתש ןפואב  ,םירכחה ןיב עקרקה לכ תא ירמגל קלחל םריב תושרה ןיא ךא  .ןויפנה יפמ רומלל "עו
 המדאה לבח תא דבעל לכוה הרבתה .הוה קסעה לש  ,תילאיצוסר ,הנורתאה הרממה לטבת ושעי תאוכ םא ירהש  ,םירבחה

 ידב ,הרבחה לכל ףתושמ ראשהל ישמחה קלחה ץוחנ -- המדאה קלחת םא .רצק ןמול הריכחל והוא רופמל וא  ,איה היתוחכב
 . תיבימרופואוק .הבשומל" ךפהיל :.בושח .רתויהו ןורחאה .רעצה- הא תושעל הרבחה לכותש

 :תוינמוא ילעב םישנא ,םירחוס ,םינמוא ,םיאלקח :הב שיש הלהק :רמולכ , תברועמ הלהק יהוז --- תיביטרופואוקה הבשומה
 . .הלכ הלהקה לכ לש הנינק אלא ,םיריחי לש ןינק הניא הלש עקרקהש ,הוב .תולהקה .רתימ .תלדבנ איה .  תוישפח

 תילאיצוס הלחק רותב רמייהניפוא ץנרפ .הריצמש יפכ  ,תיבימרופואוקה הבשומה תורדתסה לש הנורחאה .הגררמה רבדב .םיטרפה
 ,. ("* "תוזחאתהה לש תוילבלכה תויתורבחה תודוסיה,ו (""הנותשלפל .יתעיסנ, : תורבחמב ארוקה .אצמי --- תיתפומ =

 + 1905 הסידואכ "המידק, תאצוה =< >> ,ך10- 16 וג "המירק, .תאצוה



 רבלמ ,ול -- 0 .ה 0
 ירפ

: 
 ן הטיש .הלהקה תא רצבל ותל" יי < תלחקה קלחתת אלו םודיחי ידיב זכרתת לב "ןכ ומכ ,ותדובע

 הו ד ,.הבחה תא יאלקחה 2 5 ל :
 הגארה תאו ו "הו .י"ע ללי | ,+ םיכורכה תונורתיה לכ הל שי תיביטרופואוקה הבשומה

 .-?ב תשרשמ | ,תרבענה המדאב ונוטלש תרכה תא רכאה בלב תקוחמ
 .ש1 תוכלממה לכבש ,  םיולמל והמרא דובעשמ יאלקחה תא .תררחשמ איה .תאז
 ב . =-- אפיג ךדיאמו  ,ידמ  רתוי םינמק םיקלחל ררופתה לבל עקרקה לע הבשומה תרמוש
 = םיבער ,חורבו .רטוחב םיש י שב אח קרש ףותשה הז ,םינינעה ףותש הבשומב לטבתמ ז"יעש ןוירטילורפלו היטרקוטסיראל
 "= הוחאהו שפוחה תא וו .םינומה םינומהל ורבטצי םשש ,םירעה לא םתוא תפחורה ,םירכאה לש היצוירטילורפה .ינפב .תרמוש
 ;ןויוש תא = . שימי ךרואל .החיטבמ .תפתושמה תוזחאתהה .םזילטיפקה -טשמ לש :תוארונה לכל םימרוגה םהש ,הרובע .ישקבמו
 רחוי טלועל .החימבמ איה .ןכ .. ןמזה ךשמהב רתויו רתוי םיחתפתמו  םיכלוה ירוטלוקה םרמעמו םבצמש ,םיאלקחה רמעמ לש
 . .תולודג  ןילופרטמ:ירע רדעהל תמרוג , תודמעמה ינב לכ תא הוש הרמב תחתפמ  ,םירפכהו םירעה יבשות ןיב .אירבה לקשמה

 , ,םירעבש םינושה תודמעמה ןיב םג ינירמו ירפומ ןויוש  הגיהנמו .ידמ
 =-- ףופבלו ,תונוש .תוצעומו תופסא ,  תוריעוב .תואצרהו םירמאמ לש המלש הרושב רמייהנפוא ץנרפ רסמ וללה .תואידיאה תא

 : הלאה תוטלחהה תא לבקל םרגנוקה לע עיפשהל וריב הלע גרובמהב יעישתה סרגנוקב
 הרובעה גוחל .תיביטרפואוקה .תווחאתהה לש הרותימה תפנכה רבדב םימדוקה םיפרגנוקח לש תוטלחהה תא רשאמ םרגנוקה

 תבשומהל הצוחנה| עקרקה .תקלח ,תא תימואלה ןרקה הריכחמ , תאזה הטלחהה תמשגה תא לקה ןעמל . תינויצה תורדתפהה לש

 החפסנ תאזה ןרקהו , תודחוימ תומורת ץובק ידי לע .תיביטרופואוק תמיק:]-ק תדפונ רזוחה ןוהה תגשה םשל .דסוהל תדמועה תיביטרופואוקה
 ,"האזה .ןרקה ,יפסכ לע .חקפל = , םילעופה ירי לעו תימואלה ןרקה לש םוירוטקירידה ידי לע .רחבנה , דחוימ דעו רפונו . תימואלה .ןרקהל

 ,קר .התרשכהלו .עקרקה  תשיכרל = םישוררה = םיעצמאה תא תתל  'ל"הקה לש םוירוטקירירה .טילחה תאזה הטלחהה ךמס לע
 "האונאיב , רוח  ןוה .רותב = ץוחנה (םילבור 4 ףלא 871/5) קנרפ ףלא האמ לש םוכסל תויטרפ תומורת י"ע ףסאי םא | ,הז :יאנתב
 2 תנש :לש תואלקחה תנוע שארל היהי רשפאש ידכב ,ןרקה רוסיל רוועל : האירקב םינויצה לכ לא הנפש ,ןרקה דעו רסונ 0

 : .הנושארה תפתושמה תיאלקחה הרבחה תריצי לש הדובעה לא תשגל 1
 * רנרעצל ,קנרפ 55,700 לש םוכסל .תומורתה ועיגה 1910 רכמטפס שרוחה תישארל , תיברעמה הפוריא ינויצ קר הז .זורכל ונענ

 * אלש ,הבשוח תיאנותשלפה הצעוהש יפלו -,קנרפ 6800 םהש ,לבור 7400 קר ופנכנ ונצראמ .היפורב לודג דחה הזה וורכה אצמ אל
 " לע לבקל הצעומההטילחה , הז  ןרינב תולשרתה ונלצא תשגרמ תומורתה .ץוכקב רודפ רפוח ךותמ אלא ,הזב ףתתשהל .ןוצר>יא .ךוחמ
 :.םיימשרה םינגרואב העל תעמ .הדעוה םפרפת תולבקקמה תובדנה ןובשח תא ,דחא םוקמב תומורתה ץובק לש הרובעה זוכר תא םויהמ המצע
 ,:ןםיחוטב ונאו . םיצוחנה םירבדה ילורכו םירואבחו תורכחמה תא , תושורדה תועידיה תא שרורה לכל ןתתו "טעוופזאר)ה "םלועה,, "טלעוו , ונלש
 !.תודא לע רב ד ל קר אל ונא /םילוכי יכ , לעופב .הזב חוכונ ונחנאו םירסחה םיעצמאה לש לודגה קלחה וניניב ףפאי בורק .ןמזב יכ

 < . היצוינולוקה לש הבחר תוחתפתהל המוצע הפיחד תתל לולעה לעפמ וז ץראב ישעמ לעפמ לכב ךומתל םג ךא ,הניתשלפב הרובעה
 יםנמא יכ  ,שארמ בורעל םילוכי = ונא  ןיאו הזה  ןויפנה לא ןומא יאו קופקפב םיפחיתמ ונתאמ םיבר יכ , בטיח ונא םיערוי

 ..  תבייחמ תונויצה יכ | ,ונא םיבשוח תאו לכב ךא ?בומ חויר תתל הרבחה לש ןוחה לכוי .תמאב יכו = ,אוה ןכ רמייהניפוא ירברכ
 "םימעממ | תאז 'תושעל םיביוחמ ונאו ,הזה לודגה ילאיצופה ןויסנה תמשגהל םישורדה םיטעמה םיעצמאה תא .איבהלו רחמל ונקוא
 : תולודגה : תואצותה .ןתוא : תינש תאו . ונתעונת לש  ןוילעה .דסומה הו --- סרגנוקה תטלחה תא םייקל םיכירצ ונא לכ תישאר :ןלא
 :תא ךופהל תורשפאה תא הנתה ןה | .תיאניתשלפה  היצוינולוקב המלש הכפהמ ללוחל * תולולע --- חילצי = םא --- הזה .ןויסנה .לש
 !ןויסנהל 'תוניצרב סחיתהל  ונתוא  בייחמ הזו = . תחתפתמו תכלוה  ,הברו תכלוהה תינומה  תובשיתהל .תררופמהו הטועפה תוזחאתהה
 :איבחל אוה לוכי , תיביטרופואוקה הבשומה לש הירואיתה םיקתת אל םא ,ירמגל ןויסנה חילצי אל ףא םאש םג המו ,הזה .ילאיצוסה
 :החלצומ יתלבה האצותה םג ,םתס תידוהי הבשומ אלא ,תיביטרופואוק הבשומ אל רפות ל"הקה המרא לעש ,ךכ דיל קו
 :) היסור ינויצ .ונל  רוחיב ,לודג שוכרל .בשחהל לכות וז םגו םילבור םיפלא ח"י לש םוכפ הליבשב ףופאנש איה .תיאדכ תאוה
 לארשי ץראב :תירוהי הבשומ לכו --- וזכ .הדמע תריציו , לארשי<ץראב וניתורמע לש תיגררהה תוחתפתהה תא המסיס רותב ונורבהש
 , ךכל םישורדה םיטעמה .םימוכסה תא הליבשב ףוסאנש איה תיאדכ --- השדח הדמע .איהש יאדו

 שמשל = לכות .וז הרעשהל | רופי = ,.הליגר  הינולוק  תנתונשמ רתוי הברה :תתל לכוי הזה  ןויסנה יכ ,רעשל םוקמ שי םלוא
 תויביטרופואוקה תורבחה ומרג  םש  ,הינרב = תואלקחה תורלות לא וננובתה , תויצרפואוקל הזה רודה ינב לש תירוטסיהה הפיאשה
 האכודמה תורכאה תא וכפהו הנוילע רתויה הגרדמה רע הנידמה לש םיירופה תוחכה תוחתפתהל תונורחאה םינשה ה'כ---'כ ךשמב
 לש | םהיתונויפנמ םה םג = וליחתה הלאה = םיילאיצופה = םינוקתהו , םמצע חכב םיחוטבו ,םידימא | םיחרוא לש דמעמל ץראה לש
 .הביאב\ םג םיקרפלו ןומא:יאב הנושארב םהילא ופחיתה .םיבשותהש ,םידמולמהו םירוסיפורפה

 :לעפמה לש יטפשמה רוסיה וז העשב והזו

 האמ לש .ןוה םעו .תלבגומ תוירחא םע (.ה :,ב .מ .ג טפאשנעססאנעגיסגנולרעיז) "תיביטרופואוק תיאלקח הרבח, .תדסונ .ןילרבב
 לכ + תיביטקאו תיביספ .הריחב :תוכז .תויללכה .תופסאב הילעבל תנחונ הינמ לכ . הינמה קרמ 500 לש תוינמל .קלוחמה קרמ .ףלא
 תושר םהל | תנתונה 06( מ10840100ח)  תיקלח>הינמ םילבקמ ,קנרפ האמ םהש קרמ םינומשמ תוחפ אל ופינכיש תודוגאהו .םישנאה
 קרמ םינומשמ םיתוחפ םימוכס = , תויללכה תופסאב םחכ תאב איה תימואלה ןרקהו ,תומלשה * תוינמה ילעבכ דנריבירב ףתתשהל

 , תויביטרפואוקה .תובשומה דעב תימואלה ןרקה תבוטל תומושפ תובדנל םיבשחנ
 תומורתה ץובק םשל ..המלש תיאלקח חנש דבאת ןכ אלמלא .וז הנשב רבמצר שדוח:שארל רע רמגהל ךירצ םימובסה ץובק

 םילוכי וז  תילכתל תובדנ .תמרהבו = הרבחה תוינמ תשיכרב ,.תוכופה ירחא דע הנשה .שארמ ,םיגחה ימיב שמתשהל היה בוט
 הבשומ דופיל רוזעל םיצורהו יאניתשלפה  בושיהל הבחב םיפחיתמה , םיימואלה םידיהיה לכי םג םא יִכ ,םינויצה קר אל ףתהשהל >

 ,.הנורחאה תעה לש תויערמה תואצותה דוסי לע לארשי ץראב השדח תידוהי
 הנשב .ףסאי 'רווחה ןוההל שוררה  םוכסהש ונימאהב ,תימואלה ןדקה לש םוירוטקירידהש = ,עירוהל ץוחנל  םיאצומ ןנא ףוסבל

 ונימזהו .לאערוי קמעב הנשדו הבומ עקרק תקלח שכר אוה + הזה ףרוחב .ךוע הדובעה תישארל תושורדה תונכהה לכ תא השע ,וז
 = הוצָמְב ונילע תלטומה הבוחה תא אלמל רהמנ ונדצמ ונא םגש ,קר שורד , םיבומ םילעופ התע םיררוב ןכו ךכל השכומה להנמ

 0 . תיאניתשלפה תרעוה . 1 ְּ : .תינויצה ונתדובע ונילע הליטמשו סרגנוקה ! <
 א ד ג, ךסהפת60קתק, םמהפהה, הסקסההתקסמסמ| םקהמפתק5 0 18. : הסירדאה ופילע חולשל .ךירצ  ףסְכהו םיִבתכְמה תא = = <



 ה

 הלקו תירטנצנוק הטשב ,םיירכעה - מ 0

 םניאש | הלאל \ דוחוב. . םויללכה | םידומל

 עשעשמו ןינעמ | ,חונו לק אוה .דומלה רמו

 םורושה! םירופסה .םוי לכב רועשה תא ןנשל

 לכ תא םהילע םפחל םינווכמו .םידליה וכ ןפואב רדוסמו

 תינשה .הקלחטה .'פאק 40 הנושארה 7 1 יבוטמ

 לצא .ושארה ךכממה .םוופסה רחסמ יהב לכב וימואלה ונינונל

 +קנופ בול הובוט = "מב ,פיאק 0

 ועלה ה רזה תהמוהימ 11088 יו

 החי ע"פ
 ודימלתל ,

 ירא  םמצעב .םונינש

 ו

 המידק.. תאצוה תאמ

 :םופדב התע ורמגנש תושדח .תורבוח תורכמנ =

 ,'פאק 15 רלפמזכאה ריחמ .הינש ארודהמ] .סופד

 ,15 9 -דכא 50 - לע ,95% טבר ןחני .,ןכא 98 לע
 .חלשמה תאצוה ילב 90%,--ךליאו ,זכא 100 לע

 ריחמה .םידומע 48 (תיסורב) .לארשי ץראו תונויצה
 ,לבוה 8---םירלפמזכא 100  ,'פאק 5
 100 ,'פאק 5 ריחמה (תידוהיב) .לארשי ץראו .תונויצה
 . לבור .8---םירלפמזכא

 :הנרמגת בורקכו סופדב .תואצמנ

 ,(תיסורב) לארשי הצרא יתעיסנ ,רמיי הנ פו א .פ ר"ד
 תתירוהיב דש . --
 תמשנ רקחל) "רדונה לארשי, ,קינמספ .ר ר"ר
 2 .(תיסורב) (תילארשיה .המואה
 ריחמב תיאניתשלפה היסימוקה לש תופע  תולגמ :ב'ג
 :תלשמה תואצוה ילב האמ לכ 'פאק 60.

 1. זה 8016 380860001 100007 הה6 18 0-
 008 הגו יקההעמ 5 1186010118.

- 05 100000 0 .2 

 8. 0 118ה60 038080 3010 000

 == ...תוסורו .תידוהיב .ופפדנ וללה תופעה .תולגמה ==

 : תונסוהל  הסירדאה

 % תי [60ת:ם66קזל, םותפמג.

 א:

 תונוילג זייט ..א"ערת .תנשל  (תיסורב) "המידק תולה,

-00 
 תצא 986860 0103608. 11קומוהתהוה 1008 6 -

 60000 00 53 ץחזאמ. ב ס60:
 רוגה 15 ה כ לג 00 008 11100

0076 

 רסס 06 ה 0000 מ 0066 01686 3.

 רפס רואל אצו

 ץֶרֶא לָש הָכּושְיְ 4 5 :ּ
 י ןרָאהנייא ,י ,א תאמ "המדאה תדובע תרות,, וא

 . םונורגא

 ישאר םג | ללוכו ,המראה .תדובע לש המלש הרות .קיוחמ .רפסה

 'וכו .(איגולואיג) ץראה .תרותו .(אקינמב) םיחמצה .תרוחב .םיקרפ
 יתלבה \ תולמל \ םירואב

 רינישזניא

 יפוסבו ,םיבר  םיפי .םירויצ םע ,'וכו
 ימנכשא םיגרה םגי .תובר תויעדמ תורעהו = ,ונתורפסב  חולינר

 וא םישררמהו .דומלתהמ וחקלנש םיחמצה תומשל יתפרצו

 , תימראה הפשהמ
 רינ לע ספדנו (בָאטקַא) תינימשה לע םירומע 984 קיזחמ רפסה

 לע ןבומ אה  ,קיודמה ונינגסב ןיימצמ איה .תופי תויתואבו הפו

 ,תיעדמ הנכה ול ןיאש ארוקל ףא הלקנ

 יתבלו. תירבע ירימל ,  כ"ור 5,80-- חולשמה םע .איסורב .וריחמ
 :הסירדאה יפ לע .תונפל ,כ"'ור 1,86--ארקמ

 - 11. טנמיסקמ. 100/18, 1008. 6. ,

 יפ לע תונפל .קראמ 4--לארשי ץראב .קראמ 5- -ל"וחב .וריחמ
 : הסירדאה

 00010 ₪05 פא 1801. זמ ] ות 11 א 4
 < דת תויפת/[ט /תו

 ?חולה, לש הנושארה ארודהמה יכ ,הזב העידומ "המידק, תאצוה

 הינשה ארודהמה םופדה ןמ אצת םירחא םימי דועבו הלכ הרכמנ

 תפחב "המידק חול ה לש
 .א'ערת תנשל

 :ונכות הזו
 ,ישומשח רמוחה 1

 תחא  הקיטסיטטסל הקלחמ .ן]

 :.תינויצו תידוהי .היגולונורכ זז

 .םייללכ םידוהי. םידפומ (א :םידסומ .ןץ
 ,היפורב םידוהי םידסומ (ב

 , תירבה .תוצראו < =

 :אניתשלפו תונויצ .

 .(תואלבט םירשעו

 הילגנא ,זנכשא

 ,םיסרגנוקה (א
 .(םידסומ 9? רואת) םינויצה םידפומה (ב

 .ץראה תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה (ג

 םיונויצה םיקנבה = תוונמ יריחמ םע תואלבפט (ד

 ,םהישולתו
 \- :תויצרידיפהי .תוצראה ידעו. ,פ"העוה תו סיר דא (ה
 .ץראה רודכ לכב םיינויצה םינותעה 0

 י :ויב .20) . םימסרופמה םיימואלה  םינקסעה  תודלות 1
 2 ,(תונומת ששו תויפרג /

 .םימסרופמ  רתויה תיסורו תירוהי ,תירבעב ןויצ .יריש .ו/]
 : .תוערומ יז

 םיטתונ ונא ,וכא 55 לע ,'ק 15 הלשמה ילב רלפמסקאה  ריחמ

 --ךליאו .,זכא האמ לע | ,15 '/,-- כא 50 לע ,10% לש החנה

 .חולש מה תואצוה ילב 9%

 ,תונמוהב זר ד זה ל תשקכמ "המידק, תאצוה

 ונא .ךליאו םירלפמסקא .הרשעמ ;םינמוזכב קר .תולבקתמ .תונמזה

 :הסירדאה פ"ע תלשל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנכאנ,ב םג םיחלוש

 1. 8 ת0ה5166 027. עהפח. :
 ;"המידק, תאצוה תסירהא

 דמתה 1 תחת[ <, חהמהה, 0081870088 315.

 / 0 ו



 ,רנזולק .ףסוי ריד
. . 

 ו / תילארשי הירוטסיה

 , לארשי ימי ירבדב :םירועש

 .םיאנומשחד תפוקה דע המודק  רהויה הפוקתה ןמ ,ןושאר קלח
 לארשי תודלותב תיחטש העידי םהל שיש םיריעצ5 :דעונ .רפסה
 תתל םיצורש םירומל ;תומלש רתי הב תונקל .םיצור םהו
 תוערואמה תנבה םנ אלא  ,תיירוטסיה תועידי .קר אל םהידימלתל
 ץפח פהל שיש םיליכשמ םיארוק םתסלו .,ימינפה םרושקו
 תולשלתשה תא םכותמ היכהלו תוערואמה תוימינפ לא רושל

 ,םיכוראה םיינרוטסיהה ונייח

 .חלשמה אלב כ"ור 1.50  ריחמה
 .הסידואב "הירומ תאצוה לצא גישהל

 לע המיתחה תלבקתמ
 חהריפ ₪ 1 . 1

 יכ ,עידוהל תדבכתמ "הריפצהש לש היצרטסינימדאה

 תשדוחמה 'הריפצה, .לש ןושארה'ןוילגה
 ,בולוקוס .) רמ תכירעב

 : 997% 5% םירופכה םוי תרחממ 'ו םויב אצי
 ,קספה םוש ילב םוי םוי אצת האלהו זאמו

 :המיתחה יאנת

 עברלו לבור 4 הנש יצחל ,לבור 8 הנשל : ןילופכו  היסורב
 חולשמב ,לבור 18 םוי לכב חולשמב :ל"וה ב ,לבור ל עבה
 יצחל הזה .ךרעה יפלו הנשל לבור 10 עובשב םימעפ שלש

 ..הנש .עברלו

 :תועדומ ריחמ

 ,'פיק 50  ןושארה | דומעה לע -- המוקמ וא טיטפ הרוש לכ
 ידכמ .רתוי .'פוק 55 יעיברה,דומעה לעו לבור + ןוילנה  םינפב

 2 .החנה תישענ היהת םימעפ שלש

 2 :תבתכה

 6ההאחוה ,[ 3000003" .233קנתהְפה ה 11380888, א 8.

 60807]ב ,078[11866*) 1( הפלהוזה, הפה 665 38. -

 ג'ה ימע- ןב

 םילשוריב םופדה ןמ .אצו

 : ישילש רפס

 % מ ע ד | ב, היטמוטסירחה לש
 ,ןויצ-ןב .ש) ןמטוג .א תאס

 .םי ק נ ר פ'ד תוצרא ראשבו ,יצחו לבור .איפורב : רפסה ריחמ

 :תבתכה .אסעראב "היר ומ, תאצוה לצא גישהל

 13 הד ה 10 כ 1 * 8

 ..תבהכה יפ לע .ופיב רבחמה לצאו

 ף. \. 00(מ8מ (26ה-2ו0ם) 18/88 (78168/ו06).
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 יבתכ לכ

 5 םולו 6 ביל ל !אבמו ותנופת םע
 *רפוסהו םזולק .ףסוי .ר"דה .תאמ

 ;ןושאר .ךרכ -- רואל .אצי

 ההות ירבד
 לעב לודג ךרכ ,תרוקבו הרות ירבדב םירמאמ תוצובק

 םידוטע ת .דאט תחבושמ הרודהמ

 | :ר הפי הכירכב .,דחא .לבור .הכירכ .אלב .ריחמה
 [?2 :' פאק םישלש תוירחאב חלשמה

 אסידוא ,"הי רו מ, תאצוהב :גישהל

 :תבתבה

 3ת3ד6תססדפ ,, 0 קח 016008.

 : צצה
 | .וחומ ינפל ימצעב חונמה םררסש יפכ ,ל"למ .יבתכ לכ
 :;ינשה  ךרכה  ןהרות . ירבר :ןושארה ךרכה  .םיכרכ 'זל
 ןמ תרקכ ירבדו םייחה .תולאשב םי"מאמ תצובק ,םירפוס
 מ 'םירפופ .ירבד, :ישילשה ךרכה : ;ם"רה תנש דע .ל"רת
 וה הנש רע ם"רה תנש ןמ הרקב ירבדו םייחה תולאשב
 [םירפסה הלא לכ ,ילארשי ץרא כושי, :יעיברה ךרכהו

 .הז .ירחא .הז 'םיפוכת ואביו סופרל ורפמנ

 הונטק תועיספ
 .'ביא = תוקוניתל האירק

 תאמ

 רכב פש.ה הוחל
 האמ הבושמו הפי םופד

 .'פאק םישש, .ריחמה
 .אפערא הירומ האצוהב גישהל

 לשמ ,תוחיש ,םירופס תומדב הז רפסב אבש הבורמה רמוחה
 כב .רבוסמו ךורע 'וכו תודיח . ,תוחידב ,םיריש ,הדנא ירבד
 ןשטל ירב םהב היהיש ,תאזכ החונ:הרוצב ןותנו הזכ .גרדומ .ןפואב
 / ותרכה גוחו ותעד תכחרה .המע שיש האירקל דליה בל תא

 = | ,קוחרה לא .בורקה .ןכו דבכה לא לקה ןמ | 6 טאל דליה
 ןוהח א ה ו ח ו ר ירפ ,הז ארקמ רפס םהסמב ,םופדה תיבל םיא יבמה
 ןופה םנש ,תיוקל  םיצור  .םיברה  תושרל .ל"ו רבחמה לש
 ןנאה ורצוי לש טעה תחתמ אציש המ לככ ,"תונטק תועיספ,
 תוחוימ הבחבו הפי ןיעב לבקתהל ריתע  ,םידליה תורפס עוצקמב
 7 תיב לש  תוקונית דצמ החמשבו םירומהו םירוהה רצמ
 ענפב םהל ןתנו ךכ לכ םתוא בהא חונמה רבחמהש ולא םינטק

 \ תחנו חוה 'תריק לש תועש הברה ךכ .לכ ויתוריצי

 ,,טסוגיואו ,צ'ב ךרכ "חל ש ה, .לש 'ב תרבוה םימתוחהל החלשנ
 /- ) יי הנפת

 "ץרב ושא .(רויצ) "םיאנת, 60/| .םעה דחא .םיפעסה יתש לע (א

 וש תונלאה בהוא ינא תולילכ (ח
 ,ןהנ בקעי

 , ,(תרוקב ןיעט) היצרגומא יניס ינש (ט
 ,יפויח ןב לאקוחי

 ' .(ךשמה) רופס .םירמ (ב
 4 קיצי לם רו

 .(ב) תינויה הידינארטה (ג
 ,ןומיס היוא

 | ,(/'1) לארשי תוצופתב 0 ,(רופס) הצלה ןועמ (ד
 ₪ יכושפ ירוהי ל .ּמ

 .(א1,) םישעמו תובשחמ (אי | .(ריש) .םירפסה ןוהא ינפל (ה
 בורק יבר |.קילאיב כג ת

 קווגורבז) הדוהי-ןב לש לבויההגחל (בי
 "וורוה קחצי

 .(ךשמה) היצילג ידוהיו ינשה ףסוי 1( 
 ,רווארב בקעיםהרבא ן'ד



 ןועובש
 לכב .אצוו

 תונויצה 0 יחכ

 יולבזמפשמ
 תפאוש

 סעל
 .ישימח םוי

05 9-4 
 :ןלתה

)5( 

 ,'ירזהיה .םיזרובה, (א =
 .ןוכסחו האולהל .תורוגאה (ב == =

 ,ם היתוהיתעו .םילאיצרמוקה רפסה .יתב (ג
 , = ,םיליפעמה .דגנכ ד
 .ל"להי לש .ולבוי :גחל ה

 .םרובבירג .ןילופב "תיביסרגורפה, תימשיטנאה

 "ןויצ יבבוח דעו לש יתנשה ביצקתה
 .(ףוס- -.תורעה) =

 ,(היש) .ןורכז |
 ,יש) .רזוח לגלג ₪

 בוד ,א

 ,ןאםכיפ בקעו |

 .ןוסלנצק קחצי

 ל
 ,יקסנ אילימם מ

 ,(תמישר) "ץראו םע, 8

 ,התמ םאה 41 ,תומישר 69

 ,(ד") םרעמב תיעדמה : תורפסה 0

 ,תרח ירומ .ווו .היצילגב וניחא ייחמ 3

 ,()  היקרוטמ םיבתכמ 9

 :,(8)  הילגנאמ םיבתכמ 8%
 , תונויצב 14 =

 ,היסוהב 15
 ,לארשי ץראב 46 =

 .ץראל ץוחב
 .(8) .תונטק :ןוטיליפ 5

 , תויתורפס תועידי 9%

 | "ע | תוטבהמלקמ שוברל
 ...לארשי = ץראב לארשו

 = .(ליזכ .תמלגורפ)

 :רלפנרב .ש:ר'ר

 .,ןיוטש פרש יב'צ

 ולאםלאםהובא

 ! .רםלמ .שר'ד

 |( יל רכ .א

 / 8 שרחלו ,לכור 1 הנש עברל .,לכור % הנש יצחל ,לבור 4 הנשל :היסווג "םלוקתש רחפ

 ,רלור =. . חפירימאב ,גגילוש 9 | הילננאב , קרטמ 9 / .הונמרגב ,.םירתכ 10 היראגנוא-הירטסואב = : לי : 2
 - .תגש קברלו ויצחל הז ןוכשחכו ,קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב , קנרפ 0 לארשי ץראב

 שכה 1 כ 30 הסירדאה יונש דעב י

 : 'פוק 40 םידומ ה ראש לעו .'פוק 80 ןושארת רומעה לע -- .םיתעברא תקליחמ טיט הרוש לב רקצ 1 תועד ומ | ייאש

 :!הפירהאה

 עהפהה 717 מנע 0 0



 .רנולק פסו רד = = = םולבנעיליל םיל השמ 5%
 / - . ' ?רפוסהו .םדאה םולבנעיליל ביל השמ, : אבמו -ותנוסת םע

 תילארשי הירוטסיה 0 ּף ,.רנזולק .ףסוי ר'דה תאמ =
 , לארשי ימי ירבדב םירועש הרות ירבד

 .םיאנומשחד תפוקת רע המודק רתויה הפוקתה ןמ .ןושא" קלח ,םידומע תואמ שלש .לעב לודג ךרכ  ,תרוקבו חרות ירבדב םירמאמ  תוצובק
 לארשי תודלותב תיחטש העידי םהל שיש םיריעצל .: דעונ הפסה :,האמ -תחבושמ הרוההמ

 תחל םיצורש םירומל ;תומלש רהי הב  תונקל  םיצור םהו = עב יצחו .לבור הפי הכירכב ,דחא לבור הכירכ אלב ריחמה
 תוערואמה תנבה םג אלא ,תיירוטסיה תועידי קר .אל םהידימלתל .'פאק .םישלש תוירחאב חלשמה

 ץפח םהל שיש םיליכשמ םיארוק םתפלו ,ימינפה םרושקו ,אסידוא ,"הי רו מ, תאצוהב :גישהל
 !  תולשלתשה התא | םכותמ ריכהלו תוערואמה .תוימינפ לא  רודחל

 4 0 םיקלחנ ,ותומ ינפל ימצעב חונמה םרהסש יפכ ,ל"למ .יבתב לב
 . תלשמה אלב .כ'ור 1.50 .ריחמה ירבד :ינשה ךרכה ןהרות ירבד :יושארה ךרכה .םיכרכ "ול

 תנש ןמ תרקב ירבדו םייחה תולאשב םירמאמ תצובק ,םירפוס

 םירמאמ "םירפוס ירבד, :ישילשה ךרכה ;ם"רת תנש .דע לרה
 0 ןט'מרת תנש ךע ם'רת תנש ןמ הרקב ירברו םייחה תולאשב
 רבכ םירפסה הלא .לכ .,"לארשי .ץרא .בושי, ::יעיברה - ךרכהו

 .הפידואב "חיִרְוִמ , תאצוה לצא גישהל

 ץ

 ו מ ְע % | 5 ,הז: ירחא הז םיפוכת יאביו םופרל .ורסמנ

 םילשוריב םופרה ןמ .אצו רוב טק 8 ִע יספ

 ישילש רפס .ב'א ירחא תוקוניתל האירק
 5 . תאמ

 ו ,'גרבנייטש הדוהי, -ן ב, היטמוטסירחה לש
 ,(ןויצ-ןב .ש) ןמטוג .א תאפ ,דאמ הבושמו הפי םופד

 , . "פאק םישש, ריחמה י

 ,םי ק נר פ'ד תוצרא ראשבו ,יצ חו ל בו ר איסורב : רפסה ריחמ .אפערא הירומ תאצוהב גישהל

 7: תבתכה .;אסעהאב "ה י ר/ו מ, .תאצוה לצא גישהל ,םילשמ ,תוחיש \ ,םירופס תומדב הז רפסב אבש הבורמה .רמוחה
 וללכב רבוסמו .ךורע "וכו .תודיח ,תוחידב ,םיריש ,הדנא ירבד

 0 , ךושמל ידכ םהב היהיש ,תאזכ החונ הרוצב ןותנו הזכ .גרדומ ןפואב

 ף. \. 60ותהת (26ה-210ם) 18118 281080( ג00) לש ותרכה גוחו ותער תבחרה המע שיש האירקל דליה בל תא |

 .תבתבה יפ לע .ופיב רבחמה לצאו

 . , .קוחרה לא :בורקה ןסו דבכה לא לקה ןמ. ,טאל מאל דליה =

 -- 7 ורחאה וחור ירפ ,הז ארקמ רפס םרסמב ,סופרה|תיבל םיאיבמה =

 / ו 6 6 1 / ו ל םי ו / %- 0 /

 / ו 8 ן / רפסה םגש ,תווקל 'םיצור ,םיברה תושרל ל"ו  רבחמה לש

, 
 - וג \

 0 מאה ורצוי לש טעה תחתמ אציש המ לככ ,"תונטק תועיספ)
 :עג:שיפאואליפ .רער .עטעמדיוועג לעיצעפס  רעביבלעמאז 0

 עג:שיפאואליפ .רער עטעמדיוועג .לעיצעפס  רעביבלע !הרחוימ הבחבו הפי ןיעב לבקתהל דיתע ,םידלוה .תורפס עוצקמב
 ינויצ ןופ .קיטירק רעד ןוא ננורעלקפיוא רעבילטפאשלעז /

 םוינ צ 0 ו ו 2 2 ע ע ,ןבר: תיב ,לש  תוקונית דצמ החמשבו םירומהו  םירוהה דצמ"

 ו ל || = ונינפב םהל ןתנו ךכ לכ םתוא בהא חונמה רבהמהש :ולא םינטק <

 .םילאש ה שמ :ראטקארער .תחנו חור תריק לש תועש הברה  ךכ לכ ויתוריצי
/ = >= >= ₪ ₪ = ₪ 

 : טלאהניא ןעדנעגלאפ ןיטימ ךוב עטשרע סאד ןענעישרע זיא סע

 .ט יל א ש .מ .תוריתס עשידוי יד ןופ גנוגיטבערעב יד (1
 ה "| < . גנוגעוועב עשיטפינויצ יד '(2

 .ןוימ דד לע ב  ,עעריא עלאנאיצאנ יד .ןוא םזונויצ רעד 8( 
 .אירול ףםהי .רד + םוינויצ ןוא .עעדיא-הכולמ יד (8
 יו ריב ]תר .קלאפ סאד ןוא דיחי רעד (5
 :תובשהח ם-לעב ידיחי רעשירוי רעד ןוא םוינויצ רעד (6

 .רידא-ןב .םוטנעדוי ןוא טויקשידוי 7( 

 0 ,םולאש .מ . י.םלועיסע .ןוא ול"יב 8
 ו. קילעראג ,ש 8 , גנוטראוורע יא (9
 ירעכגיב ש .לעדגערעק עטייוראפ סאד (10

 ,'פאק 60 זיירפ

 : ןעדנעוו .ךיז ןעגגולעטשעב טימ

 |! סוודסק ה קס תהוונוו ,,בסתהוח < םוותשהה, 00 תה ד 8.
 0 התה ₪ שה תווד ₪



 הנש

 .הָפְצִמַה לע

 ."יבופופ (י'גרוגפ,

 היסורב .םעה תלכשהל ןוירטסינימה לש | לודנה וביצקתב =
 ךרד פ'עש ,ךרעה יפל ,םיטעומ םימוכס תיוז  ןרקב  םיללונתמ

 ."ידוהי .טי'זדוב, .םהל םיאריק ל :
 סמה לע םירוהיה תא ןיפוכ .,רבלב לותה אלא הו ןיא םנמאו
 םה םלואו . ,ןוהיפתב לער אמילגמ וליפא ותוא .ןיבוגו םמצע 7
 +וללה םימוכסה תאצוה רבדב העד תווחל םיִאשר םנָיא <

 בל לכב תפאוש תיסורה הלשממה התיהשכ ,1844 תנשב
 ןמ םישנאל, .םתושעלו םחרכ לעב םידיהיל הלכשה קינעהל
 םידוהיה ברקב המוצע התיה הלכשהל תודגנהההשכ | ;"בושיה =

 ידוהיה רובצה ןיאש הרזגל בשחנ לארשי ירעב רפסדיתב רוסי
 דניא הרפיו הלשממה האב העש התיאב -- ,הב רומעל לוב
 םיידוהי .רפס-יתב הדימעהו םידוהי  םירומ ךונחל םיטוטיטס
 וללה - םיטוטיטסניאהו רפסה .יתב  תלכלכ -ךרוצלו  ,םיליחתמל =

 ,תבש לש תורנ תקלדה סמ -- דחוימ ידוהי סמ םג העבק
 ,םילכור ףלא םישלשו םיתאמכ הנש הנש הזה םויה דע סינכמה
 ןוירטסינימו ,היצילופה תרזעבו תורעה ינקו ירידלע הבגנ הזה סמה
 ,ויניע תואר יפלו ונוצרכ--וב שמתשמ הלכשהה

 דוטסניאהו רפסה יתב תלכלכ ךרוצל םיבגנה ,םימוכס דוע שיו
 דבלמ) הלא תוסנכהל םיפצמ 1911  תנשב .,םירומאה  םיטומ
 -סניאה תלכלכל -- רשבה סכמ ימוכסמ :(תורגה סממ הסנכהה
 14970 "םידמלמ,ה תודועתמ ;םילבור 84748 הנליוב םירומל טוטוש

 5309  רפסה-יתבל תדחוימד תידוהיה ןרקד ןמ תיבר  ;םילבוה |
 .דועו ,םילבוה

 םוכסל תוסנבהה לכ הנילעת דחיב :לכה-ךס | ירהו
 אתלימ ונניאש םוכס- -םילבור םיפלא הנומשו  םיעבשו םיתאמ לש
 אוה בושח דוחיבו  .תוינעה היפורב לארשי תולהק יבגל ללכ אתרמוז
 קר הבגנ אוה יכ ,רבדה לא ונבל תא םישנ םא הז םיוסמ םונפ
 תצקמבו הסידוא ,בויק  ,הנליו תולילגב : בשומה םוחת יכלפב

 .יטלבה לילגב ם
 םיסינכמה םה םידוהיהש ןויכש ,תנתונ ןידה תרוש אופיא התיהו

 תרושןיא השעמל לבא .םמצע תער פ'ע םיאיצומה םג םה +
 םירומאה םימוכסב םישועה םה םינוטלשהו ,תגהונ תאזה :["

 תלבלכמ הלשממהש / ,םהה  "פסה"יתבו רומאכ ,םנו

 תיעיבר

 == .איערת ,ירשת חיי ,הנליו ===%

/ 21-0680000 .11 5 -3535 5>\ , 

 [-ה'ס תמר

 הש ה, 8-20 028608, 1910 2.

 .ידוהיה ןכימב תרוקב לכמ הטמל םירמוע וללה םימוכסב
 -- ,ןתעשב ונל  ודמעהש תוברוחהו ,אב  רודו ךלוה רוד

 " = םהיתיפקשה . תודמוע---,םירימל טוטיטסניאהו םיליחתמל רפסה יתב
 הפיאשה תפוקתמ ;טלחומ יוגש הרואכל ונתשנ םינוטלשה לש
 -- תרחא הפיקתל ו:ענה םירומג םיפורל םידיהיה תא תישעל
 וראשנו ונז שנ אל ךא .הנתשנ לכה .םידמושמה לש םהיתויכז תלכגהל
 ,םהה . םיליחתמל רפסההיתב ,םינומדק םימיל רכז ןיעמ  ,םימייק
 .ידכבו ,לבגמהיתלב ןוטלש םהב טלוש הרומגה העימטה חורש
 טוטיטסניאה .תא םיסנרפמ אבהלו ןאכמ םג הזה חורה תא םייקל
 םולכ םהב ןיאש ,הלאכ םירומ ריטעמה | ,אנליוב םירומל
 :שי אמלעב סג ךררב קר ןה . תודהיו םידוהיל האנשו זוב ישגרמ ץיח
 רשא ירחא אנליוב םירומל טוטיטסניאה תא ידוהי ריעצ בוזעי רשא
 " אל ותא איבה רשא ובר תיב תרות תאו ,םינש עברא וב הלב
 -ניאה יכינחו .וישרקלו ומעל האנשה השרשנ אל ובלבו חכש
 םיליחתמל .רפסה יתכב םירומ תויהל םינמתמש המה הזה טוטיטס
 < :תורייעבו םירעב לארשי ירלי  יפלא םיכנחמה המהו םיידיהיה
 :רהוי םיאצוי הלאכ רפס יהבו הזכ טוטיטסניא תלכלכ ךרוצלו
 יתוינעה לארשי תולהק תאמ םיבגנה ,הנשב םילבור ףלא םיתאממ
 קר אל יוקל הלאה רפס יתבב םילבקמ לארשי ,ידליש ךונחהו
 םיקינעמ םירומאה ם"היתבש , תיללכה "הלכשה ה םגש אלא ,הז דצמ
 בור ךכיפלו .שממ םוש טעמכ הב ןיאו איה היוקל םהיכינחל
 < םדיב שיש ,םידימאהו ,םה םוינעה ינבמ םיליחתמל ם"התב ידימלת
 " תא םיענומ ,רתוי וא תוחפ םינוגה םירומ םהידליל דימעהל
 ,וז "הלכש ה,מ םהירלי

 ,ונתערמ אלש ינפסכב תישמתשהה ונל .הלוע ךכ

 הלכשהה ןוירטסינימב .."ידוהיה = טי'זדוב,ה לש  םימוכסה
 ונתערל אלש םהב שמתשהל ידכ ,ונתאמ .םיבגנה םידיחיה םניא
 הרחבש הרעוהל הבישי התיה רבמטפסב ז"יב .ונהבוטל אלש םגו
 םינפה ןוירטסינימ לש = טי'זדובהב | תרוקבל .הכלממה תמוד
 * וירטסינימה לש תואצוההו תוסנכהה תמישרב הרעוה | הנייעשכו
 ומוכסמ תצקש ,הזה רזומה רברה לע היציזופואה ירבה וריעה
 .הכלממה לש םייללכ םיכרצל םיאצוי םידוהיה לש רשבה םכמ
 .תוסנכהה תמישר לש .ב"יה ףיעסהב .רמאנ ,לשמל | ,ןכ הנה
 :ריעה ירטונ םירשעל םילעמ (בויק ךלפ) ןבל-הרשבש ,תואצוההו
 תאזה הרזומה תושמתשהה לע ..המודכו ,רשבה םכמ ימוכסמ דכש
 תמ  ןמז ינפל המצע המודב ריעה רבכ רשבה סכמ ימוכסב
 :יב  ,ורמאיו .םינמיה ד 7 ואש אלא | ,בוסואוליב .טטופירה



 לועה <

 הרמאנ ו האצוהש ןויכ ,ושכע ,אמלעב אתודב אלא וז ןיא
 םינמיה רוע ולכי אל ,ןבומכ ,ןוירטסינימה לש המישרהב שוריפב
 רמוה ןימכ רבדה הא ושררש אלא ,רבדה ףוג תא שיחכהל
 רכש | םילעמ = םידוהיה - ויהיש \ ,אוה = ןיד םנמאש  ,ורמאו
 ורטשיש םיכירצ ,םידוהיה דמולכ ,םה קר ירהש ,ריעה ירטונל
 םינמיהל .םהל = הליעוה אל םעפה םלואו ,םימורגופה ןמ םהילע
 ,ןוירטסינימה תא לואשל המילחה הדעוהו ,תאזה "הפיה, םתאצמה
 ,הלאב םיכרצל םיאצוי רשבה םכמ ימוכסש םעטה אוה המ

 ינפא 'ר"ע המורהב | רבודי בורקבש ,רשפא ןכ הנה
 ןידהו ,ונא וניכרצל קרו ונחאמ קר םיבגנה םימוכסב תושמתשהה
 -רובה, לע םג -יוארכו הבחרב רבודי ךכל היוארה העשבש ןחונ
 .הלכשהה ןוירטסינימ לש "ידוהיה טי'ז

 -יאש ,ןיבת .תישילשה המודה וליפאש ,רעש? שי ןה
 תורשפאה תא םהמ לולשל : םיטבש ינשב םידוהיה תא רסיל רשפא
 תוכזה תא 'םג םהמ לולשלו םייללכה .רפסה-יתבב הלכשה .שוכרל
 רפס יתב םידימעמ םא  ;םהלש רפסה-יתב ינינעב העד תווחל
 ,םידוהיה לש םנובשח לע קר םיפנרפתמ םהו םירוהיל :םידחוימ
 םהירפס יתבמ תונהיל  תלוכיה תא םירוהיה תתל ךירצ ןה
 יפ לע קר אל םיירוהי ויהיש הזכ ןפואב םלהנלו םררסלו הלא
 ,רבלב םמש

 אלו םירוהיל עגונ הזה טושפה רבדהש ןויכמ םנמואה
 -- !+ותוא םג תישילשה המודה ןיבת אל םירחאל

1 

 ו ומ תומוווף

 ,תוחתפ תנו תוכלוה .ןוכסחו האולהל | תוידוהיה  תודוגאה
 ,.ילכלכה ונמלועב בושח .םוקמ הנשל הנשמ ןהל .תושבוכו תוכלוה
 םוחתה ירעב ודסונ הנורחאה הנשה ךשמב . ודועיו .םירפפמ ואבי

 . ילמרב ,א

 :תהנמ ק

 .(רציו בקעו 'ר ימולע דיו תמשנל)

 ,א

 םיחולד וראשנו םעכצ לטינש םומש ,ההכ ויתפ םֶוי לש םיברעה ןוב
 ינפב וקרוזו .אב חורו ,הוככה .ךותמב ררווו עפוש ,ץקועו רק ,שוקלמ ,אמלעב
 םילורג םיעבוכש ,םינטק םירענ ינש קר ,קושה לש ותמשנ החרפ ,םדא יינב
 שפנ תולש ךותמ םילבוג---ןסה ושע לש וערזש רכונ--.םטוחל דע םהל וחנצ

 ,תיפחיה םהילגרב שפרה תא הרומג

 ןואש אלא ,ווצמ ןוודפה ןיא הלאכ תועשבש  הבוקניצ ינב םה םועדוי
 םידוהי .,,"םיבשוי, ירהו--,תוינחה תא םאתפ רוגסלו "םיבשה,ל סומינה ןמ הז
 יםואצויו םיזרדזמ ,"םפוג-יגלפ, יפלכ םלא טכמ םיקרוז הנקז םעט ומעט רבבש

 ךומטה ןמלק 'ר לש ונינמב החנמ ללפתהל ,בחטו רוקמ םידעורו םיפופכ םהשב

 םהלוע תא םיבירקמ ,רובצב הלפת לע םידיפקמ םניאש ,םירועצ םיכרבאו ,קושל
 םהידי ,התרגח לע תבכור תהאה םלגר ,םתחת םינשוי םהש וא ,םתונחב .וז
 םועבוטו םילוע ,םילועו .םיפצ םהמבו ,םהילורש ךוהל קומע קומע תוסנוכמ
 סולועו  סופצו .םולכ אל- -?דצוכ ,המ ,ךיאה .םירוהרה ירבש ,תובשחמ ועטק
 .תשבוכ המונתו---םיעבוטו םילוע ,םיעטקהו .םיהבשה

 --,טושפ רבר .אוה :תונחה .תיוז קמועב המונתה ןונעש .םתא םירובסב
 ,הבירצ איה דומלו וז אוה  תונמוא  ,םכרובכמ חלוחמב = ,יתובר ,םחא םיעוט
 ,תוכורא תרפוע תופט תופטפטמ וכותבו ,סכרפמו בלה טבלתמ תוגושארה םינשב
 םוהתה רע םולשב תועיגמו תודרו:| ןמוקממ תורקענ ןתצק ןתוחתור ,תודככ
 5 יקמטבו  ,תוחותרמו ,תוחיתרמו .ןכולה .ךרדב תורצענ ןתצקו ,תודבואו תוננטצמו

 רבכמ .תומייקה .תודונאה םע דחיו ,תודוגא עשתו םינימש דוע
 ללב :הנומשו םיעברא  תואמ שמח -- ןרפסמ הלוע
 לילגב ,188 --- יברעמ-ימוררה לולנב ,819 --- יברעמ-ינופצה
 ןידה ןמ -- .18--יטלבה לילגבו 88 -- ןילופב 98, ---ימורדה
 ,180.769 הלוע ןהירבח רפסמש ,הארנ תודוגא 958 לש ןובשחהו
 ונתנש תואולהה םוכס . 98%, רמולכ ,שיא 180,380 םידוהי םהמ
 ,םילבור 6.587,600 .הלע הנשה ךשמב תורומאה תודיגאה 8
 םוכס .-בור %4,9% הלוע רבח לכ לש תעצוממה האולהה

 ,םילבור 142,708 הנשה ףוסב הלע ןנמזב וערפנ אלש :תואולהה
 ,"רימ 'רוועי, לש 98  רמונמ ונתא .םיחיקל וללה םירפסמה)
 אקי דעו םירימאה םירפסמה תא ,ה א רנכ ,רסמ ןורחאה הול
 .(ב"טפב רשא

 םבצמ לע ההיעמ יאדו | תולילגה יפל תוריגאה  תקולח
 ןהידיהי בצמש | תולילגב .תולילגה .םתואב .םירוהיה לש ילכלבה
 רחופה ,ינונחה תא תורמוש ןה יכ ,תודוגאה רפסמ .לודג ,רתויב ער
 תולילגב ,ךפהלו .  הרימגה תולרלרההה ינפמ םי טועפה : ןמואהו
 תודוגאה רפפמ אוה טעמ ,ךכ לכ ער וניא ןהידוהי בצמש ,םהה
 ללה

 ןיידע  םישיגרמ םינורחאה תולילגה  ירוהי ןיא םא םלואו
 הב םישיגרמש הרמ התואב ןוכסחלו האולהל תורוגאה תוציחנב
 רבד הז ירה ,יברעמ"ימורדהו יכרעמ-יניפצה = תולילגה = ידוהי
 תורמוש תורומאה תורוגאה ןיא .בר ןמז רוע דימתי אל רשא
 םינמואהו םירחופל ןיז-ילכ םג תושמשמ ןה אלא ,רבלב לורלרה ינפמ
 ינב ינפב םשפנ לע רוטעל םה םיחרכומש ,םידיהיה  םיטועפה
 םירחתמה |, םיירקיעה | םיבשותה | ךותמ  םרחסמו = םתונמוא
 הלדגו תכלוה איהו וז הנכוסב תווחהה | תמייק  ןילופב : ,םתא
 0 היחהו טעכ דועו ., םינשב תורשע הז יאשחב

 ,םחכ לכב תילכלבה םתרימע לע ןגהל םידוחיה תא חירכתו ,היולג

 קמועב המונת התוא :ןל אמייק .,,רתימ תעיקפב---םייפמו חנאנ .,זגרנ לבה שפנח
 ,..םירתימה לכ רבכ ועקפש רחאל אלא האב הניא תונחה תיוז

 םלוכ ,תוינונחו םינונח ,הימוד תופוטע .ןלוכ ןתוינח לש הכורא הרוש
 "< תופט---ןללהו ,  םימנמנתמ וללה ,החנמ םיללפתמ וללה :םהיתויוזב םירוגס
 :השמ לש ותונחב אלא תעמשנ החוש ןיא ..,םבל ךותב .תופטפטמ ןיידע תרפוע
 פה תונושמ תוירנ .יארלגה רבדרזול ןובו :וניב חוכוה ןירפ רככ :ילוזרבה ביל
 םינובדב הז תא הז םיחפקמ רומת ,הז םע הז םינד םה רימת ,ולא םינש
 'הוחו םדא, הביקנוצב םהל םיארוק םנחל אל ,ויהשכ םיבהוא םיראשגו ,םיפירח

 שרורש "השרדה , תא עומשל ןזוא הטמו :ילרהשמ לש ותונחל סנכנ ינא
 ,םווה רבחרזו

 ,טנכג ינאש העשב הזגור  ךותמ ומכ רבדרזיל . םויסמ---,ןיא .,ןיא..,--
 לש .ינונחה תא והשקבח תורנכ ,--- ותרפופשה ןמ הסורופפה ןיקוע תא טלופ אוהו
 וותונחב רושק היה ווריג ה"פשו וירבא ח"מר לכבש .יגונחה ותוא ,םהה םימיה
 אל | ,תריט התא אושל :ךל רמוא ינאו ,והשקבת תורנב- -,רבעכ הל תופכ
 ילע יל שו םיעוגעג ,רמאת אמש  ,..דוע ןגניאו הזה :ןימה םת .יהאצמת
 הינימ אל ,העוט אלא ךניא ,יתוא תרעצמ הז "ושא בר רב רמ, לש ותתימ
 ומעי אדוט, ,הלעי אלו לואש דרי ןכ ,ךליו ןנע הלב ,אבדדא ,היתצקמ אלו
 ...'לירבהל "ןג ןושלב "אגאראר יא

 < ומצע אוהש ומכ וא ,תורריעתה תעשב רב"רזיל תא תוארל יגא בהוא
 פתב להש לועשהש ,םירותה ןינפ ,'ם-כ תלעגה תעשכ, ,רמאל  ליגר
 הבלתמ תולודגה וינועבו בלה ירונדנ לע דיעהל םיזירז םישענ ,תומורא תורהב
 - טעפב םכל רפס רב:רזיל לע םלואו .,,הילע הסכמה רפא תמרע תחתמ שא
 , תרחא

 = --'ילאמשהךרצ לע בכוש התאשפ ,רבדרזול ,םווה תוציקהש המוד, =-
 וכ ,תמאב בושחל .היה .רשפא ההא ךורבד פיע,- -ירק בלב בול:השמ" הגוע
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 תיחכה ףותש איה 'ותויב .םיבושחה הנגהה  יעצמאמ :דחאו |
 םיטועפה םינמואלו םירחיסל תוקיפסמה,תודוגא רוסי םנ הז .ללכבו
 . םתכאלמו םרחפמ ךרוצל םהל רסחה ןוממה תא

 תימשיטנא הרוצב תילגתמ איהש שי הרומאה תילכלכה המחלמה
 הרקיעב תעבונ איה ןיא לבא. ,םיימשיטנא םיעצמאב תשמתשמו
 םיירקיעה םיכשותה ברקבש ,יעבט ןויזח והז , תומשיטנאה :ךותמ

 תודמעמ וניניעל םירצונו םיכלוה םוחתה  :תולילג  לכבו ןילופב <
 םידוהיה םע םירחתמה ,םיטועפ םינמיאו םיטועפ | םירחיס לש =

 ךלוה תודגאתהה ןויערש ,יעבט ןויזח .והו םג ,םהי"גר תא םיקחודו
 תוקחודו תוכלוה םינרציהו םינכרצה תודוגאו ,תובבלה תא שבוכו =

 וז ןיא ןפוא לכב ,תימשיטנא ו ןיא | ,םיכותמה ילגר .תא
 לגתסהל םיכירצ ונאו ,תיעבט תוחתפתה יהוז .רבלב תומשיטנא

 + הילא <
 תברוא הלודנה הנכסהש ,םהה םיריהיה תודמעמ ובציתה רבכו

 חכ וגמוחתב ארבג תורחא -םינש ךשמב .הנוכנה ךרדה לע. ,םהל
 האולהל תיפתושמה תודיגאה---תילכלכה המחלמל ןוגה ןיזדילכ ,לודג +

 הרמב הב  ,חכ תופיסומו  תורצבתמ  תורוגאהש הדמבו ,ןוכסחו
 םירצה תולובגה ךותמ תאצלו ןלעפמ גוח תא ביחרהל תורשכומ ןח
 תונוש .תועצה תומיקמ תצקב תועמשנ רבכו ,ןוכסחו .האולה לש <
 ןתרזעב .תידוהיה תוברתהו הלכלכה עוצקמב םירסומ דופי רע =

 | . ןיכסחו \האולהל תודוגאה לש =
 היצרפואוקה תא לגסל םיעדוי ונא םגש ,ונל ןויסנה חיכוה הנה 2

 הילאמ הפרהנש אלא דוע אלו , ונתבומל הב שמתשהלו ונמצעל
 לש םתרמע תא" רצבל ללכ רשפאהיאש | ,המודקה הערה התוא =

 תודובעה .לכמ .ושכע םיעדוי .ונא :, םיטועפה ונינמואו וגירחוס
 תודוגאה קר וחילצה ןהב ונלפמשו ןהב ונרבדש  תוימונוקיאה
 אלא ,רומאכ ,הנוכנה ךררה לע אופיא ונבציתה , ןוכסחו האולהל =
 הנישעת יכ ,ץוחנ רברה |: ךררה שארב םידמוע ונא .ןיירעש

 ורבר תא םאתפ | בילחהשמ קיפפמ- -"!ךיתוסוריפפמ אנ = להח יוה ..,רבעשל =
 .השדח הפוריפפ םלוג רב:רזיל תא האור אוהשכ ןמצע =
. 

 ךושנכ ולפפפמ רב:רזיל ץפוק-- "יל חנה ,ביל:השמ ,ךנימ אתוטמב,---
 ךדבע ינא םגש ,תונמאנכ,- -:שא הב תיצמו הפוריפפה תמילג תא רמוג ,שחנ =
 ןמוזמו ןכומ ינורה .תורתו תואצמתו תומכח לכ ילב טושפ ירוהי אלא יניא "
 םירשכמה ,סהה םישדחה םיזורכה לכ תא | תוחת רפע ריחמב .ךל רוכמל =
 תומכחה לכש ,הטורפ הוש וניא לומתא םוי דע השענו היהש המ לבש ,םורמזא| <
 שודקה לש ומלועב םנשיש םיבוטה םירברה רהי לכו קרצהו יפויה ,תויתמאהו =

 ,טָא .םירהצה רחא לומתאמ רתויה לכל ,סויהמ אלא םיליחתמ םנוא אוה ךוהב

 תלוגנרתכ תועפלו םויה לכ ךלהתהל לבא ...בוט םש לעב יחכשו םיתוטש |
 הרומג תוטש אלא הניא וז סג ,הדוכעה--"רבעשל ,ריעשל, :רליל השקמ -

 הילעש המצע תונינח התוא ,ירה ?לשמו היאר ךל איכאש ךנוצר .םילבה לכו |

 'ר לש ויניקז ןב = ,ותציב העקבתנ התע הזש ,ךהומכש חורפא יאדו .ןינר ונא
 ,םולכ אלו ערי ךניא התאש יארו---ןיר לירנמ 'ר לש ורכ גו ב"וש בוד םייח

 ,ויה םה ןוללה םונינעב קסע םוש םלוטמ היה אל , םולשה וילע .,ךנקזלו ךיבאל <
 =- תיח  םשוכר לכו  ,בותכש  ומכ | םונצבק | ,םיינע  םירוהי ,ךרכתי .ותהזעב =
 =- התאו ירו ,גוהנכ ,והיימופמ וקספ אלש םותבה ילעב לע תועיבתו תונעט =

 :תינונה--ימאו ינינח | יבא  ,יתוא אנ לאש םלואו | ..,חורפא שממ ,חורפא
 הטוכה ,ימצעבו ידוככב ינא םגו .קידצה חרת רע םינונח לש הינו .ינב .םהינע
 ןיקיררוקח תא יתלענשכו ,םשה ךורב ,ישאר תא רככ הפכמ גלשה הנה ,האוו
 םילתלת יתוצווק, ויה .ןוירע תונחל הניצ תעשב < ףרוחב תאצל ידכ םינושארה
 שי םעט המ ,ךדגאו לאש יתוא  ,יתוא-- םורישה רישכ רמאנש ומכ "תורוחש =

 ,.,"רבעשל ,רבעשל, וםויה לכ העופ התאש וז חועפג

 ק *מוק

 יש

 אבתוד ,ונלש הבוקנוצ התואכ היה ,ךל רפסאו ילא אנ עמש ,רבעשל,--

 \ ל" : ( לש ילואו .הרשע לש םריחמכ לבורה רָיחַמ ,הקבוקנוצ רהג לַעְו הניבד..רחנ ל
 / ל -

 , םלועה = . | .

 רשא דסומה ותוא רצויש ,תמאב הרפמו לודג חכל ונלש תודוגאה
 .דחי ןדגאיו תורוגאה לכ תא תחאל תחא ףרצי

 האולה לש תורוגאל ףתושמ קנב רוסי ד'ע ןויערה
 :הלאכ םיקנב ינש רבכ םימייק איסורב ,שרח וניא  ןוכסחו
 םרט .דוע ןורחאה הז ,ןילופב ינליפ דחאו היסורב יפור רחא
 אובלו וידעצ תא ביחרהל אוה בשוח רבכו ותנש תא רמג
 םהיתוזוחאב ץיק .ימיב דובעל םיאצויש ,םינלופה םילעופה תרזעל
 רותע הז קנבש ,רבדב קפס ןיא ,הינמרגב תוזוחאה ילודג לש
 םנו. ,ןילופב םילכלכה םייחה לע המוצעו הבר העפשה עיפשה ל
 ותרובע תא ןווכי הנושארו רקיעבש ,ללכ 'קפס ליטהל ןיא הזב
 ,תוינלופה םינרציהו  םינכרצה לש  תורוגאה הנרצבתתש ךכל
 ,ונא ונילגר תא קוחרל ילבל ול היהי רשפא יא יאדו ךכ ךותמו
 = הרשי יתלב וא הרשי ךרדב םא ,ץראב ונא ונתרימע תא רערעל
 קנכה ירפימ תומש הרומג תודע הו לע םידיעמ ןפוא לכפ
 היטרקומדה .לגרל םיעבשנה םה םלוככ םבורש | ,וילהנמו
 , תימואלה

 ףרצמו ףתשמה ,הזכ קנב ןימל א"קי התיה העורי הדמב
 למע הברה . ןוכסחו האולהל ונלצא ודסונש תורוגאה לכ תא רחי
 איה ןיא ושכע דעו  ,וניתודונא דוסיב א'קי העיקשה | העיגיו
 " ,תירמוח םגו תירפומ הרוע ןהל איבהלו ןהכ לפטלמ תקסופ
 רתוי רמולכ ,תורוגא 588 תונהנ א"קי לש תירמוחה התרזעמ
 תמאד אבילא םלואו .תומייקה תודוגאה לכ לש ןתיצחממ
 ,הזכ ףתשמ קנב לש ריקפתה יטרפ לכ תא אלמל הלוכי א"קי
 ול  םידחוימה םינינע ול שישו  ומצעל רחוימה רסומ איה א"קי
 יולת אוה ןיאש רישע רסומ איה א"קיש .אלא רוע אלו ,ומצעל
 תרמוע אקי - .העודי הרמב וב תויולת ןה קרו ללכ תורוגאהב
 לכ לש .ותעפשהמ הלעמל םגו .תודוגאה לש ןתעפשהמ חלעמל
 א"קי ןיב היהי יכ ,רברה. רשפא יאש הזמ אצוי ,ירוהיה רובצה

 "תיהש ימ ,תואלחנה לעב היעמש לע םירמוא ויה רבעשל ,סויה לבור םירשע
 ("'םיקש , הרשעמ תוחפ אל ול שי יאדו הז ירוהיש ,ותעשב הבוקניצ לשי הרישע
 ךוראה הק'לאומש תא ןידמוא םוי הו ,הצחמל ומיזגה גוהנכו --- ,םינמוזמב
 +!" הבוקניצב רומג "ץירפ, היה---!םימורמ יזנגב ותמשנ---,היעמש ."םיקש, םישמחב
 יתרטוז אתלימ ואל הזכ "חרק ןוממ, ול שיש ידוהי :וינפמ לח ולכ םלועה לכו
 ותוא .אלא וניא ןתורישע לכ םע | ,ונינפל | םייקו יחש ,ונלש הק'לאומשו ,אוה
 ינפב ררחו רמוע א ו ה ןיידעו = ,ותוינ;ב היהש סואמ תמחמ  הצקומה .לוזנמה
 ..ו"ונלש "םיהובגה,

 "נא ןיידע םויקו יח איה ןלאכ---,פימוטמגרפה ןויצ:ןב 'ר היה רבעשל,
 וכ םורועמ ויה םיקומעהו םיבורמה ויטמק לעש ,הובגה וחצמ םע ינפל ותוא האור
 םירופכה םויבש ןבלה ונקז םע ,המכחלו הרוהל ןמיס ,םהל ןילפתבש ן"יש תומד
 רקובב הרותל םיתע ע-וק םכח רימלת ,לטיקה ןיבו וניב לירבהל היה רשפא יא
 ,אוהו---ןםוקרבו תולוקל רע * הנוגע רתוה ןינעב ןקזה ברה םע חכותמו ברעבו
 גהונ היה ץווואבולב לודגה דירוהל העיסנ תעש העיגמ התיהשכ ,הז ןויצ:ןב 'ר
 והשא האל:אמורפ יטישכת תא םגו ובהזוי יפסכ ילכ .לכ תא חליחמב איבהל
 תורפא ,ושכעו ,האמל ו"ל לש | תיברב  םיניוברק ן"ק = תווללו הולמ לאויל
 | "ןליפאו .,אגורל  ,הנליול  ,ןילופרטמל וחלושו רטש לע םתוח ,לשמל ךתומבש
 לכ ףופ דע "וכו 'וכו םיבלוכו םיריצו םירמסמו םיחפו לזרב לכקמו ,גרוברטפל
 ..."הסחה ינפמ ץיקבו הניצה ינפמ ףרוחב םהב עוגנל רשפא יאש ,"םיקוזמ,ה םתוא

 ,רבדה תמא .לבורב לבור ,החאב דחא ,םימיה םתוא לש םיחורה ,רמאת,

 . ,ותומכש םונונח ,וינכשל ןניד -רפומו םערתמ אבא היה המפ ,רכוז ינא ןיירע
 לכ ןרמוא היה אוה ."ןיעב הטורפ ירחא הפודרו, איה תלזלומש אמא לע
 לש רקוצ ארטיל ,םיבוהז ינש הב תיורמ ונואו בוללפ לש הת ארטיל יצח רכומה
 הז לכ .וינפ לע ותילוש ול ךפהתש ןל חונ  ,הירישע הב חיורמ ונואו גינק

 "קש , 'בור ףלאל  םינפל .םורוק ויה  אטילב (*
, 
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 תישענ הנושארה אלא ,ןילמוג לש יעבט םחי תורוגאה ןיבו
 איה הרשכו הבוט תיספורטופאהש רשפא . תונורחאהל .תיספורטופא
 תיפפורטופאמ רתוי לבא ,תודוגאה םע רפה תושעל הברמ איהשו
 .תויהל הלוכי הניאו הנניא

 :הב ןורל ץוחנו ךירצש תירקיעה הלאשה אפיא יהוזו
 קנב רוסי ידכ דע | ןוכסהו האולהל וניתודונא רבכ ורגב םא

 ,ול .הנכרטצת ןהו ןהל ךרטצי .אוהש  קנב -- ,ןמצעל  ףתשמ =
 לכ תא יולנ ידיל .איבי רשא יעבטה רפומה .אוה היהי אליממו
 +ןהב תונומטה תוירשפאה

 .(פיתו/גיתגו ו 909 יתג

 :יטסנוקה ונתפוקה איה היואר  םידוהיה תלכשה עוצקמב
 תושק רתויה הכשחה תופוקתמ תתאל בשחהל תאזה תינויצוט
 ןיאכ הבילפ ימי" וליפא , היסורב םיברה ונצחלו ונינע ימי .ירבדבש
 ינפב רפסה יתב לש תותלרה תליענ הלאה םימיה 'תמועל םה
 םינוניבה רפסה יתב לש תותלדה תליענ רוחיכו , םידוהיה יריעצ
 לכש | ,המיופמו המלש הטיש רותב  ונינפל תילגהמ ,םינוילעהו
 הניוצמ תורחא ךוהמ ךכ | תוגהונ ןלוכו הב תודומ  תוירטפינימה
 ךרד לע ובציתה םעה תלכשהל ןוירטסינימה .ירחא ., הרומג .המכסהו
 רחפמה ינינעל ןוירטפינימה םג םידוהיה ינפב הלר תליענ לש הו
 ינינעל = ןוירטסינימה םג = , (םיסופמה ינשמ  רחסמל רפסה  יתב)
 תודלימל ,םישבוחל ס"התב) םינפ ינינעל  ןוירטסינימה םגו  םיפסכה
 םידמועה רפסה יתבש  ,תוירטסינימה .רתי רמאל ךירצ ןואו :,('וכו
 רפפה יתכ ןוגכ ,םימיה לכ םידוהיל םירגופמו םירוגס ויה ןהושרב
 תושרבש רפסה יתב ;'וכו םירקנויל רפפה יתב .,אבצה .ידומלל
 ,.ץוח -ינינעלו םיכרדה רובחל .תוירטסינימה

 יהב לכב הלשממה העבקש תולבגההב ונלגרוה ךכ לכו

 הת תוארטיל:יאצח המכ ,יביבח ביל:השמ 'ר ,יל אנ הדיגה לבא ,בוצוו תמא

 .ךומת .םוי לכב םומעפ יוג לש <

 איה המכו ,"םהה םיבוטה םימוב,, ,זא תרכומ הבוקניצ התיה רקוצ תוארטול המכז

 התיה הת *תבית,ו רקוצ "תיבח, לע  ,רורב ןובשח ךל ירה - ?ושכע תרכומ =
 העשב הספ ןברקל הש לע ונותובא ונמנש ומכ שממ הלוכ הבוקניצ זא תינמג

 קפע הל היה אל הימי לכש ,ס'ףלאוו 'ר ארניה ןלופא ,םייק היה שדקסה תובש =
 המצעבו הדובכב איה םג ,"ןוממ תפסאמ, התיה םהמו תוררשו םיצירפ םע אלא
 ,םינצבקבש ןצכק ,ךנכש לאומש בקעי אב ושכעו ,'הביתה,\ "תיבח,ה לע החנמנ
 םיקש השלש םינש םגו השקונ רקוצ םיקש השמח השלש םג ומצעל ול איבמו

 ויתוחו; ל לע ךנכש הנטנ אמתפמ ,ןכש לכ אל הת ,ךכ רקוצ םאו ...אניחט-רקוצ
 ,,.בופופו בולרפ לע םג אוה דושח יאדו תאו לככו ,יקצוסיוו לש םיעוכקה

 ןמ, הנאתב אצוי דימא ידוה: היה רבעשל ?רברב שי שודח המ תמאבו
 ותיבב וליפא םחימה | ךורע ושכעו ,דחאכ רקוצו הת תכוה ירי  *תזווחמה

 םיבוהז ינש םיחיורמ ויה ר ב ע ש ל םנמא
 יקצוסווו לש ה מ ל ש א רט יי ל הפינכמ ם1י הו --בולרפ לש ארטיל ד צח ב

 תיארו ,ושכע םירכומ המכו זא םירכומ ויה המכ ,בושחו אצ לבא .תוטורפ יתש =

 לש תוורה ןמ ושבע לש תוירה רתוי הברה אוה לודג תוגובשחה לכ רחאלש
 ..."זא

 ןהבוקנוצב "ליטוה-דנארג,ה ההובגה אקטיא לש התינפכא היה רבעשל, =
 ,אקטיא לש הלעב ,רואמחרור רמולכ ,אקמיא לש החתפל ומידקה םוצירפה לכ
 לכב העד הוחו תוירבה לע רבוכמ ירוהי היה ,םלועב אוה םג םייק היה וידע
 יצח השא ,אקטיא .איה אקוד הבושחה התיה םיצירפה יניעב לבא .רובצה ינינע
 תויה ךירצו .תנשעמ וליפא התוה רתפבש םורמוא שי" ,טעמכ תינדמל ,רכז
 הסנרפי חורו אב ץירפשכ תלהובמו הפוחד .וז תינפחי השא התשענ המכ ,תוארל
 אקשיא לש  הפוקזהו ההובגה התמוק תא חכשא אל םלועל ,ןגממ ףדונ היה

 ;ןיו קובקב יודוסל תחתמו ,לוחה חומוב :ּוליִפא היתופתכ : לע . "יקרוטה .רדוסה,ו = =
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 ויגרהל טעמכ הלדתש דע ,וז .הטישב ונשר ךכ לכ ,הלש רפסה

 יתבל .הפינכה תלבגה איה | ירמגל שרח  ןויזח םלואו , ונחור הא
 םיצוחנה .םיעצמאה תא םיקיפפטה םה םירוהי קרש ,.םהה רפסה
 תא עגרל הריסה םינורחאה םימיב השדחתנש וז .הכלהו . םמויקל
 תצק ידיל ונתוא האינהו המכ הז ונילע הכוסנה .תירוגצה המונתה

 , תוררועתה
 םיבשויה = םידוהיה םירחוסה 4 ברקב ההארנ וז .תוררועתה

 תחא הרבועד אפוג ,רחסמל רפס יהב ןהב שיש םוחתה יועב
 םיימוקמ םילדבה הלא:יא אלא ןאכ ןיא  ,הדוסיב םוקמ .לכב איה
 רפסה תיב ןינע לא ןגובתהל ונל יד ךכיפלו ,םיכושח יתלבו םינטק
 רהסלק ןיעמ ללכב :תשמשמה  ,הנליוכ תיסופמ = ריעב .ילאיצרמוקה
 רתיב וללה ס"התב לע ונממ ןורל ירכ ,ולוכ םוחהבש םייחה ינפ
 ,םידוהי יסלכואב תובורמה ,  םירעה

 ינינע תא להנכה היה  הטיווש העשב = ;םינש עשת ינפל
 \ תולדהשה ירחאו ריעה  ירחופ תאצוהב = ,הנליוב .רסונ ,םיפסכה
 תגלפמ ,"יאנליוה ילאיצרמוקה רפסר תיב, ,הברה תושקבו הכורא
 תולעהל ןידכ .םותחו בותכ .בתכב  הילע הלבק ריעבש םירחופה
 ,הוה רפסה תיב תלכלבל רחוימ םמ .רחסמ תורועת תחיקל .תעשב
 רחאל ,ס"היב לש טיציפרה תוירחאב םג  הנייחתנ הומ ץוחו
 ,ףיעסל םג םירתוסה הגלפמ המיכסה הברה םיבורסו  םיחוכו
 .האמל םישמחמ רתוי  ם"היבב  םילבקתמ םידוהי ןיאש  ,רמואה
 < אופא השענו ,רפסה | תיב לש | תונקתה לא םנכנ הוה ףיעסה
 ,ול הבוח

 ,ףיעסה ותוא עבקנ הל בגה םשל אלא החנה םשל אל יכ
 :יתלב .םידימלת םיאצומ- ויה = לודג | ישוקבש | ,הזמ .רורב הארנ
 םיסוופ .הברהבש יפ לע ףא ,שורדה" רפסמב רפסה תיבל .םידוהי
 ,םליבשב םיסרפ ועבקנ : םירצונה םירימלתה | תא םיטייפמ ויה
 ,המודכו רומל רכשמ םורטפ

 םיעורזה םושקה הינפ לעו  ,יאנפכאה ץירפה לובשב תוארפרפ יגימ רתיו ןשבוד
 ץוגה ריאמ:דודו  .."ינחלש ץורפה  ,יב ועגת לא,  :ומאל בותכ | םוטמק
 ("רצקה םוי,--הלעב ריאמ:רורלו "לודגה תבש, אקטואל ןירוק היה הבוקניצב)
 ושאר לע תלטלטימ הבאוסמה הקלומריה ,היליד אוורפסואו ץירפה תא .בבוסמ

 בשה שולקה ונקז ,ןיחרופו הילעמ ןיזתנמ הצונ יצינאו תחתרקה לא תחבגה ןמ

 יד ,בוליהשמ ,תונמאנב = .,.לוונמו השועמ קוחצ טש םישוחכה וינפ לעו תתרמ
 יגפ תלכק תעשב הלאה םופוצרפה ינשב תחא םעפ פיהכל טיבהל ךל היה

 ו."םיבוטה .םימיה םתואל, םירהכ רושקל לרחתש ידכ ץירפ

 ילועשה ףקות ותואו העטיקמ הרחנ תרחנמ רב:רזיל לש ותרפופש
 וינפ ,וקנוח ליחתמ .לועשהש העשב םיבר םימחר תררועמ רב:רויל לש וחומד
 וחמוק תא ףפוכ אוה ..קמוסה תא לוחכה קוספמ תומוקמ תומוקמ ,םלוכ םיקימסמ
 לעממ ול תילתנש הכמה ןמ לצנהל זררזמ אוה - ולאכו הענכה ךותמ ומכ

 קחרתמ  רב:רזיל ...טד תואלמתמ ויניעו וכותב לתלחמו לחלחמ לועשה ,ושארל

 .,,ולועש רבד לע החושה ןמ

 בוש == ,דבוע אוה ךרפ תרובעש םושמ , ונימיבש ינינחה לע חתא פח,
 בש אוהו לועשה ךכששכ , םידחא םיעגר רחאל- הקיתשה = תא רב"רזיל קיספה
 וז הרובע איה התוחפ המכ לבא -- :ןכרדכ תורצקה ויתומישג תא םושנל

 תא ירמגל תחבשש המוד -- [  וניתומאו וגיקו:א ורבעש הרוכעה .תמועל
 < ןוה םרט םיפרגלטו  לזרב תולסמ ,זא תינקנ הרוחס התיה םהכש  ,םיכודה
 ימצעב יכנא םג .,,התיצחמו םדא התיצחמ ,הנושמה הירבה התוא םגו , ץראב
 רימתש = , "רעשזאיאוו--ימוק, הל ןירוקש הנושמה הירבה התוא , המ .ערוי יניא
 איה דימתו ,הצר איה .רימתו ,הבית ,החתלט ,תחתמא היחש תיבל תחתמ הל שי
 וגיתובא ושע המו ,םלועב התיה אל ןוידע וז .םג--, האבו תכלוה ,האבו תכלוה
 7 ףווחב ,הרוחס םוקמל ועיגהש דע תואפרפ תואמ ורבע + ןגיתובא  תובאו
 . קחיתולגע יִהחֶאְמ ורבע םהריזחבו  ,ףכהה םתוא התכה ץיקבו הגיע םתזחא

 < םידוהיה םירוהה וכרצוה הנושארב



 תיב .לא = םירצונ .ירלי .ךושמל ידכ ,הדחוימ תורדתסה ןיעמ .דסיל
 1901--190% תונשב ,םידוהיה תואצוה לע ןבומכו ,ילאיצרמוקה רפסה
 ,המודכו .םילעופ ,  םירעוש ינב .ירהא םיפדורו םישפחמ םידוהי ויה
 דבלבו ,.דומל רכש םדעב םימלשמו םתוא םישיבלמו םיליענמ ויהו
 ירצונ דלי לכ ירהש | ,ילאיצרמוקה רפסה תיבל םנכהל וצרתיש
 אלפ לכ ןיאו .ומע סנכהל יַרורי דליל רעש ותפינכב חהופ היה
 ס"היבל םהירלי הא .חתולשל םיברפמ םירצונה ויהש | ,רבדב
 רומלתה יהב לכ תוהלד = החורל תוחוהפ םהל ןה * : ילאיצרמוקה
 לש ,אבצה = ,ילאירה רפסד היב | ,תויסנמיגה --- ריעבש ךונחהו
 .צורפ 59 אוצמל ףוס םי תעירקכ היה. השקו י'וכו לורבה .תולסמ
 רפסמ תמאב היה השעמלו ,ילאיצרמוקה ס"היבל םירצונ ירלי
 ,האמל םיששמ רהוי רימת ם"היכבש םידוהיה םידימלתה

 ירחא וז  ןהרפכ וחתפנ  תוקלחמה , לדגו ךלה רפסה יב
 ורמל ןכ הנה ,606 רע הלע םירימלתה רפסמו ,הנש הנש וז
 תנשבו ,םידוהי:יהלב 518-ו םידוהי 800-1908 תנשב ם"היבב
 + םידוהי יתלב 5095 םידוהי 1- -9

 הא טיעמהל שרוד ןוירטסינימה :הכלה השדההנ הנהו .
 ,150/0 לע  ודימעהלו ם"היבב | םירוהיה םידימלתה | רפסמ
 היצטופיד םג) חקפמה | דעוד לש  ותולדתשהו | ויקומנ לבו =

 דעוה לבקשכו .רבדמב ארוק לוקכ וראשנ | (החלשנ תרחוומ
 תא רבוטקואל 1 רע  עיבהל | וילע ינ  ,הדוקפ תקפמה
 "המרונ ה דע םידוהיה םידימלהה רפסמ הא הגררהב דירוהל והמכסה

 חקפמה רעוה ליהקה ,השרחה הכלהה פ"ע העבקנש ,,צורפ 15 לש =
 !הלאשה | תא םהינפל גיצהו ריעה ירחוס תא רבמטפסל ה"כב
 ירחופ לש = םרובכלו ? םייקהי אל וא  ם"הינ התעמ םייקתי םא
 ול חמש | ,דחא הפ ומיכסה םלוכ יכ  ,רמאהל :ךירצ "חנליז

 תויח תודבועו םישעמ םנמאו .ןולק לש םויק םייקתישמ רגםיש ס"היבל >
 ,הרורבו = הנמאנ .תודע \ וריעה ,הפסאה תעשב וררכוהש ,  תומייקו

 םהשכ ובש ירה .םתיב ןתפמ לא .בושל וכזשכו ,ילגר תואסרפה תואמ תא תומומעה
 חרק תולוכא םהוגזאו םהימטוח ,םהיתועבצא ישאר ,םיוודו םופוחס ,םיצוצר ,םירובש
 ינא הרומ . , , םותמ םירגפל םימוד םלוכו , הירט הכמו הרובחו עצפ םהילגרבו
 =-זנא םג : ונתדוכעב ,ושכע לש םינונחה ,ונל םג ירש ,יביכח ביל-השמ ,ךל
 לבא ,אמלע יאהב יעברכ רבקה טובח תא ונרטפ רבכ --- ! ךרובמ 'ה םשי יהי
 < .."ונעגה אל ,וניתובא לש םתגררמ התיה תרחא אלו וזש , לועל רומח תגררמל

 םיחורהו תובוטה תוסנרפה לכ רחאל ,וו ךרפ תדוגע לכ רחאלוע
 הווצמכ וניתובא ווה םינויבאו םיינע ,  םימיה םתואב 4 םייוצמ ויהש ,  םולודגה
 םירוסוו תורצ , תולד םהל ןימזמו ןונב לע פחה ,אוה ךורב .שורקח יפמ םהילע

 רכוז .ינא ןיירע ."םיחכשנ םניא םילטכ םירבד, !ישניא ירמא ,םוקמ לכבו ןמו לכב

 םיפוצר תוליל השלשו םימי השלש יתובא תיב תא םירצמ ךשוחכ ףטעש ךשומה תא <

 האובהו "העיפנה, .ןמ תחא םעפ הבש ,טעמכ "הניצק,  ,תמסרופמ תימסוב ,ומאשב =
 אל אוהש איכורככ קעצ אבא ,הבחה אונוקד "אכנפ, הילעו הפמל ונחיב לובשב =
 לשבש ,תונרק יכשוי לכ וב וחישי אלש ידכ ,הפמלה תא תולתל ןפוא םושב השר
 ץורפ אוה ןיאש, ,  תרכהב .ןטמש השענ פדא וזכ "הגהנה,ו הלאכ "תואצוה, <

 ,םויה לכ ויפמ וקפפ אל הלאכו הלאכ תונעט דועו ,'ץירפ היה אל ויבא םגו
 ,תולותב שלש םשה ךורב שי רבכ יכ , עורגה הלזמ לע םירתסמב התכב אמא] 5

 תצק טשקלו הפמלה תא תולתל ןתונ וניא אוהו  ,"ןראוצל המח התוקנועה,
 יגש ,ןבומכ ,וקלח ,םידליה ונלו ..."'סנכהל םרא לכויש, ידכ | ,תיבה תא

 ובהצש ,ביל:השמ | ,ינא האור ,,,הבחר ריב "תופו תוגמ, רחי םג םידדצה
 "הפמל השעמ, יתוא לש ומוי אובי : ךל רמוא ינא םנמא . ךוחוא  קוחצ , ךינפ

 , ךב הרתמ ינא שארמ ,זאו ,ופוס רעו ותלחתמ רבדה לכ תא ךל רפסאו -
 ,רבעשל,:רמאל .דימת חנאתמו העופ התאש היעפה םימלוע ימלועל קספת ,

 +, "רבעש]

 . ,ןועמש ,ןבואר רמולכ ,םימיה םתְוא לש םיגונחה :רמזאו רוח ינא ירה

 ו

 ינפב תורגסנ  ויתותלרש ,ם"יב סנרפל הזמ לודג .ןולק ךל :ןיאש
 : םידוהי הלוכ טעמכ .איהש , םיחוס תגלפמ ןובשח לע  ,םידוהיה
 וז הנשב הנלווב וחקנ הנושאר | הגררממ  רחפמ | תודועה
 תורועת שמח קר ואצי) םירוהי םירחוס י'ע וחקנ ן לוכו םינומש
 קרו ,?40 וחקנ | הינש הגרדממ תורועת ,(םיקנב ליבשב וחקנש
 םירחוסה רפסמ הלוע ללכב | , םידוהי:יהלב  י'ע  וחקנ .ןהישימח
 ,.האמל דחאו םינומשמ רתוי ריעה ירחופ לכ תמועל הנליוב םידוהיה

 18% לש המרונ תעיבק םע יב ,הפסאה העשב ררביה רועו
 םילבור 85000 .דע ם"היב לש טיציפרה הלעי .םידוהי םידימלתל
 רכש 'בור 180 ןמ ץוח) הלעת ידיהי רימלת לכ תקוחהו הנשב
 | !הנשב םילבור +80  (דומלה

 תעצהבש םייטפשמר  םיקומנה תא םג הרקב הפסאה
 הנליוב  םירחוסה תגלפמ תבייח םא : איה הלאשה . ןוירטסינימה
 יכרצל המצע לע  הליטהש | רחוימה םמה קא ושכעמ תולעהל
 תונקתה  ןמ  תחאשכ | ילאיצרמוקה | רפפה תיב | תלבלכ
 תגלפט לש התערלו הנוצר דגנ תינהשמ רפפה תיב לש תוידופיה
 םא .?וניה המ הז ם"יב לש תונקהה רפפ :רמולכ ? םירחיפה
 ןיבו = םירחוסה | תגלפמ ןיב יטרפ תורשקתה רמש ןירכ וניר
 ינש .תמכסהב אלא רבד :וב .הונשל רשפא יא .אלוממו , ןוירטסינימה
 ;ןבומב- קוח לש גוסל ןה םג .תופנכנ ם'היב תונקתש וא ,םידדצה
 הלאש לעו %וב םג םיגהונ יללכה םיקוחה ןוקת ירדסו יללכה
 ,רפס:תיב לש תונקהה רפס יכ ,דחא הפ הפסאה הבישה וז
 הדבל איהש ,םירחופה  הגיפמ לש הנובשח לע םיוקתמ ולבש
 וליפא ףהתשמ וניא ןוירטסינימהו ולכ ולש טיציפרה רעב תיארחאד
 ילבמו ..יטרפ תורשקתה ןידכ וניד ,ם"היב תקוחהב תחא המורפב
 םירבע | םורענ  תואמ שלשמ | רתוי לש םלרוגש , הזל בל םיש
 דחא שיאכ הפסאה הטילחה ,רפסה תיב לש >ומויקב .יולת
 !:תאזוה הטלחהה תא

 נמו ה מיבשוהב תוניוחוכמביה ל בכ אה לכל: נטש טקס הטכטטטשַשאטקכטמהא ואנס קוטב

 ווח .ןיח .,שממ םירומהכ ודבע ,תונושמ תוירב ויה ,םיטבשה לכ ףוס רע---יול
 םבורו םשאר ויה םועוקש ,תולקבש הלק האנה םטצעל וריתה אל ,ינועו תוקחד
 רירש לכהו---הלהבלו  קירל ואוצוה םהיתוחכ לכ תא ,הטורפ םיושש םינינעב
 רתוי הברה ןתצק הרוהצ הכבי בבי ,הצק וחנאנ .םולשו סח "ורהרה, אל ,סייקו
 -' םיבואכמ םופקת- -טלוע תומימ ידוהי ןינע איה החנאה---,באכ לשבמ לגרה ךותמ

 ,תוכריפו תוושוק ילב ,שפנ תחונמב :םולכ ךכב ןיאו ,רמאנש ומב לכה ,םישוחימו

 התיה וז םנמא ..."הזה םלועה ילבה, תא ,וז "יערא תרידב, םתבש ימי תא "ורטס,

 אל ךכ ליבשב אקוד ךל רמוא ינאו .תוישוק םוש תושקהל ילבל --המכח תושאר
 הכבאו וילע עגעגתא יכ ,םימיה םתוא לש ינונחה ,הז "ישא בר רב רמ, יניעכ חכו

 ץע אל הב .ןיאש ,חברעל המור ושפנש ,םדאה ותוא בהוא ינא ןיא ,ותתימ תא

 בהוא נא ."ןתעב הפו השע לכה,ש רועמה ,בותכה לע ינא גלדמ רימת .ןבא אלו

 ןושיל החינמ הגיאו םווב בלה תא תטכוצה ,הזגור ךוהמ אכריפה תא ,אישוקה תא

 החרב לעב הרילומ .אישוק, :המוא היה אוה ,ינרמ יריג שי הלבק ,הלילב

 י.י"ןיורח

 , תטבה יתערמ אלש .הפרו ךומנ לוקב וירבד תא םאתפ םייפ רכ-הזיל

 תומודאה םהיתורהבו םירוחה ןינפ |: רב:רזיל ןתוא ללכ הז ןוא -- וולא

 תחת .המלענ ויגיע ךותב העש ינפל 'תצצונ רשא שאה  ,ופיע ןלאכ זארנ תוינלוחה

 הרטגנ אל ןיידעש שפנ:ןויוש לש רופרפ חניו שרקנ ןותפשל ןיבמו ,רפאה תמרע

 ,..!תכאלמ

 קבטה ןמ יל ןח--וומוקממ םקו רב:רזול רערנ---,רוקה ?קוע המכ  ,ווה,

 .י:"תונחה תא רוגסל ךירצ ,,,הלכ ולש .,.ךלש



 :ויחא תא'שוא

 רפסמש ,ארבועה תא  הנושארו  רקיעב השינדהב א
 לכמ .האמל * םינומשמ = רתויל הלוע הנליוב .םידוהיה  םירחוסה,
 ,ז םוקמה ירחוס,

 םירוהי םירימלתל 500/0 לש המרונה תעיבקש םושמ, | .ב
 לע םירחופה .תגלפמ הלבק וליבשבש | , ידופי קומנ השמש,
 ; ס"היב 8 תוצוחנה תואצוהה תא המצע,

 םידוהי םידימלתל 159/0 לש המרונ תעיבק םעש ינפמו, .ג
 תנגלפמ .לכות אלש ,וזכ .הדמל ם"היב לש :טיציפרה  הלעי,
 : .--- , הב: דומעל .םורחיפה

 ס'היב יכרצל .דחוימה סמה ימלשמ לש הפסאה הטילחה /
 הו סמ תיבגל םיכסהל איה הלוכי יכ ,יאנליוה . ילאיצרמוקה,
 509/6 לש המרוגה םייקתתש יאנהב קר אבהלו ןאכמ םג,<

 ונתינש חכה ייופיו תויבזה .לכ "םג ומייקתישו םידוהי .םידימלתל,
 ."ס"היבל,

 הכלהה רחאל ,התע םילגנ הנליובש הול  םימוה- תוזחט
 הפידא  ,גוצנמרק ,בלסונירטקי , קפנימב םג  ,השדחהנש השדחה
 ימי ירבדב  שרח קרפ ןיעמ הנה .םוחתה ירעמ תורחא םירעבו
 הנרגסת אלש םיל*עתמיקה ס'התב לע .הנגה ---הנידמב םידוהיה

 תערל רשפא יאש הנגה--,ונירענו ונידלי .ינפב ןה  םג .םהיתותלר =
 .התירחא .היהה המ שארמ

 טייס 7

 הב ריעב ,זיראפב .הנש הרשע שמח ינפל היה רברה
 ינש ושגפנ ,טעמב הנורחאה תידוהיה המישנה תקספנו תכלוה
 ינשהו חור-לדג דחאה ,לארשי םע תמוקת לע ונדו הל םידוהו
 .שריה ןוראבהו .לצרה ר"דה --  ,רשועה לר |

 - -ווירבד תא חורה לדג שיאה םייס -- ."ָךּכ .ידילע ...
 *,,םעה לש ורפומ חור תא םירג

 --:ומוקממ רשועה-לדג שיאה ץפק--'!אל ,אל .,אל --
 ,ןופאה לכ רוקמ והז . םעה חור תא םירהל 'ללב .הצוה נא ןיא.
 םדעב רוצעל ינא הצור ..,ידמ רתוי תולעל םידוחיה .םוליפעמ יב
 *,.,המידק תוסג תועיספ ועספי לא ; וליפעי לבל

 תא םג רשועה-לדג שיאה הלג וז בל תולגהה תעשבו '
 ךותב קומע קומע ול הנופצ התיהש ,הריהזמה הנורחאה ותוקה +
 ,הפי תילגנא הינא יל רוכשא ,חילצי ילעפמשכו, :רמאל .,ובל =

 :רמולכ = .."אניטנגראל עסא רחי םתאו םיאנותע האמ ןימוא
 ,םש ירוהיה בושיה לדגש םילודגה לע רורל ורפסיו םהיניעב וארי =

 תוארל דוע ופסי אלו והער לעמ שיא םישנאה ינש וררפיו

 וחור חכב ינשה חטבו ורשע חכב רדחאה הטב

 .+ .ומע וחורו

 םילודנ  ,םירחא ידיל :ולעפמ רובעיו  שריה ןוראבה תמיו
 םדיל רפמנ רשא לודגה לעפמה תרוצ תא ינשיו ,וניִמ .ינבט |

 האוצה תא קר .המשנו חור וב ומק אלו םירורפ םירורפ והוררו ופיו 5

 תועיספ ועספי לא 8 לא, : ןרמש לעפמה 9 לש תחאה
 "...המידק .תוטג *

 ןושלבו ,שריה ישרוי  ,תאזה איפונכה תפסאנ הנש הנשו
 בושיה לש ולודנ .רדהו ותחלצה בור תא רפסת  תולודנ תרברמ
 ףא תאזה איפונכה רפפת אל רהא רבר קר | .אניטנגראב ידוהיה
 וא םידוהי לש בושי אוה אניטנגראב לדגה .בושיה ותוא םא ,םעפ
 ,רפסת אל - - , םידוהי ויה .םהיתובאש ,"םיאשטיונ, .לש :בושי

 תועיספ . לא  ,וליפעי לא, :האוצה תא איה תרמוש ןכ לע .יכ
 5 ?,המודק תוסג <

 ם--טל ןויפנ ה אלים ל ועה <

 אניטנגרא | ףובשומב .רשא  תובאה לש | םשפנ | רצקתו
 ,םמע תעד אללו הרוה אלל םילדג םה הנהו םהינב תא תוארל
 ישאר ינפב | לובקל  הזיראפ 'םהמ דחא אוכיו :,וישדקו ותפש
 הב םיכירדמש הערה ךרדה לע שריה לעפמ לש םיספורמופאה
 . תובשומב רשא שדחה רודה .ינב תא

 אל הניאש תודהיה לע .ריעמה , ךאניר המלש ןיראפב םשו
 דבלב הקיתע היציד-מ םא יכ ,תד אלו הנומא אל ,  תוימואל
 םיקהל תובשחמ בשוחה לכו ,הנמז רבעו חלכ הילע- רבא רבכש
 ירה  ,תירבעה.הפשה תא תויחל םג המו התולפש רפעמ תודהיה תא
 אוד הז ךאנירו . דוע .םימייקה םידוהיה לש םשפנב בייחהמ אוה
 אב רשא .ריצה חרכוה וינפ לו שריה לש ולעפמ שארב רמועה
 תא תאצומה תירסומה הערה לע .וחיש תא ךופשל :אניטנגראמ
 ..יתובשומב לארשי ינב :ידלי

 לבוקה ריצה ותוא לא דעוה לכ םשב  ךאניר רבד יהיו
 ןיבהל סג .ילבמ ללפתהל ערי .יכ ול יד ,רכא םג חמו ,ידוהי :  רמאל
 תובשומה .ידלי תא דמלל | אוה רתומל | . תולפתב רמאנש המ
 םהל יואר םנמא ורגב רבכש םיריעצה ,.תירבעה הפשה תא תער
 ,תידרפפ וא היתפרצ םיבותכה ,םירפס םימעפל וארקיש
 ,איצורל רעוה טילחה הלאכ םירפס . תודהיה | ינינע תודא לע
 ..."ךאנירל--ול דעוה "סמ .הלאה םירפסה רובח האו

 הרפוס חיטבמ תאו .לכבו , םירופ לש הצלהל .רבדה המוד
 םירבד ,הרמ  תמא אלא וז ןיאש .,"הריפצה, לש | יזיראפה
 ..םתיוהכ

 ןיא  ,םיליפעמ ויתובשומ ינב יא :שריה לש ונוצר םייקתנ
 וירבחו ךאניר םה םינמאנ .המירק תוסנ | תועיספ | םיעסופ,. .םה
 לש ורבק לע בשיו אובי ימ לבא - .הז .רבֶרב  םהילע :ופמסיש
 ךנוצר םייקתנש םושמ אקוד :ול רמאיו יניעמ רפע .הלגי , שריה
 ךאניר ידיב ךילעפמ תא | ריקפהל תעדיש םושמ אקור ,הז
 תוארל ואבי אל טע ישפוה : ךתוקת אובתש רשפא יא ,וירבחו
 -- ואריו ואבישכו  ,אניטנגראב | בושיה לדגש םיִלּודְנה | תא
 , הלס ומדי

 .|\סו / וזו .

 םיבומה .ןמו .הרובחה ינקומ דחא ,ל"להי .גוחי ירשהב ר'כב
 . תיתורפסה ותדובעל הנש םישמח קאלמב ,ולבוי גח תא  ,הבש

 ולוק ןיאו .תיתורפסה ונתמב תא ל"להי .בזע .םינש רפסמ הז
 ל"להיו --- ןיידע םה םיקוחר אלו --- םימי ויה .םלואו ,רוע עמשנ
 .םיעמשנו םיעמשנ ווה וירברו | המבה לע הנושאר םידמועה ןיב היה

 ורבעש איהה .השקהו .הכוראה ךרדה לכ הא  רכע ל"להי
 הרוה ןיב ודבאו ועלבנ ותורחשו ותורלי .ותפוקהו ורוד ינב .רהי
 ואסכ לא---הלולס התיה הלסמה , הושירפל תוריפח ןיב ,הלפתל
 םרו םע  :ובכע 'םימשה ןמש אלא | . לארשיב לודגו בר לש
 םימיהו .לארשיב ררושמו רפופל --- יהיו ל"להי םג ףחסנ הלכשהה
 הוקתר , תובבלה לכ לא הרוא תא הפיצהש הלורגה הוקתה ימי
 ושפנו , םיוש ,םלצב םיארבנה-לכ תא ,םדאה ינב לכ הא תוארל
 לש השקר ןלועמ הררחתשנ ההע הוש ,ל"להי לש תלעפתמה
 הלודגה הוקהה ירורהז תארקל איה םג החתפנ , תושירפהו תודיסחה
 סםינושארה םירבעה םירפוסה ןמ דחא והעשב ל"להי יהיו ,.תאזה

 .. אוז הנורחפ םגשו .תילאיצוס הלאש -םהל התיה םמע תלאש רשא
 ןמ רחא היה .ל"להי .  תימלועה תילאיצופה הלאשה ןורתפב יולה
 םינושארה --- םימיה  םהוא  יגשומ יפל = , ןבומכ --- םיטסילאיצוסה
 "וכו "םירבע רבע, ,"השעמה ןורשכ , וירישו  ,הירבעה  תורפסב

 ,"הארי .ךותמ םג םא יכ הבהא ךותמ' קר אל םיארקנ ויה
/ 
5 . 



 -- ת(אש שלש לע תחא הבושת בישהל שקב "ןנחלא , ורישבו
 םיענכנ םה םלופש | ,םישנה  לשו  םילעופה לש ,  םידוהיר לש
 ןוקה .תעשב | תורחל תורבעמ-תאצל םיריתע םלוכו ,םידבועשמו
 . םלוער

 תילאיצוסה הלאשל הבושתר תא שקבמ ל"להי רועבו
 תלאשל םנ הבושת הב אוצמ ל ירכ. ,תוללכה
 אריו ,הרבעש האמל םינומשה תונשיואב הנהו ,ומע

 יב ,עריו ,וברקב ובל רבשיו ,ביבסמ ומעל השענ רשא תא
 ,תוילאיציסה תולאשה לרינב ולרוג תא תולתל ומעל ול .רשפא>יא
 יהיו  ,דבלב .תילאיצוס הלאש קר םידוהיה תלאש ןיא ןכ לע יכ
 .תונויצה לגד תא ומירהש ,תירכעה תורפסב םונושארה ןמ .דחאל

 לכו ..ורוד .ינב .רתי ורבעש ךררה התוא ל"ַלֶהי רבע הככ

 ,תמאה תא :םירבד ינש קר שקב םיכוראה היתורפסה ותדיכע :ימי
 ערי רשא | ,ימע ןיקה תאו  ,הערלו םדא; םינפ אישנ ילבמ
 .רצ ול ויתורצ לכבו יח וכותב יכ ,הקומע העירי ותוא
 ונהורפסל איבהש --םעה ןוקתו .חמאה תשקב --- וז הכרבו .

 ,המבה לע הנושאר םידמיעה ןמ דחאל ותעשב ותוא ההטעש איה
 ולוק עימשהל לרח .רבכש רחאל ,םויה םג םיריכזמ ינא הלשבו |

 .הבחו רובכב ומש תא ,ונתא
 לבויה ןתח לש םיבורמה ויריקימ לע בל לכב ונא םינמנו

 גח ל"להי לש ולבוי נח יכ ,ותחמשב ונא םיפהתשמו
 .הישרודו תירבעה תורפסה יריקומ לכל אוה

- 

 ל"להי

1 
= 

 . םיובנירג ו

 .ןיִלופְּב תיִביִסָרְנורְפַה תּומָשיִטְנָאָה
 ,א

 --  ?תוביפרגורפו , "תומשיטנא,---וללה. םיגשומה ינש .ףורצ
 ןמ וב שי הברה :חור:תרוט םגו ןוהמה ררועל ?ולע  יאדו
 תוטשיטנאה תא ךומסל םיליגר/ ונייה .ההע דע ' . תורזה ןמו שודחה
 וז .תוכימסו ..רבלב  תוביטברסנוקהל = רהויה לבל וא  היצקאירהל
 לש דחוימה םכצמ :םירהי םישוריפ לכ .ילב | ונל הנבומ .ההיה

 רדסב תורומהוו  תופילחל רימה םיפאוש םהש ם ל םרוג םירוהיה <
 ,םימדקתמה לש תונושארה תורושב רימה םידמיע םהו ,ינידמה <

 םיגוסנה לכ = ,םירמשמה  לכש אפיא אלפי אלו. ,םישרהמה לש
 םייחמ העבמ םצע---תומדקתהה לבא .םה שפנב םהיביוא רוחא
 ,םדוככ לעו םהילע הניגמ , םידיהיה לש םהיכזכ הדדצמ אהתש
 -- םמצעל הז  דיקפה ולמנש םה הוצראה לכב םיטסיסרגורפה ןה
 , טלחומו רומג .ןורתפ םידוהיה תלאש תא רוהפל

 -- םאתפו | ,ונמלועב  הרומג | תועיבק העבקנ וז .הואדו
 ינינעב םהיתועדש ,םישנא םיאב הנה .תיבי ס רגו רפ  תומשיטנא
 ,.קוחר .הילכת םיביטברסנוקה תועדמ ןה .תוקוחר רובצהו הנידמה
 םשל ,התומדקתהו םצרא תוחתפתה םשל .םהימי לכ םידבועה םישנא
 תולוק. ילוקב .םיזירכמ .םהרו = , תימינפה תודבעה ילככמ רורחשה
 תא ונלש .תומדקתהה -תעונהמ | איצוהל .םיכירצ = ונא, = :רמאל
 לע ,םהילע = םיניגכה | תווהל | רוע םיצור ונא ןיא = , םירוהיה
 --וזמ .רתוי הברה הבושה הרובע ונל .שי ;םדוככ לעו םהיתויכז
 תא .םיקרופ ונא  ;ונמע ינב ינומה ברקכ = וננויער תא | ץופהל /
 תוריחל  םיאצוי  ונאו = וניראוצ לעמ  םידוהיה לש השקה םלוע =

 ..,'ונמעו ונצרא .תבומל הרונעה תוריח תא ונל םינוק דנא  ,םלש

 *ורפה םינותעב םימי חריכ הז םיארוק ונא וללה םירבדכ
 ,זובו הביא תואירקב םילביתמ  םירבדהו ,ינלופה לש םיביסירג
 םה םודסוימו  ,םידוהיה לע םילילעמש  ,תוזבטנו: תושק תולילעב
 םיקומנהו תוחכוהה ןיבו םנָיב ןיאש םיקומנו תוחכוה לע םירבדה
 :םולכ אלו טעמכ ,םירוחשה "םירוהט,ה םימשיטנאה לש

 םינלופה םימדקתמהש םויה ןמל םיטעימ .םימי קר ורבע
 לע םהיתופקשה ירקיע תא םידוהיה םיללובתמה םע .דחי ועבק
 רחאל ועבקנש (* וללה םירקיעה .ןילופב .םידוהיה תלאשו םידוהיה
 ,"שפהה .ימי,מ דוע תונוש תוקפפהב וכשמנש  ,םיבר םיחוכו
 ,םיללובתמה םהירבחלו םימדקתמהל המלש הרות שמשל ויה םיכירצ
 אצמנ ,םהישעמ לכ תא תושעל םיכירצ ויה תאזה הרותה יפ לעו
 < =-/יתעשב רמאנ ץוחנה רובדהו םידוהיה תלאשל ןוכנה ןורתפה זא
 + רוע המו

 ןורתפה ןיידע היה אל ןורתפה יתואש ,ררבוה ושכע םלוא
 אל .העש תארוה אלא התיה אל זא הנתינש הרותהש | ,ןוכנה
 ןמ ךכ לכ הנוש איהו ,השדח הרוה הנתינו םיטעומ םימי ויה
 :>  ,"תורותה ינתונ, ירבח ,םידוהיה םיללובהמה ןיאש רע ,הנשיה
 ,םיאניש ושענ םינתוחמו .הלבקל םילוכי

 םינלופה םי-רקתמה וקיפסה ידמ רתוי רצק ןמזו ךשמב
 , ןילופב םידיהיה תלאש לע םהיתופקשה תיחתפתד ץק דע עינהל
 טועבל םה םיכירצש ,הרכהה סבלב הלשבתנ ןיע ףרהב טעמכ
 "תא רשקמה רשקה תא ריתהל םה םיכירצש ,םידוהיה םהירכחב
 םידוהיה <ש םריתע םע תינלופה תומרקתהה ת ע ו.נ ת. לש הריתע
 "התלגנ אל השרחה הרותהש ,דיעמ הזה רברה .ןיא םולכ ., ןילופב
 הז םבלב התיה העובקש אלא ,תעדה חסיהב םימדקהמהל םהל

 ? אולג .אמופל אובל הקע קרו המכ

 < -,תיזכרמ .הלאש (םימרקתמהל) םהל איה םירוהיה  הלאש,
 < יולג = ,רז הלאשב .םירקיע העיכק . עיגפמב הנורקפ תא ..תשרורד
 םהל .ןיא , םברקב החהפתמה ,העונתהו  םירוהיה  ר"ע העדה
 לש .הנורתפ תא ברקל לולעה ,ןיגה השעמ קר םיטסיסרגורפהל
 <  לרוגו = םלרוגש ,ראמ בושה דעצ אלא , תוירובצה .תולאשה .תחא
 יניעב רהטהל םדצמ ןויסנ .אלא הז ןיא ;וב יולת ץראב םתעפשה
 הגלפמ,..לש> הפרחה תא םמצע לעמ  ריסהל ,ינלופר .רובצה
 םידושחה םידוהיה ם ימואלה יריב העייסמה הגלפמ לש ,"תידוהי
 םידוהיה . ןילופ ינינעל .סחיב תורירקה לע פ"הכל וא האנשה לע
 םיאב ירהו ,סכרד "ע ףגנ?ןכאל םינלופה םיטסיסרגורפהל | ויה
 ("" "הק ח ריב .תאזה .ןבאה א םירקועו םיטסיסרגורפה

 היה .דוע. רשפאדא הלאה םירבדה תא יהבהכש העשב
 ורבע  .עגר אלא "הקזח ריב ןבאה תריקע , ןיבו הניב ןיאש ,רעשל
 ,השעמ רחאלש .העשב רככ םידמוע ונא הנהו םימעומ םימי
 תינלופה תומדקתהה תעונתו ,ריה .תקזחב הרקענ רבכ ןבאה
 .הרוהט תינלופ העונהל התיהו תוידוריה .תובורעהה לכ תא הטלפ
 | השענ ,הו השעמל םמצע םימדקתמה םיארוקש | ומכ = ,"חוהנה
 רוע .אלו .םכררל וכלהו םידוהיה לעמ םימדקתמה וררפנ :חילצהו
 ,םינפלמ  םהירבח  ,םיללוכתמה  םידוריב םהל המחלמש אלא
 לע  הוסמ אלא | הניא תוללוכתההש ,סירמואו םתוא םה םינומו
 ,ראמ רע הקיומ םהעפשהו ,םהינפ

 ב וב
 תיביסרגורפה .תומשימנאהל הל םרג המ :ולאשת םאו

 " יאלמ םידחא םישעמ, רבד לע םכל ודפסו + םואתפ עתפל ץורפתש

 ין .ש 19 רמונ םלועה ןוע (*

 < ."ןילנפב תוללזכתהה :תוחתל. +17 רמונ "םלועה,  ןויע (**

) 



 עגפ וירפוסמ רחאש ,םינוצקה םילאמשה לש ןותעב השעמ ,ןינע
 זי "ה והנשמו ,תוערב םישפחה שאר ,יקסכייומינב השק העינפ
 ובושתב השעמ ן רוע המוקח הל ןיאו החמ א ,ורמאמב
 פלכ םיסג םילוולוב קפתסה אלש ,יקסבייימינ לש תובילעמה
 ,הז רחא הזב ,םירמאמ ריטממ ליחתהו ,םירוהיה ה ירפיס
 המחלמ רושקל ארוקו ללכב םירוהיה לש הקיומה םתעפשה ר"ע
 ,תיטסיסרגורפ .תרפוס ,אקסנצשומ אזיאב השעמ ; םהילע היולג
 איה םג תכתוכ הליחתהו יקסבייומינ לש ותאורק לוקל הררועתנש
 לש ימשרה םנותעב השעמ ן "חותנה, ד"ע םיפירח  םירמאמ
 םירהטמה לע ףסונ אוה םגש ,"ארבארפ, םירחיאמה ייםיטסיסרגורפה,
 ן הביט הקלח לכ .םיהיחשמה ,םידוהיה תעפשהמ העונתה .תא
 רעג אלש ,םיטסיסרגורפר לש םרומו םבר ,יקסבוחיטניבשב השעמ
 יכ ,חובשל ןיאש "םנזא תא ריעה, קר אלא ,וידי מלתב הפיזנב
 ; רשח לכמ הלעמל םידמועה ,םיביט םינלופ םג שי םידוהיה ןיב
 ךרוע ,ץיבישארטסב השעמ -- תמאב ינויצפנס השעמ םג ףוסבלו
 רתויב ףירה רמאמב הניגש  ,םיביטב-סנוקה לש ימשרה ןותעה
 וללה םישעמה לכו -- .תאזה "תיביסרגורפה, תומשיטנאה תא
 .םיבר םירוהרה ידיל חרכהב םיאיבמ

 -ורפה לש יתימאה םסחי םדי לע הלגתנ םנמא יב
 תלאש לאו  םידוהיה לא | םינגרובה = םינלופה | םיטסיסרג
 םמשב וארקנ םירבדה | ,םינוכנה  םירובדה  ורמאנ .םידוהיה \

 םהב םיטעוכו-

 ,ללכ

 תונותעה הרבד אל דקתשא .תויזוליאל םיקמ רוע ןיאו םהל יוארה
 םישמתשמ ןיא .התע ; "םיקוומיל,הב קר .הלפט איה ,םירוהיה לע
 םירוהיה ,םירוהוה לכ תא  םיכרוכ אלא ,הו םינודבספב .דוע
 ןבומ .דחי ,"ם 1 ] י , "םירזה , םיקאווטילה | םידוהיהו "םיירקיעה, םינלופה
 דמע לע םידמוע ; וראשנ = ונלש = םיללובתמהש | ,'וילאמ <
 קר ,ישיא םומלופ קר .הצרפש הרעסה התוא לכב  םיאור םה <

 םואב = ,םינקעצה = וירבחו ןגרנה יקסבייומינ רצמ .םיעותעת*השעמ
 םלוכ = ,!אטילעארזיא ,בו "אמיזג = אבונה,ב םלחק ינפל . םיבציהמו

 תעונתב םתנומא רוצכ איה הקזח יכ ,םה םיעבשנו  הזופ .םירמוא 2
 לשב םג וז  םתנומא טומה אל יכו | , תינלופה  תומדקההה
 אוצמל םדא ינב לש םכרר ךכ .תיביסרגורפה  תומשיטנאה
 ושכע | םיכורצ | יארו = םיללובתמה = םידוהיהו  ,םמצעל  ןימוחנה
 הנשב ולמעש םלמע לכ תורמל | .םיבר  ןימוחנתו םימחרל
 תא  ץיברהלו "םיטפיסרגורפה, תדוקפ ירחא אלמל  הנורחאה
 "אטילעארויאה,  תיחת  תורמל < ;םידוהיה ברקב העיממה .תרוה
 ,םירחא = םינותעבו הז ןותעב | ובתכנש< םירמאמה לכ <> תורמלו
 םהביא לעו םיללובתמה לש תינלופה םתונמאנ לע  ריעהל .ואבשו
 םינלופה םהירבח | םיאב הלא לכ .תורמל--- ,תידוהיה .תוימואלהל

 ןיב םיעוקתה ןימסיקה םה  םה ירהש ,םהב אקוה |
 הנממש אמהוזה תא םיטסיסרגורפה םיאור םהבו םיטסיסרגורפה יניש
 ,םיללובתמה תא ,םתוא םירשוחש אלא רוע אלו ,רהטהל םיצור םה
 ידוב ילכ . ושמש תמאה רצ לעו ,םהינפ לע .ומש הוסמ קר יב
 םיבירצ | םיבר  ןימוחנתלו םימחרל אל םאה , םיימואלה .םידוהיה

 ? םיללובתמה םח =
 לש םימוחנתש םה םג םישיגרמ םבל .ךוקבש ,המוד .ם"ואו

 הלועו ץבצבמ םשפנ ירתפמב .םמצע. הא םימחנמ םה לכה
 לש הדיחיה הבפה םניא "טו"מ,ת לש וירמאמ אמש = ,דשחה
 םייחה ירדסב = תוחנומ היתוכס אמש ., תיביסרגורפה תומשיטנאה
 הנחמב  םירואנה = םידוהיה  ואלמש = ריקפתבו  ןילופב | םיירובצה <

 . . תונורחאה םינשב : םיטסיסרגורפה
 :ורפה .לע  םלוכ וולג  םירואנה םידוהיהש ,.רמול  ךירצ ןיא

 םירוהי ויה אל .טעמכ תימואלה היטרקומירה ךותב = ,םיטסיסרג
 בורו חנינב | בור = םירואנה :םירוהיה | ויה : הז .תמועל

 3 םפועה <

 .ןהימואלה היטרקומדהל 'ףרוע םידוהיה .ונפיש  םרג ,הז .לכ---,ץראה |

 מ--טל ןו*לג-

 הלועב .ואשנ םירואנה םידוהיה .םיטפיסרגורפה תוגלפמ 5ש הנינמ

 לכ ינפב םירהה תא ואר | הכו = תויתורפסה  היתואציהב . וכמתו

 העשה לש הנקויד  תומד , ריהזמה :ריתעה למס תא , תוינערופה

 ,רומג .ןורהפ ןילופב תידוהיה הלאשה רתפהשב ,הריאמה הווקמקה

 . םלועל .דוע דקפי אלו רכזי אל ידוהי ס

 ..םינליפה .םיטסיסרגורפה ןיבו = םהיניב וררש הולשו םולשו

 םוהבו .תמאב ונימאה ילואו---רימת םהינפ קא ורימעה םיללוכתמה

 םיפצמו םידוהיה ינומה םידמוע םהירחאמ ולאכ---,הז רבדב בל

 םחכב המלש הנומא וניטאה יאדו םינלופה םהירכח . םתרוקפל

 . םידוהיה ינומה לע םהל שיש הלודגה העפשההב וחמבו ירובצה

 םידוהיה , ירישע | יב = לע = הרעג םינ"ופה יפמ הקרזנ םימעפל קר

 תורוצ תא םהעימט ךרדב םהל םילגכמו האסה תא םישידגמ

 םהירחא םיררגנ םהוא | םיקחמ , םינלופה םיליצאה לש םייחה

 ולה תורעגהש אלא , תוביסרגורפה תעונת תא ךכ .ךוהמ םיחינזמו

 . תוחכשנו ,תוקרזנ ויה
 תינגרובה תיביסרגורפה .האצמ אל ינלופה טעה תובל דא

 לכ דמע סיטנגילטניאו םירפוס לש טעימ רפסמ דבלמ  .תולסמ

 תגלפמ לש תוטרקומידהו - תוביסרנורפה * .וז העונהל קיחרמ םעה

 תא ןהירחא לשל ידכ דע תוינוציקו תוקומע ויה אל םייביס

 תויניציק ויה לבא | ,תילקידרה | היצגנילטניאה תאו  םילעופה

 תאו םירכאה תא .םינוריעה תא תוחרל ידכ רע  תקפסמ הדמב תוקזחו

 ושכע םג רסח ןיידעו רימת רסח ינלופה ריבצה ךיתב , םיליצאה

 + םיטסיסרגורפה-םיטרקומירה ךומסל םילוכי ויה .וילעש-,עורי דמעמ

 ןיב תיביסרגזרפ העונת תילגתמ הליח-ה הגורחאה הנשב םנמא
 םהב תחנשפ תימואלה היטרקומירה ןיא יכ  וחכונש ,םירכאה

 םלואו ,ןברקל םתוא תולעהל  דימת :איה .הנוכנו םהיסרטניאבו
 וריל איבת חתפתת םאו .,הרוהט  תירכא העונת איה וז העונת

 -ורפה תגלפמ קוזחל אל .לבא ,םירכא לש תרחוימ הגלפמ תריצי

 םקופס ואצמי אל יאדו ה םילעיפהו ,םיטרקומידה  םייביסרג

 תוימיאלה ןויער)  ."םיטסיסרגורפ,ה לש .םתמרגורפבו 4 םתרוהב
 םילעופהל תודחוימה תופיאשה םע דחאתיש ול רשפא תילקידרה
 ,םיימואל םילעופ לש הגלפמ ךכ .ךותמ ארכתש הלוכיו דמעמ רותב
 י(הילא .םילעופה תא ךןושמל לודג ;חכ \ ןיא "תוביסרגורפה, לבא
 ינפב דמעמ קיזחהל היה רשפא-יא םיטסיסרגורפהל יכ ,הזמ :אצוו

 הקוח הגלפמ תנרדמל ועיגה ,ורדתסנש ,םוימואלה .םיטרקימרה
 יפ לע ףאו .רפכב םגו ריעב םג םעה לע עיפשהל ודימתהו

 התיה תמאהמ םיטסיסרגורפה לש תימואלהו תינידמה םתמרגורפש
 תוריהט הכש תויממעהו תוימואלהש | י"פעא  ,םייחה יאנתל רתוי
 ,ינלופה .םעה בל לא תולפמ הללס אל :תאו לכב -- ,רתויב ויה
 םירקיעהב היתודחי הכמת -רשא ,תימיאלה .תוטרקומירהש העשכו
 הניאש  ,תרחוימ תימצע הקיטילופ = לשו | תימיאל = תודחא לש
 =: :היסור ימע רתי לש םלרוגל אל ינלופר םע לש ולרוג תא תכמסמ
 :היטרקומרהש העשב =- ,היפורב הכפהמה לש הלרוגל | אלו

 םיטסיסרגורפה .וחרפ ,םעה לכ בל תא השבכ תאזה תימואלה

 ,םירפוס לש הציבק אלא ויה אל ,םידוהיה אלמלאו : .ריואב
 .םתרות תעפשמשמ רתוי תעפשמ םהוישיאש

 'םהו הגלפמל םיטסיסרגורפה תא ושעש םה םידוהיה
 היטרקומידה לע | המהלמ  רופאל תלכיה תא הל | וקינסהש
 הרמשש הרימשה , םירוהיה לא .הנורחאה וז .לש הפחי , תימואלה
 םהינינעל רוגנב .םינלופה םיטועפה םינמואהו םירחוסה יסרמניא לע
 המיעטהש הטעטהה = ,םםירוהיה םיטועפה םינמואהו םירחוסה לש
 םירושחש = , םירז אלא םידוהיה | ןיא יכ  ,השעמבו רובדב דימה
 :ןמ -ואצי = יכ םחירכהל .יוארו ץראל הביאה = לע | םידוהיה םה



 9 : | 3% םלועה =<
 קהה צבא נצ שס תבנהפה-ב תנסה אהא לו בטיב נששמ ט-צסטבנצ-צוממאיכאה מנטה גב נטנננקטהאנננבנב טענו הצפנה וסב ג המצה םשנפב שנע ולמצב בלא ג בש ברוב לש אל צנצכ הונוכצצב ועוצב בסר

 ."םיטסיסרגורפה ב .וכמתיו = ,לבגומ  יתלב .ןומלש ץראב הטלשש
 תוביסרגורפה דעב וז המחלמ = ,ןוכנ .רתוי .ןוא וז הכימת

 הלומעתל | המרגו ללכ הלק המחלמ ההיה אלש | ,תינלופה
 דצמ :טוקיובו  םימורגופ ד"ע תוסג הורהואל םגו .היולג תימשיטנא
 הכורא תחא הירמוק אלא התיה אל ,םיימואלה םיטרקומרה
 ,בגא  ךרדב יתוריעה רבכ ,וז יבג לע וז ובבגתנש תואיגשו
 ךחוגמה רצה לע (17  ,מונ םלועה,) ליעל | רכזנה ירמאמב
 רהבתיו ןבוי יכ ,ןינד  ונא וילעש  ,ןינעה אוה  יואר לבא ,רבדבש
 ,וידרצ לכמ יוארכ .ונל

 הפרה ןילופ ידוהי ברקב | תונויצהו  תוימואלה = תוררועתה |
 םע דחי םיטסיסרגורפה ונבש ןינבה לכ תא "אתחמ אדהנ)
 לובגמ ואצי אל םידדצה ינשש ןמז לכ . םידוהיה םיללובתמה
 ; ןינכה ותואל רוסי שי ולאכ רוע הארנ ,יתורפס םומלופו - םירבד
 העפשה םהל שי םיללובתמה םנמאש ,בושחל דוע היה רשפא
 הנטק הצובק אלא םניא םינויצהו םייטואלהו , ידוהיה רובצה לע
 דימ ,השעמה העש | העינהש ןויכ לבא | , םינקעצו םינגרנ לש
 ןוחטב ,םיללובהמה חכב וחטב רשא ןוחטבהש ,םיטסיסרגורפה וחכונ
 םוימואלה םע .תירב תורכל םגו םירברב אובל  ךירצו ,אוה אוש
 שפוחה ימי לש "שבדה יחרי,ב ,אחתיר ןריעב ,זאו ,םינויצהו
 לע םג זמרל היה השק אל  ,רתויב השק בדה היה אל

 ,ץרפב /

 ינלופה םנותעו * םינויצה םנמא ,םיימואלה םידוהיה לש םהיתויכז
 :םיסרגורפה לש  תוירופיה םהיתופקשהש = םעפב * םעפכ - וריעה
 וקפתפה אל ,םירוריה לש | תוימואלה  תושיררל | תודגנתמ םיט
 ודגנתה אל דגנתה לבא , םירורב םירבד .ושרדו אמלעב .םיזמרב
 הרצונ ךכו = . םידוהיהו םיטפיסרגורפה ןינ .תירב .תתירכל םה םג
 אוה םהינשל דחאה ביואה + םירדצה ינשמ .םנוא=תירב  ,.וז .תירב
 ,םהתוא דגאש

 םיטסיסרגורפהל הליחנה אל םידוהיה םע ותרכש וז תירב
 רובצה לע םתעפשה  רתוי .רוע .השילחה איה ,ךפהל ; ןוחצנ
 רותב קר אל יינלופה רובצהל וארנ םיטסיסרנורפה | .:ינלופה
 םג אלא ,םל בשב תויכז-יווש םישרודו םידוהיה | לע = םינינמ
 תוימיאל תויכז םישרודה ,םינויצהו םיימואלה םידוהיה .תירב ילעבכ
 םהל הליעוה אל , הכלממ ךותב הכלממ םיניב ,םידוהיה ליבשב
 םהימואנ לכ םהל הליעוה אל ,םתוקדטצה | םיטסיסרגורפהל
 תירב ותרכש ,המצע .ארבועה |: תוימואלה תושירדה דגנכ .ומאנש
 ,ונלופה רובצה בור לע םאונשהל התיה היד  ,םיימואלה .םע

 םהיתולפממ חרכהב  םיטסיסרגורפה .ודמלש הרותה .יהמו
 לע אלו .ירוהיה ןומהה לע .אל ןעשרל - ןיאש - +ולא
 רע טעמל לולע הז רברש ינפמ קר אלו .םידוהיה םיומואלה
 םה הז י"עש ינפמ אלא ,ינלופה .רובצה לע םהעפשה תא ספא
 ידול . איבהל לוכיש  ,ןוררמב םיערוי .אלבו םיעדויב - םיבציתמ

 םתוימואלב תודוהל רשפא . היתושירדבו תידוהיה תוימואלב .הארוה
 ליבשב | תויכז = םישרוד םא ---ןילופב רשא םיאטילהו.םינתורה לש
 עגונב תונרא גהנמ העש התואב גוהנל רשפאדיא ירה ןילופ
 ויתושירד ול שוש | ,ירוהי םוא ל לבא .וללה םימואלהל
 ותעפשהו םה ולש םירעה יבשות םבורש ידוהי םוא ל  ,תוימצעה

 תועונת תולגתמו תוכלוה .ובותבש םואל ,ךכ לכ הכוומ
 רשפא הלאה תודחוימה ויתולוגפ לכ .ירחאש .ם ו א ל * ,תורושח

 תודוהל רשפא הז ךאיה  ,והואיצמב קפס ליטהל ז'כב יאשרו <
 םילאושה = דוע .ודמע אל וז .הלאש רחאו + ויתויכזבו ותוימואלב =

 ורזחו "םהלש, םידוהיה יפלכ םהינפ תא וכפהו ךרדה יצחב
 םתרמע אל עודמ +םכיא  םתאו, : רעצו זגור  ךותמ ולאשו

 % החלשש תוינלופה לש התוחילש תא םתישע .אל עודמ
 וחכש "%םכלש םכרובצל  םכתא םהל רשפא"יאש םילאושה .

. 

 ,ידוהיה רובצה לע עיפשהלו ץרפב רומעל םינכפמה םהיחילשל
 רובצה ותוא ךותמ םתוא האיצוהש איה המצע תוללובתהה ירהש
 העש החואב .ינלופה רובצה ךות לא םתוא הסינכהו ידוהיה
 םג  םיטיבמו םיללוכתמהב םירשוח םיטסיסרנורפה | וליחתה
 םירבד הברה םהל ולגתנ העש התואב ;םיניע עבשב םהירחא
 םיטסיסרגורפה וזגריו ודרחיו --  ,התע דע םניעמ םייומס .ויהש
 ,,, םנזא עמשמלו םניע הארמל

 (אבי רוע)

= 
 .בוד ,א

 . ןויצ יִבָבּוח דע לָש יִתָנשַה ביצקתה
 . (ףופ--ת ו ר ע ה )

 וז

 אמש  ,ינרירטמ רבלב הז ששח אלש ,תודוהל ינא ךירצו
 הרובעה ןה :תצק ןמו רוחאב  הנוכנה וכרד לע רעוה \ בציתב
 תודובע .רהי לככ ,איה םג .הנתינ אל  תוברתהו ךונחה .עוצקמכ
 ששח ררועתי יבלב רשא שיש אלא , תחא הפוקתל קר , בושיח
 עיקשמ אמש :ןושארה ששחה ןמ רתוי הברה בושחה ,רחא
 םושמ ,םנואמ קר ךונחה תרובעב ויתוחכ בור תא ושכע םג דעוה
 אלו  ,לארשי ץראב תרחא הרובעל ותוא הרישכה אל  תואיצמהש
 * :הדחוימה איה וז הדוכע אקודש ,ול ררביה רבכש ירחא | , ןוצרמ
 ינששוה -/ הל רסמיש אוה ןידו ,ול האנהו ול
 :ןיאש = ,"הטועפ, | ךינחה עוצקמב הדובעה רעוהל ול .תיארנ ןיירע
 ררחהשהל דל יואר ךניפלו ,הב קפתסהל לוכי ."ינויצוינולוק דסומ
 בושל לבויש ירכ ,רשפאש העשבו רשפאש המכ רע הנממ
 \ .ףסכנ אוה .הילאש ,תיבושיה ,"תירקעה , והרובעל

 .הו ששחל םילגר שיש חיכויו דעוה ביצקה אובי
 < = "תורוהטה , תויבושיה תורובעה הא ןובשחב איבנ םא ו"יפא

 תוכשל תקזחה , תורעקה ימוכסב עקרק תינק) ןהב קסוע רעוהש
 תובשומ שלש לש רובצה .תואצוהב הטעומ תופתתשהו ןיעירומה
 ןניא וללה  תודובעהש ,חרכהב .הדונ אלה זא םג ,(םירע שמחו
 דבוע דעוהש הדובעה םהל הכירצשמ | רתוי חוקפו ןויעל תוכירצ
 ,םהוא ךמות דעוהש = ,םידליה ינגו רפסה יתבב) ךונחה עוצקמב
 -- ?םיאור ונא המו .(! םידלי 1500 תוחפה לכ ל םיכנחתמ
 ,םייללכה םינינעה לע חקפמה לארשי ץראב חכ אב דעוהל ול שי
 ול ןיאו  ןיעירומה תונשל לע חקפמה חכ אב םג םש ול שי
 ...ךונחהו ס"התב ינינע לע חקפי רשא חכ אב

 ביכרהל רעוה ךירצש ,רמאל יתנוכ ןיאש :רמואו שיגדמ ינא
 ינגו רפסה יתבב  םידבועה = , תורומהו םירומה לש םשארל .ףולא
 רימעהל רעוה אוה בייח לבא .הלילח .ודי לע םיכמהנה םידליה
 וכרטציש העשב ךרר םהל תורוהל ערי רשא ,  רבח>הרומ םה"
 : לטונ .רשא לורגה אעמה רבוב תא הצקמב פ'הכל לקהלו ךכל
 . ,םהילע

 םידבוע םי ר ב עה ונירומש הדובעה איה המ ,םיערוי ונא
 יהוזש ,רמאנ םא .ללב  הורפהו הצילמ וז ןיא ,לארשי ץראב
 90%, פ"הכל .,הילע םשפנ תא םירסומ הירצויש ,ןיאמ שי תריצי
 םהל ןיא םשל םילועשו י"אב םנשי רבכש םיר ב עה ונירוממ
 ן(םיר ב ע םורומ לדגמה דפומה אוה ןכיה) ךרוצה יד תיגוגרפ הנכה
 העשבו ,םיה ךות לא םה םיצפוק -- ןושחנ השעמ םישוע םבורי

 < ושכע םגש



 םה .רפסה : תיבב .הדובעה : תולכ..<

 רתויב ,וא .,השק המכ םהל ..הלגתמ םיב רבכ \ םירמוע םהש
 יאנת- :ותוא .רובעל ללכ טעמכ םהל רשפאדיא -המכ דע :,קויד
 תורחא תושירדה ,םמצעל וראתש ולאמ ירמגל םה םירחא הביבסה
 תועובק תימרנורפ :,םויה דע ןהב ולגרוהש  ולאמ ::ירמנל = ןה
 ירישכמ  ,ןיא דומל ירפס ,ןיא העובק היגולונימרט  ,ןיא תולבוקמו
 ןיא  ;ןיא  ,ןיא  תירבע לארשי ץרא תפמ וליפא :,ןיא  דומל
 ביוחמ וניאש הרוסה ומצעב ארבל ךירצ לכ ה תאו -- ,ןיאו <

 תיגוגדפ הנכה וליפאש הרומה ותוא .,הריצי ןורשכ לעב תויהל ללכ
 ןיאו ושפנל אוה בווע הזה הנועמה הרומהו .ול :ןיא ךרוצה :יד
 וילא רשא | ,ןויסנבו הרותב ונממ לודגה ,רבחההרוב וליפא ול
 .ונממ וכרד הרתסנש העשב לאשי ותצעב רשאו ול רצב הנפי

 בצוק הלו לארשי ץראב שי םירומה תורוגא ןה :ורמאי
 םוכסב דעיהל הלועה ,ופיל :אחרוא בג.) תיתנש הכימת דעוה
 רעוה ףיסומ ,הנשב קנרפ םיפלא םינשו םיש לש לש
 לש םחכ .רשיי = - םילוחה תיבל הכימת קנרפ תואמ 'ע ש ת- רוע
 ז"לכו ש"חר .ליבשב הכימת םישרוד םה ןיא ןוירעש ,ופי .ינב
 ותולדתשהב התעשב הרצונש ,םירומה תדוגאלו--!םהידליל תוקינימו
 תואמ ש ש תב הכימת תנתנ ,דעוה אישנ לש ותעפשה ילגרלו
 יפל  ,םורומה .תדינא .ונמצע תא המרנ אנ לא לבא .(קנרפ
 תכל .השעתש הל רשפאהא ,ושכע הל שיש הרוצה
 ילויח, .,הרוגאה ורבח לכ קר אל... , לארשי .ץראב עיפשמו לעופ
 ,"םידקפמה םילרנג,ה ,הילהגמו .הרוגאה .ישאר םג אלא ,יהכרעמה
 םידבועו .םירורט - םה םויה לכ ,םתסנרפ תרומה ,לעש םה םיָרומ
 תיבב ול שי ילארשיצהא הרומ םתפ)  םהירפס .יתכב ךרפ תרובע
 רחאלו .,(סישקה המחה תומיב וליפאו. םויב  םירועש .השש ורפס

 םשפנ הרשיש ןוו== םיכורצ

 שיו ,"ןיאה ןמ שיח תריצי,ל םיתש וא העש .שידקהל .--- םהב
 םירועשל .םג םיתש וא העש שידקהל םיחר כומ  םה רשא
 םהל  אובת ןכיהמו  ..ארכמ ירועש- ומלשל אלד אכוה וכ .םויטרפ
 תבוח תא תושעלו .הדוגאה  ינינעל  םג .םיתע .עובקל .תלוכיה
 ,תויוחא .תובס םג שי .ןבומכ) .% םהילע. הלטוהש "םירקפמה, |

 עיפשמו לעופ חכ תושעהל םירומה תרונאל הל רשפא-יא ןליבשבש
 ,המצעל . איהשכ | ,םירומה .תדונא  ןיאש אלא .,לארשי ץראב
 .(תירקעה הבסה תא קר יתספה ךכיפלו ,םעפה ינינעמ

 ,ונתאמ.ךתוי הברה הלאה .םירבדה לכ-תא  עדוי יאדו רעוהו
 -התע . דעו ודסוה .םוימש .,יריחיה ינויצה ונדסומ איה ףוס ףוס ירהש <

 .לארשי  ץרא :ןיבו וניב .ףוכתהו רשיה סחיה עגרל וליפא קפפ אל
 י"אב .רבוע אוהש :ךונחד  תרובעש .ןמז .לכ .יּכ .,אוה ל יאדו
 איהש םהא .דצמ חוקפ .ילבו המיוסמ- הטיש ילב ,"הילאמ, השעה

 ש ו .תאז לכבו .הלטבל .הנממ לודג קלה אצי ,ךכל .רומג .החמומ
 ןי.א ו ןועירומה הוכשל ינינע לע חקפמה  חכ אב םג םש ול
 .: .ס"תתבו ךונחה .ינינע לע חקפי רשא חכ אב "ול

 ,"םנאילאה, : וז .האילפל .ןוכנה ןורתפה .והו אמש ,ינששיח
 התרובעל ךונחה .תרובע .תא התשע הלחת הנוכבו : רומג ..ןוצרבש
 האלממ איה ודי תאו הרומה אוה ם ו ק מ ל כ ב החכ אב ,תירופיה

 הארוהל רשי סחי םהק ןיאש םישעמה םחוא וליפא המשב תושעל |
 לארשי ץראב המצעל תשקבמ הגיאש ,"תינילרבה הרזע,ה > ..ךונחו <

 ,ךונחה ינינע .לכב תטלשה תויהל --  .וזמ הלוח .רתוי  הלּודג
 להנלו החכ אב :תויהל ה ב ב ל כ ש י א הירומ ברקב הל האצמ
 ,לוכי וניא ןיידעש ,ןויצ- יכבוח דעו לבא ..ץראב הינינע לכ תא
 ךונחה . ינינעל קר ולכ רפמהל וילעש ,ןווערה םע םילשהל ,הארנכ
 ונוצר ולטב .אל ;ןיידעש ,לארשי ץראב תימואלה  תוברתהו ימיאלה

 ההובעל בושלו "ינויצזינולוק רפומל, םינמזה ןמ ןמזב :תויהל ותוקתו = =
 גוגרפ תכהאב  לארשי  ץראב דל היה אלש אוה ןיד ,"תירקע, =

 3 .םלועה <

 איצומ הכרצלש ,הרובעה התוא להני רשא ,הסונמו החמומ ,ןוגה
 -- !יתנשה וביצקת ימוכס לכמ 66 /, דעוה

 תרובעש .ןויכמש , הארמ רעוה לש וביצקתב ןויעה םנמאו
 ,ןוגה חוקפ ילכו המיוסמ הטיש ךוהמ אלש "הילאמ, תישענ ךונחה
 םישענ---ךפחלו  רומג חרכה 'םהב שיש" םירבד ושעי אל רשא שי
 . ללכ ךרוצ םוש םהב ןיאש םירבד

 . אמגודל  דחא טרפ ירה

 אוה לארשי ץראב ימיאלה ךונחה לכ .תתשוה וילעש  דופיה
 היחתה --- הז רבד . הירבעה ןושלה לש ה רו מ גה = היחתה
 ---םייחה ו לש .הגרדמל החילעו .תירכעה ןושלה לש הרומגה
 םלואו .  דבלב לארשי ץראב ק ר = תומלחומה תוענמנה = ןמ ונניא
 ,וז היחהל עקרקה הא רי ש כ ה ל רוע ךורצ .לארשי ץראב םג
 םיליטמ םילודגהש ,ייהוכאלמה רובדה לולע וניא לארשי ץיִאב םג

 אלא ,  תירבעה ןושלל היחה איבהל = , הנוכבו הערב םמצע לע
 אוה ןטקה רליהש רמולכ , תיעבטה היחתב יולת לכה םש םג
 ונוא אהת והוחתפתה ימי  .תישארמו ,הפשה ייחמב ןושארה .היהי
 אוה םידליה = ןגנש ירה = ..הירבעה ןושלה  ילוצלצ .תא  תטלוק
 ונאש הרמבו |. הבורב | תינוזנ- איה וגממו .היחתה הא רישכמש
 ,לארשי ץראב םינוגד םירבע םירומ ונל ויהיש , ךכל .גארל םיכירצ
 ךכל גאדל | םיכירצ ונא --- רהוי םג  דוע ילואו -- הדמב .הב
 ,רשא :תונגג = ,לארשי ץראב  תונוגה תוירבע תוננג .ונל- הנייההש
 י'פע ןהרשמל תויואר הנייההש , ה מ אב ןהבאלמ ;א הנע ד ת
 "תובא סוחי, י"פע קר אלו ןהיתונויסנו .ןהיתיעירי = , ןהיתונורשב
 צ"וה לש  תויללכה תופסאב וכבד  רבכ םימעפ המכ .דבלב
 הלבקו .המייק העוט ינא ןיא םאו ,תונוגה תוננג ךנחל תוציחנה לע
 הט"ח-ה  .דעוה לע וז .הבוח .ליטהל .הנורחאה .תיללכה הפסאה
 . ורסחש םשכ תונוגה .תוננגו , השענ וניא השעמה לבא .,,הטלחוה
 : דע --- דע .אבהלו .ןאכמ םג הנרפתת ןכ ושכע רע .לארשי ץראל
 תיב דפיתו הינילהבה "הרועה, .םוקה דחא תובע אל .רקובב רשא
 םשכ ,ןהב הצור איהש ,הלאכ תוננג ונל ןההו תוננגל .ךונח
 ,םהב הצור איה ש םירומ רבכ ונל  הקיפסמ .איהש

 קופפ שיו הבורמ הרשע :הינילרבה "הרזע,ה + ורמאה אמש
 העו  כ"אשמ = , הינפל ןוכנל . אצמה רשא לכ הא תושעל הריב
 ויתובשחמ תא איצוהל ודיב ןיאו הבורמ = והוינעש ןויצ ינבוח

 < וז הבושה איה .תיתמא ל ל כ ב םאש .םהעדיו ?  הלועפל .תובומה
 : ביצקתה ותואכ =. תוננגה .רבד תא \ םג .רוטפל יז"כב .הלוכי .הניא
 ח"היבל הכימה 'רפ 900) 'רפ 4200 פ "ה כ ל םיאצומ .ונא
 --'הכימת, 'רפ 2800 :  הפיחב ח"היבל הכימה 'רפ 500 ; ופיב

 תוריבב "םנאילא ה / לש פ"התבל --- תירבע םירומל רכש רותב
 רתוהו יר היה הו םוכפו , שממ הלטבל םיאצומה (הירבטבו
 הצרתי = דעוהש דעו " , תוננג שלש םיתש הנש הנש לדגל ידכ

 ךוגחה היב לש ויתואצוהב עודי .םוכסב ףתתשהל ףוס ףוס .אמתסמ
 פטומ ,  איה החור י'פע  תינילרבה "הרוע,ה רימעה רשא תוננגל

 < אה | וחור י"פע תוננגל ךונח תיב רימעיו דעוה םידקיש חיה
 . הוה ךונחה תיב הלכלכ 'צוהב ומע ףהתשה "הרזעה שו

 ונא .: םינורחאה  וירמאממ  דחאב יול ךירנה ר"רה רמא הפי
 - ,וליפא ונל ןיאש דע- ךכ .לכ-םיטעומ וניתוחוכו ךכ לכ  םובורמ וניכרצ
 , ונידעוו = . םירחאל םתתל לפונש .קחא הטורפ  וליפאו \ רחא :םדא
 טיבבוחהו = םינויצה - לש םהשבל ךכ לכ ןה תוטעומ ויתופנכהש
 [האב .תילאירה  הרוכעה , = לע ::ההובג : ההובג . ךימת -םירברמה
 תוברוח לע , "סנאילא, לש רפס יהב לע איצומ או ה  ,"לארשי
 .הנשב 'רפ. 2800 ,  ןהמ הוקת םוש ונל .היהת אל םלועלש ,  הלא



 ןיאש .ינפמ ומצע תא : ענומ אוה תונוגה :תוירבע = תוננג = .לודגמו
 ("! ךכל .םישוררה םיעצמאה ול

 ןיאשכו .תמיופמ הטיש ןיאשכ | : יתרמא רשא רבדה  אוה
 ---ךפהלו רומג חרכה םהב שיש םירבד .ושַעָי אל רשא שי ןוגה  חוקפ

 =- + ללכ .ךרוצ םהב ןיאש םירבה םישענ =

 וץ. ל

 ,תחא הרעה רוע ףוסבלו
 םתבוח ידי הא תאצל םיליגר םינויצה ןמ הברה הברה

 םינכמ םה .,וב םירבדמ םהש העשבש ,הזב ןויצ יבבוח = דעול =
 םה השעמ תעשבו ! ,."ונירסומ .ןקז, הבחו רובככ לש ןושלב ותוא =

 תונויצה לע .ורבעש "תוכפהמה | לכ .םעש | ,"ןטק, רבד  םיחכוש
 רנולכ ,ורמע לע הז ."ונידסומ ןקז, רמע  התע רעו ןושארה המוימ

 איה וז אל . תישממה .בושיה .הדובעמ .הלק העשל | וליפא זו אל =
 איִה וז אלא | ,"ונידפומ ןקז, אורש  ןויצ יבבוח דעו לש ותובז
 ומויק ימי לכ היהש ךוהמ = ,ונידסומ ןקז והויה ךותמש = ,ותומז
 אלש םישעמ  םגו יחילצהש םישעמ השעו :םישחומ םישעמל ךסומ
 וירחא מקש םירחאה םירסומה לכל ךרדה תא ללס  ,וחילצה+

 ללכב ונהצמ שרוד ילארשיצראה ירבעה בושיה המ  ,ונל רהבתנו
 דעו .טרפב ונירסוממ רחא לכ השעי רשא השעמה אוה המו
 ,הלודגה ותוכז איה וה ---,םיישעמה ונירפומ לכ שארב ךלה 'צ"וח
 רעו ריתוה רוע  הריככ תיבושי הרובע .דבלב וז אלו 7
 ,התוא םישוע ונידסוממ .םירחא םידסומ ןיאש הרובע ,ומצעל צ"וח
 ,ךונחהו תוברתה תדובע יהוז -- השעת אלש הל רשפא יא לבא =

 , הלודגה ותוכז .יאדו .יהוזו -- וז .הדובעב .צ"וח דעו אוה יריחו
 אובי  .ירמנל  ,הארנכ = , םינויצה םיחכוש הלאה םירברה האו

 םיששמ תוחפ + ריעיו ,םיקוסע ונא ובש רעוה לש ביצקתה והוא
 ץראב תיכונחה ותדובע ךרוצל רעוהל ול םיראשנ הנשב 'רפ ףלא =

 ינינע תא להנל רשפא הלאכ תומעומ תומור פב יכו | לארש
 =- 2 לארשי .ץראב ימואלה .ירבעה. ךונחה .

 הכומס,  תישענ איה . םיקרפלש | ,.תונויצה לע  םיננואתמ
 איהש ,הדובע ירה: ?םיננואתמה םה ןכיה | ..ידמ רהוי 'עקרקל
 איה תדמועשו שפנה תא .אלמל איה הלוביש | ,רוהו יפוי הלוכ
 ? תורובעה שארב =

 . --?םה ןכיה
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 העשב ,(א"סרת ףרותב תתיהש תיללכה הפסאהב) םינש רשע ונפל (* ,
 תימואל הראה ןי ע מ ובר .היטרכ תאמ השוריב לכקש ירוהי -- ןול םיפרנש
 קודצ ברה דוע יחש העשב -, לעופב "סנאילא,ה ינינע להנמ היה -- תידוהו

 רבח רותב "םנאילא,ה לע ותעפשהו ,ןויצ יכבוח לע הנמ גש ,ןהכה <
 ףתתשהל דעוה דוע ףיסוי אל יכ ,ןיקשיסוא רמ שרד ,  הכוומ התיה דעוה =

 "םנאילאה, תאמ לבקי אלו ןפוא םושב ופיב ס"היב תקוחהב "סנאילאה, םע
 תאמ הכימת דעוה לבקי םא :וירבדל ןתנ םעטו הזה ם"היב תכוטל הבישת םוש
 לש התעפשהו ,ס"היב לע החורמ הנורחאה עיפשת חרכהב | ,'סנאילא,ה
 ,ושבעו , ימואלה ךונחה לש ותערל היהת אלש הל רשפא-יא  "םנאילא,ה
 "סנאילא,,ה ינינע לבו םלועה ןמ לטבו רבע ולאכ ןולו תמ רבכ ןהכה קודצשכ
 ןושלח תא תויחהל םיפאושה ולאב יכמופב ריעמה , ךניר המלש ידיב תונוחנ
 ךרכתמ ושכע -- ,ידוהיה םעה לכל ןופאו הלקת םיאיבמה םהש תירבץה
 ס"התבמ הויאל ירבע .הרומ םינכהל ודיב הלעי םאש | , רמאל ובבלב רעוח
 לחנמה לש העפשהה יבגל לטבי אל הרומ ותואש קר אל "םנאילא,ה לש
 -- | םה םתעפשה לע רבגה ותעפשהש אלא , "םיטסיסנאילא,ה  םירומה ריו

 ו 7 - ישר

 , ןאמביפ םקעי

 .ןורָּכְו

 ןורָּבְו םֶא ,לפַה דַבָא אל דוע ,אל

 ץיקישַמָש תעיקָש םַע .בָלב יח ו
 , םיִרּוהְרָה-רוכשו שארידרומ יִּתְכַלָה

 ,םיִלּודְג םיִלְָצ ול ןֶליִאְו תו
 : םֶהיִנִבּ , םומּוְעְו םיִכְרֶא
 .רוא-תומדש ּוחָנ םיִטקוש בָהָזיִמְּכ
 ףרפר דָקֶאּכ וברעו םויה םילָחַ

 םַמּד ןֶר בָלְבּו ,םֶלוְּב

 .הָעיִקֶשַה ןוגָי

 ינפְפֶא םואָתַפּו ,טֶא יִתְבַלָה
 םיִמדַַהְג רבע לָּכַמ םיִלְלְצַה
 ליִפֶאָה הָו הָפְכַה רחש רָנמַל
 ,הָדָדוּבַה אָטִמְּפִה לָּכ בחר לע

 עַנְר יִלָע הָבְשָנ הָרז תּורירקו

 בָהָזַה טוח קָמָפִנ .. ויקמטממ
 ,הָדְרְְב ּואָָנ יניעו ,בלב
 = + דּובָאָה .תֶא תושקבִמכ

 עַנְר ותואּב
 י ּךתָּמִמ לָכְבו תאָב היא
 םיִנָפיתַּזְש הֶרענ םֶתְקְו הָדְלִי םת
 ,תושיַבְתִמּו תודְרָח םיניעו
 הָכב הָקָמוש ..יִנָּפל מ
 היוצר הכו הָיופְצִאל וז הָשיִנַּפ לַע

 .םיִלָמ יִלְּב ֶרַָעו שאר תֶא .תְרִריה
 ,יִבָבל לע .הָבַה ךנח הקש לָּכ

 בכ םופ"שא הו
 יִבָכְשִמ לע תולילב וז ןושְלו

 ,םיִעוגעג ועו ףר הָּלַּכ ,הָרְצונ דל

 םֶלֶא ,םֶלאְו ,הְָכְטִנ עפ
 ינע .קרו נפל יְִּרַמָפ
 בֶרַעהשְמְש יִנְְקּב יב יקְבָב ה
 םַמּוד הָשָחָל וז שָאְ ,רואיה בֶלּב

 ,ונרּבּד וא הָּב ,וז הָהָ הָפָשב
 ,הַמּולעַת הָרַעְר תורק םיִלָמְּ
 . וחַעיִנְכִתַו בָלַה לכ הָאְלַמ וז

 ו



 .יִתַעְדַי ,םּואָמ הָיָה אל ?זֶא הָיָה הָמ
 - הָנושאַר ופקָשְנ בֶרָע ותואְּב ּךַא

 הָנושאַרָו ,םיִכָכּכ םּורָמ ילא

 ,קותמ-בצע ָמָר ותוא יִּתְנבַה

 רזּומ רואָּב רַעָּב םיִּבִר תוליל הו

 הָנושאְר ליל .ותואְּב ,ישאר לע רק
 ,עַָי יִבָבְל ,לפה רכה פבל

 ,..ונָדְבֶא לַע חַמְשִּיַו -- אוה דָבּוא המ

- 
 ,רווח לָנְלַנ

 (י"תולג, רפסה ינושמ)

 ,דָחֶא ץיִלָמ יּתְעְדָי יִנָא
 ;הָציִלָמ ךותַמ רַמּוא הָיָה

 = םיִרעְּנַה םָה הַַָה ףא
 !הָצְק הָגְהְו :ץקּת םאְָּפ

 . ןופלנצק קחצ
-- 0 

 ! רָמוא הָיָה ץיִלָמ ותוא

 !לָּבַה הָמִה םיִיַתַה לכ

 = וקַשח .לָדְנּו םֶדֶא-תּוא

 ! לָבָבלּדְגַמ ו לב למ

 אָּבְנ םַג אּוה ץיִלָמ ותוא

 : הָפָשיִקָמְעְבּו הָחובְנןושְלְּב
 !תּובָכְל ופוס -- שָמשַה םּג

 "עָפָא לפה !עפא לָּה

 ןָמְדְנ יל תַח א םע
 ;לועָשמְּב ,אינב הָז ץילמ = -
 / -- ותופַהְל יתצפחו

 ,לאָשָל אלו תוּכְה תופה

 ,ויִתָּכִה אל תופָה םֶלּואָו

 ;אָטוח יִניִאְו ער יִנִא יִּכ
 :ַבְצֶאְב וב יִתיִרָהַח א

 !הטוש אָחִּת לֶא !הטוש אָהְּת לַא

 ,רֶגָפהְו ךְתיִּב לֶא ףל
 = ג הָבְכִש םַמּוד .רּוגַתַה לעו

 -- םיִרְעְנַה םָה הָיַַה אל

 .הָוְכָנ הֶתְַו ,עג ,יִּב

 -- םיִרּועָּנִה םֶה .הָיַזִה אל

 = חברה םיִמָו ּודָמַעְ הָמָהְ
 םינשוטב הָנּו כר

 ,הָּבְרַאָה ּומְּכ תומְלַעָה

 ,םיִרּועְגַה םָה הָיַוח אל
 = הָמַה םִג ףא ,םיִיִחַה םָּ

 , יִתָמְדַא יִל הָכְיִחְמ : רוש
 \הָמַמוַה יִמָש תו

 - לָבָּבְדלּדְגִמ אל אוה -- יקָשַחְ
 --, םיִמד יִנוצְרְל ,שֶא יקשחל

 הָּבְכִ אל אוה - שָמְשה םַנָ

 !םיִמָלעְל םיִמָליעְל

 = ץיִלָמְל ול יִּתְרַמִא ךּכ
 ,ויָכְרְצ הָשֶעְו ּותיִבְל בש

 ,ורּונת לע 'הֶלַ .םַמּוד
 .בָכַשְו םָש הָלָע םֶמּוד

 ,אָצָי אל רוע לועָשמְה לֶא
 .,;ורופ דוע עַמָשְנ אלו

 ,אְָי הָָב רענה תֶא
 ,ּוּוָּפְמ דָרָי אלו

 = םיּבַר םיִמָי ּורְבָע אל ףא

 :;יִל יובָאְו יל .יוא הָנְַ
 = דָרוי יא נא םג

 ...יִלועָשַמ לֶאָו אינה לֶא

 אָמְש אָרָי יִכְנָא םּג

 ;יִנָאָרְו םֶרָא רבע
 ,רַָנ יפוא אָצְמְ אָמָ

 + ינָכִהְו ,יִנָּכַהְ
 | ,ןילוב

0% 
 ל

 .(1886) ז'טרת תֶנָשְּב לֶאְרשי ץֶרֶא
 גיבדול ר"דה תדלוהל הנש האמ ואלמ םידחא םיחרי ינפל

 ןיוצמה .ורפס י"פע הזה שיאה אוה רקי ונל .לקנארפ טסוניוא
 ץראל ךלה לקנארפ ר'דה ,1858 תנשב םפדנש "המילשורי,
 וסיל הטילחהש ,אניוומ למל תרבגה לש התוחילשב לארשי
 השע לקנארפ ר"דה .חונמה היבא םש לע רפס תיב םילשוריב
 .שמתשנש אלא רוע אלו ,השקה ותוחילש תא הבר הנומאב



 תא ,היבשויו ץראה- בצמ תא  תעדלו רוקחל ידכ וז תונמרזה
 ימשר .תא ,םהיגזנמו לארשי ץראב זא ובשי רשא םידוהיה יח <

 ,רבחמה ,רומאה ןיוצמה  ורפסב םסרפ  ויתוריקח תואציתו ועסמ =
 ,תינמרגה הפשב :םיעוריה םיררושמהו םירפופה לע. הנמנ ונמזבש
 ,רפס .בותבל ודיב התלע ךכיפלו .,שינרמ בלו ת:תוב :ןיעב ןנוח
 ץ-א .תודא לע תורפסב בושח םוקמ רוע ספות אוה התע רעש
 וברקב .רצואש קיודמהו ברה רמוחה אוה בושח רוחיב .,לארשו <
 ינפל לארשי .ץראב סבצמו םירוחיה ייח רבדב לקנארפ לש ורפס -

 ,הנש םישש --םישמח

 ,ראמ ןטק לארשי .ץראב  םיריהיה רפסמ היה ז"טרת תנשב
 ושכע לארשי ץראב םידוהיה רפסמ תא ךינפל האור החאשכ
 תא םהל ושבכ וכ ןימאהל םג השק ,םויה ץראב םהל שיש המו
 זא .ויה םרט דוע תוירבע .תובשומ ..וזכ .הלודג .תוריהמב םדימעמ
 400 וא ויה ופיב .םירעב קר ולוכ ןכרתנ םיריהיה בושיו ץראב
 לכ . תויזנכשא .תיחפשמ 8 קר ןהמ ,תוחפשמ 66 וא  םידוהי <

 תסנבה .תֶוב ויה הלהקהל ..תויררפס וןיה תוחפשמה = רתו
 אבש ,יול הדוהי םכחה דמע הרעה שארב | ,הרוה-דומלחו |

 יהלהקה תא דסי אוהו לקנארפ לש ורוקב ינפל םינש ר"כ ופיל
 םייפרגונתא םיפוצרפו םינווג .תבר ופי תלהק דוע התיה אל זא
 רשאמ רתוי ןגוהכ הרריסמו הדחואמ סג :התיה ןכ לעו ,ונימיבכ
 (לבורה שורג 80) שורנ 0 ולע הרעה .תואצוה .התע יונימיב

 תיברנ י"יע הרעה  ינב ברקב םיפסיא ויה םוכסה תאו ,הנשב =
 ..תורתאו םולש הכותב וררש לבא ,הינע החיה הדעה . תויעובש =

 ופיב ויה זא .םילבס ,םילעופ ,םירחופ ,םינונח ויה הרעה .ינב
 הכאלמ ילעב .ללכ ופיב הלאכ ןיא .ושכע ,םירוהי םיחלמ םג
 ויה םיתב .ןעשו ,ףרוצ 1 ,םיטייח 8 ,םינעצר 4 ויה םידוהי
 ,םירוהי העבראל קר

 ךומס | ירויפיטנומ לש ופדרפ םיק היה רבכ אוהה ןמזב
 השענו  רייגתנש גיצנרמ ינמרג .היה םדרפה לש ולהנמ ,ופול
 ,םידיהי םילעופ 80 רגה תחגשה תחת ודבע סדרפב , ידוהי

 ינפל לש ופי נב ;תוערב םה םישפח ישכע לש ופי ינב
 ויהי אל סררפה ילעופש ידכ ,דאמ םיקוהא ויה הנש םישמח
 ,תסנכה תיבב ללפתהל הריעה םוי לכב םימעפ תכלל  םיכורצ
 םררפה להנמ רדס ,םתכאלממ תורהי תומלש תועש לטבהלו
 אינודנ .רותב ול הפינכה תימלשורי .הרענו  ,הלפת .תיב ותיבב

 : ,הרות רפס <
 ךא .םילשוריב .הלודנ  רתויה הלהקה התיה ,זא ןכ  התעכ

 .תירוהיה הדעה התיה הלד המו המצע ריעה התיה הנטק המ
 זאמ .5.500 םידוהי םהמ ,18,000 םילשוריב זא ויה .םיבשות

 ,םיבשות ל0,000 ושכע הל שי רבכו םילשורי הלדג התע דעו =
 0 םימלשומו 15,000  םירצונ ,45,000 םירוהי םהמ

 ,העשה יפ טעמכ הנש םישמח ךשמב וברתנ םידוהיה ,רמולכ
 הנה .ללכ וברתנ אלש טעמכ םימלשומהו השמח יפ -- םירצונה
 יבשות לכמ ישילשה קלחה קר םידוהיה ויה לקנארפ לש וימיב ןכ

 תימלשומה םילשורי תאו םתיצחממ רתויל ולע ושכעו --- ,ריעה =
 ןיחנ הדעה ןוטלש היה לקנארפ ימיב ,הבורב תידוהי ריעל :ושע =

 .שפנ 4,000 --- םיבורמה ויה םה :םידרפסה ודוב ולוכ
 בורל  ,ינועה היה לודג .,ךאמ ער היה הלהקה בצמ 5

 םירפסמה תא איבמ רבחמה ,הרובע לכ התיה אל | םידוהיה -
 ,יאנב 1 : םילשוריב 4 םירוהיה יקסעל  עגונב הלאה | םינינעמה =

 ,םיחפנ 5 ,לורב שרה 1 ,םירגנ 18 ,לספ 2 ,םינבא יתתמ 6
 יכרוכ 5 ,םיפרוצ 5 ,ןבאב םיחתפמ 5 ,ןהש 1  ,םיחחפ 6
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 ,םיעבצ 5 ,םינעצר 15 ,םיטייח 90--54 ,בהז ימקור 6 ,םירפס
 ףרש .ןיי ישוע 80--40- םיקתממ יפוא 8 ,םיפוא 10 ,םירפס 5
 <, ןורכחב םיכנע םיניק ויה םיינייח) .ןפנ ןייו (הינלופו היסור ידוהינ
 ,םינגנמ < ,ם"תס ירפופ 5 ,םידמלמ 40 םילשוריב ויה הז רבלמ
 םידגבב םירחיס 10 --18 ,םינפלח 8 ,םינינח ₪0 ,םירחיס 9
 הפאלמו קסע .ילעב םילשורי ירוהי ברקב זא ואצמנ ה"ס ..םינשי
 ,םוקמה ידוהי לכמ העבראו םירשעה קלחה רמולכ ,9

 הלהקה החרכוהש רע ,ךכ לכ לודג םילשוריב היה :ינועה
 התיהש שורג 80,000 ץמקל ליבשב הרות דומלתה תא רוגסל
 הרות רומלתה לש ןינבה תא םג הרכמו הנשב הכרצ ל .האיצומ
 ףרוצל רלישמור תחפשמל רכמנ ןינבה ,שורג 96.000 ריחמב
 ,םילוח תיב

 ,הקולחה ןמ יסנרפתה םידוהיה בור
 + לבור 65,000 וא ,שורג 1,460,000 התלע

 500,000 ךרע םילבקמ ויה ,שפנ 4000 רפסמב םידרפסה
 818,000 םילבקמ ויה ,שפנ 1,700 רפסמב ,םיזנכשאהו ,שורג
 < הנלייב זכרמה ןמ םילכקמ ויה םישורפה :הז ןובשח פ"ע שורג
 ןילהאוו ידיסח .שורג 80000 םירחא תומוקממ ;שורג 0
 " ןשורנ 400,000 םתרלומ םוקממ (םיעבראה  תונשב הדסונ םתדע)

 תיתנשה התפנכהש

 0 = היצולגמ -- הורטסוא ידיסה ,שורג 50000 םירחא | תימיקממ

 -- ד"בח ידיסח .שורג 6000 םירחא תומיקממ ;שורג 0
 ללוכ .שורג 5000  תורחא תוצראמ ;שורנ 40000  היסורמ

 תומוקממ +שורג 0 הינולופמ (1848 תנשב רדפסונ) יושרוו

 דפונ  ללוכה) .(קרמנרו דנלוה) .ד"וה ישנא .שורג 5000 םירחא
 םירחא | תומוקממ- ;שורג 60000 םדרטשמאמ ,(1850 תנשב
 - ,שורג 0

 :" רמולכ ,טפשמב "הקולחה, ףסכ תא םיקלוח . ויה ילמלא
 < רפסמ יפלו = תוינע .תוחפשמל קר ותוא םיקלוח ויה = ילמלא
 .שיש הרזע איבה .יר קיפסמ רומאה םוכסה. היה זא יכ ,תושפנה
 ויה .הנש םישמח ינפלש טרפבו ,םילשורי יבשויל שממ הב
 וא .םג הרופמ התיה "הקולחה, לבא .לוזב י"אב  םילוע םייתה
 .תתל וברה ,םנוצר יפל ףסכה תא יקלח םהו ,םיפיקתה ידיב
 !היה ךכיפלו ,םילדה תנמ תא וטיעמהו םירישעלו - םהיבריקמל
 בורו  תוטעומ תוחפשמ | ידיל רבוע .םימוכפה ןמ = לודג קלח
 < ושיבלהש הלאכ םג ויה םילבקמה ןיב ..תוטורפ ולבק םיבשותה
 םונבאב ןתוא .תוטשקמו תורקי תולמש הקולחה ףסכב םהישנ תא
 תולפשבו הארונ תוינעב םיורש ויה הלהקה ינב רתי לכו ,תובוט
 : = = .הליהבמ

 .תופיקתל ןייז ילכ זא םג תשמשמ התיה רבכ הקולחה
 .שארב ודמעש םידיחיב םייולת ויה הלהקה ינב בור  ,תוצירעלו
 " תוערה לכ ,בר לשממ ולשמ םישרקה ףסכ חכבו ,הלהקה
 הפונחה ,זא םג הב ויה הקולחב ושכע םיאור ונחנאש תוירסומה
 ןובקרהו ,םילשוריב ןק םהל ונב רבכ תואמרהו רקשה ,תועיבצהו

] 

 ל

1 

 "  ,ונימיבש הזמ .רתוי הברה .לודג היה םימיה םתוא לש ירפומה
 ,םהיפכ עיגימ םיסנרפתמ םילשוריב םיכשויה בורש העשב

 .םילשורי < התיה םימדיקח תורורבש ,בושחל ונחנא םיליגר
 .הרותב םלוכ = םיעוקש ויה היבשויש ,הרהטו השודקל קר ןיעמ
 טינפל .ללוגש .תונומתה ! תועטה איה .הלודג המכ .לבא ,תווצמבו
 תונומת | ,םיקודאל וחורב בורק .היהש ,לקנארפ ר"רה ורפסב
 = אל םיזנכשאל . הרומג תוצראה-םע הררש םילשוריב ,ןה תוארונ
 / .םירדחב קר וקפתסה םהו הרות דומלת אלו הבישי אל התיה
 "= / /'ץוחמ םהיתועידי תא .ואיכה םילטוריב זא ויהש הרותה יעדוי

 תומכחה,ו םלועה  תויוה = זעירי .ךכ .הרותה תעירי םאו ץראל
 < היה  םילשורי ינברמ  .רחא :,המכו המכ תחא לע  "תוינוצחה



 ,םילשורימ תואסרפ יפלא קחרמב םיאצמנ :לבעו םיזירג יכ ,חוטב
 ,תירבעב ומש תא םותחל ותנקזב קר רמל הלהקה ישארמ דחא
 ףסכ ףוסאל תוצראה לכב ורבעש ,הקולחה יחלושממ לודג קלח
 התיה חלושמ תרשמ  ,םיטושפ םיאמר ויה  ,םילשורי .ליבשב
 הלוגס התיה וז הרשמ ןכ לע יכ  ,אלמ ףסכב םילשוריב .תרכמנ
 ישארמ רחא לש ונבש ,זא הרק םילשוריב ,רשעתהל הקודב
 ןמ .ובננ ירחאו ףרוצ לש ותונחל םירופכה .םויב ץרפ הלהקה
 כ"חא רחבנ שיאה יתואו .הלפתה היבל בש בהו ילכ תונחה
 רימזאב הנק רחא חלושמש ,רבחמה רפסמ ,עורי, ,הלושמל
 ןיי רותב ץראל ץוחב ךכ ירחא ותוא  רכמו םירצונ לש יי
 .. ."ןוריתמ אבה :שודקו רשכ

 םידוהיהל ףסכ קלח םילשוריב ירויפטנומ היהש העשב
 ידכ ,תובחס ושבלש םירישע םישנא  ואצמיו  .רתויב  םיינעה
 תונהילו די טושפל םה םג ואביו ,םיכודמ םיינע לש הרוצ לבקל
 חקלש ופסכ לכ תא ירויפטנומ קלח רשא ירחאו ,הברנה ןמ
 רחא ול הולה ,ויתיאצוהל ןינה .םוכס תוולל חרכוהו .ותיבמ ותא
 אלו  .ןבימכ ,תיברבו שוררה םוכסה תא ותבדנמ ונהנש .ולאמ
 ,וזכ הכומנ הגררמ דע ירפומה שגרה תדרב יכ ,רבדה אלפנ
 רפסמ היח ראמ לודנו ,הישעמב | תירצונה ןויסימה  החילצה
 הקיורמ המישר איבמ לקנארפ .םילשוריב המיקהש םידמושמה
 כ"ג רבדה ןינעמ .םיזנכשאה םירוהיה ןמ םבור ,םידמושמה לש
 וחלשש םידוהי םילשוריב ואצמנ םינש ששו םישמח ינפל רועש
 ושמתשהש  וילאמ ןבומו ,ןויסימה לש רפסה יתבל םהידלו תא
 תעפשה ומרג ושכע ,ונחלשמ ונהנו ילגנאה םילוחה תיבב םג
 בצמה הלע יכ ,תימואלה העונתה תרובגתו םיידוהיה .רפסה יתב
 םילשוריב ושכע | םייוצמ םניא דמש ירקמ ,םילשוריב ירסומה
 איהש ברה ףסכהו ןויסימה לש הבורמה התולדתשה תורמל-,ללכ
 לקנארפ לש ורפסב הלאה תורושה ןה תויניפוא  .י"אב .תובזבמ
 הלהקבש העשב, :בתוכ אוה ,ונא וננמוב בותכל היה רשפא יאש
 יריהי דצמ תד תרמה לש הרקמ לכ תירטסוא וא > תינמרג
 הרקמל םילשורי ידוהי םיסחיתמ ,םשור השוע אוהו בצע ררועמ
 םירקמה יוכר ינפמש וא :הלא יתשמ תחא .שפנ-ןויושב הזכ
 לע בל ץפחב םירתוומ םהש וא ,םהיתושגר והק רבכ הלאה
 /רבחמה תודע האילפמ רתויבו  ."ןויפימה .ידיב םילפונש םילפשה
 תעשב םילבאתמו .םיכוב ויה רמושמה לש םיבורקהש .פ'עאש
 םבורק םע םישגפנו לקנ לע <: םימחנחמ ויה .םיקמ לכמ ,השעמ
 .ירבעה ומשבו "ּבֶר, ול םיארוקו

 אל .הנורחאה הגרדמה רע וא העיגה תירסומה הדיריה
 ,תוביט תודמ אל ףא הלכשה אל ,הרות אל  םילשוריב התיה
 לוכי .אלו .םילשוריל אבש קורא רישע ידוהי לע רפסמ לקנארפ
 - שואיב בשו י"א תא  בזעו תיתדה הדיריה םע ובלב םילשהל
 הצורה, :הזה רישעה ירבד םה םינינעמ .ץואל ץוחל רומג
 םלוע ול היהיש הצורה ; ןילהאווב רודי הוה םלוע ול היהיש
 אל ול היהי אלש הצורה ;(אטילב רמולכ) היסורב רודי ,אבה
 ,"םילשוריב רודי אבה םלועה אלו הזה םלועה

 ,תורחא תולהקב םג םייחה ויה ולאמ םיפיו םיבימ אלו = =
 תפצב ,הירבטב זא ויה םילשורי  ידחא תולודג .רתויה  תולהקה
 ,ןורבחבו

 םיררפסו 881 םיזנכשא םהמ ,םידוהי 1514 ואצמנ הירבטב ="
 ויה  םיררפסל ..הדחואמ הלהק התיה הירבטב = םירוהיל ,63%8 =

 + תובישיו .הלפת .יתב 5 םיזנכשאל ,הרות ךומלתו הלפת יתב ₪.
 תפש ורמל אל .םידליה : .םיתב 88 ריעב םיכייש ויה .םידרפסל

 ולבק ריעה יבשוי לכ ,תירכע בותכל .םג ודמל אל םבורו ץראה =

 הילה 7 0 00% םלועה %

 ,םילשורי יידוהימ םיתיחפ םימוכסב. לבא ,ץראל ץוחמ תובדנ םה םג
 ,הרותה .דומלל קר םנטז לכ תא ושידקה הירבט | ידיהי בור
 ,חפנ 1 :דאמ רעצמ היה הדיכעב םיקפועה םישנאה רפסמ
 .םינונח .6 ,גיד 1 ,םינעש 9 םינעצר 8 ,םיטייח 3 ,רגנ 1 ,םיאנב 5

 ירוהי .לע וננואתה היבשויו ראמ לודג היה הירבטב ינועה
 םיחכושו םילשוריל .קר  םהיתובדנ תא םה םיחלושש ץראל ץוח
 ,"שרוקה ריע, הירבט תא

 בצמה בטוה התע דעו זאמ ורבעש םינשה םישמח ךשמב
 ילגרל בטוה ירמחה בצמה .השמח יפ הלרג הלהקה .הירבטב םג
 לודג יונשה ןיא ןאכ םלואו ,התביבסב ונבנש םירוהיה תובשומ
 תוינעה םנש רשפאו ,הת.חפוה אלש טעמכ תורעבה .םילשוריבכ
 .לקנארפ ימיב ויהש ולאכ וראשנ האלחהו

 יפ לע ףא ,הנונה תילארשי הלהק זא התיה תפצב םג
 ירחאו םירוהי 1800 המדאה תדיערמ הב וגרהנ 188? תנשבש
 ,םידיהי 8100 תפצב אצמ לקנארפ .םיזורדה הילע ולפנתה "שערה,
 906 ויה םיזכשאה ןמ ,800 םיררפסו םיזכשא 1800 םהמ
 הרובעב וקסע םלוכמ , הירגנואו היצילנ יאצוי 4007ו היפור יאצוי
 4 ,םיטייח ? ,םיחחפ 5 ,םירגנ ל ,םיאנב 4 :םישנא 41 קר
 ויה םיזנכשאהו םידרפסה ,ם"תפ ירפופ + ,םינונח 15 ,םינעצר
 .הל ויה הלפת יתב הברהו תחא הלהקב םידחואמ

 .הלהקה תוינע לע לקנארפ ר"רה ינפל וננואתה תפצ ינבר
 ןמ ,רברה ןמ ,שערה ןמ הברה ונלבס ונחנא, :רמא םהמ רחא
 בצמב תויחל ; ונתוא ריחפמ ינניא תומה .דושה ןמו תומחלמה
 יתבב קוסעל ,דובעל םיצפח ונחנא ,דוע םילוכי  ונא ןיא הזכ
 רוזעי .ימ לבא .רפס יתב םיקהל ,המדאה תא דובעל ,תשורח
 2 "% הזב ונל

 וז ריעב ינועה --  ..התע דעו זאמ הברה התנתשנ אל תפצ םג
 יתפצב םג .חכ םיריהיה ופיפוה וייכב םלואו ,התע ןכ זאכ ליהבמ
 .שפנ 18,000 ושכע הלוע םרפסמ

 ,תפצו הירבט תמועל המואמב הנייטצה אל .ןורבחב הלהקה
 רחסמב וקפע .םתצק ,100  םיזנכשאו 800 הב ויה םיררפס
 לכ ,םכשב םנ זא התיה הנטק תילארשי הלהק , ןיי תיישעבו
 תיבב ורד םידרפס םלוכו ,שיא םיעברא רפסמב ,הלהקה ינב
 םוקמ וב היהש ,םירדחה דחא .םהל .היה אל  םכח .דחא
 180 ]א ויה םכשב ,הלפת תיב שמש ,ךרעב שיא םירשעל
 אל םידרפסה ,ער היה םיררפסה ןיבו םניב םחיה | ,םינורמוש
 ידבוע  םהל וארקו םידוהי רותב םינורמושה תא ריכהל וצפח
 םיכלוה  םינורמושה םגו  ,ללכ םכשב םידוהי ןיא ושכע ,םילילא
 .ירמגל םילכו

 ויה .םלוכ ,שפנ האמ :ראמ הנטק הלהק התיה הפיחב
 לבא ,םהל היה ןטק תסנכ תיב .רחסמה ןמ וסנרפתהו םיינע
 ןיב ץרא ךרד אלו הרות אלל ולדג םידליהו .םהל היה אל רפס תיב
 תא חולשל ובא אל ןכ לע יכ ,ללכ הכאלמ ילעב ויה אל הפיח ידוהי
 הריע זא הפיח התיה ללכב .הכאלמ רומל םשל םיברעל םהידלי
 180 ,  לילג ותואב וכרמה ריע םהה םימוב התיה .וכע .הנטק
 ,םג ,רחֶסמבו תוכאלמב ,םיגד ריצב וקסע םה ,הב ויה םירוהו
 ,םהל והיה תסנכה תיב

 רקב אל אוהש אלא ,ןיעיקפ עמש תא םג עמש רבחמה
 םישמחכ וב םיבשוי .יכ עידומ אוה העומשה יפמ .הזה רפכה תא
 ,המדא תדובעב םיקסועש םידוהי

 ץראב .וררש .םידיהיה לכ לש המישר רדס .לקנארפ ר"דה
 :המישרה איה וזו .וימיב לארשי



 שפנ 10964 4. שפנ 5%00 םילשורו
 2 10 ובע 0 , 0 8100 - תפצ
 8 100 | הפיח , 1814  הירבט
 . 60 רמעפש 5 400 = ןורבח

 2 50  ןיעיקפ 1 2400 ופי

 . 10 םכש . 10 ןורצ

 ו
 ,שפנ 10689 | ה"ס "

 רמולכ ,םיריהי 90000 לארשי ץראב ונל שי רבכ ושכע
 ,הנש םישמח יגנפל םש ונל היהש רפסמה ןמ העשת יפ
 אצמנ ושכע הב ןימייק. ונאש  הדובעהדיאו .הדימעה העשב
 לארשי ץראב תודהיה הלדגש הז בושח לודנב פ'הכל ןימוחנת
 .הקע דעו ל,נארפ תומימ

 .(אובי ףוס)
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 ,יקסנאילימס השמ

 ,הָשְדָחַה הֶרומַה

 ,(רזעה .ימימ)

 (ךשמה)

 זץ

 םימשה וררקתה תבש בהע ,ותחטבה תא החמש אל .יכררמ
 ורהטנ תבש :יאצימב קר ,םשגה להח אל יתרחמ םוי לכו םיבע =

 וזמר זמר .ולאכו תלכתה קטע ךיתמ - םיבבוכה וריהזיו. םימשה
 םג היה .ךכו  ...אוה הריבע :םוי רחמ ,ינוכה :רמאל םדאה ינבל
 ןורשל אב יכררמ היה ,רבעשל םנמא ..תישילשהו הינש דר תבשב
 ויתועיספ תא : עפיפו "ותבע, ףמוע היה ,המושנ תבשב ג
 ,.םיפעיזה .םימשה לש םתמח לעו םפא לע תיהוטבהי  תיסגה
 .העבגב ויתחה בשוי יכדרמ ראשנ תונורחאה תוהבשב לבא
 םלענ חכ הזוא ,ול םג ןבוב יהלב רבר הזיא אלא והיבכע םימשר אל
 תיעיברה .תבשב םג .ןורשל ותוא ךשמש ונוצר תא לטבו .ורצע
 םימשהו  רקבה ואמ לדח  םשגה יכ .ףא ןורשל .יכררמ ךלה אל
 תיללכ הפסא הנטזוה  ברעל | :לכל םהינפ תא יביהצה : םיכזה
 לע  תיללכ הפסא רכבל. יכרדמ היה .ליגר .אל םנמא ..הבשומב

 ... תרחא חור ומע התיה םעפה לבא ,ןורשל לויט
 האר הפסאה ןמ  הלילב תרחואמ העשב יכררמ בששכו

 .ורדח ןולח ךיתמ ריאמ .רוא הנהו
 + םירש השעמ וא םיטסל השעמ %הז המ --
 תא םא יכ רש אלו ןלזג אל וב אצמ ררחל םנכנשכו

 .ביבחה ורבח ןרהא
 -- :היולג החמשב ןרהא חתפ --- ,ףופ ףוס תבש הנה --

 ינא הבוט ריכמ .ךל הבחמו בשוי ינא תועש יתשמ  רתוו הז
 +. ,ךררחל םנכהל יל הנתנ יכ תיבה תלעבל

 הבזוע יתייה בל ץפחב + הפסאה לא תאב אל .המלו --
 . ךמע ךלוהו

 ןמ .לע יב ,רתויב :הפפאה איה .הבושח אמש ,יתרמא -- ;
 ...ןורשל וז תבשב תאב אל <

 תותבש עברא הז יתאב אל רשא לע התא םעוכ --

 ץןורשל |

 ! ינולאש .רבכו ,םיאלפתמ לכה לבא ,סעוכ יניא --
 ,;+םכלש יכררמ רבא

 ןביה

 אולה --
 +, יתבלל

 :,.תינע אל לאומש לש ובתכמ לע םגו --
 אל .ינא לבא ,תוצילמ אלמה ובתכמ. תא .יתלבק .,.ןכ =

 ?ילע לאומש םעוכ יארו ...שפנה תוכפתשהל הטונ יתייה
 םויה לכ אוה לפטמ ,,.םועכל יאנפ ושכע ול ןיא --

 +. ,ולש ."הרומ,ב

 .,.ףהלילב לויט תעשב ובל תא ךינפל ךפושו --
 ...הלילב וידחי ונליט אל םיעובש הז ---
 ? םכיניב הטטק הרבע יכו +עודמ +םנמיאה --
 רע "הרומ,ה םע ליטמ .אוה ברעב ברע ידט | ,,,אל --

 ' אוה .םימרכה לא .ךררב םישגפנ  ונאשכ רקבבו ,הרחואמ העש
 םירוח םישענ וינפ .,,אב וניאו ברעב אובל חיטבמו אטחהמ
 , ..,םוי .לא .םוימ

 ?ןיטולחל .הבהאה .ותוא הפקת --
 ךכ ליבשב =. ,יברקב דחפי יבל .,.תעדד ףוריטל רע --
 .,,םויה .ךילא
 + ןאכ ינא המ יכו ,,,ץילא --
 ,הנכסב לאומש %אוה התאה + ךל היה המ .,יכדרמ --

 ןוצר היה אל ..,םגו ,,.םימשנ ודרי :תעדי

 יתאב

 : ...וליצהל - ךירצ
 + ךל. ןיינמ אה % הנכסב --

 ...(איה ימ תחכש יכו ,יכררמ --
 :.קחש ..קתש םידחא םיעגר .. לק .לצ .ףלח .יבררמ ינפ לע

 . ןרהא םג
 * ההקש המ הל םג הרק יכ בשוח התא םנמואה  ,ןרהא --

 ,,,?זירפל וחקלנש תורענה לכל
 ויה אל = ךכ .אלמלא ,תרחא . בושחל הוכו לכ ול ןיא --

 ,..תיבו םרכ  תלהנ הפיגל םינתונ ויה .אלו תלהנמל .התוא םינממ
 .הימס | ארבעכ --- הינפב דיקפה לש ותרימע תא תיאר וליא
 : , + ..הירמ

 , | .י."תורומה, ןתוא לכ תושועש הזכ םשור השיע איה ןיא --
 ! /רשפא יא ...הל הלאכ םיניעש .הרענ ..,תוצירפ לש ןמיפ אל ףא
 ; ,,,וזכ האנה היפימ הנהת אי הש

 ' תחא םעפ ..,הוכ םשור השוע איה ןיא ,ןכ םנמא --
 ,,.ינבשמ .לאומש ..,החיבב ותויה

 == לאשו  יכדרמ ורדזנ -- ץתיאר המ ,ונ + ההיבב הויהה --
 * . וקירבה ויניעו

, 

 .הניא ;תורחאה ןחואל המוד הניא ווש | ,יל  .המדנ --
 .' המוד .לאומש .,,הטקשו' איה .הונע . ..,הפיתמ הניא ,הימוה
 : ...ןטק רענל הדמעמב

 + בשוח התא תאו לכבו --
 הדלי | רוע  התויהב בטיח היתעדי ןה .,,חומב | ונא --

 שיגרה ,העומ ינא ןיא ,יכררמ  ,אל ,.זירפל החקלה ינפל ,טעמב
 ,הרוטג החטבב וירכד תא ןרהא

 ..תצק קרח יכררמ לש ואסכו---,ארונ --
 -ףקרזנ םואתפ .רחי םג םירבחה ינש וקתש םירחא םיעגר

 ,.וטהל ויניעו ורבח לומ לא ולכ יכררמ
 %ווכ הרענ בוהאל רשפא יאש בשוח התא ,ןרהא --
 ' ,ןוהמת ואלמ תובומה ,תורופאה ,תולודגה ןורהא יניע
 : +%תערב --
 ? תערב ,ןכ --
 % לאשת המל .,,רשפא יא ,יכררמ ,אל --



 ,ורבח לעמ רדוחה וטבמ תא ריסה אלו ומוקמ לע רמע יכררמ
 ולאכ ,קומע היה יכררמ לש וליק-- ,ןרהא ,רבדה אלפנ --

 אלה ,והערל שיא םיבורק ונא 0 רשע הז -- ובל ךתמ אצי
 אל ,המוד ,םיתשו תחא אל ינחכותהו ונרבד לכה לע ..,%ןכ
 הוכש לודג רבדבו ,.,.וילע ונרבר אל רשא רבד רוע ראשנ
 ...םעפ .ףא ונעגנ אל

 ןה %רברל ןאכ שי המ .,, ,לכוא אל ןיבה ,יכררמ --
 אל לאומש אל ףא יכנא אל ,התא אל ...ךכ לכ רורב רברה
 ,..האמטוה יכ ונעדי ול" ,הרענ בוהאל ונלכי

 סעכ ךוהמ םג ומכו  הלודג תוררועהה ךותמ רבר ןרהא
 ביבחה ורכח יבדרמ יר בדש קנושארה םעפה התוה וז .,.ףוצע
 . םיסיעכמו םירזימ ול ושענ

 הרענ .בוהאל לובי  יתייה יכנא .,ןרהא
 :ףיקחו לולצ לבא .,ךומנ היה .יכדרמ

 ,ורבח ריב .סופתיו .ומוקממ .ץפק .ןרהא
 ,ידמ רתוי בושח רברה !לתהת לא ,יכדרמ --

 +...הנכסב ונלש לאומש ,.%אוה התאה ..?ךל
 ,ךביטב יל אנ הריגה .., , לכו ללכ לתחמ יניא ,ןרהא =

 לוש הכילוה לעילב .שיא ,לשמל ,םא וז ההענ "האמטוה, המב
 +הצהמל הרלי הנרועב

 ותאמוטמ ,.., ןתוא תוליבימ ןביהל  תיעדוי ן ה 1יכררמ --
 , .:!חסהתא המ ..:ןה םג תואמטנ "אוה,

 ןהוא .תוליכומ ןכיהל :תיעדוי ן ני א וללה תודליה םאו -- ="
 םיאמט עודמ ,ןרהא ,ונחנאו ..,+ ךיניעב ןה .תואמט וא םג םנמואה
 , .הנוכבו התאו ינא ונאמטנ רבכ  םימעפ המכ ונא :םג ונניא
 לאלו תחא אל אמטנש םדא ,התאש ,ךהער לע הלעי םולכ
 תומימתהו השודקה לט .דיעש הרענב רהרהל ול רוט א ,םיתש |
 ..%הולע |

 ,2, לשמנל המוד לשמה ןיא  ,יכדרמ =
 םג .וז הלאשב םלועמ תפשח אל .המוו ,יביבח ,אל -- 0

 תועובשה ךשמב םלואו ,יתבשח אל ,תמאה לע ינא .הדומ ,יכנא"
 ןנחנאש ,יריקי ,יתחכונ ,.,הכרה יתבשח ,יתבשח םינורחאה
 ,אל ,,:וננה | םיריזח ונומכםיבר דועו ההאו ינא  ,וגלוכ
 דחא רבד .:.התא .תבשחש ומכ ללכ "רורב, רבדה ןיא :,ירוקו

 לש : ולוק -- וז כ

 היה המ

 "היה אל זא .יכ ,וזכ הרענ .יכנא יתבהא ילמלא :םויה יל רור ב
 +. .ותוא םיאמטמ ןיא אממ ינניאש ימ ..,ינריחפמ הר בע

 ,הטמל דרומ היה ושארשכ קתש אוה ;רבד הנע אל ןרהא
 עקרקב  םישובכ ויה םירוחה .וינפ .יכדרמ םג קתתשנ

 ;לאשו הקיחש ה תא .יכררמ .קוספה ףוסבל | .םה םג
 ג ללכ הב רשוח וניא לאומש ,ןרהא -=

 טבמ יב ץעניו ,לק ומר ול .יתומר תחא םעפ ! הלילח --
 ,,.גדכ .יתוא ערוק היה זא יכ ,לכי ול ,האנש לש"

 ,..רברה ער -=-
 התא ..,הנכסב רמוע לאומש :ךל יתרמאש המ והז --

 ,..ענבי ךינפמ .רעומ רועב וילע עיפשהל : לוכי  תייה
 רשא לככ השעי !אל ןפוא םושב ;יל הליזח + יכנא --

 +.ובל .וילע :הוצי =

 ינפ ומרא רבכ הזמ הז םירבחה ינש ודרפנשכ

/ 

 החתפנ הנהו .הנורש תכלל .יכדרמ ןוכתנ וז רחאלש תבשב
 ויניע  ,םורוח ויה .וינפ ,וכות לא ץ רפת ה לאומשו ורדה תלד
 ,ויסיר ןיב הפרפר העמדו וצצונ

 ,.,ילגר םנמואה + האב ךיאה ! לאומש --

 ,חרזמה

 ו

 = וושפנ יח ;הרמא ךכ "! ךכהא אל יכנא .לכוה םאו ...ול עמשהל |

 .יייתאבו אובל יתצפח הנה *.,,!תואורה  ךיניע .,, ילגר --
 .,?ונתבזוע המל ,יכדרמ

 ,תפיע אלה ,חונתו בש ,ונ =

 +... ןיבאו
 הלעיו תלדה תא רגס יכדרמו  שנרהה לע בשי לאומש

 ,הת :ןיכהל ירכ הנוכמב שא
 ביבסמ רשא לכ לא הבורמ  תונרקפ ךיתמ טיבה לאומש

 ,לתוכה ךרואכ .ךוראה ףדימה לע רשא .םיברה םירפסה לא : ול
 תא ודיב ששמ ;רדחה תניפב ךשא םולפהו םירדעמה לא
 ..,יכדומל הממ .שמשש השקה .שנררה

 ,ילש , ךוינר .יסכנב לכתפמ התא --
 ,ומרא לאומש ינפ
 ץחליו .יכדרמ .יראוצ לע לופיו ימוקממ לאומש ץפק םיאתפ

 ,ומכש לא ושארב
 : ,..יכררמ --
 : +,,?לאומש ,ךל המ --
 ,.1 ינכרב --
 רתוי דוע וילא ץחלג לאומשו ,רחא עגר ורוח יכדרמ ינפ

 .תורצענ תועמד ולחלח וכותבו ,בולָעו ןמק דליכ
 < וינפ לע וידיב ופטליו ורבח יפלכ וינפ תא ךפה יכדרמ

 ושאר לעו
 .4 התא רשואמ אלה ,,ענרה ,יריקי ,ענרה --
 ,! רשואמ --
 והארמ יהיו העמדמ םיבוטרה | וינפ .תא לאומש םירוו

 : .ובל לע .ורבדיו .והוסייפש דלי הארמכ
 ,יבל קמיעמ והכרביו .ורבח די תא ץחל יכדרמ
 + בוח ףכל .יננידת אל התא ןה  ,יכררמ --
 ?המל +ינא --
 חת ווא נא בהוא יב. לע -=

 : ,הוקתו .רחפ ואלמ ויניעו ולכ דער לאומש
 שגרה רעב םדאה הא הבוח ףכל ןודל רשפא יכו -

 ול ןהינ רשא .שודקו םורמ .רתויה
 :המיא ילע ליטמ היה ןרהא .,,,יל ןיבח התא יכ יתעדו יכנא--

 ,הוה רבדה תא יתארי הכ יכנאו ,םלועל ךל חלפי אל .יכררמ
 " םושב ,יתלכי אל: ה תו א דובאל לבא ,יל השק היה ךתוא דובאל
 .;.יתלכי אל .ןפוא

 ,וינפ תא שובכיו  יכדרמ - לא .רתוי = דוע  לאומש = ץחליו
 יכ == : יכב .ךותמ לאש =  ,ילע םעבת אל סנמאה <>

 תעדוי הניאש המלע ינא בהוא יכ ,תודיקפה תונכמ  תחא ינא בהוא
 +., + ונילאידיאב .יתרגב יכ ,,תיתפרצל הרומ איהו .תירבע

 ,לכה תא הפימו לכה לע תרפכמ הבהאה ,םעכא אל --
 היקנ .,,ךהבהאל ךלוכ תרפמנו ההא בהוא יכ ,לאומש ,ךירשא
 .,,ךשפנ איה המתו

 השענ ולאכ וטבמו ,ויניעב חרפ .רשואה " ,ורוא לאומש יגפ

 ,הנאו הנא רדחב לייטמ : ליחתהו ףקדונ אוה ,חוטב עגר ןיב
 . עגר ףא וחנ אל ויתפשו ,רש ,רבדמ

 תבהוא איה .ךתוא  תבהוא איה + התא עדוי ,יכדררמ --
 תרברמ איה רימת ! ישפנ יח ,,, יתוא כהאת רשאמ רתוי ךתוא
 ךיאה תעדי ול .! ישפנ יח : ,יכדרמ ,ךב :אנקמ ינא  .,,ךב
 אקוד .ךתוא תדבכמ איהו , םינש קורח ךותמ---ךב םידיקפה םיחישמ
 :ינתלאש םימעפ המכ !ישפנ יח ,ךתוא םיאנוש םידיקפהש םושמ
 השעת המו + ינתבהא יכ ול עדוי םא ,ךרבח יכררמ רמאי המ,
 ולבל לכות אל ןה .+ול עמשת אלה :,ינבועל ךילע | הוצי .םא

 טעמ רדיע +הת התשתה

 ,,(לאומש



 6 םלועה = =

 "ןותוא אלו .תבהוא תא יכדרמ תא, .תחא םעפ המע יתבר רבכ
 יוארכ .ויתיאר .םרט ןה, = :לודג לוקב .קחצתו .הל יתרמא ךכ =

 חלסת יכ היתשקב ,ינממ-הקרצ יכ ,יתערי זא "! תחא םעפ וליפא
 תאז לכבו ,. . רשואמ ךכ לכ ,רשואמ ךכ לכ יתייה זא ,.,ול

 : תמלוח איה המ לע ,אנ עמש !ישפנ יח ,ךתוא תבהוא איה
 אוה לודג ןוע יכ ,הל .יתרמא יכנא | .,רפסה-תיב תא בוזעת :איה
 הליחתמ .תירבע ועדי םרטב תיתפרצ םידליל רמלל ךיניעב רבדה
 ...הניבהו לכה תא הל יתראב ךכ רחא .ירבד תא הניבה אל
 אוה -- ,הל יתינע ,ןכ, ,ינהלאש "% ךרבח יכדרמ רמוא ךב,
 יקרצ יאדו, ",., תובשומב תיתפרצ םירברמה לכ תא אנוש
 ראשהל םרכב ןטק תיב ונל הנבנ יכ,הצור איה .איה םג המיכסה
 ,םידיקפה תא שוגפל הצור איה ןיא ,הצור איה ןיא ,הבשומב
 ...ימע קר ,ימע קר ראשהל איה הצור ..,םירכאה תא אל ףא

 .... םרכב רשא ןטקה ונתיב לא ונילא אובי אוה דחא חרוא קרו
 ונינשו ! ישפנ יח ,התא ,,.% +הזה חרואה אוה ימ ,אנ שחנ
 התא ..,הושעל המ  ,תויחל .ךיאה = דומלנ ךיפמו ךתוא תרשנ
 *..םיעשרה ינפלמ ענכהל יילבלו םירשי ,םיכומ  תויהל  ונדמלת

 : ! ךתוא תבהוא איה ,יכדרמ
 ךביו ,והקשיו | והקבחיו  יכדרמ .יראוצ לע לאומש לופיו

 ...קחציו
 הרקנ -- "םיטעומ םימי ךשמב םהל ושע רשוא המב,

 -- -- -- הצחמל תדרוטו הצחמל המיענ הבשחמ יכדרמ לש וחמב

 צת /
 םיאלמה ףרוחה ימימ דחא היה .הנורש יכררמ ךלה תבש ב

 תא תבש ומצע עבמה .,ביבסמ וררש החונמו גנוע  ,רהזו .תלכת = <
 . ליג ואלמ תועבג יחרפו הריש ורמא םימשהו .שמשה | .ותבש
 .היורל .םימשג ימ ותש םנחל אל .ןנער ,קורי אשד ופטע תודשה

 הפוח הרמע ,חרומה ןמ םיפקשנה הרוהי ירה ,םירהה ישאר :לע
 ולגנ רשא רדההו דוהה ןמ ויניע תא ןיזה יכררמ ...תלכת לש

 ותואב ףסכנ ףסכנ .,ותער וילע .חוזתו וברקב ובל בטויו = ,וונפל <
 םימודאה היגג ישאר תועבגה לעמ ול וארנשכו  ,ןורשל עגר =

 ול הביבחה הבשומה לא ודי תא טישויו ,םח ,םח שגר אלמתנ
 +,הקבחל שקב ולאכ

 .םינשה וירבח יכדרמ תא ושגפ ןורש ימרכ ןיב ךררב
 םיבוטהו םיבחרה ןרהא ינפב ,ותארקל ץריו .קוחרמ והאר .לאומש
 םימיב קר" ןגח םויבכ שובל היה לאומש , הבח לש לק קוחצ חרז
 היה ןרהא םג ,הככ שובל היה ל"וחמ ואוב ירחא םינושארה
 םילענמו הצלוח : לוח שובל היה ודבל יכררמ קר חבש שוכל
 יכדרמ ינפ לע .יאשחבו תוריהזב ףרפר לאומש לש וטבמ ,םילודג
 טבמה תא הספת יכררמ ןיע .ודקדק רעו ולגר ףכמ והנחביו

 ןרהא לא לק קוחצ ךותמ טיביו םלענו  ףרפרש הוה
 המלעה לא ונתשלש םויה  םיבלוה ונחנא  ,יכדרמ --

 ,התיבב הת תותשל ינתוא הנימזה איה ...יקסדשרב
 אל ילוא ..?וללה םילענמה .,1% יקפרשרב המלעה לא --

 + הזכ שובלב התיב לא .אובל האנ
 קחצ ןרהאו ,הריבעב ספתנש םראכ ולכ םדאתנ לאומש

 תחמשב חמשיו םויה וילע בוט היה :ךרה ובל םג ,לודג .קוחצ
 רקבה זאמ : לאומש לש ובלב הסומכה הגארה תא עריש אלא ,ורבח
 ,וכררכ וילענמ שובל יכררמ .אובי ןפ גאד

 אב התא אולה | ,..יכדרמ | ,האנ. ךל ,.,רבד  ןיא --
 חור .יתוא הרבע .בוש ל חמשת יאיה ..,ךרדה ןמ =

 ךרבח אובי אוב :םאה, :ךמש היפ אלמ םויה לכ .,,ךרובעב האנק
 ,ילא אבל םיבסיה .,,1 יללגב ןורשל  אובל לרח ילוא .. .ץרחמ
 | ישפנ יח ,יכררמ = ,ךתוא .תבהוא איה ".,,4 .יתיב ,

| 

 % המ % לאומש ךתאמ היתלזג תמאב ול ,תושע .המו' --
 ,ווע וינפ לכו העמד הצצונ לאומש יניעמ

 : ,..?ךממ הלוגל רתעתמ יניא !רחפת לא םלואו --
 איה החתפ יקרשרב המלעה לש התלר לע לאומש קפדשב

 לע םירמוע וראשנ םירבהה השלש |, החורל  תלדה תא המצע
 ריהומה ןבולה ךיתמו ןבל הלכ השובל התיה איה : םיהמתנ םדמע
 רמע הטבמ ,ליְלכ תוקומעה תורוחשה היניע | רתוי .דוע וקירבה
 ,יכדרמ .ינפ לע חנוו

 .,.ןודאה אוה הזה --
 ,,,יכררמ טושפ ימש :"ןודא, םוש יילב ,יתרבנ ,השקבב --
 לא רשי .טיבתו הבחרה ורי תא הבר תומימתב הצחל איה

 ! ,הלוכ הטקוש התיה איה .ןוצרב הילא וטיבהש ,תולורגה ויניע
 לע בר למעב הסכמ איהש היה הארנ הז טקשל רעבמ לבא
 :רמאתו לאומשלו ןרהאל הרי תא הנתנ איה ,בלבש הדרה

 ..,.האובנ ,רומענ .ןוררסמב הפ המל --
 העירי קרו .החותפ התיה ,ינשה רדחה לא הליבומה תלדה

 תלעב התטה הלקו הריהמ די תעונתב .הילע היוטנ התיה הדבכ
 - ררוסמו הפי רדח הלגנ םיחרואה יניעלו הרצה העיריה תא תיבה
 ראשנ יכדרמ ,,,ךר רברמ שורפ היה הפצרה לע ,םעט בוטב
 , דירוה ויניע תאו ןהפמה לע דמוע

 ? ילענמב ,..הככ תרכגה ינשרת םאה --
 והכשמתו ודיב הזחא םואתפ . ומדא | הינפ

 / .רדחה
 =, ,,יתיבב ותוארל ךכ לכ החמש ינא ,,.ינבולעי לא --
 " ליחתה ובלו יכדרמ ךובנ ודיב העגנש הלקה העיגנה ןמ

 הירחא לא

 ,טמרמ
 ,הבושת אצמ אלו ומצע תא לאש * -- +יל היה המ,
 ,יהפיה רוחבה ותוא שארב םשאה תא תרבגה אנ םישת --

 | -- :ובל טטר תא שובכלו ומצע לע רבגתהל יכררמ קופסה ---
 ' !,,תצק ינא םג ימצע תא רפשמ יתייה יל רמאו םירקה ילמלא
 ל ...ירמגל םדא ארפ ינניא  ןיידע

 ושובל תא הנש ילמלא ינבילעמ היה אוה ,הברדא --
 תושעל  לכוי םאה ,...ויתורכממ תחאל אנ ינבשהי ,. ,יללגב
 : ,.,אוה ףא "תרבג, ילבו ..+יתשקב תא

 קר הל ארקל ינשרהל :השקב שי יל םגו .בל ץפחב --
 2 .ירבעה םשב

 + ..קרב קירבה היניעבו תולעפתה .ךותמ הריגה -- ,הוח ימש
 ' ,ונחנא םירבח ושבע ,הוח :האלהו םויה ןמ ,ןכ םא --
 איה ,הנטקה הרי תא ץחליו ודי תא הל .טישוה יכררמ

 ,ןהב הפקשנ היולג הדותו וילא היניע תא האשנ
 ,ובהצ ןרהא .ינפ םג . רשואמ היה לאומש
 -הכרה הפסה לע .היחרוא תא הבישוה הריעצה תיבה תלעב

 . רפרפל המוד התיה העש התואב .התה תא הניכמ הליחתהי
 " תא תכפוה התיה םיעגרלו ,םוקמל םוקממ אשנה | רוא-ףוטש
 "רשא םובלאהב ונייע רשא .ןרהאו יכררמ יפלכ םיריאמה הינפ
 :םיזיזפו םילק םירובד םיעמשנ  םידדצה | ינשמ  ,הנחלוש לע
 "רבע לכל הירחא ררגנ לאומש .זילעה .הקוחצ לוק ללוצ םיעגרלו
 .תצקמב תיליוא קוחצ תב הרס הניא וינפ לעמו רשוא לובט הנפו
 ' לע ותוא הכמ איה ,לקלקמו התרובעב הל רוזעל שקבמ אוה
 :קחוצ ,דליכ אטחתמ אוהו ,הבה לש הרענ וב תרעונ  ,וידי
 . ;וירוצי לכב תרחנ רשואה רכסו ןרהאו יכדרמב טיבמו

 .השדחה ותרכמ ירחא טיביו ודימ תונומתה רפס תא חינח יכררמ
 רבלב .היפי אלו .הומכ הפי הרענ האר אל רוע ,הילע גנעתיו
 רוחיבו הינפ לע העובט התיהש ו הניבה םא יכ ,ותוא בבל



 ,הירחא .ררננ לאומש תא הארשכו ,החצמ לעו היתפש תוצקב
 הוח ינפב יכררמ שקב .רענ טעמכ ,ןמק ךכ לכ ושכע ול הארנ
 ינפ ךותמ | ולעו :ועקבש םינמיסה םתוא ןיעמ  ,הבהא ינמיס
 הבהא ינמיס לבא | ,ןוצרו הבח ינמס ירה ,אצמ אלו ,לאומש

 ...היתושנר תא ריתפהל תעדוי איה רשפא ,םניא
 ,.[לאומש אוה רשואמ המכ .,.הרמחנ הרענ,

 המימתו הכר שפנ .תדחא הבשחמ וחמב הצעננ םואתפו |
 *( םדיתעב .םהל ןופצ המ .,ערוי ימ . + ,וזכ

 ,,+יב .ךכ לכ לכתפי המל ,יכררמ ---
 ...היפוי לע גנעתמ ינא --
 ...הלכ הקימפה איה
 םידמועה  םינינעב קר קוסע אוה יכ ,יתייה הרובס --

 .., םלוע לש ומורב

 ?םלוע לש ומורב םידמועה םינינעה ןמ יפוי ה ןיא םולכ -- ו
 האב רדחה לאו חתפה יבג לע רשא העיריה העוערונ ,
 .הריב חתור םחימו החפשה

 ןרהא ארק -- !םלוע לש ומורב דמועה רבדה ירה -- 0
 .התה בבוח =

 תא אלמל רהטהו תיבה תלעב לש לולצה הקוחצ ץורפיו
 .תוסוכה

 + (אובו דוע)

 ,ב--רב מא

: . 

0 
 (ףורפ)

 םהו יתממורו יתלרג םיִנב :איבנה ירבד תונויצב ומייקתנ,
 םינבה תא הילעמ החור המצעב תונויצה + ןוכנ רתוי ,יב ועשפ

 הצור הניאו -- תונוצר הרצי ,תוחוכ הרצי איה .הלדגו החפמש =
 החיחצ התמרש -- איהו ,תודשה לכ תא וורה היללמ ,םריכהל
 ."רבדמכ היצו

 ןיערגה, הפיהו ןטקה .ורמאמב םה רגינ ,של הלאה םירבדה
 (* "רנאל ןיא קלאפ, ,הבורמה תא קיוחמה ,ןטקה ץבוקהב "ערזנש

 ,ונמע .תוררש תאו  ונמלוע .תונפ "תא הנומו ךלוה רגינו
 תוריכמ ןה ןיאשו ,תונויצה ןמ ,יזכרמה רואה ןמ ןהל םונרקש =.

 תא רוכזל יד .הנהכו הנהכ רוע םיערוי ונחנאו , רואה .רוקמ תאי =
 איהש ,"תירבעה הרוטלוקלו .הפשל תוררתסה, תריציב הדובעה =

 אל הילא הפיאשהש ,וז הדובע | ,תונויצה תציחמל ץוחמ תישענ
 ,וז הדובע ; הכותמ התלע תונייצה אלא  ,תונויצה ךותמ החלע
 התמשנו היחתה תעונת לש ןושארה היולג התיה .הילא הפיאשהש
 ושכע הב םיקפועהו הילא םיפאושהש ,וז הרובע ; "ןויצ תבח, לש
 תורדתפההו | העונתה  זכרמב התע םג םבורב םידמועו ודמע

 =-תונויצהו ,םמצעל לנד םימירמ הישוע -- ,וז הרובע ,תינויצה
 התמשנש ,תשגרמ איה ןיאו רבדמכ היצו החיחצ תישענ התמרש
 , הכותמ .תחרופ

 ..,?םשאה המבו ימב
 ,לבגומו רצ היה "ןויצ תבח, = םשה * , תונויצו .ןויצ.תבח

 היה אל "ןויצ  יבבוח,ל לבא ,.רתוי ףיקמו בחר אוה "תונויצ, םשה =
 אלא ףינה אל ,ןכותה אלא הרוצה אל ,השעמה אלא רקיע םשה

 0 , אגליוו ,טילש ,מ י"ע ךרעגו .אצי
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 ,תורדתסה -- איה תונויצהו ,העונת ההיה ."ןויצ הבח, ; המשנה
 תורדתפההו המשנה איה העונתה ,תורדחסהו העונת

 * ;רמוחה איה .תורדתפההו חורה איה -- העונתה ,ףוגה איה
 ,םייחה .רתי לככ = ,הלדג איהו ,םייחה חוה איה העונתה םלואו
 ןמ תוחוכב תרצונ תויהל הלוכי .תורדתסהו .  םינפבמ | ,הכותמ
 ,המשנ ילב ףונלו .חור ילב רמוחל רשפאו .הנוכמ השעמכ ,ץוחה
 +חיחמ וניאו יח וניאש םלוג .אוה המשנ ילב ףונש אלא

 איה ץראהו .,ץראה לש ינחורה חכה .אוה םעה . ץראו םע
 איה .ץראהו ינחורה אשונה אוה םעה | ,םעה לש ירמחה חכה
 תשמשמ וו וזל יעצמא שמשמ הו |, םייחה לש ירמתה אשונה
 תחא הרטמ -- םהינש , םמצעל תורטמ --- םהינשו , הזל יעצמא
 היח :אוהו אשונה היה :אוה ,רקיע םעה היה :ןויצ:תבחלו . המצעל
 , רצונה .אוהו רצויה אוה | , הרטמה אוהו יעצמאה אוה ., אושנה
 תרגפמב המשוהש * ,"ןויצ הכח,  העונהה  התוא---תונויצה לבא
 ץראה תא הל | הגיצה , ץראהו םעה :ןיב . הלירבה---תורדתסהה
 המש תורהתסהה ; דבלב יעצמא קר ולכ םעה היה ולאכ , הרטמל
 לע רמוחה רבג- ,ןכותה לע הרוצה התלע | , העונתהל קנחמ
 ..הנממ התמשנ החרפ ולאכ תונויצה יהתו , חורה

 ומק ,םעה ךותמ ,םינפבמו ,םינפבמ הלרגו הדלונ ןויצ?תבה
 ונילא בש הרצוי ,  תינויצה תורההסהה , תונויצה לבא . היאיבנ הל
 ןהכ קר היה אוה ,ומעל .איבנ תויהל לוכי היה אלו ץוחה ןמ
 היה כ"עו , ןינבה .תרובעל .הנוכמ ול רצי , המב ול הנב , ומעל
 תא תורדתפהה הטלק אלו ,תוררהפההל רמוח קר ולוכ םעה
 לש חורה תיחת תאו םעה תיחת לש החור תא , םעה חוו
 . םעה

 קנעב --- הז ץבוקבש .ורמאמב קילרוג .ש רמוא --- , לצרהב,
 ,ותומד תא ןיטקיש ,רבד רבדל םדא םוש יאשר וניא ,הז יגרט
 ורבקמ ול שודק היהיש רבק ירבעה םעל ןיא .הנורחאה הפוקתב
 ינפב וניניע תא  םוצענ 'אנ לא---היה לצרה לבא , לצרה לש

 + "הקומע .תימינפ המרה לש רובג איה  לצריה ,יגרט קנע---תמאה
 חכשנ אנ לא -- , רגכ ומע  ךותב יח , ץוחה ןמ אב לצריה,
 רוציל לוכי אלו םידוהיה ןיב שרח םדא היה אוה , ."רבדה תא
 הצקל דע עיגח תוררתפהה תריציב .  תיטילופ ,היצזינגרוא אלא
 ./ רימת ליהי היפורבש  םידוהיה ינוילמ תשש, ."ןלש  תלוכיה  לובג
 =  "םיסורה, םעש | ,רימח .ןנואתי  אוה . המותס הריח --- ויניעב
 לצריה לש "תינכה,ה .  רובעל היה .רשפא םלואו ..רובעל השק
 םירתימ ויה ךא .  םעב םילג .התכהו הברה תובבל .הילא  הכשמ
 םירתימה  ושירחיש ןמז לכו . םדיערהל עדי אל לצריהש ,םידחא
 ---םוחותמ>יתלבו םיופה םיולת ויהי וללה  םירהימהש ןמז לכ , וללה
 .."היחתה - ריש תא עמשנ אל

 הפוקה אלו היחתה חור תא הטלק אלש  ,תינויצה .תורדתפהה
 ,העונתה תא  היתחת םנמא העירכה אל | ,היחתה העונה תא
 הלבגש  לובגל .ץוחמ האצי - ,ךרה הל השבכ  תינויצה  העונתה
 ,ץראבו םעב  ,לארשייץראבו תולגב םישרח :ןיכרע הרציו  תוררתסהה
 הגלפתנ , תורדתסהַה  לובגל ץוחמ הלכ .העונתה האציש ןויכמ לבא
 תא רחאיש ,ךשומה .חכה רפח .םרוקממ ורקענש םימרו ,םימרזל
 תור .ץצופתה .םעה יקלח לכ תא | ברקישו העונתה * יקלח לכ
 . םיסיפרל  היחתה

 תינויצה  המרגורפה הניא אלה --- רגינ  רמוא --- תונויצה
 :טאה לכ איִה תונויצ  .דבלב תינויצה תוררתפהה ,רבלב
 תא ושבע הפקמה ,הינחורה תימואלה הריפסומ
 תאו הירובצה הרובעה תא  ,םידוהיה ינומה
 תוניצהש רמואה לכ .םעה ךוהכ תיפורטנליפה הדובעה
 .ךל .ץא , .העומ אלא וניא םעה ןמ קלח לע אלא : העיפשה אל
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 תונויצה, ."תונויצה לש .הרוא ינרק .הכותל וררח אלש ,תחא הנפ
 אלה ףקיהה לבא | . ףקיהה -- ראשה לכו = , תיוכרמה הרוקנה איה
 הפו | , תיזכרמה הדוקנה ךותמ וילע  עורזה . רואב דימת .אוה ריאמ
 יזכרמה ןמ ררחתשהל היטנה תא ףקיההב ,ךפיהל , םיאצומ ונא
 אוה אלא הלועו ךלוה רואה ןיא --- תינויצה  הנלפמב ---זכרמב
 תימואלה הריפסוממאהו ;והוא םיסכמו- םילוע םיללצ , ךעורו ךלוה
 ,"הלעו ךולה , תקהבמו .תכלוה --- ףקיהה --- תולגה תרובעב

 העש ייח | ; דיתעהו הוהה ; תוילגיץוכקו תולג ; ץראהו םעה
 תיחתל רשפא יאש ,אוה ולכ ץבוקה לש ידופיה ןוטה .םלוע ייחו
 םעה :קוזח ילב = תוילג ץובקל רשפא יא ,םעה תיחה ילב ץראה
 ייחל עיגהלו העש ייח לע גלדל רשפא יאש | ,תולגב וייח  רודסו
 ,הוהה תלילש י"'ע דיתעה תא תונבל רשפא יא ,  םלוע

 תוחכב :קפתסהל הלוכי הניא <- רגינ \ הדומ ---- תונויצה
 קפתפהל לוכי םדא םוש ןיאו . תולגה ךותב םעה תרובעל הרציש
 םעה תיחתש ,הורוהל ונתוא םיחירכמ ,הלאה תוחכה ,סה לבא . הלאב
 הלוכי לארשי ץרא , םעה . , ,ךוהב תלחתמ איהשו ליחתהל הכירצ ירבעה
 אל לבא ,ןורחאה יעצמאה  :ןוכנ רתוי ,הנורחאה הרטמה תויהל
 תורממל ונהוא ליבוהל ריתעו לובי "םייחל ןוצרה, .ידיחיה יעצמאה
 חירכמ- אוה לבא =, םיבומ = רתויה םויק יאנתל = , תוקוחר  רתויה
 תולגתהל ףאוש אוה , תובורקה הורטמה תא לכ םרוק גישהל ונתוא
 ."םיער רתויה םויקה יאנה ךותב  ,םיער םויק יאנת ךוהב םג

 , "םיאמייס,ה לוק דה ןיירע עמשנ | רגינ לש הלאה םירבדב
 ,"הירוטירימ,ה = ןינב  תדובעל  תיתולגה הרובעה תא  ומידקהש
 ורעלבש יעצמאכ ,  ןמזב תמדוק םהיניעב התיה תיהולגה הדובעהש
 לש םהירמאמב .הלעמב תמדוקח הרטמה לא עיגהל רשפא יא
 הפקשהל היראש םוש. דוע  םיאצומ ונא .ןיא "ןוימד:לעב,ו .טילש
 הל.-ןתנש  ,רחוימה .רתיהל | רוע .תכרצנ הניא .תולגה תובע .וז
 ןינבו , דיתעה תרובעל םעה תא תרשכמ איהש , הז = רוסי" לע
 אלמתו רמגתש ירחאל דע החחנ תויהל בוש ךירצ וניא  ץראה
 ותריקסב = טילש . תולגב םעה ייח רודפכ תימואלה  המרגורפה
 ןינבל רוסיה תא וחינה ו"ליב, .  רמוא "םלוע:םע ) וליב לע הפיה
 וילא תויוטנ טיניעה לכשו וניניע ל הנבנו ךלו ה אוהש
 היריטסיהה תמב לעמ דריו ןושאדה ןויפנה תא השע "םלוע:םש/ו
 ענאיויאולב : תפומל>תובשומ  ונבי .המל ? המו ימ/ ליבשב' ,ונלש
 םעה ?ימ  ליבשב = , תונברק ואיבי המ. ליבשב .? הרזהו הקוחרה
 ויה, : רמוא .אוה "תוריתפד = בויח, .ורמאמבו ,,,ענאיזיאולו ירבעה

 תימואל = תירוהי  הדובע | : תוידוסי - תואידוא . יתש קר . וראשנו
 ולא .  ארימג דע  ןהיתורוצ לכב --- י'אב  תישממ  הדובעו  תולגב
 ,הריציהו .האידיאה , הרטמהו המרגורפה תחא  הנועבו תעב םה

 ,"תימואלה האידיאהו תונויצה, ורמאמב "ןוימד לעב ו ,"ץראהו םעה =
 םג קלוח וניא וז המועל וז תוימואלה :תאו תונויצה תא  ליבקמה
 ןידכ .אלש :."תולגה = תלילש, = ילעב לש : תונויצה לע = אלא :אוה <

 תולגב םעה :ייח ןוקה תילכתל הרובעה תלילש תא םחימ אוה
 ,הלכ תונויצהל ,"תולגה תלילש , תא  ,םיימואל  תודוסי לע." םודסו
 היחתל .הפיאשה תא ןכ ג. םיאצומ  ונא ולש ."תויטואל ב לבא

 י"אב .ימואל .זכרמ .ילב .אבתש הל  רשפא יאש .חהמלש = תימואל | =
 ךריאמש" םשכ  ,(תחחאל .תמדוק :ןויצו = , תידוהי ץרא :.רמוא אוה)
 ,הרכהה תא .ינויצה םיובנירג .,י לש  ורמאמב  םיאצומ ונא .אסיג
 ייח ןינב ילב = ,תותיצה  תעונתל * ,היחהה | תעונתל רשפא יאש"

 ,תולגב .םעה
 לכל .זכרמה איה :תונויצה, : רגינ .ירבד : םירכזנו .םילוע. בושו :
 אלא .ריאמ .וניא ףקיהה לבא :,ףקיהה .אוה ראשה ,היחתה תעונה
 תא .ףקיההב :םיאצומ ונא הפו . וכרמה = ךותמ וילע - עורזה :.רואב =

 .תנדעמו תררועמה איה  תישירח .המחנ ולכ  םעה \ םירברה לע ףיפוהל ךירצ לבא :,"זכרמה ןמ ררחתשהל .היטג ה

 הא שדחמ ךשחה שרפי זא רואה .ךעדי זכרמב .םאש ,הלאה
 תא םידימעמה הלא םג תאז ,ףקיהה לכ לע ויפנכ
 .ףקיההב םמצע

 אנ ורכזיו

 ,םירטאמ /העברא = ונינפלש = ץבוקב | םיספוה דחוימ | םוקמ
 | םיקפוע .םניא --- רחא .והיהתמ לשו  רירא:ןב לש ---םהמ םינשש
 | --הירול ר"דה .לשו  תובשחמ:לעב לש --- םינשו  ףקיהב אלא
 . דבלב זכרמב אלא םיקסוע: םניא

 . תודחא רותב תודהי ןיבש .לדבהה תא  ררבמ רידא=ןב
 !  ,םוירוטפהו .םיירוטלוק ןיכרע לש םוכס רוהב תודהי ןיבו  תימואל
 / ןוכרעה לש | תימואלה השודקה | .תוימואלה תשודקב ושדקתנש
 עונק רבד אוה םג וניא ימואלה תורה ,  תוימואלה תוהמ הניא
 \ "םע ינב םויקל םיצוחנה םינכותה םילבקמ תימואל .תובישח , יחצנ
 "| םינכותה לבא ,ןושלה ,ץראה  ומכ  ,תימואל  תורחא רוהב רחא
 . םויקה תודלות וא דחוימה םויקה יאנת אלא ףוס. ףוס םניא הלאה
 0% .ימואלה םויקה תוהמ אל לבא ,  דחוימה ימואלה

 - הרתיה ותוילנויצרב לבא .םישדח םניא  םירבדה הלא לכ
 ושכע רע, :וז אנקפמל תורכזנה הוחנהה ךוהמ  רידא:ןב אב
 !  ןושלה .ילב ,םואל ןיא ןויצל  ץוחמ :ארקל ונלצא  םיקסופ ןוא
 . ראב םעה זוכר תא םיבשוחשכ .(םוהטנערוי) תודהי .ןיא תירכעה
 ! =< .בושחל ךירצ זא ,  םיימואל םיטולוסבאל ןושלה תודחא תאו הדחוימ
 . = םיימואל ןיכרעל  תימרקנוקה ןושלה תאו תיטרקנוקה הירוטיריטה תא
 . םניא .ןושלה תודחאו םעה זוכרש םירינטשכ לבא .  םייטולוסבא
 ,הרורב . הרכהב אליממ םיריכט וא = ,ימואלה םויקה  יאנת אלא
 רזיאו  םעה זכרתמ  הירוטירמ וזיאב איה .תחא  ימיאלה - םויקלש
 ' תוימואלל שי .תחא הדמ, ...'םעה | תא  תדחאמה \ ןושלה איה
 ליעומה לכ .םייחה  ייולג לש תימואלה תובישחה תא הב רומל
 = ..ימואל אוה םעה לש םיימונומיואה םייתורבחה  םייחה תוחתפתהל
 .שמתשנ םאו  ..ימואל>יא אוה וז תוחתפהה דעב עירפמה לכ
 ררבתי םיעודי = םיירוטסה םיאנתבש .,רשפא זא  דבלב וז א הדמב
 .רכירצ תיטרקנוקה - ןולהל , תיטרקנקה .ץראהל .הפיאשהש = ונל
 , .. "תימואל<יא - הקיטילופל בשחהל

 . יאל .ךא  ..רידא-ןב לש ותועט תא ררבל םוקמה הפ אל

 הלעב לש ורמאממ םידחא םירבד = דוע .הזב .איבהל .אוה רתומל
 + ןוימד

; 

 < בושח .רתוי םוקמ (ולש) וז הטשב תפפות תידוהי  ץרא,
 . .הנומח רייצל הצורה ,תימואל המרגורפ לש תינוינה  אנקסממ
 "| ,יטסיסקראמ שורד הז ןיא  .םיילמרונ םיימואל םייח לש המלש
 "  האוצ  ,תירבעה  הירוטסיהה .יהוז  ,תיליבננז = תינכת אל ףא

 תתונשב תורודה לכ לש םמולחל .התיהש ,רודל רודמ הרסמנש

 התמשנה תא ברקל ופאש תורודה לכשו ,החמש תונשבו תורצ
 .תירוטסה הפיאשל,  ,"םיימילופה .םהיתיגשה יפלו םהיתוחכ יפל
 לש תיטילופה הרכחה תא ,רעונה תובהלתה תא םיסינכמ ונא וז
 תופידר ךוהמ אל ,הקיתע השרומ הנומא לש השודקה תא ,וננמז

 אב הריריו ןובקר ךיתמ אל ,תוינקירו .תולד ךותמ אל ,םידודנו
 = רוע .ולבוי אל בר ןמו ךשמב רועש רשפא | ,הז .לאידיא ונילא
 " \תוכילומ םהילגרש םוקמ לכל םיצרה | ,םידוהיה םירדונה ינומה
 : ,םחל שקכמה | ןוירטילורפה | | תירבעה ץראל תכלל  ,םתוא
 :הוע ושקבי בהז .תורצואלו החונמל ףאושה ,הפנרפ שקבמה ידוהיה
 =, ליבשב לבא , בחרה םלועה תונפ לכב םרשא תא הברה ןמז ךשמב

 ,םלה תא ן



 ,תוהובנ רתוי תורטמ ליבשב "הגשה,  תנשגשמו וב תגראנשכ
 ,ייםיבחר .רתוי םיקפוא ליבשב

 ,ונלש הירוטסההש ,שוחה תא רוקעל פח רידא-ןבו
 -- ותוא החפטו הלדנו וילע הרמש "רודל רודמ השרומה האוצה,ש

 תכ תא יםעהו דיחיה, הפיה ורמאמב ררבמ רחא-והיתתמו

 תרבחה תעפשה תאו ימואלה :רובצה תעפשה תאו תוימואלה ><

 שפנבש ערקה תא ונל הארמ אוהו .טרפה לע ,ריחיה לע 'ללכב
 העוט ךא ..תוימואל תוביבפ יתש תעפשה תחת אצמנה ריחיה
 קרש ,"םימלש םיריהי, םניא ברעמה ידוהי .קרש | בשוחו :אוה
 רמוא --- חרזמה ידוהי, ,םישנא יאצח ,םה סיקפורמ םישנא ,םה
 םיסנוא םניא םה ,םיצורת ילב ,תומכח ילב םידוהי םה -- אוה

 חתפתמה ,"סעבט יפ לע םייח םהש ינפמ ,םה םישפח ,םמצע תא
 : ארוק רחאד-והיתתמו :םהלש תימואלה הביבסה .תעפשה ךותמ
 ףיסית תיחרזמה תודהיהש ,וניתוחכ לכב ץמאתהל ונא .םיכירצ
 .יהכרר י"פע חתפתהלו םייקתהל

 תבלוה איה םגש ,רבכ הז השינרה תיחרומה תודהיה םלואו
 ינועלו םמצע יניעל רבכ הז ולג םיבוט "םידיחי, הברהו ,תמגפנו
 תיחרזמה תורהיה תוחתפתהו .םשפנב בחרתמה ערקה תא םירחא
 ל א - - "םידיחי,ה תא הכילומו םעהל תארוק "הכרד י"פע,-

 תאז עדוי רחא והיתתמש ,ונבשחש םימי ויהו ,חרזמה
 , .. תאז שיגרמו

 הביבס תולגב ומצעל יידיחיה, רצוי תונויצה לש הרסחב,
 ילגרל האבש ,תמרוקה תיטילופומסוקה תולטבתהה .הרומג .תידוהי
 .םימה ינפ לע ףצקכ הסמנ םיידוהיה םייחה לש תינחורה תוונעה
 ירה ,תולגה .תורירמ ינפב ויניע תא םוצעל לוכי דיחיה ןיאשכו

 רתוי ומצע תא שינרמ אוהש םוקמל ,לארשי ץראל ךלוה אוה =
 ולהא תא עוטנל לוכי ,דיחי אוהש ינפמ אקור ,דיחיה .ןתיאו חוטב
 ימואלה לאידיאה התויהב ,תונויצה, ,''ולש תובאה םוקמב שרתשהלו
 תריהמ העושת לבא ,ריחיה תא םנו ןומהה תא הפקת .,בחר רתויה
 יבבוח ךותמ דיחיה תוחפה לכל ,ריחיה קר הב אצמל .לוכי היה |

 . "תונויצבש ןויצ =
 --רחא והיתתמ לש ורמאמל ץבוקב וכמסנש הלאה םירבדה

 םיחוקל -- .ודצב ותבושת תא ול ןחיל  ךרועה ץפח ולאב
 ,"ריחיהו תונויצה, :"תובשחמ-לעב, לש ורמאמ :ךותמ

 שידקה "תובשחמ-לעב,ש ,הפ ריכזהל רתומל אל ינא אצומו
 איהש רבלמ | ,וז הלק ארבוע .הירול ,י ר*דהל  ורמאמ תא
 תא ונל הלגמ ,"תובשחמ לעב, לש הפיהו קרה שוחה תא תנמפמ
 לש יביטקייבואה .הכרע תא רומל םיכירצ ונא הכש  ,הדמה
 :ורמאמב | םיאצומ ונא היתואצות תאש ,הירול .ר"דה  תולכתפה
 . "תוינויצב תיכלממה .האידיאהע

 ירוהרהמ אלא םראל ול ןיארמ ןיא דיתעל םימיה  ןוזחב
 7 הבל ורעב

 ,"תובשחמ-לעב, ,לש "ריחיה, ותוא אוה אלה ,הירול  ר''דהו
 ץראב ,"המלשה תימואלה תודיחי,ה תא ,ושפנ קופס תא אצמש <

 -- +וניתובא

 אוה רשא תא לארשי ץראב ישכע רבכ אצומ "דיחיה,
 ,שקבמ אוה .רשא תא ויתובא ץראב אצמי םעה םג  .שקבמ
 .,."הדגא וז ןיא וצרתשכל ,ישקביש ךב לבו"

 3 םלועה <

 םיתלצעב : ףקרזמ :,קנאנ  ,לדה ונקז לע ופכ תועבצא שמח תא"

 ;: שרב רשא

 :תומישר
1 

 .הָתַמ םֶאָק

 תשגרומ .ןיידע .רדחבו . ,החונמה לע  ללוגה םתסנ רבכ
 םירדוק םיארנ םיטיהרה לכ .תומה-ךאלמ לש וופנכ תדיער ןיעמ
 ,םישירחטו םמצע ךותל םיסנכתמ ,תומה ינפמ תתרב םירהתפמכו
 תובורמה תונומתה ןמ  ונקורתנש ,םילתכה לא  ןיעה  םורתשכו
 וחרב וללהש ,תואדוה האורה : תא הפקתו .,ןהילע תויולת ויהש
 וירוחאש ,יארה ףאש רורב ,תיחשמה ברח תתח ינפמ ןהילאמ

 יאדו .וינפו| רחפ ךוהמ ושכע טטור .רדחה םינפ לא םינפומ
 קירה

 ,..חתרומה חמה ךותל לירב תקצוי וז .תולכתסהו
 הזיא גופס הללחו "הרהט,ה .ןמ  ןיידע איה החל הפצרה

 בלה רעצ לע רבוכ ףיפימו שפנה תא ךרכדמה ףירחו השק חיר
 תומצמטצמ ,תונועמו- תוכורמ = רחי  תובשויה תוירבה ,שובכה
 תזורחמ הא בוש קדהל ןה תוצור ולאכ ,וז לא וז .תוצחלנו
 , םאה --- הנוכיתה הילוחה לופנב ,עתפל .הררופתנש ,החפשמה

 ויניע ,ףרפרש יבג-לע אוה .בשוי .,תיוז-ןרקל םנכתה באה
 ,תורמופמו תועורפ .שולקה .ונקז תורעש ,המיא תורזמו .תומודא
 לע ,לבָא .רמוא ולוכו באוסמו טמוקמ ועבוכ ,הטלבהנ ןתבישו
 ,םיבשויה יניע תא הרגמה העירקה, חרס דרויו יולת ותטופק הזח
 . באב-תקיתש קתוש אוהו

 םינופצ הינפש ,תרגובה תבה תנעשנ תחאה וכרב לע
 '  םטחו םד תוטלופו תובצ םוניע :גוז קרו ,םותכה רדופה ךותב
 < תבבימ איהו ,ץוח :יפלכ רדופה :ךותמ םיציצמ והצקב םדאמו קד
 .קונית ,םיניקזה ןב .רמוצמ הינשה וכרבל ,םומע לוקב יאשחב
 "תמונה .ךוהמ  סכרפמו םנמנתמ | ,שארהעורפו+ רוח ,רשע ןבכ
 וילנר ,ןקז תמיתח םע לדונמ רוחב  בשוי עקרקה לע . תוהלב
 ךומס ..םש-תרפח ,הארונ העבה תאפוק :ויניעבו ויתחת תופנוכמ
 ,החונמה לש היחא ,ץווכמו ףופכ .,ךופה לספס לע .בשוי םלוממ
 רובכה תא ותוחאל קולחל ותווחאמ אבש ,הזוחאה-לעב דודה
 ,רורה תב לש הסוראו .רוכבה ןבה הז -- ןרהא קרו ,ןורחאה
 ךשונ ,ךליאו  ךליא .ךלהמ -- םאה תא תוכבל ךרכה .ןמ אבש
 ורמנסו  ,תוצווכמה ויתובגב .אטבתמה באכ ךותמ ומפש יצקוע תא
 : ,םוצע םינש-קודה ךותמ םיעגרל טמקנ .חלוגמה

 ,ןופאה קמוע ,ןיסאה םרב ! התמ םאה +: לכל רורב ערואמה
 עיגהל : רתוח = התאש רתויש ,םוהת -- עקרק ול ןיאש המוד
 -- .תקמעתמ איה רתוי .התילכתל

 . \םאתפו רתוי הנעמ עגר לכב השענ ןרהא לש ושפנ בצמ
 ..חותמ םראהונו תישילשה המוקב חותפ ןולח : וינפל האוה .אוה
 תפצרמ יבג לע .םיקספרתמ וירבאו לפונ ,וכוחמ חרופ םידי שורפו
 . .וליפאו ,לכב ,לכב ול .המוד הז .לש וינפ רתסלקו . , ,םינבאה
 ,.,אוה ופוג לעש וזל המוד ותשבלת

 ..,רוצע רעצ ךותמ םיתועתמ ןרהא לש וינפו
 ,..התיבה בושל ךירצ --
 = .וילא תונפנ  םילבאה לכ יניעו דודה יפמ יארקאב \ קרזנ

 < רובעמ ,תצק עבעכמ באה , דחפ ויצחש ,ןוהמתב וב" תולכתסמו

| 

| 

 .' םיתניב .וחכשו השעמ  תושעל = ןנוכתמה  םראכ | ,ההות .בצנו



 .רועפ ויפו דמעו .ותכילהב ןרהא םג בכעתנ
 תודחא .תועיספ עספ ,הפופכה ותמוק תא ףקז ,םק רודהו =

 םהנו ועורזב עגנ ,ןרהא לא שגנ ךכ רחא ,םירוהרה"שופת
 : ונזא .ךותל

 שפנ . רובא יהירה ןאכב הבישיהש ,תואורה ךיניע ירה --
 ךותמ .איצומ אוה ןידיגה תא ...בלה תא םסוכ באכה . , ,םירוב
 ...תורשפא ןיא הרוטנוקב בוש דובעלו ם ת ה ל רוזחל םג .,,רשבה
 לא יתא ךל :עמש ... ךל .ןנימדרב ינפ- .,.ירמגל וטעמתנ .ךיתוחכ
 ...ךתעד ללוחתת ,חכ ףילחת ,רעצה גופי ,אתרופ חונת ,רפכה
 ךל רוסא ..+ עמש תה ...ךמצע תא תולכל ךל רופא ...ז המו +המו *

 ...רבגתהל ךילע ושכע אקוד ,אכפיא ..תופרתהל
 םאתפ ערקנש םדאכ תחפיתמ הליחתמ הלורגה תוחאה

 ביבסמ לכהו תוחומה תא תפקות הכובמו ,ועצפ .לעמ םורקה
 הפקתב ואיצומו ןרהא לש ועורזב דודה שפות זאו  ..,ךסכתפמ
 :ובכרל רקפמו הרכרכה לע והלעמ ,תיבה ןמ

 .,1עס -

 אל הירב .םוש ,המחה העקש רבכ דודה תיב לא ןרהא עינהשב
 תנקותמה ,טשוקמה תיבה ינפלש םיחרפה-תנג .,ותאיבל הניתמה =

 ,םשאר ופפכ ןינועבצה .םדאמ הקיר :התיה ,םיאנ םימלת-םימלת
 הפיה תיכוכזה תספרמ ,לבאה ינפב לכתסהל וזיעה אל ולאב +

 עמשנ םיבובז לש םותי = םוזמז קרו היונפ החיה תיבה | ינפלש
 + הכותמ

 רדוסב תלברוכמ ,הרורה תלגלוג הפיקשה ןטק בנשא דעב
 . דימ המלענ חרואב הטבמ .לקתנשכו .ןבל

 ןרהא האר ,בוטה רודה | ידיב לבומ = ,םינפל  סנכנשכו :
 הרשה ותסינכבש ול המדנ | .וינפמ קמחתהל לדתשה, לכהש .

 תיוזב סנכתנ לכהשו םתה .טלושש רוהחשה רחפה ותואמ לצ
 .תולהובמ םיניעב ורקוסו

 הדודה וחכנל הדמע ,ויניעמ תצק הטלעה הרפשכ םפא
 ,תונופההילב .הכפמ  היהש היניע"ץימ תא הרונס  ילושב .חנקתו
 וקקדנו ורוח היתותפש | ,ווע רינפו אי ה 4 םג התלגנ הירוחאו
 התיבה ובשש ,םינטקה םיטסיזנמיגה ינש םג  ולגתנ | ,רתויב
 םהיתויפ ,תוקונית לש תובצע תוקיפמ | םהיניע  ,שפוחההימיל

 +. ,םיכובנ םלוכו םירועפ <

 -רבד שפחמכ רדחב עגר העת ,םיעטוקמל המ .למלמ רודה
 ,הבוטה ותוחא לע אצי .תוכבל יכ | ,ןרהאל היה ירב ,אציו המ

 ,ובל תא תבצ באכהו .תורבקל .םויה הלבוהש =
 ,ריוצמה ןופסב ויניע  ץענו שגרדה לע דקרפתנ :

 .רפע תנכוש םאהש העשב ,םדא ינב תואיצמ וילע
 : הרוטנוקב .ורבח .תרמימ  ונורכזב .התלע .עתפלו 9
 תב תא :היאר אהו ,ךתחפשמ לא רתויב התא רושק -- ,
 ..,אשונ התא .ךרוד = ]
 : הבושת ול רוזחה :אוהו ,
 ...ושרשמ קתנ חמצה ןיא -- /

 ,העש לכב לובנל רמוע חמצהו וילאמ שרושה תרכנ ושכע /
 המח אלמתנ ,ויבנ-לע .וכרר ךרשמה לותחב וניע ולתנ

 יפלב .הקזחב וקרזלו הפידהפי וקרהל :,ותרגרגב ושפתל הצרו
 וז .הירב לש  היעמהינב תא האר םיניעה-תמיצע ךותמו * ,תלרה
 ---- < המקנ לש תוקיתמ ןיעמ שחו ,היקנה הפצרה לע םיכפשנ

 רדחה ךותל הדרי הכר תילולפא + רתויו רתוי והכ תויגוגוה = ₪
 היח : תותפה בנשאה רעב | 0 לע םא  תפיטל .ךותמ החנו

 התשק

 אוה ןכיהמ וילע רומעל היה השקש ,הפי קד חיר .םנכנו הכפמ
 ,ויריחנ .יפנכ תא גדנדו ,אב

 תורידב ךותמו ושפנל והובועו ואצי תיבה ינבש ,שח םאתפו
 עקביו לזנ ,לזנ ,טשפתנ וברקב רוצעה באכה .,טעמ ול חור וז
 ויתותסל .לע םיאורדאלבו יאשתב ומרז  ויתועמד . ויניע  ךרד
 ןתורירמ לע ןעלב אוהו חותפה ויפ קדס ךיתל ווקנו תוקלקלחה
 --- . ןהוחילמו

 תוקומע-תולוחכ םיניע גוזו הכרדהכר ףכב הנותנ ודי .הנהו
 + ויניע ךותל וררחו ולכתסנ

 ; קיתמהדםוגעה הלוקב השחלי וילע הפפכנ אי ה
 % התא הכוב --
 "לעמ | הבוטרה | ותירולב וקלס תוכוראו תוקר  תועבצאו

 :ודו תא הל .טישוה תער-ילבבו וירירשב ףלח לק טטר .ותהרפ
 ,הלוממ בצנ ענרכו הינשה

 ? תורשל אצנ --
 + ןכ..ב -
 < המוד היה ולוקו ויפמ הגה םויה איצוה הנושארה םעפב

 ,יי.ףדנ הלע שחלל תמלאה רדחה תלפאב
 < לפרועמה ריואה רעבמ  רורוחה הרוא תא הננס הנבלה

 .|  .הלק הנצ המק ,ןיגורסל ורואו והכ םיבכוכה ,הבועמהו
 תוחש ןיב הלועה רצ לועשמב- םהינש ועספ עורו יבולש

 תא הפיצהו םחה הפונ לא ועורז תא הצחל איה ,רב-יפוטע
 שקב ולאכ ,היניע ךותל לכתפה אוה .ברעה היפ-לבהב וינפ
 .,רחא שגר | אלמ ומוקמו אעמק-אעמק סמנ ובאכ ,רבד ןהב
 , רדועמ

 / ..ובשיו אשרדתמותח העבג לע ולע םה
 . איהו .שרח-שרח .ךביו הקיחב ושאר תא םינכה אוה

 .' הילגאכ ולפגו וייחלב ,וחצמב ותחנ היתוקישנו וראוצ תא התפל
 : ,יויניע תורומש לע לט

 " קבאנ הגבלה רוא  ,רהויו רתוי השולק התשענ הטלעה
 ורשה יטוטרשו שדחמ ותצנ םיבכוכה ,ריואב תוגוע געו הב
 \ . ורהבתנ תונליאהו

 םיראומה הינפ לא עמדה תונופס ויניע תא אשנ אוה
 : ובבור .ויתותפשו הילא .ץחלנ

 ,.,!התמ ,התמ --

 בבל

/ : 

| -4% 
 . רלפנרב .ןועמש ר"ד

 + בֶרַעַמְּב תיעדמה תורפפה
 ו ;הא

 תא תערל ,תודהיה עדמב = ןנובתמ | יתולחהש םויה ןמל
 .תונוש ."תוכפהמ, הז ערמ לע ורבע רבכ היאצומו . היתורוקמ
 =- .המורקה .תורהיה ריקמ תא םישקבמ ויה םדוקה רודה ימיב
 . .-.ןושארה תיבה תפוקתו המואה לש תירוטסהה תואיצמה תישאר
 < תיב .ימיב החתפתנש . וז--תרחואמה תודהיה רוקמו ,םירצמ ב
 . הרשי ארבסו .םייפרפה תרותב--תיבה ןברוח ירחאו ינש
 סע לכש  ,אוה ךכ םלוע לש  ונהנמ :וז הטישל דופי השמש
 : םתואמ טרפבו ,םירחא תאמ יתוברתה ולודג תעשב .הנהנו דמול םעו
 טייה האמה תונשב | רועש ןויכו = , םהמע . לפטנ אוהש ,םימעה
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 יי

 הרוטלוק התיה םירצמל יכ  ,הינולוטפינאה = ידי לע = ררבתנ
 ןבומ  ומכ רבדה השענ ,הבורמ הדמב החתופמו דאמ המודק
 וילע ורבע תירוטסהה .תרוסמה י"פעש ,ירבעה םעה .יכ  ,וילאמ
 םינינקה ןמ הברה וכות לא טלק | ,םירצמב | וירוענ ימי
 תרות העיפשהש העפשהה רבד תאו ,םירצמ לש םיירוטלוקה
 ואצמש ,םישפחה םירקוחה םימיעטמ ויה .תודהיה לע .םייסרפה
 תמאבו .םייפרפה תרותב םיכומס לארשי תרותמ םיטרפ הברהל
 ינש תיב .ימיב םרפ םע לא .ירבעה םעה לש בורקה ופחי ןה |

 .םסרופמו עודו  כ'ג .היה
 188? תנשב ולגתנשמ ,הנש שמחו םירשעכ הו הנהו

 :ורושאה החתפתנשמו תועודיה רמוחה תואלבט הנרמא"לאהלתב
 . תיעדמה הריקחה לש הז עוצקמב הרומג הכפהמ האב ,היגול
 .רושא ץראב תודהיה לש הרוקמ תא םישקבמ / וליחתה
 (םירשעה האמה תונש תישארב) שטיליד ךירדירפ אב .ךכ רחא
 תירושאה הרוטלוקל *יוקח, אלא הניא הלכ תודהיה יכ ,"חיכוה,ו
 . תילבבהו

 תוהלאה ירויצו םייתדה םינשומה לא תודהיה לש הסחי +
 היונש איה .תקולחמבש הבלה יהוז --- םיילבבהו םירושאה לש
 ישקבמ םינותמ םירקוח המכ ומק רבכ ושכע ,הוה םויה דע
 הרעשהבש הזרפההו אמזונה בור תא וררבו ומיעטה רשא ,תמאה

 תמאב יכ ,קפס ןיא הנה ,תירבעה הפשה רקחל עגונב םלואו .,וז
 רצמ שדקה יכתכב םימותפ םינינע המכ תנבהב וניניע .ורוא
 םימיב ונממ .םלענ היה םנבומ רשא ,םירבד שי ,היגולורושאה

 ,ושכעו ,קוחד בושי הזיאב םיקפתסמ ונייה ונחרכ לעו ,םינושארה =

 רשפאהיא ,היגולורושאה ידי לע תמאה לע ונומע רבכ רשאכ
 .6*רחא דצל ונטבמ תא בסהל דוע ונל

 םישיגרמ תיעדמ הריקח לכ רוקמ אוה קפטה, לבא
 אל לבא | ,היגולורושאה ונל הררב הברה םנמא יכ ,ונא
 תדוקנ דע ,הנושארה הרוקנה דע ונאב אל רוע דוחיבו ,לכה \

 תנבהב בושח טרפ אחרוא בגא הזב ררבל ימצעל השרמ ינא (*

 *תודהיזו תנוחב , ירמאמ תא יתבתבש העשב ותותמא לע יתדמע אלש ,תודהיה

 הורבס "גה, תלמ . םימוקה לארשי יגח | ןינעב יא ירותעה,)

 ר ש פ א ירקיעה הנבומו (ג ג ח שרשמ רזננ) תי ב רע ב הרוקמ יכ ,םינושארה | =

 א

 םורחא םימוב םידקור ויה אל ולאכ) םידקור ויה גחה ימוב יכ , דו קר היהיש

 עשיט ילעארזיא סאד, ורפסב) ררב ימי רג ט רבו ה םלואו .(גחה ימימ ץוח

 אוה (גא:גח) תירושאב תאוה הלמה ןבומ יכ ,(ךליאו 15 דומע "טסעפטסנניפפ

 (הלוגע איהש) האולמב הנבלהלו .(לוגע אוהש) ר ת כ ל איה תשמשמ ןכלו .,לוגע

 ףומיב .היהש הנבלה יולמ םוו אוה נחה ,תירבעב ג וז חלמ לש ירקיעה הנבומ והזו

 לע וארקנ םישדחה) "םיגח, םיארקנ ויה םישדחה םגו ,השדחתה םויכ שודק םינושארה =

% 

 ופס, :('א ט"כ היעשי) איבגה רמאש והזו .(ה א ו ל מ לע םיגחהו ,הנבלה ש רח

 היהי רישה, :(ט"כ /'ל םש) רוע רמא ןכו  ."ופקני םיגח הגש 5ע הגש

 םשב הנבל יולמ ימיב םועבקג ויהש םירעומה וארקנו ."גח שדקתה .לילכ םכל

 יכ ,םש ירמאמב ייתררב רכבש ,תועובשה גת םגו ףופאה גחו תוצמה גה) גח

 א

 רו

 םדוקמ הפשה ייקוח ודמע רככו .,(ןווסב יששב לח היה אל םינושארה םומיב |

 ש א רל םג ז"ועו ש דח .ש א ר ל יונכ הנוא "אסכ,, וא "הסב, תלמ וכ ,רברה לע

 שדחהש גח ּוהֶזיִא, :םימכת  שרדמ פ"ע ןומאהל 'םיליגר ונייה רשאכ ,ה ג ש ה

 אל הנשה שאר יכ  ,(ב"ל ,'ח ה"ר) "הנשה שאר הז .רמוא | יוח ?וב הפכתמ

 הנבל יולמ םויבו ח"רב רפושב םועקות ןיחש אלא ,"גח, .םשב םלועמ ארקנ

 0 = םלועה

 ,ןכותה בר ,םלש םלוע איהש ,תימשה הרומלוקה לש אצומה
 +הז םלוע ארכנ ןכיהמ ,ומצע ינפב

 תיוהתמ השדח ?הכפהמ,  םיאור ונא בוש וז הריקחבו
 םימכח תצק ויה היגולורושאה תחלצה ימיב רבכ ,וניניע דגנל
 ,(םירפב יולה ףפוי קהבומה רקוחה ]א רמע םשארב)
 וברפ לבא = ,היגולורושאה ןמ בוטה תא לבקל םנמא ותואנש
 ומוקמב  תונבלו ןשיה םמלוע תא בירחהל --- וירבחו שטילידל
 לעו הלאה  "םינשקעה, לע  גלגלמ היה שמיליר . שרח םלוע
 ןיארנ לבא | , תומדוקה םהיתורבס תא | רימעהל ברה  םלמע
 הינולוליפה רצל תערכנ ףכה | הליחתה בוש התע יכ ,םירברה
 .ברע ינפמ םיחדנ לבבו  רושא ,המודקה

 יולה , ,רולג  .רלקניוו  ,לימוה ,ןזיוהליו) םירקוח המכ תעד
 הרוטלוקה שרע הדמע (ןמית תי מור דה בר עב יכ ,הטונ ('וכו
 םתצק  ובשיתנו םיימשה םיטבשה ואב ברע םורדמ ,תימשה
 היה הזו םישדח םירדונ ואב ןכ ירחא .תוכומסה הירוסו ןענכב
 יכ וא םינושארה םיבשיתמה תא וקחדו (ץראה בושי ררס דימה
 רהנה דע הימטופופימל | ,תוקוחר = רתוי תוצראל .םמצעב וקחדנ
 קוחרב יובשיתהש םימעה ובש רחואמ ןמזבו ,תרפ רהנ לודגה
 ינפמ ,בגנה רע ואבו ןענכו הירופ  תונידמ לע  וטשפו ורזחו
 םימעה לע םה ועיפשה זאו ,םיה ףוחל תאצל םיואתמ ויהש
 שקבל שי" אצומה-תרוקנ תא םוקמ לכמ לבא ,ברעל םיבורקה
 ונתריקחב רקיעה אוהש המ ,תירבעה הפשל עגונבו , ברעב קר
 הפשה ןמ הב םיטולק  םיינושלה | תודוסיה בור קר אל ,תאז
 ,תוימשה תופשה םא הלאה םירקוחה תעד יפל איהש ,תיברעה
 םישקבמ :ןידה רזחו ,םיירמ חו םייתד  ,םיגשומ המכ םג אלא
 . תיברעב .תודהיה רוקמ תא

 םשור השדחה תיערמה "הכפהמה, השעת םא ינקפוסמ
 :ושאה תטיש םג התיה אל תמאב םלואו .הל המדקש וזכ ריבכ
 " שטיליד ץפק אלמלא םלועה תא ךכ לכ תשערמ היגולור
 אל ןפוא לכב .קושה לא הלאה תוריקחה תא איצוהו ותעשב
 הריקחה לש היתומא עבראמ | תיברעה הטישה דוע האצו
 לע .םלועב הביט .עידוהל םיצמאתמ םירפופ תצק קרו ,תיערמה
 ,םיברל תונבומ תועצה ידי

 :קויד רתויב ,וא) תאזוה השדחה הטישב םירבדמה שאר
 הלחתב רשא ,לטוה רקוחה אוה (השרחתנש הנשיה המישב
 רנדב גילפה אלו ןותמ היהש אלא ,היגולורושאה ירחא ךשמנ
 עסונה רקוחה לש ותריטפ ירחא ., םתעייסו םאימירי = ,שמילידכ
 רדפ (1908 יאמ שרחל '% םויכ ריולג דראודיא עודיה
 -םיפלאכ --- וימיב .ריזולנ ףסאש תויברעה תומישרה תא לימוה
 = ,יולה ףסוי לש תומישרח ףסואב תועדונ רבכ ויה ןתצקמ ,רפסמב
 . לבא ,םייברעה םיאודיבה תובשומ ךות לא רורחל .חילצה רשא
 = :טפירשניא- ןיא ןעננורעפילרעביא עשיטילעארזיאטלא, ורפסב םג
 < תודבוע המכ לימוה םיעטה , 189% תנשב םסרפש ,י'גנוטכיילעב רעביל
 המודק הפוקתב ירבעה םעה סחי םידמל ונא ןהמש ,תוירוטסיה
 קר ץוחנ. , בגנב .רשא "םינוע םה,ל דוחיב ,םייברעהל  דאמ

 . :לוקל המדק תילבבה הרוטלוקה יכ ,הטונ לימוה תעהש .ףיסוהל
 לע םגו תירצמה לע םג. העיפשה הנושארהשו תיברעה - הרומ
 פחי היה םתוברתב הברה םוילבבה ומדקתהש רחאלו  ..תיברעה
 ןמו ,(רחפמ. .לש .פחי) םייברעהו  םיירצמה ןובו : םניב-.לודג
 רתויה .תומישרה .םירבד המכ םינורחאה ולבקו ודמל .םינושארה
 . תודתיה-בתכ לש .ולא .ןה .ןמזב תומודק

 יוופסהו ירוטסיהה קלחה תנבהל רוחיב ,שדקה-יבחכ תנבהל
 חמכב םירקוחה םיעייתסמ. ,םינושארה םיאיבנה ירפסבו .הרותבש



 ,תובושח רתויה .תואיצמה תחא .,ונימיב ולגנש תויברע תומישד ו

 ,רוצ מ תנידמ ןינע איה ,לודג ןינב לימוהו .רלקגיוו ונב הילעש
 איהו ברע לש תיברעמ תינופצב הנידמ יהוז ,ריזלג אצמ רשא =

 םוקמב (תירופה הפש ד"ע) וא "רצמ, תויברעה תומישרב תארקנ
 םכחהו ,תוירושא תומישרכ םג אבומ הז םש . "ןרצמ,: העידיה אה.

 רכזנש םירברה רובח יפל יכ ,1898 תנשב רבכ רעש רלקניוו
 םירצמ תוכלמ וז הנידמ היהתש ,רשפא-וא תומושרה ןתואב
 תונידמ ש ל ש = רוע וארקנ ותעד יפלו . תמסרופמהו הלודנה
 ורכזנ ריזלג ץבוקב .תחא המישרב .(םירצמ) רצמ םשב .תורחא
 רֶצָמ םשכ .םירצמ ץרא הארקנ תירושאב) רצמ, םגו "ןרצמ, םג
 דוחל םירצמ יכ ,הרורב היאר הזמ ,(רֶצַמ וא ָךְצְמ וא
 םיילבבה יפב תארקנ התיה וז הנידמ .דוחל ןרצמ וא רוצמו
 ןמזב ארקנש םוקמב התיה לימוה .תעד יפלו ,"החלמ, םינומדקה
 ,הזל .היארו , "ןועמ, םג הארקנ וז הנירמ .] י ד מ  שדקה-יבתב
 ןמזבו ..ןירמ -- ןועמ םוקמב .םיעבשה וחסנ (בייי ,'י) םיטפושב יב
 . "ןידמ, הילע בשויה םעלו "רצמ, וז הנידמל. םוארוק ויה .םודק
 תומוקמ המכב יכ ,לימוהו רלקניוו ורעש הלאה םירברה יפ לעו
 תכלממל , ןווכמה ןיא האילביבה ירפסב "םירצמ, תנירמ הרכזנש
 חכשנ םתער "יפלו .ברעב "רצמ, תנידמל אלא ,תמסרופמה םירצמ

 יבתוב םגש ןפואב ,הלאה םירפסה רוכח ימיב רבכ הוה רבדה
 לארשי םעב םירפמנ ויהש תוערואמה םתוא כ ,ונימאה םירפסה =
 הפוקתב רשא ירחא ,הלודגה םירצמ םע תוכויש םהל שו
 גילפה רלקניוו ,ברעב רצמ תנידמ תא דוע ועדי אל תרחואמ =
 ,םירצמב לארשי ינב תבישי ןינע יכ  .,הרעשה .ךותמ טולחהו =
 ,רבדמ ברע לש ןרצמב ,ירבעה .םעה יריב  תרסמ | היהש <
 תולג .ןינע רכזנש םוקמ לכב יכ ,ריואב 4 תחרופ וז הרעשה =
 אוה אלא ,בגא ךרד הז רבד רכז אל שרקה יבתכבו) םירצמ -

 יכ ,רוריבב םעטוה ,(לארשי לש המודקה הירוטסהב הנפה שאר =
 ,רפרורסר'זנל ירבד םיארג לבא . רבדמ בותכה הלודגה םירצמב =

 התיה תירצמה רגהש ,םירמואה ירבדל םיכסהל רשפא וכ
 השא לאעמשי הנבל החקל יכ ,הב רמאגהו ,רצמ תנידממ תיברע
 קוחר תמאב ירהש ,ברעבש רצמ תנירמל ןווכמ ,םירצמ .ץראמ
 ,ונאצמש המב ןכו ."תירצמ ה ח פ ש, רנה התיה יכ ,ןימאהל דאמ
 ןכתי ,(גי ,'ל א"מש) ,"יקלמע שיאל רבע, "ירצמ רענ, .ארקנ כ"

 לבא ,שממ ירצמ אלו ,יקלמע שיאל דבע י בר ע הז רענ היה וכ
 השאל המלש חקל רשא םירצמ ךלמ תב יכ ,רעשל רשפא יא
 תב, .התיה יכ ,שוריפב רמוא בותכה ירהש ;,תיברע התיה =

 הערפ, :0'ט 'ט  םש רמוא אוה ןכו ,(א ,א"י א"למ) "הערפ "
 תשא ותבל םיחלש הנתיו .. ,רזג תא דכליו הלע םירצמ ךלמ =

 רופכל לכונ ,הזכ .רורב רופסב קפס ליטהל ונאב םאו ,"המלש
 ,השאל תירצמ המלש חקל יכ ,הרבועה התוא ףוגב וליפאו ,לכב <
 רכמה םירצמ ךלמ אופ יכ ,ורעשש המ ראמ קוחר נו"
 יכ .(רצמ) יברע ךלמ לש א בצ רש הנה ('ד ,ז"י) 'ב םיבלמב" |
 לארשי ךלמ ומע רשקתיש ,הנטק הנידמ לש ךלמ ןינע הפ"
 686 רמונ "םלועה, םדוקה קרפב ןייע) + רושא ךלמב דורמל .ידכ =
 ןמ רזגנ יכ ,יולה ףסוי תעד הארנ םירצמ םשה רבדב ,/
 םוחת, = ונינעש = ,(רֶצִמ  תירושאבו) "ארצמ, = תימראה | הלמה <
 הכימס התיהש | ינפמ ,וז הכלממל ךכ םיארוק ויהו ,* ילובגה %

 םירצמ וארק םודק ןמוב יכ ,ףיסוה שנ ר גי ל םכחהו ,םלובנל
 תונידמהל םג אלא ,סולינה .תודג לעש הכלממה התואל קר אל =
 אמגוד ,יניס יאה יצחב תונידמה לכל --התלודג ימיב וז השבכש =
 ד

 ושוריפב ןמליד :ןייע) דלואו םויניויג הוב ול  ומדק : פפו .
 , 9 תושארבל |

 ו

 ,םינושארה ושקתנ רפכש ,ןש ג תנירמ ןינעב םיאצומ ונא הול
 םשב ונל תעדונה הנטק הנידמב בר םע בשי יכ ןכתי ךיא
 קלח היה המודק הפוקתב יכ ,ינימיב .וררב .תמאב לבא זהז
 ארקנו .םירצמל ךייש  ,בגנה ץרא .דוחיבו ,אניתשלפ לש לודנ
 :0"ט ,א"י  עשוהי)  שרופמ רמוא אוה ןכו .ןשג םשב כ'ג זא
 בגנה לכ תאו רהה תאוה ץראה לכ תא עשוהי חקיו
 םכיו, :רמאנ (א"ט ,י םש) הלעמלו "ןשגה ץרא לכ תאו
 ןכ םאו ,ןשנ ץרא לכ תאו הוע דעו ענרב שדקמ עשוהי
 - .תוכייש . ויהש .תונירמב אלא .הפוג םירצמב .םירבעה ורנ אל
 םולכ \ תירצמה הפשה העיפשה אלש | ,רבדה ןיבנ הזבו ,הל
 הב .ורברש ץראה יבשוי אל יכ  ,(תינענכה) תירבעה הפשה לע
 ' 6לביבה רופסב קיזחנ םא) םירצמב ורגש םירבעה אלו םדוקמ
 ,ונאצמו ,םהב תטלוש םירצמ .תויהב םתרלומ תפשמ וקחרתה
 םינפל .תכויש ההיהש הנידמל "םירצמ לחנ, םש ראשנ יכ
 ןב תארקנ התיה ברעב רצמ תנידמ יכ ,ןכתי .ןכלו .םירצמל
 .ןכ ירחא םג םשה הל ראשנו ,הב םיירצמה ולשמש הפוקתב

 '  םאו ,בלה לע תלבקתמה הרשיו הנותמ ארבס יהוז
 וראבתי  ,ותעייסו .רלקניווכ  ,רברב גילפנ אלש אלא ,הל םיכסנ
 + םימותפ תוארקמ המכ ונל

 םינושארה וב וככתפנש ,ארקמב רחא ןינע ונל ראובי דועו
 (י:תישארב) הריתב העבקנש םייוגה תודלות תשרפב הנה .הברה
 שוכ ינבו  ,ןענכו טופ םירצמו שוכ םח ינבו, :רמאנ
 . דרו /אבש המער ינבו --אכתבסו המערו התבפו הליוחו אבס
 םירצמ ןיב החפשמ סוחי ועבק יכ (א : רורב הארנ הזמו ,0--ו)
 ,ןענכו .םירצמ תחפשמל כ"ג והוסחיש ,שוכמ יכ (ב ;ןענכ .ןיבו
 | ---םוצמצ רתיבו ,םיימ ש םיטבש ריתב ונל םיערונ םימע ואצי
 " = תריקחה ימי תישארב % הז ןכתי ךיאו . םי אי ב ר ע םימבש רותב
 ,םיעטהל תרחוימ הנוכ ןאכ שי יכ ,םיטילחמ ויה תיעדמה
 % ינב ירימ הוחקלו הושבכש ,םהל אל ץראב םינענכה םה םירז יכ
 " "תמאב םלואו ,(הדגאהו דומלתה ימכת תעד םג יהוז) םש
 | תומשחיוונכ .ועקתשנ רשאכ ,ןכ ירח ורבס ךכ יכ ,רשפא
 :  .המוקמב וז השרפ תעיבק תעשב לבא ,םביט המ וערי אלו הלא
 "  רשאכ םירבדה ורימעה אלא היטנו הנוכ םוש ןאכ החיה אל
 םגו ןאכ רומאה שוכ םג .םתתמ א לע םהל םירוסמ ויה
 תמדא לע ולא תומשב םיעדונה םימעה םתוא םניא םירצמ
 , ברעב םיימש םימע אלא ,(ונימיב יפרגויגה גשומה יפל) הקירפא
 ,םח עוגל םתוא ופחיו םש תחפשמ ינב ןמ םתוא ודירפה קרו
 '  םיטבשה | ןיבו םהיניב | לודג | יעזג לדבה  ושיגרה = יכ ינפמ
 ,הלאה

 , םעה אוה ,םיינה השרפב רכזנה םירצמש רשפא ןכבו
 אלא ונניא הפ רכזנה שוכ םג םלואו ,ןידמב וא רצמב בשיש
 רכז אצמש ,ןושארה היה ריזלג ,םיאיברעה םיטבשה ךחא
 אבוהש המ ונל ןבוי הובו . ןידמ .תברקב ברעב שוכ תנידמ
 המער ינבו אכתבסו אמערו התבסו הליוחו אבס שוכ ינבו, :םש
 "רותב רו ריב ב ונל םיעדונ הלאה םימעה בורש ,"ןררו /אבש
 ,(רחא רוקממ אוהש) ןלהל רמאנש המ לבא ,םיאיברע םיטבש
 רכאו ךראו ל בכ ותכלממ תישאר יהתו .,,דרמנ וא דלי .שוכו,
 תא ןביו רוש א אצי איהה ץראה ןמ ,רענש ץרא בב הנלכו
 שובל :הזב .ןווכמה יב ,שטילירו רידרש ורעש .רבכ ..,"הונינ
 ' ,תוירושא .תומישרב םימעפ המכ רכזנש הימטופוסיממב רשא
 ' = תוכומסו  ,רקיע .לכ .םינפומ  םורבהה .ןיא רחא ןפואב ירהש
 איה הירחאו הינפל רמאנש המל (רי--ח ,מ .תישארב) וז .השרפ
 == םינוש  םימע \ ינשל | יונכ אוה 4 םנמאש ,שוכ םושמ קר



 .(* ךענש ץראב רחאו ברעב ךחא
 -יבתכב | םינינע המכ רוע ןיכנ וז הרעשהב  קיזחנ םאו

 םירמ רבדתו,: (א ,ג"י רבדמב) רפוסמ הנה ,ונל םימותס ויהש ,שדקה
 השא יכ חקל רשא תישכה הש אה תודאה לע השמב ןרהאו
 .םינומדקה ארקמה ישרפמ הוב וכבתסנ .רבכו ,"חקל ,תישכ
 +היפויתא .איהש ,שוכ תונבמ השא חקל יכ ,רברה ןבוי ךוא =

 ןבומש .טעמבו |

 אהימת בשיל םינושארה םישרפמהו םימגרהמה וחרטש המ 'עודיו

 ,..'התיה תי י דמ אלא +התיה תישוכ יכו, :ורמא ירפסבו ,וז

 אוהה ערואמה רופסב ןווכמה יכ ,ומצעמ רבדה

 ,הל הכימסה ברעבש שוכמ וא ןירממ התיה השמ תשא הרופצש =

 וניבה אל ,ןאכ רומאה "שוב, ןינע םינושארה וניבה אלש .ךותמו
 ובד המ  ,וניבה אל םג .םירבדה ובברעו אוהה רופסה לכ
 רשא תישוכה השאל שי תוכייש וזיאו ,השמב ןרהאו  םירמ
 םג אלה %+'ה רבד השמב ךא קרה, :הנילתה ירבדל השמ חקל
 ןרהאו םירמ רבדתו : אוה ןכ םירבדה רועש תמאבו ."רבד ונב
 א"ע םהל אב הזו ,(להל אוביש המ  ותונגב ורבד) השמב
 רובדה ןינע תאשונ תישוכה השאה היהתש אל .תישוכה השאה
 ,םהיניבו הגיב  ורבעש  םירבדו ןיד ינפמ  ,ההבסב אלא ' ,יאננל =

 םג אצמנ הז ןבומב "תורוא לע, שומש) השמ תונגב רבדל ואב
 םותפה רבדה תא דוע :ררבל ףיסומ בותכהו .('ח  ,ח"י .תומשב
 ."חקל תישוכ השא יכ, --- "תישוכה השאה, ןינע  והמ .רמואו
 ,אוה רהיתמ יכ ,השמ לע ולילעהש המב ויה תונגה ירברו

 השמ שיאהו, :בותכה תודע האב ןכלו ,'ה רבד וב קר ולאכ
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 י" 'וכו דאמ ונע
 םימעפל שדקה יבתכב הרומאה שוכ תנירמש ,הזל היארו

 :0---'ג ,'ג) קו ק ב ח איבנה ירברב ונאצמש המ --אוה-ברעבש וז איה
 יתיאר ןוא תחת ...ןראפ רהמ ,שודקו אובי ]מי תמ  הולא,

 ונא לודג רתוי רוריבבו ."ןידמ ץרא תועירי ןוזגרי ן שוכ ולהא ==
 תא םרוהי %ע 'ה | רעיו, : ז"מ ,א"כ 'ב) םימיה ירבדב םיאצומ \

 ונאצמ רועו ."םישוכ די לע רשא םיב רעהו םיתשלפה חור
 והיניבה .אלש ,ירוטסיה יארוב איה ורקיעבש = ,רופס  ו"הדב
 םש רמאנ ,ברעבש שוכ ןינע תא ועדי אלש ינפמ ,םינושארה

 חיננ .אםא לע םחלהל "ישוכה חרז, אצי יכ
 חרז . ערואמה ףוג תא הארנו םש רשא םימזגומה םירפסמה תא
 תוינומדקב] סופיסוי םשרש המ יפל) השרמ דע אב  ישוכה

 ןיב .לובגה השרמ | ריעה וימיב התיח | ,['א 'מ ג"
 וםיעבשה הסונכ אוה ןוכנה) השרמל התפצ איגב, (הדיהיו םדא |
 םיפגנה םישוכה ופוניו ,המחלמה התיה (השרמל ה נו פצ איב

 ןאכ רומאה "ישוכה חרו, יכ ,םירבוס ויה םינושארה .אפא ינפל
 .םהה םימיג היהש ,םירצמ ךלמ (קרזוא וא) חרזוא איה
 םירצמ ךלמ היהש ןכתי אל יכ ,קרצב ,שמורב ןעט רבכ לבא
 הקלחמ בי'ח לודגה ורפטב ץטרג ןייע) "ישוכה חרז םשב ןמוסמ

 תינוכיתה ברעמ ואבש םיישוכל הוב ןווכמה יאדובו ,(18 'מע 'א .
 וכיו, :ןלהל םירומאה םירבדה תא :ןיבנ הזבו .לארשיב םחלהל

 (הזב ךרוצ ןיאו = ,םיברעה :חפנמ שנרגיל) .םירעה לכ תא =
 ,ןואמלא וחפנ * םיעבשב) הנקמ ילהא םגו  ...רדג תוביבס |

 ,(םייברעה םייפרגויגה .םימשורב רכזנה "ןזאמ, טבש ינב .רמולכ | =
 שוכל ןווכמה היה ולאו ,.."םילמגו בורל ןאצ 'ובשיו-
 רופסו +ןאכ םילמגו ןאצ ןינע המ -- םירצמל רבעמ הקירפאבש

 רשא ןידמ תודוא לע רחא םוקמב .רפופמה ךרה לע אוה הז <
 םהלו ...םהילהאו ללעי םהינקמו םה יכ :לארשיל ורצה
 ,(ה יו םיטפוש) "התהשל ץראב ואביו רפפמ ןיא םהיל מגלה

, , 

 שוכמש | ,םדיב התיה תרפמ יכ ,ורעש םינושארה םימכחה תצקו (* | =
 :. הוגונ תא ונבו רושאב ובשותנש םיטבשה ואצו (םתער יפל

 לע .ןעט  ,לבוקמו רוסמ רבד :לכמ זו ונניאש ,גיניק  הנהו
 ,םייברעה דצמ אסא םע המחלמה התיהש *,ןכתי אל יכ ,הז
 רע  וינפל םיפגנה םישוכה ירחא אסא ףדר יכ ,רמאנ ירהש
 חסונ והזש הארנו ,ררני :תפונה  םיעבשה םונרתבו ,רדנ
 םירצמה ואב :יכ ןכתיו ,הזע תברקב ריע התיה ררג .לבקתמ
 םסונבו | ,הדוהי לע ולע .םשמו .םיה ףוחל וטשפו םישוכה וא
 םלואו + רגל .םייברעה תסונמ ןינע ןיבנ ךיא לבא .ררגל ובש
 רדג םוקמה וכזנש רחא םיקמב דוע ונאצמ יכ ,ררב שנרגיל
 אובמל וכליו, :(טל ד) 'א םימיה .ירברב , ררג : וחסנ .םיעבשהו
 ,ןלהל .שרופמו = .יםנאצל  הערמ שקבל אינה חרומל דע רדג
 אוהה םוקמה לא  ןועמש ינבמ ואב הדוהו ךלמ והיקוח ימיב יכ
 :ירקה חסונב וא) םיניעמה תאו םהיהלא תא וכיו,
 *רדג, הז .םוקמ יכ ,קפס ןיאו ."המש ואצמנ רשא (םינועמה
 סויניזיג ןייע) .הדוהי רבדמב היה (םיעבשה חסונב ''ררג, וא)
 היהתש ךיא ,ןכ םאו ,(רדג ךרע ו'ט ארורהמ םילמה רפס
 ,(םיעבשה | םוגרתכ וא ,הרופמה תסונכ םא) הרשיה אחפונה
 ימ יב הרוהיב ומחלנש םישיכה יב ,רברב .קפס םוש ןיא ןפוא לכב
 , ויה םייברע אסא

 רופי לע הדימעהש ,השדח הרעשה םע דוע אב לימוה
 תינופצה ברעב התיה ותער יפל .ריזלג ץבוקב תיברע המישר
 תרכזנ .איהו (רש אא  :תיברעה המישרב) רוש א המשש הנידמ
 תישארב רפסב םייוגה תשרפ יפל .שדקה יבהכב םימעפ המכ
 המכ .יכ ' ,רבכ וניאר לבא .,םח ינבל ללכב םירושאה ופחיתנ
 ופחיתנ = ,("ורוכב, ןוד יצו ןענכ םג םהיניבט  םיימש  םימע
 ,רושא .דבלמ יכ ,איה לימוה תעד םלואו .םח ינבל וז השרפב
 יטבשל בורקו ברעב : רושא טבש דוע היה = ,הלודגה הכלממה
 המשו השא דוע םהרבא חקל יכ ונאצמ הנה . עוגה .תברק לארשי
 םיטבש יאדוב םה הנממ ול ודלונש םינכה םתואו ,הרוטק
 טבש) ןרד תא דילוה הזו ,ןשקי היח הרוטק ינבמ רחא .םייברע
 יברעה טבשה םוקמ .םרוש א תא דילוה ןררו ,(קפס ילב יברע
 שוכ תנירמ התוא ,ןבומכ) שוכל בורק חינוכותה ברעב היה ןרד
 תברקב הנופצ בשיתנ הז טבשמ קלחו | ,(ןידמ | די לע התיהש
 תער יפלו . ג'י ,היכ | לאקוחי ןז"י ,ט"מ הימרו ןייע םוד א
 תישארב) בותכה ירבד הזב ונבויו .םה החא םודאו רושא למוה
 רע הליוחמ (!םייברעה לאעמשי ינב) ונבשיו, = :(ג"י  ,ה"כ
 ושקתנש ארקמ) "...הרוש א הכאב םירצמ ינפ לע רשא רוש
 וז הרעשה י"ע ןיבנ דועו  .(ה"ואמו לארשימ םישרפמה לכ וב
 ומ ,ב 'ב לאומש) ונאצמ הנה .תילביבה הירוטסהב דאמ םיתס ןינע
 %,.ירוש אה לאו דעלנה לא (תשבדשיא תא)  והכילמיו,
 םוניזיג) רשָא טבש:ירשֶאה :חסנל ועיצה הזב ושקתנש םישרפמה
 .םילהתב םירברה שרפל הארנ ןכו  .(ג"י הרורהמ םילמה רפס
 :ילהא, :םייברע-םיימש םיטבש ךותב רושא םש רכזנש ,(טדז | ,ג"פ)
 באומ םילאעמשי םודא (תיברעב "להא, תלמ תועמשמכ ,ישנא)
 רוש א םג ,רוצ יבשוי םע תשלפ קלמעו ןומעו לבג ; םירגהו
 = ךכ ךותמ ראבל רשפא דועו ,"טו ל .ינ ב ל  עורז ויה םמע הולנ
 .'היהי םא .יכ, | :(ב"כ ,ר"ב רבדמב) םעלב .תכרבב םותס ארקמ
 . כ ,אוה ןוכנ םנמאש --- "* ךבשת רו ש א המ דע --ןיק רעבל
 הורב יתעד יפל --.ברעב רושא טבשה ותואל אוה הנוכה
 .רושא םשב ארקנ םייברעה םימבשה דחא יכ ,רברה

 : המישרב | רכזנה
 לש רחסמה .ימוחת ונמסנ תאוה .המישרב .יכ  ,הימטופוסימב
 "ובע | ,דצמ :ונמסנ תחאה המישרב ,.בורל .ץרפש םינועמה
 .תרחאה המישרבו .רוש או (היממופופמ קפס ילב וה) ארהנ
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 < לבא
 .- .רושא ותוא יכ * ,גיניקו  לימוה ,ריזלג תמלחהב קפס לימה שנרגיל

 < הלודגה .הכלממה | אלו ברעב אוה  תיברעה



 אוה ןאכ רומאה רושא םאו ,רוש או הזע ,רצמ  :ונמסנ
 ,הוב שי אתיבר וזיא + ונדמלל אב המ -- ברעב הנטק הנירמ
 +ברעב רשא רושא דע עינתו "םינועמ,ה לש רחסמה ץרפ וב
 ירחא םיכשמנהו ,תקדוצ תיארנו הרשי איה שנרגל לש וז ותלאש |

 תיתימאה  ןתנוכל ץוח תומישרה ירבד תא םיאיצומ ריולג .תער
 . ךרוצ -אלל--ןהב עייהסהל יד

 ירכ תותכמםאו תורעשהב םירקוח תצק וברה דוע

 םייתד םיגהנמל תודהיה יגהנמ םה םימוד המכ דע  ,"חיבוהל, <
 לש םפופ לבא ;:םורדב רשא םייברעה ברקב ואצמש םינומדק

 ילעב לש תורעשהה ףופכ היהי הלאה "םישודחה,ו תורעשהה
 רע , אמייק תונב ויה אלו ,ןשודחב ואילפהש תומדוקה תוטישה =
 -ירויצו תירבעה הפשה 3 הלאה תוריקחב עייתסנש המב =
 תורזל הכירצ תודהיה תנבהל תיתדה הריקחה ,םיגשומה <

 ,הלאה םירברבש ירקיעה ןיערגה תא ,אצמתש רע תלוספ המכ

0% > 

 : ,ןיטשפרש יבצ

 .הָּיִציִלְנְב ּוניחא ייחַמ
 ל

 ות הרר מ

 ינב םה .היצולגב םיינוניבהו - םויממעה רפפה ית:ב .תירוחיה תדה :ירומ
 ךוגתה ןמ תצקמב ונהג םתורליבש םישנא---רחאה סופטה !םיסופט חשלש :

 םהל רסחש םושנא---ינשה סופטה ןווארכ והוטלקש םדוק דוע והובועש אלא ,ורוהיה <
 המהו -ישילשה סופטה ןתודהיב העודי םיש םהל ןיאו ירמגל ידזהי  ךונח

 תודהיה תא םכות לא וגפפו םתורענכ .שריומה תיב ישבוח ויהש הלא- --םיטעו
 ,סינמאג םורוהי וראשנ .ךכ  ךותמ]

 תונורכז תצק אלא הנוא םתורהי לכ םלואו .רדחכ םתורליב ודמל םינושארה :
 'נלופ םוגרת ךותמ הנכה תצקו הביתכ תצק ,האירק תצק ,םושמשוטמ =

 הראשנ .הזמ ץוח | ."םהיתועידי, םוכס והז--- תולפתה לש  םילמה .שורופכ :

 םג ,הילג לכב תודהיל זובו האנש---יאבט אתינגרמ, רוע םרבעמ םהל
 ןונשב תונקנש תוירטנמלא תועידי :בור .פ"ע ןה תוטעומ תויללכה םהיתוע

 לד---ינחורה םמלוע ,רצ---םטבמ גוח ,לסח1--,הניחכל תושורד ןהש ינפמ

 םתויהבש אלא ,הנומא אלו םולאידיא אל וב ןיא ,לכמ קיר---םבלו ,טועפו
 תוקוניתל םווצמ םה :תצקמב עבטצהל םמצעל ,הבוח םיאור םה ירה תד ירומ

 ,תודהיל עגונב םה םינרתוש םשכו ,חכרב .תרימא לע םיריהזמו רקבב .ללפההל
 חיכוהל םילדתשמ םה םדיל אבה הרקמ לכב ,תוינלופל עגונב םינדפק םה ך

 םהש ,"הרז, .ןושלב םהיפ תא אמטל םהל  ריסאש , םה. םונלופש םידלול =

 סה .םויה דעש ,םצראב םהיתובאל םוקמ ןנתנ רשא לע םינלופל הרות םובייח
 אחסזנה לכ ףוס רע 'וכו יוכו  ץראה יגורא םינלופה  תוכזב םינוזנ .םהיתובאל =

 ."םייביסירגורפ,ה םינלופה לש תמסרופמ

 םיערוכ םה ירצונ הרומ לכ ינפל ,סמצעב םיגהונ םהש תולפשה ,תישאר

 םה םירצונה םירומה םע םתוגהנתהב .םהל םיפינחמו םוענכנ םהו , םיוחתש

 ,םהיגפל  םיספרתמ  ,םירצונה | םירומה ינפל  םיצר םה | ,ויפמ = הלמ ילג

 םינלופה םורומהש ןבומ אלוממ .םמצע תא םיליפשמו םהינזאב ת)קלח .םירב

 םמצעב םיגהינ תדה ירומש  תולפשהו  .קומע וובב וז  תוספרתה לע םינ

 לע תודחה > םהיניעמ- םימלענ םניא םתוא םוזבמ םירצונה םירומהש וג

 םירוגש הלאה םידומלה ויהיש ףקות לכב םהמ םושרורו  "ירמגל .םירתוימ

 אל וללה םירומה :תדה ירומ תלפשהל תומרוגה תובר תובס רוע שי וז הבס
 םמצע םהש םושמו ,םינוטסקא רותב ולכק םהיתודועת תאו רפס יתבב ודמל
 ריל םהידימלת תא םג איבהל  םילגופמ םה ןיא תעמשמב ןלגרתה אל
 םתוא םיחפקמ ,םהירומב םיבילעמ ,םיללוהתמ  ,םיבבותשמ םידימלתה ,תעמשמ

 עישוהלמ הרצק םדיו םהילע לבאת םשפנ ,םירומה ,םהו ,תוטש לש תולאשב
 טצמטצנ וללה תדה ירומ לש םהידומל לכ .!תישילש הכס רוע שיו ,םמצעל
 וכה ואלב םג םיעוריה ,האילבוכה ןמ םיקרפ הלא:ואו שביה םויחטקה דומלב

 ללכ-אלפנ אלו ,ירבעה רפסה תיכב וא ררחב רבכ ודמלש המ פ"ע םידימלתל
 םה הארוהה תועשב :םתרובעמ טמתשהל םילדתשמ ולאה תדה ירומ יכ ,רבדה
 םירומה םאו ,םויטרפ םיבתכמ תבירעבו תולטב תוחישב םיקסוע ,םונוחע םיארוק
 תרה ידומלמ םיטמתשמ םירימלתה בור .המכו המכ תחא לע םידימלתה ,ךכ
 " ,םוקיר םיררח---םהינפל םיאצומו תורוהל םיאכ םורומה רשא שיו

 ב פלה יחב ורפונש העשמ ולאה םירומה לש םבצמ ערוה רתוי רועו
 ןיב ןוגה פחי . יח ירבע רובד ,רדוסמ ירבע דומל םהב שוש ,םושדחה םירבעה
 םינוראה ושח םוגושארה םיררוסמה םירבעה רפס יתב ודפונשכ ,רימלתהו הרומה
 ןידוהיה רלוה יניעב םכרע תא ליפשהל דחא םרוג דוע רצונ יכ ,דימ תדה .ירומ
 לע ולפנתה םה .םהב םחלהל ואצוו וללה פ'היתב לע ףכית וערתשה ךכופלו
 תויטוירטפ תושרה םהינפל ושרד ,םירבעה רפסה יתב תא םירקבמה םודימלתה
 .תא ליפשהל ןלדתשה ,תירבעה הפשב ךרוצ םוש ןיא יכ םהל וחיכוה ,תרוינלופ

  םורבעה רפסה יתכ תא םורקבמה םירומלתה לע ומייא ,םיובעה םירומה ךרע
 םג שמתשהל ושויבתנ אלש תדחה ירוממ שיו .םיער םינויצ םהל ובוצי יכ
 לע ורשקש תאז םתמחלמ .םישדחה .םירבעה רפסה יתכ לע ונישליו אירוטלדב

 ת ןריעב תשגרומ איה רוחיבו ,הקפפ אל ןיידע םשפנ יאונש םירבעה רפסה יתב
 : ,תונטקה

 פוש םהל ויה אל םלועמש ,סישנא םה ינשח סופטה ןמ תדה ירומ
 תוינלופמ  ץוח םולכ םמלועב פהל  ןיאו  ,םידוהיהו תודהיה לא חור תברק
 םילכוא  ,תימואלהו .תיתרה תודהיה ישדק .לכ םיסמור 4 וללה | . םונלופו
 םושרוה םה ןיא םהידימלתמו  ,איפתרפב .תבשה תא םיללחמ  ,ייבמופב תופרט
 ונפמ םא םהל ורחב תדה תארוה תא ,דומלו העירי םוש

 "םיבושחה, םינינעה םתוא תארוהלש םושמ וא ,'םיבושח, רתוי םינינע .תורוהל
 אלש וא הנומאב םישוע םה םתכאלמ תא  .ןוצרב םידוהי םירומ םינממ ןוא
 .םודליח .:השובכ האנש לש סחי אוה םהיכינח ןיבו םניבש פחוה לכא ,הנומאב
 " תא השועה ,הכאלמ לעב רמוע םהינפלש ,יביטקניטסניא ןפואב םושוגרמ םיכרה
 וא הזכש הרומלו ,רש ואפכ ולאכו וחרכ לע ,וינועב םג = הפואמה" ,וחכאלמ
 ,הבחב סחיתיש דליל ול רשוא

 = םירשבומ סניאש

 : םהירוענב םדועב רשא םיטעמה ולא םה ושילשה סופטה ןמ  תדה ירומ

 םתומצעמ!קלחל החשענש דע הזכ ןפואב תירבעה תוברתה תא םכות לא וטלק
 ושכר רשא תיללכה הלכשההב תירוהיה םתלכשה הגזמתנ ןמז רחאלַו ,םתוהמו
 םמע ךרעו םמצע ךרע תא םיריכמה ,םימלש םישנאו םינוגה םידוהי ויהיו .םהל
 ר"דה ףיטמה ןוגכ ,תומש השלש םונשב ארקל יד .םתבוח תא אלמל םיעדווז
 ורב ,םזומ ר"דה ,דב 'פורפה גולואותה ,ןבלב  רוסופורפה ןוירוטסיהה | ,ןוהט
 - תיצילגה ךונהה תצעומ םנמא ,הזה סופטה תוהמ לע ,ומצעמ ארוקה דומעיש

 פשכג אמש ,ידוהי הרומ לכ לש וותועדב תעגמ הרוש המכ דע תקרוב
 הקוחרמ איה הז | רומח ןועב .םידושחה תאו  ,תילארשי תוימואלב ו"ח

 הלוהג המכ םושיגרמה ,וללה םירומה .ידמ רתוי םה םימסרופמש ינפמ ,םהב
 םהידימלתמ םישרוד ,הנומאב םהכאלמ תא :םישוע ,םהילע תלטומה : תוירחאה איה
 ,תולארשיה הירוטסיהה תא ודמליש ,ןגוהכ םירועשה ת:כה םגו הרומג תעמשמ
 :ןיב אקורו .תירבעה הפשה תא--םג העובקה תינכתה פ'ע רשפאש המכ רעו
 ,םושיגרמ .םידימלתה ,םיבוט  םיסחי םיררוש םהירימלת ןיבו הלאה \ םירומה
 9 םשוח .םתבוטב םיצורהו םחל םיגאודה ,ליעוהל םירומ םידמוע םהינפלש

 ו ,ולא םהירומ לא םתוא םורשקמה ,םיקזח םיעכמ םירשק שי יכ ןסהל שחול
 םירומה יריב הלע םרט דוע םנמא .יוארה דובכב טהולא םיפחותמ

 תדה ירומל עגונב םירוהה בלב עבקנש לוזלזהו . זובה פחי תא לטבל הלאה
 םישרש הכה :,םימדוקה ת-ה ירומ פהב וגייטצהש ,שדוקה לולח .,םהידומללו
 תונגואתמ] םירוטקרידה ינפל "תונידע תורבג, תואב םימעפלש דע ,ךכ לכ םיקומע
 םודומל, לש = לוע םיכרה םודימלתה לע םיפימעמה :,'םונושמה , תרה :ירומ לע

0 
 9 ו

 .יתכמ
 .עוגל הת ע תקע ל הזיעמ הנוא הצעומה םגש 0 םורומ שי לבא .רפסה

 המועטים 



/ 

 ,םיריעמ םיבר םינמס ,רתויב םה םיבר אל ולאכ םישיבמ םירקמ םלוא) ,םהיפ
 ירומ ידיב תמאב הלעו רשפא זאו ,לדגי ושולשה םופטה ןמ םירומה רפסמ יב

 ,תימואלהו תיתדה םתרכה תא םהיכינח בל ברקב קזחל םיובעה תדה

 .הָיקְרטמ םיִָתְכַמ
 תינק -- .תילגנאהו .תיתפרצה תונותעה :ילל כה בצמ ה)
 אבצה ןוחצנ -- .םיפסכה רטסינימ תעדוה -- .המחלמ תוינא
 המ ל א רש יב -- .םהויה תוחראו םיווודה -- . ןרוחב

 םבחל דובכ -- ,  םריאבה גח . "םינויצה | לבוא, = וקסירפ
 (-- . ךלפה תצעומו רימויאב הרוח דומלתה -- . ישב

 היקרוט לע תיתפרצהו תולגנאה תוגותעה הריטממש םילוולוד רממ ס
 ? תאוה הלודגה הדרחה לכ המ לשבו .קסופ וניא

 המחלמ-תוינא יתש תונקל המצעל התשרה היקרומ תלשממ יכ ינפמ
 -רטסונימ עידוהש העדוהה םג הליעוה אל ,הילגנאמ וא תפרצמ 'אלו הינמרנמ
 איהש םושמ ,ו] הינקל תמרוגה התיה ,היקרוט אלו ,תפרצ .יכ ,יקווטה םיפסכה
 הנורחאה החיה החרפכומ אליממו ,היקרוטל המהלמ"תוינא רוכמל הנאימ
 לכב היקרוט לע תפחומ המחלמ תנכפש םושמ ,"החרכומ, . הינמרגמ ןתונקל
 ..איה,םג םוי םוי תניידזמה ןוי דצמ העש

 תולשממ תורמרמתמ רדבלב המחלמה תוינא השעמ ללגב | אל םלואו

 לכב הצופנש העומשה ללגב םג אלא = ,היקרומ דגנ "תשלושמה ה מ כ סם ה,ה
 םע תוארהל ידכ רוחיב אלא ,האופר םשל אל דאבנירמל עסנ לודגה ריזוה יכ ,ףקוח

 תירכ ,הל ורי תא ןתי ןוילעה רעשה םגש ,העצהה רמג תא ידיל איבהלו לאטנרחא

 ךרוצ לכ האור היקרוט ןיא יכ ינפמ ,שממ הז דשחב םג ןיא תמאבו . "תשלושמה

 ,הלשממ וזיא םע  תירבב : אובל רבדב
 ומוכס : לכ ינפמ עתרו אלו םהלש תא םישוע םיריעצה | םיקרוטהו

 הז עוגשב הלכק הינמרגו ,  םיברו םיכלוה ינמותועה  יצה קוזח םשל תובדנה
 , היקרוטל הרכמש המחלמ תוינא יתש דעב .ינשה םולשתה תא "יצה:דעו,מ

 קשמדל תלשנש אבצהש , הז לט םג םיריעצה  םיקרוטה םה םיחמשו

 ירחא ףכית ..ןוחצנ ירחא ןוחצג לחונ ןרוחב םידרומה  םיזורדה תא עינכהל

 םידרומו ,םיבר םירפכ עינכה םשל חלשגש ןושארה דודגה דרמה םוקמל אוב

 'השק ושנענו ושפהנ םהצקו ירכגל וענכגו ובש םהצק ,חור לכל וצופנ " םיבר

 תואבצה םוזכרתמ התע ,רמשמב םשוה תולשומה תַוחפשמה ישארמ .ךחא
 שו רוע כ ,השק תמחלמ ,האריה יפל ,היהה הבש  י"יאיריאוס,ב

 הלשממה םלואו ,הלודג הרוכגב םשפנ לע דומעל םוננוכתמה :םיזורד הבוה
 דוע היהת אל וירחאו ,טעומ ןמז רועב. אובי ןרוח תלאש ןורתפ יכ * ,החוטב
 + ןרוחב ררמ תעונת

 ןארוקל תתל היהי רתומל אל יכ בושחא ,  םיוורדהב ירבד  ידמו
 ' הזה רזומה םעה ייח תוחרא תורא לע תודחא תועידי "םלועה

 םירצונ ,םיזורד :פה ויישותו הירוס םורדב לבוג ןרוח ךלפפש יררהה קלחה
 יבשוה רפסמ  ,םיעבורמ לימ 1800 הזה לכחה לש וחטש .  םוברע:םואודובו =

 ,שיא 38000 םיזורד םהמו ,(עבורמ לימ לכ לע סיבשות 28) שיא 50.000- -לבחה
 , שיא 49000 םרפסמ הלעו ,ברעמב רשא הלפשה יבשות תא םהילע ףיסונ םאו

 םחוברתה תא . שיא 97000 קר .ןרוחכ םיבשותה רפסמ היה 1880 תנשב

 םיזורד .תסינכל םגו ןרוחבש בוטה מילקאה תעפשהל םג סתיל רשפא המוצעה
 .ןרוחב עקתשהל םיאבה םירחא םיכלפמ

 חבתשנ עוריב) דאמ םיירופ םיקמעהו תועקבה .איה הרוחש .ןרוח תמדא
 ירייש קר שי  תומוקמ תומוקמ * , ןרוחב ןיא תולולס םיכרד .ויתואובתב ןרוח
 הלשמש תירצונ"תיברע החפשמ) "םיטינאסגה ,ו םיאמורה ימימ םיקותע םישיבב
 תואבצ ושגפי םילושכמו םותחתח המכ | ,ןיבהל אופיא לקנ  .(רמחומ ינפל
 . הלאה םינכוסמה םיכרדב היקרוט

 סחיה ,הָוה לודגה לבחה לכב תולשומ תורידא תויזורד תוחפשמ עבהא
 תובירמו תומטק ןהיניב ויה אל םלועמו ודאמ אוה אלפנ וללה תוחפשמה ןיב
 ,רימת ןהיניב תוררוש הוחאו תוחחא .  תוער"קולח וא ךוסכס הזיא ילגרל
 ,ץוחבמ םיברה םיביואה ינפב התוער לע השא ןגהל ןה תוחרבומש ינפמ

 םועדוי םהמ האמל םיעברא .םה תוברת ישנא םינרוחה םיזורדה
 רפסההיתב ירומו ,ןרוחב םג התשר תא השרפ תיטורבה ןויסימה ,בותכו אורק
 פתקושת הלודג המכ דע ,דועהל םילוכי תודחא םינש הז םש הדפיש םיברה

 *לאקוע, ויליבשמו וימכחל ארוק ןומהה .תוברתהו הלכשהה לא םיזורדה לש
 .וטבש ינב לע הריבכ העפשה ול שי םיליבשמה שארו ,"םינתעד, רמולב

 םילהקנ םה .תורוסמ קר םהל שי ,בתכבש זרות םהל ןוא םיזורדה
 ךותב וא רה הזיא שאר לע םינטקו םירצ םיתב ךותב בורה י"פע תופסאל
 תולפת אל םהל ןיא ,תויתד תובורעת לכ ילב םה םינולוח םהיחוכיו .תובע רעי
 -תראשה,ב ,םישודק תודכומל תובדנ אלו םיחבז אלו תונברק אל ,תודובע אלו
 :"םילוגלגה, תרותב םינימאמ םה אלא ,ונימאי אל ושפנה

 תמקנ תא םג המו ודוככ תמקנ תא .רטונו םקונ ועבטמ אוה יוורדה
 םורצונה םילדתשמ ךכיפל ,םינשב תורשע ירחא םג יזורדה םוקני ךופשה ומד
 , הער םהל הנואת אלש ידכ ,םולשב םתא תויחל םיזורדה ברקב םירדה

 םוקסוע םיזוררה לכ יכ ,ןרוחב | רכז לכ ןיא הישעתהו רחסמהל
 וינודא תא דבוע אוה , לכ ןיא יזורדה רכאהל + ןאצה לודגבו המדאה תדובעב
 רכאה . תולשומה תוחפשמה תעבראל תכויש הלוב המדאה .וקח םחל דעב קר
 םידכעה"םירכאה םיהאשנ :ז'כבו * , ויטרפ לכל, עצרג .דבעכ ונורא  יניעב בשחנ
 םה םינכומו םלרוג תא שממ שפנ-תוריסמכו .הימודב םילבוס , םהינודאל םינמאנ
 לעו םהיגודא לע ןגהל ידכ , םהל רקיה לכ תאו םהייח תא בירקהל ענר לבב
 + תימואלה םתוריח

 םונקול דובכ שגר םבאב  םדועב םהינב בלב תעטל םילדתשמ םיזוררה
 תא ואריי לבל םבל תא םיצמאמו ברקל םהידי תא םידמלמ ,םימכחלו
 + תומה

 הנכס לכ ןוא , ינורדה תא םינייצמה ברקה-תבהאו בלה-ץמא תורמל םפא
 וילעו :ןרוחל חלשנש ררוסמהו ברה אבצה .הלשממהל התע מ תפקשנ

 . הלשממה תצנת יכ הנמאנ רתויה הבורעה אוה , ןורשכדלעב דקפמ

 "'הבומה ,, וברדב תכלל ףיפומ ,"ופמייטה ךרוע, = ,:עודיה  וקפירפ רמ
 + הלודג "תוצירח,,ב תונויצבו םינויצב םהלהלו

 םשב אמשוקב "םובכמה | תודוגא,, לכ תא  וקפירפ הנכ רבעש עובשב
 וללה תודוגאה וחרכוה הז י"'עו , "תדלומה ץרא  דגנ םידבועה םידרומ תורזגא,,
 השדחה הנשל ''ופמיוט,ה לש  ןושארה  ונוילגבו . הלשממה  ןידל ותוא  עובתל
 יללה,בו  ,.ולש = עודיה  לודגה  "ללה,ןה תא םינויצה לע וקסירפ רמוג בוש
 חלאכו "םינלזג , םיאמר ,  םיטסיכרנא,  תופיה םילמה .תא ודמל .ואצמת  וקסירפ לש
 םיסרוקפאה - רודמ , ןשיה רודה ןמ ''ליכשמ,, אוה וקסירפ רמש י"פעא \ . הלאבו
 אוה ןימאמו , תוחורבו .תופלקב , הארנכ , אוה ןימאמ . םוקמ .לכמ . , תופרוקפאהו
 תוגויצה . םישחלו םילמ י"ע שרגל רשפא  תוחורהו תופלקה תאש ,הזב םג
 ,.. שחולו ,שחולו דמוע אוה .הילע :םגו , איה םג הפלקל וקסירפ רמ ינועב התמדנ

. : 

 ךרענ .דוהו יפוי בורב .רדהו ראפ ברב אטשוקב גחוה םרייאבה גח
 תיולב ןטלושה ותובלמ דוה.= עיפוה .םירהצה ינפל ה + "ריה .תקישנ,, סקט
 רחא .םקטה לחה ותדוקפ י"פעו ,"ישגב המלוד,,ב ישארה : וריבזמו ושולש
 והמע םיפסאגה לכו תוכלמה םולשל הלפת הרימעב ללפתה | םימילשומה
 שלש ןטלשה תא ךרביו לודגה ריזוה שגנ כ''חא . המימשה םהיפכ תא ושרפיו
 ושעיו  םירשהו  םירטסינימה לכ ושגנ וירחא = , ןליעמ ףנב תא קשיו םימעפ
 + םלסיא-לוא-ךישהו אבצה ירש ,  םעה-ישרומ = , םירוטניפה ואב רחאו , והומב

 : להגמה ,  יחרומ ידנפא טרבור תיולב םוחג םייח 'ר ישב םכחה םג
 * תותדה ישאר לכ תא .דחיו , ותובלמ דוה תא רקב , הלפוגירדנא ךלפ לש ינידמה
 < םהיתוכרב תא . דאשר רמחמל ושיגה

 "תא רקבל .היקרוט  ינכר שאר ףיסוה ,הילדג םוצ םוי ,ישמחה | םויב
 + "וכו 'םלסיא-לוא-ךיש,,ה תא , םירחבנהיתיב אושנ תא , החפהיקח .לודגה ריזוה

 תכרבב .היקרוט ינבר שאר תא ךרבל ושילש תא חלש ינויה  קירטבה
 םוחנ םויח 'ר ברה תא וכרב ירגלובה ךרזגיאהו ינמראה קירמכה םג ,הבוט הנש
 ,ישאב םכחהל המרגלטב עידוה םינפה ינינעל רטסינימה .הנשה שאר  םויב
 2 + הגשה שאר םויב ורקבל אוה םג אובו יב

 ה

 ,םימותיו םיינע = ידלו תואמ  םוכנחתמ ובש = , רימזיאב לודגה  ת"תה
 םיוומה רבש תא םלשל הלהנהה הלובי לודג ישוקב ,דאמ ער בצמב אצמנ
 < ןקחל ןפוא םושב רשפא-יא הזכ בצמב יב , ןיבהל לקנ , ביצקתה תא םילשהלו
 . םיבומ םירומ ול דימעהל ןכש לכמו , םיצוחנה םינוקתה תא ת"תב

 - ךלפה תצעומ לא הדעה התנפ ,הזה ערה בצמה ןִמ תאצל ידכבו
 טעה תלבשה 'טל  תולרוגה  תוסנכהמ הֶרְות .דומלתהל ןתת איה יכ ,  העצהב
 = :הנש רשע ךשמב הנש לכב תויקרות הריל תואמ עברא

 + ו העצהל התואנ ךלפה .תצעומ

 יש
 ,חילאמלא םהרבא



 תא לקנו הזה רעותו ,ברה רומעי ושארגש
 ,זורכ ושכע לש ריעה דעו םג איצוה הז

 ,יתד דעוב רוחבל עיצמ אוה
 וורכ םסרפתנש ירחא .ריעה ינונע

 ונניא יתדה דעו יכ ,קוק ברה םשב רמואו ריעה דעו רזוח הזה זורכב ,תוריחבה
 תנשה :ג םינונעתמ םניא ופי יכשוי ,םידחוימ םינינעל רחוימ דעו אלא ,ריעה .דעָו <
 םלואו ,ךחא גוחמ םלוכו םיטעמ םישנא קר ואב הנושארה הפפאלו ,תורוחבב |
 ,טילחמו ישאר רעול ,הונמותוע יניתנ ,םישנא העבשב רוחבל טלחוה ףוס פופ |

 םכחה תאמ עצוה הז ררס .ץעומ דעול ל"וח יניתנ םישנא הרשע ורחבי רוע
 ,אטשוקמ ישב =

 אוה .לארשו ץרא תא בורקב בוזעל טילחה ןהכיןייטשנרב ר"דה -- 4
 .בונושיקל בושו =

 ולכקש אגלבוקה רבד תא ונערוה םימדוקה "םלועה, ירמונמ דחאב --
 רסוה םוחנ םייח 'ר ישב םכהה לש ותולדתשהב .םאקאמאקה לע ופי ידוהו

 רקב אטשוקמ ותאצ ינפלו יקרוט אוה שדחה םאקמיאקה ,ותרשממ םאקמיאקה
 ותרמשטמ רפוה םקאמיאק" .םוחנ םייח 'ר תא םינפה ינינעל רטסונימה תוצמב
 יסמ תא םלשלמ םיטמ- םהש | םירוהיה תא יבמופב םישאהש ינפמ

 .הלשממה

 םימלשומה םע דחי וחלשנו םירוהי 12 אבצל וחקלנ םולשורו לילגב --
 ידאמ ןטק אבצל וחקלנש םורוהיה תכוטל ףסאנש ףסכה םוכס .הנאדעל םירצונהו =

 ב

 ,םיזנכשא םישלשו םיררפפ 60 םילשוריב םידוהיה תדעמו 37 םירצונה תדעמ =

 ,םורצונ םיריעצ 250 ואב אלו וטמתשנ םילשוריל םיכומסה םירפכבו םחל תובב" .
 לודג קלח לש תוטמתשהה רבדב תודעה ישאר לא הנפ םילשורימ החפה

 ,אבצב רובעלמ םירועצה ןמ

 רפס תיב לא | תאזה הנשב םיסנכנ לארשי ץראמ םיריעצ השלש --
 אוה ישילשהו ,ס'היבב  ולכקתנ רככו ןורכז ינב םה םינש ,אטשוקב אבצה לש
 ,היסנמגב תושימחה הקלחמה תא תאזה הנשב רמגש הוקת חתפ ןג

 -אניטפעלאפדעשטווד,). לאהשו ץראב יגמרגה קנבה יב ,םירמוא --
 ,םכשב םופונפ רפימו קנרפ ןוילימ 25 דע  ידופיה ןשוכר תא לידגה ("קנאב

 ,עבש ראבבו ןורבחב ,ןודיצב ,הירבטב ,תפצב ,וכעב  ,הזעב <

 םירצמב אצמנש טג "רואה,ב םסרפ ץברא ףסוי יאופיה םכחה --
 םימיב יכ ,חכומ הזה טגה ןמ ,הנש םושלשו שלשו תואמ הנומש ינפל בתכנשו
 אוחד הבושב אינת םויכ, :הלאה תורושה תונינעמ ,ופיב ידוהי בושי הוה םחה

 צ8-
 .הָיְּוהְב

 המתחנ ףופ:ףוס . הלכשהל:ןוירססנימב ארבגי:יפללח :םויה-תלאש |
 ותוכוב םודדצמה וקכאתנ םיבר םומי , "ותלחמ, תאפמ ץרווש לע סומידה חוו

 סנאנ ץרוושו םיקוצמה תא םילארא וחצנ ףוסבל םלוא *  ןודגנתמו ץרווש לש"
 . רחאל .ומוקמ רופמל

 ררכוה סרט ופוצרפש םדא:ןב ,הכקסוממ הפאק רוספורפה ,הז רחא >
 דצ, גב אוצמל םיצורו וב םילפטמ  םיבר  ,ינמול עודו אוה ופלכבשו
 יכ ,אוה שארמ עודוש המ ךא .לכְוו אל -- לבב ץירווש ירחא תכלל ,"אלוקל
 שדחה רטסינימהש רבדל ןמיס , תרחא ךרדב ךלו אל םידוהיה תלכשה תלאשפ <

 ונתנ יארובו , תוהזכג תורשמ אשנ םרטו , ךרעה יפל ,אוה םימול רועצ ונע

 , דבלב וז אלו .םונושאר ורדגש םירדג .ץורפי אל יכ ,וב םיערווש םושמ 2 |\ע <
 היה אוה , דיתעב םורוהיל .ותופחיתה לע רומל רשפא הסאק לש ורבעמ אלא <
 לותה בהוא אוה ועבטמ ,ימשיטנאל הכקסומב םיטנרוטסה תוביבסב 210%
 . םודוחיה םיטנרוטסב עגפל םוברמ וה ולותהו

 ןיאשכ | ,תלאה .םימיב הקיטילופה יונשל הברה  תופצל  ןוא ללכבו \

 ,:י ךבב רע

 "אבצה תרובעל ואב אלו וטמתשנ ,קנרפ 100 קר םהמ רחא לכל ונתנ הנה ךע

 מ--טל ןוילג-
2 

 הלעתה ?כשומה םוחת לוטב רבדב קוחה:תעצה לש הלרוג היהי המ

 רחא בישהל רמוא וז הלאש לע ?רתפת  ךיאו וז היססב המודב קרפה לע
 תא שיאה עדוי הארנכש יפל ,  םינינעמ וירבחו ,וטלבה לבחח לש םיפטופידה
 .אוהש ומכ םירבדה בצמ

 המורה תאמ לכקתהל העצהה לבות םא ,טטופידה רמוא קפקפמ ינא,
 ןינעב תודחא ןיא םיארוטקואה ןיב ,ךכל םיבסי אל המורה לש בורה . תושילשה

 תוארל רשפא ךא , העצההל היצקרפה תוסחיתה הררבוה םרטש יפ:לע:ףאו . הז
 וכמתו םג םאו ., הדגנ ותעד עיבי היצקרפה לש לודג קלח יכ ,שאומ
 .וז הלאשב בור היציוופואהלו םהל היהי אל , העצהב םוילאמשה םוארביטקואה
 תא ליפהל ירכב ןהיתוחכ לכ תא תופייגמ תוינמיה תורובחה יכ ,תערל שיו
 הל היהיו יביטרטסנימדא ןפוא קר הלאשה תאלעהל שי הזכ ןפואכו . העצהה
 רבודיש ךבל ללכ העצהה הכזת אל תמאד אבולא םלואו ,ינויצטיגא ךרע קר

 תושדקומ הנייהת  ןהיתשו ,תויפיפ .יתש קר וראשנ המודהלש םושמ ,הב
 . "תויסימוקב ורקבתנו ונכוה רבכש םיקוח תלכקל

----- 

 םירפסמ םיאצומ ונא אשראווב אצויש "להארטש רעד, ןועוגשהב
 1857 תנשב ןילופ ירע ח"מב םידוהיה יפלכוא תומכ דע םינינעמ םיליבקמ

 !ילופ ידוהי לש םבצמ לע ריהב רוא םוכפוש ולאה םורפסמה .1010 תנשבו
 ,םהל הכתמה םדיתע לע םג העורי הדמבו ,הוהב

 םירעהב םיב שותה לכ ופפמ לא םחיב םידוהיה רפסמ טעמתנ
 :הלאה

 110 11 ן

 0 םללכב| ₪ ₪ | 0 םללבב| ₪ 1
 / םידוהי 5 8 / םירוהי 3 8

 צד צד

 5193] = /8109] = 65,4| 2970[ 1 בומאפא
 8588] 11749| 6007[ 9419 7% .בורטסא

 8051| 13507| 79/7] 2740[ נב ץיבורטסא
 9197| 16542] :71,4] 2573] 1 אלאיב
 8171| 6084] | 58,8][ 1580[ 0 יקראוו

 9819] 4689[ 74,3] 2941] 90 רורגשיוו

 7814| 17555| = 68,1| 2408] 2 םלעח
 38870] 65870] | 55,9| 8747] 9 ןילבול
 7799] 19489] 6707[ 2114[ 3 בוקול
 3659| 5086] | 89,2| 285141 2 לופמאיראמ
 18759] 25051] = 69,2| 6587[ 4 קלאבוס
 9998] 10869] | 66,8] 2883 8 בושטנופ

 15436| 41709] = 41,8| 41660| 4 בוקורטפ
 12017| 30081| 49/8] 509501 0 קצולפ
 7669] 11680] ]66,4  2680[ 9 קסגולפ
 17998] 48064| | 36,0] 43551 06 | שילאק
 8287| 9667[ 86,0] 3607] 4 ןישולאק
 8011| 5988] 68,8] 1020[ 2 ץיניזוק
 [ 9245] 14686| = 6507 = 3850| 8 אנמוק
 | ו ו 6604 40986 1 ץילדש
 2980[ 3042] 86,8- 2016|) 85 יקאש

 לע םידו :היה-יתלב לש םיובר הלעו ךלה ריע תחאו םירשעב ןכ הנה

 גית"ב רצמ לודג יעבט יובר קר ןאב ןיאש וילאמ ןכומו .םידוהיה לש םיובר

 ,תקסופ הניאש האיציה-- םידוחיה דצמ "תיעבט, תוטעמתה םג םא כ ,םידוהיה
 יסחי ןפואב קר אל טעמתנ ןהידוהי רפסמש תוריעו םירע שי םלואו

 :ןה ולאו .ללכב אלא
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 םללבב

 םידוהי
 שא
 ב

6 
₪ 

 0 ו /

 79,86| 4980[ 5365[ 840[ 4440[ 6 יקשיבוקליוו
 5808[ 1850[ 8844[ 721[ 28068 4 יניימ

 ו 17 58/4[ = 6060[ 1125% 1 אוראוולאק

 4 יצ



 הצפח תא העיבמ הדיעוה (4  .בושיה ד''ע תואצהה תאירק םשל הילודופ
 -- :םירבע םילעופ י"ע קר דבועת פ''גנה תמראש , ץרטנה

 בוניל'צ .לאיחי  רירה י"ע .ק"הק רצוא לא ופנכנש םימוכסה

 :1910 תנש רבמטפס שרוהל 9? םוי דע 18 םוימ

 בור 8 םימלש .םימולשח .בהזה רפס
 98,-- ןירועשל 5 ל

 05 לצריה רעו

 כ ןיקסנילומס רעי
 "09 תויללכ תובדנ
 2.00 תורבוש יסקנפ

 08 ימצע סמ

 18 הלחנ תיבדנ
 5 תואספוק
 21 ס"ע .םיות

 0 ס"ע המרגלט תונוילג

 'בור 8018,98 כ"הס

> 
 . לָאְרְשיהץֶראּב

 :תיקרומה הלשממה םעטמ> ףופ ףופ - הרשאתנ "םיעטנ -תרוגא. --
 ,תועיטנב תקפועש תימינונא הרוגא רותב רחוימ ןמריפ פ"ע הרשאתנ הרוגאה
 .היקרוט תנידמ לכב .הישעתבו רחסמב

 ! הדוגאה לש תזנקתה  רפסמ | םיבושח רתויה םיפועסה םה הלאו
 תועיטנ ,רחפמ ינונעב הוקרוט תנידמ לכבו אטשוקב קוסעל : הר ט מ זו ,א

 לש תונלכקב קופעל ןהלשממה םכסה פ"ע. םורשנו  םיכרד  תוגבל .ןהישעתו
 תוזוחא רבעל ןתוצב שביל ןתועקרק תוקשהל ;חועיטנ יראשו םירעי .תעיטג
 ינומ לכ  אוצוהלו  םינכתל  ןתשוהח .יתב  להנלו רסול ןרבשב ןהולע חקפלו
 . "תישעתו תועיטנל ,רחפמל םיביישה םיגינעה לכב .קוסעל .ןתורוחס

 !הרוגאה םש ב
 ,יאטשוקב

 תינמותוע = הרבח ,הישעתו רחסמ : ,םיעטנ  תרוגא,

 תומוקטב םג םיפינס חותפל הרוב תושרהו  ,אטשוקב הרבחה זכרמ .ג

 .ץראל ץוחב סגו ,היקרוטב םורחא
 אל םאו םותניב לטבת אל םא ,הנש םישמחל הרשאתנ הרכחה ,ה |

 ,אבהלו זאמ םג המויק תא ךישמהל ידכ ץוחנה לכ השעו

 ,תוינמ םיפלאל תוקלחנה  תויקרוט  תוריל 50.000---הרבחה ןרק .ה
 ןרקה תא לידגהל תיאשר תיללכה הפסאה : ,הינמה .אריל  םירשעו שמח
 תורוכעלו רחסמל רטסינימה תאמ רושא ךירצ תוינמה חפונ  ,האמל םישמחב
 ,תוירובצה

 ופינכיו .הדוגאה לש ןרקה םוכס לכ לע ומתחו תוינמ ינוקש ירחא .ז
 .טלחתהב תמייקל הרוגאה בשחת האמל הרשע

 רשע רחא דע השמחמ ןב שיש דעו ידי לע תלהנתמ הרבחה ,אי

 ..תיללכ הפפאב םירחכנה םירבח

 תוינממ תוינמ םירשע ול ןיהיש ךירצ הלהנהה דעו לש רבח לכ וש

 + הדוגאה
 םשל ועסנש הלא וא :, ץראל ץוחב .תועיבקב םיבשווש רעוה ירבח חו 7

 ,חופסאהב םתעד תא עוכהל םהירבחמ רחא תא םמוקמב- ריקפהל :םילוכי ,ןמזל

 + תועד יתשמ רתו' דעוה ירבחמ רבח םושל ןיא םלוי.ו
 םוקמב ,יאמ שרוחב ,הנשב .תחא .תפסאתמ הליגרה .תיללכה הפסאה ,גכ

 תאמ חולש רחוימ רסימוק אב תוללכה הפפאה לא .הלהנהה דעו רחבי רשא
 + תוירובצה תורובעלו רחפמל  ןוירטסיניטה

 שמח פ"הכל םהל שיש תוינמ ילעב םיפתתשמ תיללכה הפסאב | .רב

 יא ךא , תחא העד לש תוכז תונתונ .תוינמ שמח לכ ,םמוקמ יאלממ ןא תֶויְְמ

 + תועד שמחמ רתוי ול הנויחחש היגמ לעב םושל ול רשפא

 לכב ללכה | ןמ  תאצוי תוללכ הפפא ןימזהל יאשר הלהנהה דעו  .מ

 , םיקפעמ לודחל , הלטבל ,חדיגאה םויק ןמז תא ךיראהל הינפל עיצהלו העש

 םע התויבחתה וא הדוגאה ןמז תכראה םלואו .תרחא הרבה םע רבחתהל וא

 ..הלש ממה .רצמ דחוימ ןוישר הבירצ תרחא הרגח

 תודובעהו רחסמה לש םוייטפינימל הנש לכב שיגהל הבויח הרוגאה  .דמ

 תאמ הל ןתנתש המגודה י'פע הדוגאה יקסע לש הטרופמ המישר תוורובצה

 + הקיטפימטסה תבשל

 הבשומה םע ןתמו אשמב ושכע חדמוע ןילרבמ "ארזע, תרוגא ---

 תרוגא ,הל הכומסה "הב---יצפח,בו הב םילעופ לש בושו דוסי רבדב הרדח

 1800  תיב לכ ןינב דעב ןתת איהו םולעופל םיתב 40 ונביש הצור "ארזע ,

 הבשומה .עקרק םנוד 25 לעופ לכל הדצמ ןתת הבשומהש , יאנתב 'קנרפ

 - -םורתיה םימנוחה א"כו ,ןונבל ואצי עקרק םימגוד העברא .רבדל המיכסה רבב

 רותב התמדא תא הבשומהו הפסכ תא םילעופל ןתת "ארזע, ., תועיטנל

 םירמוא .הנש 20 ךשמב ןירועשל התוא םלשל םילעופה וכרטציש האולה

 + הררחב--םירתיה תאו "הב---יצפח,ב םילעופ 15 בישוהל

 + םידוהי םירמוש 12 סגו םידוהי םילעופ 48 ושכע םיאצמנ הררחב ---

 תובשומב הרימשה |, סידוהיה םהירמושמו םהילעופמ ןוצר םיעבש םירכאה

 יריב קר ושכע הגותנ ןותחתה לילגבש תובשומה לכב םגו ןורכוו הרדה

 , םידוהיה

 םידבועה | םידוהיה םירמושל  תיללכ הפסא היהה ולא םימיב --

 , לארשי ץראב רשא תונוש תוכשומב

 <  תקלחמ תא ביחוהל ירכ שדח  לודג תיב  םינוב "לאלצב,ב --

 האמכ .םיחיטשה תקלחמב הנרובעת תיבה ןינב רמגיש ירחא ,םיתיטשה

 + תורענ םישמחכ קר וז הקלחמב תודבוע ושכע ., תורענ

 | + בהז  יתופת תטיקל הליחתה -- רככ וחלשג םינושארה | תוריפה

 + הילגנאל

 םיהופת הברה קוש ל ;נושארה סעפב הנשה האיצוה הוקת חתפ ---

 . .לארשי ץראב ושכע דע ולדג אל וללה תורופה ,היסדהפמ םיסגאו

 -80.  ותמ הוקת חתפב ,תומהבב הפגמ הצרפ בוש לארשו ץראב --

 עורו םוכס ועבקי םירכאהש ,  ךכ ידיל ףופ ףוס איבו הז ןופאש רשפא .תומהב

 .תוירחאב םהיתומהב תא והיטביו תומהב אפור ןימזהל ירכ

 וביצקה ,בורקב תאצל ליחתי הבשחמב הלעש יאלקחה ןותעה --

 : .הנש יצחל רבכ חטבוה

 ותכורעב *ונויח, םשב "תורח, ןותעה תאצל ליתתו הנשה שארמ --

 יעובשב םימעפ שלש אבהלו ןאכמ םג אצי ןוחעה .ןאמליס .ק 'ה לש

 תדוגא הדסיש יגוגדפה ןותעה והז) *ךונחה, לש ינשה רפסה אצו --

 םירמאמה . ןושארה רפסה ןמ בוט רתוי דָוע םשור השוע אוה .,(י"אב םירומה

 < תאמ ךונהב תורזה תונושלה רומל ךיע ד"ע םה ינשה רפסב םיבושח רתווה

 ,בוקלאיפ ,ח תאמ םייממעה רפסה יתבב עבטה  דומל ד'עַו ןימשפא קחצי

 ך"נתה ,ךבריוא ,פ--םודליה יקחשמ :םירמאמ דוע ינשה רפסב שי הז דבלמ

 --(סינבה ךונח ד"ע) לארשי תבל םיכתכמ  ,ןוזניפומ ר"ד---(ףוס) רפסה יתבב

 4 רועש) .המגוהל םירועש  ,וקפבוקרוזוא .י- -י"אב רפסה ותב ,יקצונבר .,ח .י

 : :תונוש תועיריו היפרגוילביב ,תרקב ,ילאיחי ,ו--- (תראבמ .האירקב

 רפסה | ,ןמטוג לש "ומע ןב,, היטמוטסורחה ןמ ישילשה קלחה אצי --

 < רפסב םוספות לודג  קלח .סופד לש תונוילג 95 ליכמ אוה  ,םולשוריב  םפדנ

 = + יגשה תיבה ןברוח רע  לארשי ץראל םירוהיה אוב ןמזמ  םיירוטפיח םירואת

 :םורויצ םג וב שיו ררוהמ ןפואב םפדנ רפסה

 ..הבשומב םיבשויה לכל ןויצל ןושארב .חרזא תוכז הנתנש ירחא -

 < ? םלעמ םה ,הפשומה ונינעב העד | תווחל .תוכו ולכקש שיא 60  ופסותנ

 לכמ םורוטפ ויה התע דעש העשב הבשומה יפמ םולשתל םהיתופנכהמ םיזוחא

 , יהנשל קנרפ 1200 לש םוכסב הבשומה תוסנכה תא הלעה הז ןוקת ,םיסמ

 ץגרפ 40.000 הלוע ןויצל  ןושארב שוש  םירומהו םידיקפה םולבקמש רכשה

 . ,הנשב

 הגטקה תכשומבש דע ,הזכ ןפיאב םיכוסבסה ולדג ןינה:ידאוב ---

 ( ,םידעו ה ש ל ש ושכע שו תאוה

 ןורכ איצוה קוק ברה .שהח ריע-דעו .תוריחבל תונכהה ןלחה :ןפוב --



 נא ,תובוטרפואוק הבשומ רסיל ותעצהב םג םה םימחלנ הז םעטמו
 רמייהנפוא ר"דה עיבה ומואנ ףוסב םנמא :רכדה תא ראבל ןוכנל :םּו
 םגו 'טלעוו,הב התוא הלג רבכ רשא  ,ותער תא ול דחוימה ףירחה וונג

 ,םהה םישנאה לש םתונויצ דובכב | אזה  לזלזמ יכ  ,םימדוקה | וומואע

 ןברק לכ ינפמ רוחאל םה םיעתרנו אמלעב רובד אלא םהל ןיא תונויצו

 לכ לש ותבוח יהוזש ,שיגרה רמיהנפוא ,ףיגה ןכרק ינפב םג המו  שונוה
 זז העצהש םושמ  ,תיביטרפואוק הבשומ רוסי ד"ע העצההב ךומתל ינו

 שי ךכיפלשו ,תיללכה תוגויצה לש החכיאב ,סרגנוקה י"ע דחא הפ הלב
 תועצהל םימיכסמה ולא לש םתונויצ תא ריקוהל ילבל ,רמוהנפואל .,ול תושוה
 םיטמשנ פה ,תועצהה ןתוא םשגל העשה עיגמשכ ,כ"חאו תובהלתה ךוחמ

 ,םוכלוהו
 ינא, :רמייהנפוא ר"רה .רמא ולאכ ,רחא ןפואב וחסונ וללה םירבדה = =

 תא יל תתל םתא םינאמ םאו ,יתעצה תמשגהל קרמ ףלא תאמ םכמ שי

 ,"תוגויצב קרוי ינא ירה :,ףס

 תומוקמב םגְו טרופקנופב םג ןירברל רמיהנפוא ןתנש רומגה רורכה
 תינויצה ןתפקשהל דוגינה ת'לכת תדגנתמ ןזכ הפקשהש | ,חיכומ  םווחא

 .'הנוב
 ו

 הירטסוא ינויצ לש מ'הוה תכישי הניווב התיה רבמטפסב א"יב :
 ר"ויה .ןילרבב תיתנשה הדי,וה ד"ע הצרה תילוגומ לימא ר"דה .תיברעמה
 םיגהונה םיקוחה רבדב רמוחה ץובק .ןכרמה תרוכע ד"ע ןובשחו ןיד .ןחנ

 תודעה ישארל חלשל טלחוה . תכשמנו תכלוה םידוהיל עגונב .הירטסוא
 ףתחשתש תיטסיטטס הדעו העבקנ .הז ןינעב הלאש תונוילג תודוגאה ישאל

 .םירוהיה לש הקיטטיטטסל:תינילרבה הרבחה םע םירבדב אבתו תודחא תודוכ
 טלחוה ."אניתשלפ, ןוחריה תצפה רבדב לדתשהל וחיטבה םינוש .םושנא
 ףיפוהל טלחוה דועו :"גנוטייצ עשידוי,ה לע ומתחיש םינויצה לע בוח לוטה
 ."גאלרעפ רעשירוי,ה תרועב זוניווב תידוהי םירפס תאצוה דוסי רבדב לדתשה
 לכב עובקל טלחוה .םיריעצה ליבשכ םירפס תואצוה רבד לע ונד הז דבלו
 יהלאכ םירועש בורקב ועבקי הנוווב .תירבעה הפשה דומלל םירועש " םוקמ

 .םילקשה תונובשח תא רומגל טלחוהו מ"הוה לש ביצקתה לכקתנ
 הנשה לשמ תוחפ היהי אל יאדו םילקשה רפסמש ,ועידוה םילילגה יל
 רופטל היהי ךירצ היפלש ,תינילרבה הדיעוה תטלחה ד"ע רוע ונד ,תמדו
 יכרצל םולכ םהמ תוכנל ילבמ ,םיל קשה ימוכס לכ תא םצמוצמה פ"הוה דיל
 הו רבדש ,םתעד תא ועיבה הבישיב םיפתתשמה לכ .םיימוקמה .ם"הוה |

 .תודונאה לע ץבווה ,םיסמה אשמ לודג יכה ואלב ירחש ,דאמ השק היהי
 פ"עא  ,תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל תובדנ ץיבקל ףיסוהל טלחוה

 יפל תתל הילע היהשמ רתוי תיברעמה הירטמואב  תורדתפהה הנתנ רבנש
 רכמבונב .הניוולו גארפל רבוטקוא שדחה ףוסב אבי רמיהנפוא ר"דה .ךרעו
 תרבוח אצת הו שדחב .בושיה תרשבהל הרבחה תבוטל הדובעה לוחתת
 ,וז הרבח רבד לע "אניתשלפ, לש תדחו'מ

 תואמ שמח הב ופתתשהש הלורג טע-תפסא .התיה ברעב םויב וב
 ומאנ .  תיביטרפואוקה הרבחהו י"אב הדובעה ד"ע הצרה םהיב ףלודא ,שוא

 .ןהב טנדוטספהו לדנמסיז ,ןמדירפ ר"דה ד

 םירחא םירופס םיריעצה ליבשב איצוהל הטילחה הינמרגב תינויצה תורדתסהה
 תואמ שש לש םיפרפ ינש ועכקנ וז הרטמל .'וכו היתובשומ ,העבט .,ו"א בובח םשל

 לכא) יוצר .םוחבושמ רתויה םירופסה ירכחמל : ונתנוש ,קרמ תואמ שלש לשו" [=
 תוהו י*אב עקתשנו תולגה תא בזעש  ריעצ חיהי רופפה רוצגש ,(חרכומ אל
 עוגפל ןואש וילאמ ןבומ ,סופר לש  תונוילג  הרשע---רופסה תומכ .,רכאל םש
 ןינמה יפל) 1911 ץרמב איל רע חולשל ךירצ דיה יבתכ תא .תרה ישגונ
 ריפ גנוגינייארעפ עשיטסינויצ, :וז .הסורדא פ"ע---(א"ערת ןסינב !ב--שרחה
 ךירצ ריה יבתכ לע ."49 ,רטשיירטביילב :,גרוכנעטאלראש:ןילרעב ,רנאלשמיוו <

 לכ ךורצ םותח בתכמבו  ,ארמימ  וזיא :ףיסוהלו  "ןעביירשפוואזוירפ, םושול
 רשא ,םיחמומה דעול .,ותפירדא תאו. ודי בתכ לעש .ארמימה תא עודוהל רפחמ
 :רלוג דרכיר ר'רה ,ןמריה גרואיג ,רבוב ןיטרמ ר"דה ורחכנ ,םירופסה תא וה
 .קורטש .ןמרוה רויצהו ןמגנוי ר"דה ,ןמגורג ר"דה .,רניש

 *טלעוו,ה לש ןווחאה רמונהב םסרפתנש ל'הקה תבוטל תובדנה םוכפ 4
 תומישרה לש ןורחאה רפסמה .קרמ 1440.91 היפורמ הזב ,קרמ 8 תל

 ,8640 אוה בהזה רפ

 .קרמ 54,709 הלוע  תוכיטרפואוקה הרבחה תכוטל לכקתנש סוכסה >>
 יי

 ורבחמ דחא תופתתשהב | הילודופב | תוכלפ 'הדיעו החיה לולא 'חב
 הכרה יכלפה דעוהש ,ךרכוה . םירע ר"ימ םירוצ ב"כ הריעוה לא ואב .מ"הוה
 .הלוכי חתיה יכלפה דעוה לש הרובעה םלואו ..םימצמוצמה ויעצמא ךרע יפל תושעל
 הדופעה רודס יד םיעצמא ול קיפסהל מ"הוה לוכו ילמלא הירופ רתוי תויהל
 ,יעושתה .סרגנוקה ידחא תורדתפהה לכב ררשש אכודמה חורה בצמ אלמלאו

 :וללה םורעב תינויצה הדוכעה בצמ ררבתנ םיריצה לש ח"ודה ןמ

 לובשכ ץרמב םידבוע ,(םילקוש םיתאמ) םילקשה תדובע הרמגנ .ץ עב א ו וז
 ולע רועה ינבמ םוריעצ השש  ,םתדובעלו םינויצל הבחב םיסחיתמ רועב ,ק"הקה

 :הלוקה הרונעה םג . פ"יתבב דומלל --- השלשו םולעופ רותב השלש ,י*אל
 הרוגאה ,רועבש ירבעה ס'היב תא םולהנמ םינויצה 4, תחכשנ הניא תירוט
 .רבח םיששמ רתוו הל .שי תימוקמה

 ,.(הילודופ .ךלפל הדובעה רורסב החפסנו היברפב ךלפ) ןיטא ח

 תרזבע ר'ע העירי ול ןיא ומהר ,  היצטיגאב ךרוצ שגרומ . היופר הדובעה
 הרשע תב תוביטקא הצוכק | רועב שי  ,םינויצ סנוא הדעה ישאר , תונויצה
 םועבש םילקושה רפסמ . תצוכקה ליבשב .תואירק ורדסנ הנורחאה תעב ., םירבח

 , העבראו

 ק"הקה הבוטל =. שיא םיעשתכ םילקושה רפסמ ,יצנילאמר אי
 הרשעכ וצבקנ , תואפפוק םיעבראכ וקלחנ , כ"ור םישמחכ תנשה ךשמב וצבקנ

 םודבוע .םהש ,םיריעצ השלש ייע תישענ הלכ הדוכעה .י"א-בושו לובשב כ"ור
 תרכונ הניא תונויצב הבורמ תונינעתה , עבתנ אוהשב ןתונ ןומהה , םייביטקא
 . הבוזעה הבר ימואלה ךונחה עוצקמב , ןומהה ךותב

 'תוירבע תוחפשמ תואמ שלשכ הכ שי  ,הנטק ריעה .וואק שו ט לאי

 תלוכיו ךרוצ שי , דחא יבוטקא רכוע ,םולקוש םורשעכ שי .ןוא תינויצ הדונא

 , הביטאוציניאה הרסח םוקמה יבשוול ךא ,ירבע רפס תיב רסול

 הדובע שו הז תמועל ,  היופר תיסנניפה .תינויצה החובעה . א ט ל א ב

 הוטימוק הרדתסנ ,תונבל ימוקמה ם'היב תלהנה לע םיעופשמ םינויצה , תינחור

 ,תונטק תוצובקב תירבעה ןושלה רומלל םיסרוק וכרענ , םינבל ס"יב דומו םשל

 םוארוקה םיטעמ םולודגלהקיתוילביבהב .שיא םינומשכ ןלוכבו ,17 תוצובקח רפפמ

 + םיארוק םיגומשכ הל שי םורענל הקיתוילביבה ., תידוהיו תירבע

 ירמחה בצמ ., תוירבע תוחפשמ םיששכ הב שי , הרעצמ ריעה .ןי ל א ב

 ליבשב הרובעה הטעמו םולקושה םיטעמ ,  דאמ ךומנו ער .ינחורה םג אליממו

 לכמ רלפמסכא ,רלפמסכא רוטב םילכקתמ תידוהיבו 4 תירכעב םינוהעה .  קיהקה

 , המואמ םיארוק סנוא םירחאה .שוא הנומשכ רועכ שי תירבע יארוק ,ןותע

 תירכעה ןושלה תצפה עוצקמב הנוגה הדובע הב שי ,יצ ביאינוד

 ליבשב תיפנניפה הדובעה .תירבעה תורפסה לע ךנחתמ ריעצה רודה ,  הדומלו

 2 . היופר היתורפומו תינויצה תורדהסהה

 ,םירבח 10-+8 תב תיביטקא הצוכק שי ,ןיא תינויצ הדוגא ,ב וחי מ ז

 . ,44- -םילקוש

 םידכוע םירסח . תונויצה ר"ע םולכ עדוי וניא ןומהה .דו רו גיי מי ק

 . םינויצה םינותעה לכ םולבקתמ .םיטנגילטנוא

 שו םייביטקא םירבח , םירבח םיעבש תב הרוגא שו .יצבוקנימ

 + ריעב ןיא וובע רפס תיב ,הגלפמה לש םירסומה לובשב ודבע ,השלש קר
 + יביטקא דחא דבוע שי ההובע ןיאו הדוגא ןיא . שט י רט א ם ם
 אלו שורדה ץרסב אל ךא ,תושענ תוינויצה תודובעה לכ .אצ ינ י ו ו

 : . תירשפאה הדמב
 .,םיימוקמד .צ"וח לש תופוכת תופסא ויה םינפל ,היופר הדובעה ,ץ ינ ם ק

 + תדובעה התפר תופסאה וקפפשמ ,ריעה ינב לכ לע ועיפשה ולא תופפא

 םידבועה ידי ופרש ,ררבתנ הדיעוה ירבח לש ןתמהו אשמה ךותמללכב
 םינגרואה דצמ ו"אב הצרמנ הרובע יד הארנ אלש ינפמ , ךלפב תונויצה הדריו

 מ"הוהש השירדה האטבתנ םג .תורדתסהה לש םייסנניפה םידסומהו םייזכרמה
 + הדשה ירעל םינרדסו םיפיטמ קיפסהל לדתשי

 : הלאה תוטלחהה ולבקתנ
 רועב ובשי םהמ םינש פ"הכלש ,םירבח העבש ןמ יכלפ דעוב רחבל (1

 םישנא םהירעב ןיא םא ,רוקחל םיביוחמ הדיעוה ירבח (5 .רחבנ דעוה .תחא

 ,יכלפה דעוהל םתריקח תואצות ד''ע עידוהלו י"אב עקרק שוכרל םינוכנה םידימא
 רשפאש (א) ידכ ,שורדה ףסכ םוכס הנשה ךשטב ףוסאל לדתשמ יכלפה דעוה (8
 ולבוו םתריוחכו ךלפבש םייביש קאה םידבועה ןמ םירכח השלש י"אל חולשל היהי

 "אב הרובעהו כושיה בצמ  ד"ע תוצרהלו ךלפה ירע תא רקבל וללח םירבחה

 ךלפל ואביש י"אב םידָבועה ןמ .םינש וא ךחא .ןומוהל היהי רשפאש ירכ (ב) וא



 = ם--טק ןוילנ

 .תילגנאמ םיִבָּתכְמ

 ג

 ,תודהיהו םידוהיה לע
 ,ולגנאה "ילארשיה, + הז דגנכ הז 'םידוהי יסופט ינש םידמוע הילגנאב

 ןיפחח חרומה ןמ ידוהיהו  ,וינכנש השעמ תא הקחמו ולכ ילנגא תויחל ףאושה
 .םייחה ייונעו תולדה---ינשהלו , העפשההו חכה ,  ףסכה ןושארהל . ירוהי ראשהל
 ,םיטעומה "םילארשי,הו ,ענכהל חרבומ ינשהו ,  לשומ ןושארה יכ ןכומ .אלוממו
 "ינחּורה, םהמ גפ : ונאמי וא ובאו םא , תודוהל םוכירצ , םיבורמב םילשומה

 < השעמהו חורה תוגואג לכ םהל םהל הרסה ,  לודגה | ירוהיה
 תולגנאתהל , רומאכ , ףאושי ,.לודגה ברהב לשומה | , ןוטקה .טועמה

 , םייתדה םייחה :ינינע לכ .תא .רדסל  "םילארשי,ה .םילדתשמ חז .םשל + הרומג
 םילגנאה ,'םיפושיב שי םילגנאהל + םילגנאה חסונב הקרצה השעמו  םייתורבחה
 --רשי יתלב ןפואב קר הקדצ םינתונ םילגנאהו םייתורבחה םהייחב םה םיביטברסנוק
 םג תומדהל "םילארשי,ה םירתוחש וילאמ ןכומו = + היצזינגרוא וזיא = ידו לע
 תועיבצו רקש םיאלמתמו םיכחוגמ םישענ הלאה םייוקחה רשא שיו :; םילגנאהל הז לכב
 ןיראב תטלשה תהה ? ןיינמ  ידוהי ףושיב לכא .ףושיב שי םילגנאהל . ידמ רתוי
 קרו = ,חב ייופיז תויבז שי וו תחל קרו ,תי אמ ו רה הבי א ש תולוטקה איה
 + םילגנאה םידרולח = תיבב םוקמ שי . תימשרה | תילגנאה = היסנכה * יפושובל
 תויכז םוש :ןיא .תורחאה  תותדה לש םיפושיבהלו םיאמורה םילוטקה םופושיבהל
 תותחה . לכל שיש ,  םויקה  תוכז .רמולכ = , תויללכה תויכזה ןתואו  ..תודחוימ
 אל הלשממה . אל ותו--תידוהיה .תדל םג שי ,  הילגנאב תוגושה תותכהו
 ,אצוי הומ . ךבל תושר לכ הל ןיא יכ ,  תודהיה לש םיימינפה םינינעהב םרעתת
 ר"דהל :תודהוימ תויגיליבירפ ול הנייהתשו ידוהי ףושיב הילגנאב היהיש רשפא יא יב
 תידוהי הדע | הזיאב יטרפ בר לכלמ רתוי טטירטיואו חכ יופי םוש :ןיא .רלדא
 חב שי  יאמורה ילוטקה ףושיבהל + תיטרפ תיתד הדע וזיאב ירצונ ןהב לכלמו
 ; תילגנאה תדה תיאמורה תוילוטקה ןיאש יפ "לע ףא ,הילגנאב ןליפא לודג
 תאמ רמולכ  ,רויפיפאה תאמ םג אלא הלודג תיתד .התכ תאמ קר אל רחבג אוה
 לבא + ול .םיבירצו םיפופב לכת תוצרא לכב םירוזפה תרח ינב  לכש  ,.זכרמה
 םינבמ . יתד .זכרמ םוש תאמ רחבהל לובי ניאו רחבנ אל .הילגנא ינבר שאר
 ותוא םש ימ תעדל םג רשפא יאו ,"הינטירב תונידמ לכ לש ללוכה בח, ותוא
 תיתד אל ,  תיזכרמ תורדתסה םוש םהל ןיא םילגנאה םידוחיה ןה , ללוכה ברל
 השגרפ תאו לכבו ? ןיינמ , ירוהיה ףושיבהב "ללובה, .ברה כ"או ,  תיטילופ אלו
 + תילגנאה תודהיה לכ לע ללוכה ברה לש . ותדוצמ,

 םועבשה תונשב :היה ךכ היהש השעמ ? הזה רבדה וריב הלע ךיאה
 ודחאתנש ,ןודנולב הלפת יתב העבש לש םתודחאתה תא ילגנאה טנמלרפה \ רשא
 תדחוימה הלהקל הלפת תיב לכ .בשחנ ןמוח ותוא דע יכ ,.הדחוימ .הדע תויהל
 יופי םנמא + ללובה .ברה תא  הנממש איה תאזה תדחואמה הדעהו . המצעל
 "םידחואמה הלפתה יתב לש תידוהיה הדעה,ל ילגנאה טנמלרפה ןתנ רשא חבה
 חכ יופי אה (ןודנולב תיזגכשאה תידוהיה הדעה לש ימשרה הי וג כ = והז)
 ,"תיטפשמ תוישיא, לש תוכז הל שי .הקדצ לש הרב ח לבל ןתינה
 םג .הרשואמ הרבח לש תויכוה לכ הל שי .הרצקב .'ובו. תימינפ הימונוטוא
 ןרפסמש ,תויתדה תותכה לכו , ולאב תויכז הל שי  ןורנולבש תיררפפה הדעה
 ןיאש ירח . ולה .תויכזה תא טנמלרפה תאמ = לבקל .תולובי , דאמ .בר .הילגנאב
 הלפתה יתב לש תידוהיה הדעה,ש םושמ , תללוב תונברל ללכ םוקמ .ןאכ
 תולהקהו תודעה לע התלשממ תא ךופשל םלועב תוכז םוש תמאב הל ןיא "םידחואמה
 אשנתמה םילגנאתמ "םילארשי , טועמ שי הדשה ירעב םג ןה לבא , הרשה ירעב
 לש תידוהוה הדעה,ב ,  ןכומב ,  ךמות הוה טועמהו . לודגה .ידוהיה בורה לע
 ושאר תא סינכהל בורה תא חירכמו ןודנולב רשא = "םידחואמה הלפתה יתב
 לע .יפ , בוהה .תא  חירכהל תלוכיה טעומה יריב שיו ,  תאוה הדעז לש 'הלועב
 ,"ןתונ,ה--אוהו רישעה אוה טועמה ותוא 'ןכ

 ףושיב ,ו"תללוב תונבר , לש םכסומה|רקשה ,תילאיר תמאל השענ הזב ןפואבו
 םידוהיה יפלא םיתאמ לע םג ותלשממ תא רלדא ר"דה ךפוש השעמלו "ידוהי
 + הילגנאבש םייחרזמה

 ידוהי ףושיב  תואיצמ האיבמש קויחה אוה  ןכיה ? ךכב המו + ורמאת
 ינויצ ןקסע | םנ אוהש ,םסרופמ יסוו בר : היהש השעמ ירה --? הילגנאב
 ברה + "ףושיב,ה יפ תלאש | ילב יוגולגב ברל רחבנ = ,'ץיבוניבר ברה ,םסרופמ
 ןכ לע יב ,/'ףושיּ,,ח דצמ תופידרה ןליחתה םאתפו ,שרוקב שמשל לחהו יוגולגל אב
 , "ויתולהקמ תחא,ב בר .שמשמ  םסרופמה ינויצה תא תוארל ללב .ול םועג אל
 "ברה, .ומצע תא םתח אוה---ותומימתב ץייבוגובר ברה אטח לודג דחא אטח רוע
 םוש  רלדא ר"דהל ןיא , הלעמל רומאכ .."ףושיב,ה = יפ תא .לואש יולבמ בג
 ארוק .הכרש ,רבהה  דגנ תוחמלו תיוגולגה הלהקה ינינעב .ברעתהל  הקרצ

 םה  םתרזעבו | ,םירישעה "םילארשי ,ה .םיעייסמ רלדא ר"דל לבא . "בר, ומצעל =
 ווא לש ותונויצב קפס םילוטמ שי ,םינוש םינוחעב סומלופ ץרפ ינאָרכ אלש הרמב םירוסיו תורצ "'תדרומה , יוגנלגלו "דרומה , ץייבוגיבר .ברהל םורגל ודיב התלע |

 ,םוינע--שיו םורישע: שי יוגולגב םג .ןה .,.םה'םג וענכנ ףוסבל יכ דע ב"כ הבוומ
 אלש וא םגוצרב םא ,םיעמשנ | , הילגנאב וליפאו = , םלועבש  םיינעה לכו
 הטיחשה לע רופיא זירכי "ףושיב ,ה- לש '"'צ"דבה , םאו  .םירישעהל ,  םגוצרב
 ןהיסורמ ןאבל ואבש םונברה לכל "'ףושיב,,ה השע ךכ 1 ומע- ןורי .ימ , יוגולגב
 תגרדמל הילגנאב תוגברה תא = רירוהלו םלוכ תא עינכהל וריב הלע ףוסבלו
 ... תושמש

 תירפומ העפשה םוש ןיא ברהל םא | תונברה בצמ לפשוה םאו
 סנרפ לבא . סנרפה -- ? הדעה תא להני ימ , תיתורבחו תיטילופ ,  תיתדו
 ףאושה ,רישע ןיראה םע ידוהי וא  ,"ילארשי, וא .אוה הדשה רועב הלהקה
 האישנ אוה רלישטור) רלישטור דרולה לש "ורבח,, רמולכ , תובלמל בורק .תויהל
 "תטיש,(ל דגנתמה רבד תושעל ןיהי אל יאדובו , (ןודנולב תיזנכשא הדעה לש
 + רלדא-דלישמור

 ןנוח אל הילגנאב ונלש ףושיבה,ןש םושמו + טטירוטיוא .ילב ףושיב ןוא
 ,ליבשהלו דומלל ול ונתו אל הלהקה יגינעב םיכרה ויקפע םגו , םילודג תונורשבב
 הנקי ,ותערו ותמכח לע  תויחל הצורה ,  ירוהי דמולמש יוארה ןמ ןיא --- ןכל
 + םינברה שרדמ תיבב הרומ .רותב וא בר  רותב םא  הילגנאב םוקמ ול
 יריעצ = לא  לכתסתשכו <... תחאב תוחרוז .תושמש יתש ןיא + לודג ללב והז
 |  ןיאש , םירומנ תוצראה  ימע  םילדג םה = הנהו תיארו םילגנאה  "םילארשיה,
 ,'ףושיב,,ב .תוארל םידותע המה םגו , ותמכחבו לארשי  תרותב הלחנו קלח םהל
 .הלוב תודהיה לכל ידיחיה םיפבה תא ידוהיה

 םתומד תא םילגנאה "םילארשי,,ה םיטיעממ הלחת * הנוכבו  תעדבו
 אל תורהיה יכרד רשא לב תא םיאנוש םה השובכ תאנש ךותמו , תידוהיה
 + תואגשבש הלודגה -- םכח דימלתל ץראה םע תאנש יהוו + ול רז

 = .יהחילצמ איה ןיאו הילגנאב ורתסנ תונויצה יכרד םא ללכ םמותשהל ןיאו
 תא הרמי ימו . ודי לע רזוע  דלישטור דרולהו תונויצה [תא ףדור "ףושיבה,
 ? ולה םיפיקתה םע םחלהל וכל והאלמו ימ , ףושיבהו ררולה יפ

 | תא םיקבוהו הלקלקה תא םיאור הילגנאב שיש םיטעמה םינויצהו
 | תנקת לע דוקשל ידכ ,דחאל דחא םהיתוחב תא םיפרצמ .םה |יא . םהידי
 םווקח ינימ לבש | ,וז  תוחהי לע המחלמ | רושקל ידכ > , ץראב = תודהיה
 = -- רתויה לבלו תוביר ירבדבו תקולחמב םיקוסע םה אלא , הל םיאלמ ושענ
 + תוררתסהה תונקת דע םיפורח םילופלפב

 ג
 .תּונויצב

 ,.דמלמ .מ ,ש רי'ד

 . לכל הנמאנה םתדות תא םיעיבמ "םלועה,  תכרעמו מ"הוה
 ,השרהה הנשה תישארל הכרבב םודבכ רשא ,םידיחיהו .תודוגאה

 "הרובע תנש ,םעל .העושיו הכרב תנש השדחה הנשה יהה
 -- .םעה תביטל החילצמו הזירז

 רמג תא עובקל טילחה מ"הוה יכ ,םיריכזמו םירזוח ונא
 / 'טשי  ,(רבוטקוא 18--81) א'ערת ירשתל חיכב םילקשה תנש
 .  מ"הוהל איצמהל | אנ וזהדזיו הזה רברל םבל תא ונירכח אנ
 --,תורבושה יבג םע םילקשה ימוכס לכ תא ג חה רחא ףכית
 ' וחלשי  ,םרננוקל ר"י תנשל .רמולכ ,השרחה הנשל םילקשה
 .תוש רמנל עבקנש ,רומאה דעומה ירחא דימו ףכית \תודוגאהל
 : , י יה םילקשה

 ..9/99) ןוושחומ ף"כב ןלקב היהת לו ד ג ה לעופה דעוה ירבח תפסא
 יונש ;םצמוצמה פ"הוה לש ןובשחו ןיד : איה הפסאה לש הטרגורפה :(רבמבונ
 . מוקמו ונטו תעיכק ;דובכ לש ןיד-תיבל תונקתה  תעיבק ;תורדתסהה תונקת
 . דעו לש סיסנגיפה ינינע :לארשי .ץראב "הקולחה, תלאש ;ירישעה םרגנוקה לש
 | +תונוש ;םידסומה ינינע ;תונותעה ינינע ;לעופה

| 

 :הזה םירבדה .רורכ תא םיאצומ ונא "טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב

 נוה תיטרופקנרפה הדיעוב רמיוהנפוא ץגרפ ר"דה לש ומואנש םושמ,

. 
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 םללכב

 םידוהי
 עשה

 ןידנב
 ץיוורג

 אק:בוד <
 ץישולאיוה
 בושבורה

 אשראוו
 קסבלצולוו

 ןוליוו <
 ןישומו
 קינלמח
 ןיוצנל
 ורול
 :הומול
 ץיורזמ
 ראוודיאוואנ
 קסנימיאוואג
 .בוללקוס

 בוטאטס =
 קסומלופ

 ורובדורפ |
 ץליק
 קסנוק
 םודאר
 ץיבולדוש

 םירשעבש הלע--הנומשו םיעבראמ---םירע עבראו , םיאור נא ירה
 החתפתנש ,תולורגה םירעהבו ,םיבשותה לכ לש םיובר לע םידוהיה לש םיובה
 רבלב יעבט יובר הז ןיא ןבומכו .הלורג הדמב הזה 'וברח הלע ,הישעתה ןהב =
 .ןילופל .םוכומפה םולילגהמו תולדלדתמה תוריעהו םירעה  ןמ * הסונכ---אלא =

 האיציה ,הסינכה םרזו האיציה םרז :הז דצב הז םימרז ינש םימרוז ןילופב
 םגש פ"עא-,םיה תונידמל אקוד חניא

 ,ריעל רועמו <

 תנש לש םירפסמה .תוקיפסמ ןגיא וניגפל רשא ולאה תואלבטה םלואו
 הדעוה '"ע וכרענ אלא  ,תיללכ תימשר הריפס לע םיכמסנ םגיא 19100

 וללה תועיריהו .,ןיפולכואה תעוגת רבדב .תוימשרה תועידיה .פ'ע תוטסוטשסה
 רבכ רשפא וללה תויוקלה תואלכמה פ'ע םג לבא .ןכרצ לכ  תוקוודמ ןנוא

 ותומלשב ותוא םיאור ונא רשא ןויזחה ותזא הלגתמו ךלוה ןילופבש ,תוארל

 הנה .תולודגה םירעהב םיסנכתמו הרשה ירע תא םיבזוע םידוהיה !היגמרגנ
 וללה םיזכרמהו ,'וכו ,םודאר ,ודול ,אשראוו  ווניניעל וארבנש םילודג םיזכרמ =

 הברה םגו הרשה ירעב רשא ןילופ ידוהימ הברה םכות לא םיטלוקו םוכלו
 םיכלוהו םישדח םיזכרמ םינבגו םיכלוה  .ןילופל ןיוחמש םוחתה ירעמ םידוהי "

 יתונטקה תוריעה תונקורתגו תורערעתמ דוחיבו םינשיה  םיזכרמה םירערעתמו

 ךלפל ךלפמ אלא---,רכינ המושיר וז

/ 

4% 

 .ץֶרָאְל-ץוחְב
 הבושח .החומל .ךליאו ליבגנז ימימ התיה לארשי םעל תוירוטיריט תאצמה

 -- םיסרפה םידוהיה = דעב הירוטיריט האצמו האב סנאילאה םגש דע ךכ ל
 .תימורדה הקיומא>

 לש חיתולעמ לכ תא הגומה הדחוימ המישר םיאצומ ונא סנאולאה תועידיב
 אל דוע .שיאו התמראב םינומטו םינופש םילודג תורצואש  ,רמאל ד ר ו 5 תגודמ
 םורג תלבקמ תישפחה הקילבופירה ,םיבשוימ םגיא  תולילגהו .םירעה ,םהכ שמתשה

 ל רם לוע חי

 םידרונה | םידוהיה  ונומה = וכלי אל  עודמ כ"או = . 'וכו  'ובו ,.הצפח .שפנב
 ? םשל

 ''םירבח לארשי לב, תרבח | יכ = ,.לולעב םיאור ונא וו המישר ךותמ
 תורחאה תולודגה תורבחהש ח"יכח התאר .היצרגימאה רודיפב קופעל איה םג תרמוא
 התלגו הדמע + ןהב .אנקתתו ,הלהתלו םשל ךכ .ךותמ תוכווו היצרגימאב תוקסוע
 . וריפ .תא --- לארשי ידדונל השדח אקירמא

 םימיב .םיטנרגימאהל קוזמ ורופב םולקאה יכ ,  סנאילא איה .הדומ םנמא
 ? קר .קיסנרפתמ םיאבה בורש יפל , םה םישק םייחה יאנתש , םאובל םינושארה
 לע .םיבר םימו תולבלו רפכל רפבמ תוריסב רובעל םיבירצ םהו םילכוה רותב
 בור ..רבד תונקל ידוה הזיא אוכי רשא דע תוכחלו זרוא קר לוכאל , םימה
 םניא. , סוטיווקיאב ,  הריבה | ריעב  םירדה , תוחפשמ תואמ שלשכ , םידוהיה
 תוידוה םישנ םהל םיאשונ  םכורו ,םירופכהיפוי יתלוו  ,ידוהי גח לכ םיגגוח
 : לוביבכ ,תירוחיה תדב םתוא םיכנחמ םהש םינב םידילומו

 תוארנ = ןדע.ןגב הלא .לכ ירחא ,םולכ ךכב  ןיא םלואו
 . האצמש הלודגה האוצמה לע איה .החמשו סנאילאה

 ילעבל  ץראה

 + 'טסעוו דנוא טסא,, ידוהיה יזנכשאה | לאנרו'זה ךרע  תנינעמ .המישר
 ףסא  תינולרבה  הטיסרבינואה | דסוהל הנש האמ  ואלמג ובש | םויה רבול
 . וו = הטיסרבינואב = םירוסיפורפה ; .םידוהיה רבדב בר רמוח לאגרו'זה

 תועוצקמ לכב - דאמ דע כר ולא תורשמב ונהבש םירומהו םידוהיה רפסמ
 אל הרמב טעמב יזנכשאה עדמה תא רישעהל ורזע םח =. בר קלח וחקל עדמה
 / . םמצע םיזנכשאהמ התוחפ

 ורבח ,1נ'ג דראודיא תא , םיאצומ ונא םינושארה םירוסיפורפה ןיב
 יעדמלו | הרוטלוקל הרבה דסי ותא דחיש | , ותורב שיאו הניה לש
 \ . תודהיה

 ! ןילהבב .רוסיפורפ אוה םג היהש , ה פי פוליפ ןוירוטסיהה תודלות
 ונתג ,אל  ןילרבב :ךא , אנזופב  היסנמיגה תא רמג אוה .דאמ דע תוביצעמ
 רחסמ:תיבב רזוע תרשמל היה וא = . ותוחהי = ינפמ .הטוסרבינואהל םנכהל ל
 הז .לש .ותולרתשהב .הקני = ןוירוטסיהה לש ויחקל תא עומשל אב היה םירהצבו
 ךב רחא : ןיגמה ןמ .אלש רוסיפורפל ןכ .ירחאו  טנירוטסל הפי לבקתנ ןורחאה
 לע והוקיצהש  םחונה ירופי בורמש אלא , ןינמה ןמ  רוסיפורפל הגמנו : רומה
 . תעדל ומצע תא דבא--ומע תא 'בוע יב

 ש

 ב

 גיוורול : םתורהיב וראשנש = , ןינמה  ןמ  םורוהי םירוסיפורפ םג ויה
 םיאצומ ונא םירמומה םירוסיפורפה ןיכ ., םירחאו ,דימשדלוג:ןואיל ,ה בו י רט
 ,רפעיר לאירבג לש.ונב ,רסעיר תא םג

 -ןיב שי . םיורפ ףלאוו ןיטומ = רתויב ערונ הזה  ןמזב * םירוסופורפהמ
 , גרבשריה , רוטאניסכ | , האופרה םלועב םימסרופמ םג םידוהוה םירוסיפורפה
 * 'ןמ רופופורפל הנמנ אל םהמ שיא ךא . רועו , םויהנופוא ןמריה , קנומ ,ןאמריה

 לש םווגילוקה ירכחל תודחא םימעפ  ורחכנ רבכ םייהניפואו קנומ ,  ןוגמה
 אצי ךכופלו ,םתר'חב תא הרשא אל הלשממה ךא | ,ןינמה ןמ םירופופורפה
 , היצרטסנומיד םשל סומודב

 םידוהי םירופיפורפ הש מחו םיש ש ןוחריה הנומ לכה ךס
 + םתודהי ינפמ ןינמה ןמ םירוסיפורפל ;ולעתהל וכז אלש , ןילרבב

 םירופיפורפה  ןמ הב רה , ףיסוהל רוע שי תאוה המושרה לע םלואו
 ונע םירחא , םתורהי לע תודוהל םושייבתמ םהש יפל ,ללכ הטיקנאה לע ונע אל
 -הועבתו םירוהיה תמישר .ךותב םהיתומש תא תכרעמה םסרפת םא יכ , םימויאב
 ,רמאמה תא םיפדת לבל םינונחת ינימ לכב תכרעמה תא םישקבמ םורחאו , ןירל
 ...תימשיטנאה "תועשר,ה תא הזב לידגת אמש

 אוח .ןכיה לבא .וללה םירוסיפורפה לש םתויערמ איה הלודגש רשפא
 +? םדובכ שגר
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 -רנ //
. 

 .תויתּורפס תועיִדִי

 (תכרעמב ולבקתנש םישדח םירפס)

 ,םישרדמבו דומלתבש תודגאה רחבמ .הדגאה רפס

 , קילאיב נייחו יקצינבר חי  י"ע תושרופמו םינינעה יפל .תורורס

 , / : .א"ערת ,אפידוא ,ישש רפס ,ישילש ךרכ

0 0 0 , : 1 



 ירמאמ דבלמ  ,הדגאה רפסב ןורחאה אוה הז קלח

 םיל ש מ לש המלש הציבק הזה קלחה לא םירדסמה וסינכה הדגא

 דומלתה תונפ לכמ םיטקולמ םיאטבמו םימגתפ םיפלאכ ,םוידגא

 םהב ואבש םירמאמה ולא לכ רמולכ ,תובוועה ירמאמו שרדמהו

 ןינמבש תודגא ןינכ ,קלחתהל ינתינ אלש םינוש םינינע םיברועמ =

 םנ החפסנ קלחה ףיסב (..."םירבד העבש, = .,."םירבד השלש),

 םינינעה לכל תומוקמ יארמ םע ,האלמו תטרופמ ,הלודנ המישר

 יקלח תששב אוהש םוקמ הזיאב רובדה םהילע אבש םצעה תומשו

 ,"הדגאה רפס,

 הטרפא רותב ךורע .,המלשל רשא םירישה ריש

 . םינשושדהלע | בקעי י'ע ,תונומת עברא ןהש תוכרעמ | יתשב

 ,ןילרב "הוקתה, 'צוה

 ,המלש ילשמ תובקעב רוגא ילשמ ,יקצרומוד םי רפא

 .א"ערת ,השרו

 האצרה ,תירבעה תוברתהו הפשה .רוגזיא יולה ןרהא

 "תירבעה תופרתלו הפשל לארשי יריעצ תורדתפה, תפסאב הארקנ

 .ע"רת  ,בויק ., בויקב ילארשי יריעצ, 'צוה :.בויקב =

 םירופכה םוי ברעב תונוש םירעב הובדנה ןובשה

 איריפב מ"עבו המדא ירבוע ייינב :תכימה .תרבח תבוטל ע'רה

 ,אסידא .לארשי ץראב המדא ןינ קל השודקה ץראבו

 + ע"רה

 יזנגב תאצמנ (8  רמונ "תינונס, 'צוק הטמש תלגמ

 הרודהמב רואל האצי התעו ןשישב הנושאר םעפ הספדנ ..הברוחה

 םעו הטמש לש הנש לכב הוצמכו .ןירכ הארקל .תנקותמו . אנינת

 .ןיבפמ לק 'קה ינממ תעד םראל ןניחה תרזעב םישורפ ונש

 ,ע"רת ,םלשורי
 ב ו אא ה

 ,אבה םלועה רמונ אצי גחה ינפמ יתכרעמה תאמ

 .לופכ רמונ היהי  אוה םגו ,ןוושחרמ 'א 'ה .םויב
 00 ב

 ספדנ "הפיח רע .הניפ שארמ, ירמאמב :תויעט ינוקת

 -- + א1| האמב לי'צ ;1[ האמב יח  אלידוטמ ןימינבש תועטב

 המראה השוע הנשבש םפדנ הלעמה רופי הבשומה ר'ע ירמאמב
 ספדנ רקרב ד"ע ירמאטב -- ,םירעש 18 ל"צ ;םירעש

 5 2.1600 ל"צ ןםידוהי 5600 שי ןורבחבש
₪ : 

 ב
 טמשנ םרוקה רמונב "יתנשה .ביצקתה, ירמאמב .ןו ק ה.

 ,בוד  ,א---'רפ 1800 הרדחב תוירובצ 'צוהל---דחא םוכס .תועט י"פע

 ,גרבדלוג .ל ,' איצומה

 1ן3תהצ6ה5 /. ה. /0ת555קזי.

 ,םונאיורד ,א ךרועה
 סתהוטעסק5 4. [. 6/8808 |

 תאו הפי ביל רמ דקיה ונדידיו ונרבח תא םיכרבמ ונא
 ינש םמש לע םיעטונו םהיאושנל (ןלפק - תיבל) א די ר פ ותשא
 ,גרבדלוג ל"י, בובורב מ"א-- .קצרה רעיב רשא אנליוו תשרוחב םיצע
 .לעפע ,לו יקסלבולוו * ,בונאיורד 'א = ,םיובנירג 'י ,גרבדלוג 'ב

 == בכ
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 םיניע הארמ
 :ץיבוסונומ ב :תאמ

 .רובדלו הביתכל ארקמל דומל רפס

 ' הבחרמו- קודבועמ הנקותמ השרח האצוהב תיששה םעפב וספדנ םיקלחה ינש
 . .קלחהו תוגוילג הנומש ןושארה קלחה קיוחמ תעבו -- הברה םינוקתו תופסוהב

 1 . סופדב תונוילג הרשע ינשה

 יק 60 ינש קלת .ק 40 ןושאר קלח :ריחמה

 ! ל"ןמה ידימו םירפסה רחפמ יתב לכב גישהל
 ת. 9השתפ, םוותפוה

 - התע הז רואל .אצי

 הֶוָצְמ רג
 ןבר .תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס

 .ץיבוניבר .דניקסיז רדנסכלא האמ
 .םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאר קלח

 . ךאו - וילע ארקנ רבחמה םשש ירחא רפסה לש וחבשב . תוברהל אוה- רתול
 "יפווהו רורהה תילכתב ספדנו רקונמ ולכ הוה רפסה יכ ,ריעהל ץוחנ תאז תא

 . :ל"ומה ,החנה רפס ותבלו ס"ומל ,חולשמה דבל ,פאק 30 ריחמה

 3 9ם0 ד 3טהמה0. 5|> 1. ₪ ע ע 6 1(! לפה
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 תסחהסהתהז לע המיתחה תלבקתמ | סח

 "םלועה,
 .הנשה ףוס רע רבוטקואב ןושארה ןמ

 לארשיב /רובצה ינקסעו םירפוסה יבוט תופתתשהב הנליוב .אצוי .ורבע וע

 תיעיבר הנש

 היחתה ןויער לש ואטכמ ילכ תויהל ,ול הותהש וכרדמ רוסו א

 ירבעה םעה לש םימואלה תושיררהו םינינקה לע .ןגהל  ,הלואגהו
 + וניררושסו ונירפוס ילועמ לכל עובק רודמ שמשלו  ויתובשומ .תוצוא

 | :"םלועה,ב םיאבה םידימתה םיקרפה
 לכ לע תוריקס ,קוחרמו .בורקמ (ז ךן רבדב תורצק .תוריקס ,הפצמ

 .ויתורייעו לארשי ירעב השענה ו ' .קרפה לע םידמועה םיניצעה

 ,םינותעב (ח ו יןמזה תולאשב .םירמאט
 .לארשי ץראמ םיבהכמ (ט ,עדמ :וומאמ
 ,הלוגה .תוצרא לכמ םיבתכמ (י || = = .תונויצה ינינע רע :םוטא)
 ,י"אב ,תונויצב : תויעובש תופקשה (אי || ,םירש , םירופס = > הקיט

 !.ל"ותב ,היסורב | .םינוטיליפו .תומ
 ,תויפרגוילביב .תוטישר (בי יב תוריקסו  תרוקב = ומ

 .תויתורפס תועידי (גו ו

 :"ם לועה,ב התע דע ופתתשה רשא ,םירפוסה המה
 בוכורוב :,ר"ד .ש .דלפנרב .,,נ .ח קילאיב ,,ד ןרהנויא .,.מ ןיקשיסוא ,םנה

 .ח .י רגרב ,ימע"ןכ ,.י .ם יקסבצטודרב ,ר"ד .ש .ןייטשנרב ,  הָובוטדהנ |
 -ןב : ,הרובד .ןוראב  ,.ל ,ו ךורב 4 ,רזעילא-ןב ,תובשחמ לעב ,וח .ןיגש
 ,והירמש : קילרוג ,  .י םיובנירג ,.בא גרבדלוג \ , .ב גרבדלוג ,,ש" חש
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 גרובליז = ,,ו = ,צ  גרבניוו .י .י להאה | ,,ם  יקבצניוו ,,פורפ א
 ו.ש יקסבוחיגרשט  ,ר"ד ,י" ןוהט = ,,א  ינומרח ,,פ  ,מ  ןאמדווז
 יר"ד ףסוו אירול ,.ל ,א  יקסניוועל | ,בקעי ןהכ ,.ל הפי ל: ו וא

 ללה ןב יכדרמ ,םירפס .רכומ ילדנמ  ,בקעל .רגרל  ,ןיולןמפול
 יא + .ץידיינ * ,סכמ יודרנ ,,ש  רגינ ,ר*ד ,ד קראסוינ = ,צ ו רנלימ
 יב ד יקצולס ,השמ יקסבטס ,עשוהי ןוקריַפ ,השמ יקסנלימס : ,םוחנ בלש

 .* ןטפיוק ,.ד ץייבונלפק ,.י ןוםלנצק ,.ש ץיבונרצ ,,נ םגיפ ,בקעי ןאטכופ
 בר .ןבקעי ץיבוניבר 4 ,,א םאר  ,עשוהי ץיבורוטנק  ,הדוהי  ינרק וא א

 טילש ,בקעי גרבנויטש" ,הדוהי גרבנייטש ,םכילע .םולש  ,ףסוי ובו
 .רועז .5.. ,צבפוש | ,יבצ ןויטשפרש ,המלש רליש \ ,,ד .ץיבוגועמש

 --לארשי-ץראב : פיעונק םיטנידנופסירוק "פלועה,ל ול 5
 ,רשא .בו פלט .ש ר'ד -- חילגנאב ;ינומוח .א -- היקרוטב

 ן ןייטשפרש יבצו | שיגעה .ם -- היצילגב ןרצנוג ,(ם ,א =< הינו

 ; ףסוידןב--הניטנגראב ; ןמ םהרבא--חינמורב  ;רפול .ש--הירג |

 .דועו יאקירטא .9--הקירמאב ; .

 םופד תונוילג 9 התע םינתונ ונאו ןועובשה תומכ חא וגלדנה לוי חל

 רשאב ,ןועובשה לש ונכות .רתוי דוע .כטוה הז ןוקת ידי לע .שדוח 3

 .תוצוחנה .תופפוהה תא כ"ג וב איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלוכיח

 :ריחמה
 הינטרגב (םירחכ 10 הירננוא-הירטסואב : 5"ןחב .. הנשל לבור 4
 לארשידץראב . ,רלוד 212 הקירטאכ ,גניליש 9 .הילכנאב  ,קדמ 0

 ל ו /ננמ

 , יא .ש גרבשרה ,באוכה ,,א .ש יקצידוהוה ,.א בםונאיורד ,,ש בונָבו

 עברל ןושארה אוה "םלועה,, לש הזה רמונו
 רשא הלא לכל קספנ ןועובשה חלשמו יִע /

 וללהו .רבוטקואל ןושארב רמגנ םתמיתה[
 אבי לבל םתמיתח תא םדקהב שדחל םישקב
 .םהל ןועובשה חלשמב קש

 יצחל הז ןובשחכו קנרפ 19 תוצראה ראשכו היצנרפב ,קנרפ 10
 .'פוק 8/) הסירֶדאה יונש .הנש עברלו

 רומעה לע -- םיתעברא תקלוחמ טימפ הרוש לכ דעב : תועדומ ריחמ
 .'פוק 40 םירומעה ראש לעו ,!פוק 60 ןושארה

 *טלעוו יד, תכרעטה תועצמאב "ם ל ו ע ה, לע םותחל םילוכו ל"וחב םימתוחה
 ,םהיתוצראל "םלועה, ינכוס תועצמאכו .(הוי01וחשסווזחק 31 ,ןייהר ג"ע ןלקב

 דעב

 : הגליוב הרוטנוקהו תכרעמה תסירדא

 קסהּהוווה 1.001 \1כ*, םעתמוופ.
 א603\םסת 11001 .\1*, \זתס (10551גם0)

 םונכוס י*'ע = וא 'טלעוו יד, תפרעמ י"ע "םלועה, לע םמתחב ל"וחב םימתוחה
 ,תקיורמה םתסירדא תא = הגליוב תכרעסהל :כ'ג עודוהל םישקכתמ םירחא

 עבר לכ תושארמ תלבקתמ המיתחה
 ,םישדח השלש לע תוחפ = א ל מז ל וכ

 - ל
 ת-האה 28600 -ס0- חו סבו 0021 יש ה יד0
 מ, 00300 | ₪463 םת(01זמא'מ 166-

 תא 88868681 1.0860. 11כמנוהש6ה ה6גז7-
 00206880 003 5 תא \ 60:
 רוגה 6 1[ ה כ ב ם צו 0% 20 608 ]1110300008

0 

 0 6 ה 0( 66 01606 3.
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 ווי :

 .םיאפורה תצעב ועמש |
 ןי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 רש- "לזרךב , -שש-
 | םיטפצרה ותוא םיליכמש .הרמ .התואב לזרבה דוסי תא .ליכמ

 וב שי ילורב, .ןייבש לזרבה רופיו ., םיאפורה לש םילועמ .רתויה

 ' היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירבהלו םדה. תא רהטל ידכ

 +, תונייה ראש .לכמ .רתויכ לוזו :רתויב . ליעומו םינטקלו .םילורגל

 ,הסירואו יושרו "למ"רכ,, תרבח .לצא הריכמה



 "נרבנ טש ו הדוה יי ליבתכ
 4 .םירוענה ינבל

 . םידליל .תדוגא .ןושאר רפס
 .חונמה רפופה .תחפשמ יספורטפא .תאצוה

 : םינינעה ןכת
 םינשוש (ר ; עבשתלא ריעה (ג  ןקוקבח (ב :; םיחיס ינשו םיחא ינשב השעמ (8א

 ן הנותחה גה (ה ץ ליסב רוה ( (ו | הרוסחהו  דיסהה (ה ; תוקרבו

 0 ג"ל תותשק (בי = ; בק י(אי ן שיתהו לותחה (י + םינשושה (ש

 [לבב תורחנ לע (זמ ן השמ יטפוש (וט + יתפ .ופוי (הי .( השרזמ .הרות .(גו
| 

 ן םיחספה םוי 1 דחא סכוחב 5 (טי 1 םיריאמה םירענה (חי ן תמאו רסה זי

 תא ןיבהש גרבגויטש הדוהי קר רשא , תובבל תיחקול .תואלפנ .תודגא הלא לב

 + ןתוא רפסל עדי = , הדגאה | דופ
 היהו חבוש םו הפי רטנ לע רודרהב םפדנו דקוגמ ולכ ופפ ה

 .םיר ב עוה םיד לול םיע וש ע שיל םגו.תלעותל
 הכרבה תא סינכהל הבאי , םינכל כא \לכ .רשא , םיוקמ םופדה תיבל םואונמה

 ינחור גנוע  איצמהל | ,.ןידחו לועומה תאי \םוענה תא רבחיו ותיבל איהה

 דרסה הז םע תושעלו תודג תאו ירכעה רפסה תא סהילע בבחל , וירליל |

 .תונמה רפוסה תחפשמ תא

 ,םפאק 95 הפו הכירכב .חולשמה אלב ,פאק 65 ריחמה
 ,הפידוא ,"הירומ, תאצוהב  גישהל

 ,הרוכמל אצמו בורקבו פופדכ רמגנ םירוענה ינבל ינשה רפפה ! הרע ה

 הריכמל םיאצמנו רואל ואצי

6 . . 

 .קילאיב ,נ ה תאס
 וספדנש םעה ירוש .לכ\ דחיב  םיסנוכמ .םיאב וז .תרבוחב

 .ץבוק .םושל. וטנכנ אל 'ההע רעו םינוש .תומוקמב
 .'פאק 55 ריחמה

1131. 1018" 

 גרבנייטש הדוחי ה
 יתורפסח וכרעו ויתודלות לע רמאמו רבחמה תנומת .ףורצב

 ,ןאמכיפ ,ו תאס ||
 םימותחה לכל חלשנו הריכמל אצמנו .רואל .אצי |

 == ןושארה .ךרבה = /
 ,(תונמה ישרוי לש םיספורטופאה .תאָצוה) -
 ..רדוהמו הפי סופד---,לודג טאמרופ ,םידומע 840  לעב .לודג ךרכ <

 .'ק 50 הפי הכירב רעב ,חולשמה ילבו הכירב אלב בור 1.50 ריחמה
 ה ר'- ₪ ₪ ---

 הוקתב ,ירבעה להקה דיל .הזה ךרכה תא .םירסומ םיספורטופאה
 םיברב גרבניימש יבחכ ץיפהל ותולדתשה י"ע ,להקה ותואש ןוחטבו =

 תבוטל הלועפל םתבשחמ תא :איצוהל רברב ו יריב ויס
 יריחב תוריצי לש םימלש םיצבוקב ךכ=לכ הינעה ,תירבעה תורפסה

 -- .םהַה םיכתכה רשא ,חונמה רפוסה ו הירפוס
 .תחאה םתשוהרי ,
 ,ינשה ךרכה םג הריכמל אצמי .בורקבו סופדב רמגנ

 הפידוא ., הירומ תאצוהב הנושארה הריכמה
 :הפוודאה

 0 ו ] סוהא = 0
 7 0 0 ה

 הירמ הקיתוילביב
 .םעלו םיריענה = תורפפה .בטימ

 ה ויחמ -=- הפי .תוחפס + הנושאר הצובק

 םינשו םישמח םיליכמ  (טופד תונוילנ 80)  םירפס השמחו םיושע

 בטיסמ םירויצו םוררוסמ , םובורע ,וגירפוס .ילודג לש  תוריציה

 , םעלו .םירוענה .ינב ארקמל

 ( איצוהל--איה הז יתורפס לעפמ לש תישארה הרטמה
 ןףיציה .תועוצקט  לכבש הלועסהו בוטה  ןמ ,הושה  'חקמבו
 דת האירק .ידב םהב אהיש  ,הזב ןפואב םוכורע ,םימלש םירפס
 ןשימ, שפג לכל הושו חחונ האירק ידכו טרפב םירוענה ינבל תיטאמ

 : תשרקומ אהת הצוכק לכ .תוצובק תוצוכק ואצי טורפסה
 .דהוימ יתורפס עוצקמ

 ה הפיה תורפסל הלכ תשדקומ .הגושארה הצובקה

 תא הוב םרדסכ וו הצוכקב. ואציש םירפסה תשמחו םירשעבו
 ירויצו םורופס--ונירפוס .יבוט לש תודחויט תוֶריצי םינשו םישמח

 אטבמהו םילמה ; עטוקמ דוקנ םי ד ק וג מ ואובו םירפסה
 .ןוילגה ימשב ור אב תי

 ,ןו דרג .ל .י -- (רצוקמ) ךרדה תציגק (א

 מ--(רבחמה י"ע שדוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ (ג-ב
 .ץר פ .ל .י-- (םירופפ השמח) תומישרו םירויצ (ד
 לע - םו ל ש --.(םירופס השלש) לוסוי לש ויתוערואמ (ה
 .קולאיב .ג .ח---ירבע רענ לש ויתונורכומ (1
 ,ןמש ירפ .ד--(םירופס השלש) תומישרו םירויצ (ז
 ..גרברעויפ ..ז .ם -- (םירופס ינש)  םורויצ (ח

 .קינדימ .א-- רועה ןצבקה (ט

 + ץיבוקרב ,ד ו -- (םינש) .םירופם \ (י
 .ריפא ש ,ב --רלדנסה ל'מהרבא (אי
 רז עו ל א ה ן ב .ם -- (םירופס השלש) רבעה תונומתמ (בי
 .יקפבטפ הש מ -- ימראה ןבל (גי
 .קבק .,א ..א -- ליפעמה (די
 ְּז - רו ם קם ..ם ---.(םירופפ ינש)-.שרו רישע (וט
 קפבצטידוב ףסוי ה כימ--\םירופס ינש) תובא ץיראל (זט

 : ,וקיפ .- (םירופס ינש) תונותח (וי
 ,ה םומ ה 'גוח -- (םורופס השלש) .םיברעה ייחמ (תי
 .ש א םול ש -- (םירופס השלש) םירויצ (טי
 ,גרבניטש הדוהי--(םיופפ השמח) םירויצ (כ
 ,ןיזייר .א -- (םירופס השלש) תומושרז :םירויצ (אב
 ,ומעה ןב-- הנטק המרד (ב"ב

 / ,ן וי צ = ן ב ,ש --- (םירופס השלש) :תודליה .ומימ :סירווצ (ג"כ
 \ם ביל ע - םו ל ש -- (םורופס יגש) םיהליה .ירופפט (ךכ
 סבילע םולשו .א -- (םורופפ ונש) םע ירופסמ (הכ

 | .םרעומב םפרפנ היצובקה ראש ,לש םנכה דיע
 | 50 ;םירויצו םירופפ 58  .,הנושאר] הצובק .ריחמ

 3 ,'כ ור 8  --(סופד תונוילג

 [ רפסה ,יפאק 15 ומצע  ינפב רפס לכ .ריחמ

 , 'ק / 38 וריחמ ןורחאה
 תה 0 110 קל 1 * 8

 ₪ ו ון 00
 : טנלדתמושת תא :דוחיב .םיררועמ | ונגה הז טקפסורפ לע ב .נ

 סר רד היום דה ים

 שדח דומל רפס

 שניידיר ,ל ,' אמ ףלאמ ה
 תיוטנצנוק הטשב ,םיירבעה  םידומלה רתו םע דחי ע"פש דומל רפס
 %ש הלאל  דוחיב . םייללכה .םודומלב םיקפוקה םידימלתל , םירויצ םע
 ץלטמו ןינעט | ,חונו . לק אוה דומלה .רמח ..םרועש תא \ םםצעב .םינוכמ

 !שהו םירופסה .םוי לכב רועשה תא ןנשל ולכוי לקנבש .הזכ .ןפואב רדוסמו
 תא םהילע בכחל םינווכמו םידליה חור .יפל םה ו יבושמ
 ₪ הקלחמה .'פאק 40 / הנושארה . הקלחמה ריחמ |. םיימואלה וגינונק
 ל לב + םירפסה .רחסמ .יתב לכב רבמהל אצמנ ,פ'אק 0

 / = ..קנופ ביל היבומ
 הווה ו 0 0 יו

/ 



 |[ ירפע ותוכל
 סעל .!יוולגרמפשמ

 / .ישימה םוי :לכב .אצוי

 ו 2% 4 2

 :ןכתה
=> >4--- 

/: 

0 
 2 יו בלה חה \: 7, ,יקםניוועל בול .ןנחלא
 (הםו) !לכ ינפ לע יח ינא ₪ , : ל :הפצמה ל

 :.תוברתלו .הפשל . תורדתסהה. תאמ 4% . רומל הכוח וח
 .תירבסה 7 2 : ; 0 / * ,הופמה .רפוה 0

 2 י לא 2 0 .המדאה תדובע לא .םירוהיה תביש
 .(פ) ,לארשי-ץראמ םיבתכמ .ןיפוה א ר"ר | =. ,םושיח תרשכה תרבחו=
 ְי . תונויצב = <2- ,ןילופב "תיביסרגורפה,; תימשיטנאו . תונויצב 8 8 , 0

 היסורב 4 : 0 : ו
 ,היסורב + .םה וככה רב , .(ד--ג)

 ,לארשי ץראב 1% 0 .,שרב רשא 6 ..(חיש) יתדידיל םרכה 5

 + .יטסקהרותניונ :תייפריו" רביב תומיור 1 - : , תיעיברה היסיסה .תחיתפל וא

 5 ' .ץראל .ץוחב 16 | יבובועמש ה . )| היצב

 :(רובע תמש רשעל) רנרב ,ח 2 1* | ו קסנ אילומפ ,ם 0 .,(ךפה--רופמ) .השדחה ההומז

 4 4 טדחל ,לבוה 2 הגש ה-7 רי 8 הגש יצמל ,לבוו 4 הגשל + היפורב "םלועח, ריחפ

 ל תפר'םוהב :גנולוש 8 -הילננאב ,ץרטמ 8 ,הינמרנב , םירתכ 20 היראננוא-הורמסואב 1 ליוחג

 : ;זמש .עגרלו יצחל ה זן ,קנרפ ₪ .תוצראה רתיכו הוצגרפב ,ץנרפ 10 לארשי ו

 0 הפירדאה יוגש רעב 2%

| 
 40 םירומקה ראש לעו ./פוק 60 ןושארה דומעה לע -- ,םיתעבוא תקליזמ שיטפ 2 לכ רעב ל ריחש



 ב ,בהכ לכ
 *רפופהו .םדאה םולכנעיליל ביל השמע : אכמו .ותנומה םע

 = .רנזולק ףסוי .ר"ךה תאט
 :ןושאר :ךרכ -- רואל אצי

 הרות ירבד
 ,םידומע תואם שלש לעב לודג ךרכ  ,תרוקבו .הרות ירבדב םירטאמ תוצובק

 .דאמ תחבושמ הרודהמ

 רעב ;יצחו לבור הפי הכירכב ,החא לבור הכירפ .אלב רוחמה

 י'פאק  םישלש .תוירחאב .חלשמה 2
 ,אסידוא ,"היירו מ, האצוהב :גישהל

 .ותבתכה

 םיקלחנ ,ותומ  ינפל .ומצעב חונמה .םררסש יפכ ,ל"למ .יבתכ .לב

 ירבד :ינשה .ךרכה ;הרות ירבר :וושארה -ךרכה  ,םיכרכ :'זל

 תנש ןמ  תרקב ירבדו .םייחה תולאשב םירמאמ תצובק : ,םירפומ

 םירמאמ ."םירפוס  ירבד, .:ישילשה ךרכה :;ם"רה תנש דע ל"ת

 ;ט"מרת .תנש דע ם"רת תנש ןמ תרקב ירבדו םייחה תולאשב
 רבכ םירפפה הלא לכ ."לארשי ץרא בושי, .:יעיברה  ךרכהו

 ,הז ירחא הז םיפוכת ואביו םופדל ורסמנ

 תונטק תועיספ
 . ביא ירחא תוקוניתל האירק

 תאמ

 ,יגרפנייסש ההווה ל
 .דאמ חבושמו םופד .

 פאק םישש, ריחמה
 : .אפעדא הירומ תאצוהב גישהל ₪

 ,םילשמ ,תוחיש ,םירופס תומדב הז .רפסב אבש הבורמה רמוחה
 וללכב רבוסמו :ךורע  'וכו .תודיח ,תוחידב ,םיריש  ,הדנא ירבד =

 ךושמל ידכ םהב היהיש ,תאוכ החונ הרוצב ןותנו הזכ .גרדומ .ןפואב = |
 לש ותרכה .גוחו ותעד תכחרה המע שיש האירקל דליה בל .תא

 .קוחרה לא בורקה ןמו רבכה לא לקה ןמ ,טאל טאל רליה ל

 ןורחאה וחור ירפ ,הז ארקמ רפס םרסמב .,סופדה תיבל םיאיבמה |?
 רפסה םגש  ,תווקל  םיצוה * ,םיברה תושרל 'ל"ו = רבחמה לש
 םאה ורצוי לש טעה תחתמ אציש המ לככ ,"תונטק תועיספ,
 ןתדחוימ הבחבו הפי ןיעב לבקתהל ריתע \ ,םירליה .תורפס עוצקמב
 ,ןבר , תיב לש  תוקונית רצמ התמשבו םירומהו  םירוהה .רצמ |

 ינינפב םהל ןתנו ךכ לכ םתוא בהא חונמה רכחמהש ולא םינטק

 ,תחנו חור תרוק לש תועש .הברה  ךכ .לכ .ויתורוצי

 הפי

 ןח

 / | <. תילארשי הירוטסיה

 , לארשי ימי ירבדב םירועש

 .םיאנומשחה תפוקת רע המוהק .רתויה הפוקתה ןמ ,ןושאר קלח
 לארשי תודלותב תיחמש העידי םהל שיש םיריעצל :דעונ רפסה
 תתל םיצורש םירומל  ;תומלש רתי הב  תונקל .םיצור .םהו
 תוערואמה תנבה םג .אלא ,תיירוטסיה תועידי קר אל םהידימלתל

 ץפח .םהל שיש  םיליכשמ םיארוק םתםלו ,ימינפה םרושקו
 תולשלתשה תא םכותמ ריכהלו תוערואמה תוימינפ לא רודחל

 ,םיכוראה  םיינרוטסיהה ונייח

 . חלשמה אלב בכ'ור 1.50 ריחמה
 .הפידואב "חַיְרְוִמ , תאצוה .לצא גישהל

 ג"'ח ימע-[ב
 םילשוריב סופדה ןמ אצי

 ישילש רפס

 מע " ] ב, ,היטמוטסירחה לש
 ,(ןויצ-ןב .ש) ןמטוג .א תאמ

 ,םי ק נר פ'ד תוצרא ראשבו ,יצ חו לבור איסורב : רפסה ריחמ
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, 

 לבא -,הנלובל .אוה רבב לבא
 לבא =, וניארוקלו = ונירפופל  דבכ
 לכל רבכ .לבא  ,ןויצ יבבוחל דבכ
 ,ונינקזלו ונירענל .םירבעה תחפשמ

 ! םייחב  דוע  וגניא יקסניוועל
 םירבדה םה  םירזומו .םיארונ המ
 היה וימי לכש ,יקסניוועל .הלאה
 התהכ אלש,םייחההווע ונממ הכפמ
 ,והשמב  ףא וחיל .סנ אלו :וניע
 אלמש .ותביבס לכב היחה חור היהש
 ,רעונה .שאו  םימולע חכ הוה

 +, .םייחב- דוע .ונניא- --יקסניוועל
 תועידוה ואב תולהובמו תופוחד

 = -יקסניוועל '+וז ירחא וז .תופובת
 :נווועל .;פסוג - -יקפניוועל (הלח
 .ןורמתב בלה .הכוהו ..תמ == יקפ
 תרגפמ איחהו המשנה  הצוכתנ
 ! ארונה .הזחמה תא טולקלמ

 למומ יקסניוועל  ,עונ - -יקסניוועל = ₪
 .רבקב .חנומ יקסניוועל ,ןוראב

 רשפא = יא. ..רבדה  רשפאהיא
 תובשחמ,ה לעב תא .תוארל
 וניאו בשוח וניא .אוהו "םושעמו
 ירבעה בלה לעב ,יקסניוועל .תא .תוארל  רשפאדיא .ןהשוע
 וצראלו ומעל םימחרו הבהאב דוע קפוד וניא ובלו ,לודגח
 ריצל רשפאהיא ןיח אוה רשאב יח לכל ,םלוכ .םייחה .לכלו
 ונלבשו .,ונבלל בורק ךכ לכ היהש ,"בורק יבר, תא הבשחמב
 ןיבש .קחרמ  ונתאמ: קוחר אוהו ,ובלל םיבורק ךכ .לכ נויה
 , םייחהו תומה ןיבש קחרמ ,ץראהו םימשה

 וה דמוע ,ונל רשפא-וא םיחתנמה-למזיאב וילא תשגל םגו

 .יקסניוועְל ביל ןֶנֶחְל
 ,היהש ומכ ולוכ וניניע דגנל יחכ
 דבוכב .,חצמה .טומקו בלה בחר
 םיניעב ,  דבכ שאר יקב שאר
 םגו .םייחה .תבהאו םייח הוקיפמ
 תוקחושה :וינפב = , םייחה = לוטב
 ,היח  הזכ .רחי= .םג \ תובוצעהו
 היה ךכו  ,ונכותב  הזכ היה רחא
 ןהשוע היה ךכו בשוח היה ךכ ,יח
 ךכוולש םייחה אשמ תא אשונ היה ךכ
 ןרובצה לש םייחה אשמ תא אשונ היה
 היה ךכו להקה ינפל רברמ היה ךכ
 העשב רועםילוכי ונא ןיאו:םעל בתוכ
 ,ותוהמ תא | ,ותמשנ תא חתנל וז
 =-תרמשמל םחינהלו םיחתנ םיחתנ
 :עלש םימיל תמה > יקסניוועלל רכז
 ,בלה .ןמ חכתשי .יחה .יקסניוו

 ירבד תא וז העשב ונא םירכוז
 ,"םיתמהו םייחה, לע יקסניוועל
 .'ןימלע .תיב .לש היפוסוליפ טעמ,

 חכתשוש תמה .לע. איה .הרזג,
 ,וז .איה* השק | הרזגו = ,בלה  ןמ
 וקמעמ) .'המע םילשהל השקש הרזג
 הרזגהי דגנ = םמוקתמ  יננח = יבבל

 םדאה רצוי פח םאו .הילע 'רגת ארוק .יננהו תאזה השקה
 ,שפנ תמנעו רעצ ול" םורנל ץפח :וניאו וירוצי רחבמ לע
 ?ויבואכמ תא לקהל םירחא םיעצמא אצמל לוכי וניא .םולכ
 איבה ילבל היה אלה ,ינוינה רתויהו בוט רתויה יעצמאהו
 תושפנה תא ונממ לולשל ילבל ,םהה םירוסיה תא ללכ וילע
 חקול "אוה, ונחרכ לעב :םאוע :י1ןתע. אלב --- .וילע תוביבחה
 ,תובורק = רתויה תושפנה \ תא ,וניניע :ידמחמ תא  ונתאמ



 ,וחבק לע .םג : ללוגת םתסנ רבכ - ויפמ הקרונ תע אלב ןתוא חקול | ,ונילע * תוביבח * רתויהו ונל = תורקי. רתויה
 וב דאַמ לודנו ,ונירופי םע ., וניבואכמ .םע  ,וניהורצ םע .ונמע ללכ בשחהמ וניאו
 הזה שיִאְה תַמ וגמז רק לכ ןיאו ,ןידב םימחר לכ ןיאו ,וליעוי אל .הניחת לכו הלפת לכו
 : 0 ל אנ לא "ונממ, אתוטמב -- תומה םויב ."ןויגה, לכ ןיאו ,רשוי
 אנ .בוזעי '. ןהילע החכש רוזגל הזה רפחה תא םג :ונמע השעי
 חלשל רהמי לא ,קומעה ונרעצ םע ,םישורקה ונירוסי םע ונתוא
 3% אל .ןמאנה ואפור ,ןמזח ירי לע ?תורקה ויתואופר, תא ונל
 ב רהוי םג םימעפלו םייחב ינא .טפימיטפוא , , ,ושבודמ אלו .וצקועמ
 ,ינוע = ,התא  םילשמ ינאש שי אבה אלש הרצ לכ .הדמה לע
 .הפצמה לע ,םהילע גלגלמו םתוא ינא לטבמ --- םירוסי , בל*]ורבש , תוקחד
 - היהתש המכו ,ולטבל לוכי יניא , םילשהל לכוא אל תומה תא קר
 טרפב = ונחנא ונייח לעו ללכב םייחה לע טיבתש ךיא = ,ימיטפוא
 לע םג גלגלתו םימעפל ץצולתהש המכ , "לק . בלבו הפי .ןיעב
 .ךגולגללו ךתוימיטפואל ץק אבי תורבקה תיבב הנה , ומצע תומה
 ופוסו רפעמ ודופי םדא :םדאה לש ופופ תא :םיעדוי ונלכ םנמא
 : םיאור ונחנאש העשבו ,וב  ונלגרוה אל לבא ,םיעדוי . רפעל
 תאו .םיירקעה .םיבשותה תא .הליגרמ תישילשה המורה ךא == ותע אלכ אב אוה רימה טעמבש  ,הוה "ףוס,ה תא וניניעב
 עדוי .וניאש  .אמוס םג .תאזה  תונינגמצאה תא חוכשל רכנה ימע = לכ נא םירעטצמ סאו , קרצבו --- ,םירמרמהמו םיפצקתמ ונחנא
 לש הפוס אהי המ שאחמ | תווחל לכוי ,ךשחל רוא ןיב .לידבהל = ןיחב ורשעתנ אל םייחחש ,טושפ םדו רשב לש והתימ לע ךכ

 ...הָקְַפַנ עצב וייַח .תרישו

 אוגה |  תוצומרה פסוטה תות

 תלחתב בואב שורדל וא םיבכוכב תוזחל היסורב םיגהונ
 + היסיסה לש הטפשמ היהי המ :לואשלו המודח לש היסיס לכ
 %םעהל ןתת המ +ףיסות תורמוח וזיאו תולוק וזיא +שרחת המ

 .היסיס לכ = ןירחא ריאשה :אלו ןלשמ םולכ םינכה אלש ,ותומב ולרלדתנ אלו
 + תיעיברה .היסיסה טפשמ היהי המ לע .דמוע ההאש העשב ,ךכ טושפ םדא ןבב םא -- ,המואמ | =
 םיפודגו תושדח תופרח דוע ועמשי ,םילדנקס וזיא דוע וכרעי ינוע המרג ותתימו םייחה תא ורישעה וייחש ,לודג םדא לש ורק

 תודחא תועצה לע לטוי םתוחהו ,םידוהיה לע תחאו האמה הרודהמב ."המכו המכ תחא לע ,םהל
 ,לסחו --- היטרקורויבה יזנג תיבב .וכרענש

 :קואה וז  היסיסב םיטונ ויהי ןאל :דוע לאוש ןיא ושבע לש ורבק לע יקסניוועל שיגרהו בשח הלאה םירבדה תא 3 1

 ,חורה :ירחא םיכלוהה ולא ,םוארבאיט : הלבעי אלש = ,ונשגרהו ונבשח  ונחנא אלו .אוה אלו ; םולבנעיליל
 = .יהבוחל  טפשמ המצע לע הצרח,ש יארו השרחה היסיסהו \ < ךמסנש | ,אוה ורבק לע רובנ ולה םירבדה תאו  םיבורמ םימי ב 6

 = - תודעומ וז לש הינפ הנייהת ןאל . בוקוילימ קדצב ריעהש ומכ . םולבנעיליל לש .ותבקל :

 הב הרקש רעוכמה ערואמה ותוא יפ לע שארמ  ונל עורי ה' | ימותמהו םייחה, לע ףסלפתהו ויבח רבק לע רמע התע הז
 ,היסיסה תחיתפב | אב רבכ | ,דחי םג ותוימיפיפלו ותוימיטפואל ץקה אב  רבכ .הנהו
 ןיב  ןושארה שיאה . ,הנושארה המודה ילודגמ .רחא תמ הער האובנ --- ותע  אלב אב אוה רימת .טעמכש ,"ףוסה,

 הריסהל רשפאש ובשחו ,תרחאב היולת הגיאש ,המצ:ינפב הלחמכ .התוא וגד .רנרב ה 06 ןוה וננומתה אל התוהמ לא םלוא---(לארשי םעב לד ימ יכ--תולדה רואתב .יקסבומיסקמ ב" ש
 רותב רשזעהו ינועה תלאש .תורישעה תלחמב---הדגנבש הלחמב עוגנל ילבמ וה

 השרחה ונתורפסל התיה הרז--רשויו ליע--הל  רחא ןורתפש .תחא הלאש . (ותרובע תונש רשעל)
 ,תוסינכה ,ונברקב םילאוג הל ואצמנשכו  ןוהימריו הכימ  ,סומע לש םתשרוי  ,ר נ רב ה ,' לש  תיתורפסה ותרובעל םיגש רשע ואלמ וז הנשב

 ,םורחא לש םהיתונחלש תחת הואצמש ומכ ,הרז הרוצ ב ונלא | רצק ןמז ןיא ,עבמה .ךרדב םיעקושו םולוע םירפוסה ןלצאש ,םלועה-תומואב
 לכ תלאש תא ונתורפפ לא סינכהל---הילעבל הרבא ריזחהל הסנ רגרב םכרדכ ןירפופ לש  םכרדש ונע:םע לצא םלוא ן'ולביל, ידכ רע בושח הוכ
 ,אוהש םוקמ לכב לועב ונל ביר תיפלש ,תיל ארשי ה התרוצב תולאשה | הפוקת הזכ קרפ םג---םניאו םיקירבמ  ,םיבכו םיחקלתמ---םילפונה תולזמה לש =
 .חורבו רמוחכ ,וניאש םוקמ לכב רשויה רעב וגל המחלמו ,םיגוורבכ םידבעב .ןויצ ול ביצהל יו ארה ןמו איה <

 ץ"םראה היחי ורבל םחלה לע קר כ, םיברב לבוקמה קוספה תא קחמ לקנב אל = תונורשכה לכ אל ,יישיא םעש םג הזב שי "ימואלה, םעטה ןמ ץוח
 רדחו רצ לכמ ופיקהש יפורה ריואה תעפשהמ םג ררחתשנ דחא םויכ אל | אולמל עיגמ וניא| טאל גשגשמ  ,תוניתמב הרופה שי והוש הדמב < םיזרו
 ,ודיב וגויפנ הלע ףוס לכ ףוס ךא--,םימשר לבקל החונה ותמשנ יקמעל = .ןבְועְו גשגשלו תורפל ריהמה שיו ןהכורא הפוקה רובע ירחאל רע 3תוחהפתה
 :רופיו לבואה>רופי :םויחהה ותתשוה םהילעש םה םיוחצנ .תודוסי ינש רהמ אוה ואוה .םיזירזה ןמ רגרב לש ונורשכ .רצק ןמזב ותוחתפתה תוגרדמ לב
 \ ,םהמ ףעתפמה לכו םה ,גווזה | הטנ ףא ,(הדמה ןמ רתוי ילוא---תורפל) תורפלו רגבההל ,חתפתהל ,גשגשל
 היה ותרובע תלחתהבו ,םיבולעה לש םחכ.אב רוחב רגרב לפט םהינשב םילפכ דגנכ ולש םינש רשע תולוקשו .ןןיטולחל וא  העשל םא---תררל רבפ
 ןושארב .ינשב דריו רחאב וחכ .הלע ןמזה ךשמב םלוא ;דחאכ םהינשב הפי וחכ = ןובשח ומע תושעל ונילע הוצמ---אוה עקוש םא  :ךשפנ"הממו ,םירחא לש
 ינשבו ן'ודעב רברמ, אוהש םוקמב ףא ללכה | ןובלע עבות לש הגרדמל םמורתה | .רותע אוה השדח הפוקתלו העשה ול איה ובעמ-תעש םאו ןרבעש המ לע
 ינונעב אכמס-רב םדא ןיא :תימינפ הבס הזל שיש ןכתי םלוא ;אוה הרקמ ךא .אוה .אטרג ןמזתש השעיתוצמ הוה ילוא ."ושילשהףוג,ב ורמאנש םירבד ךותמ ףא יביטקיבוסה דוסיה ץבצבל לחה = ןובשחהו ,ךכ ןובו ךכ ןיב .אוביש המ ליבשב ןובשח ומע ,תושעל הבוח--

 ,ןיגיס לכמ ךכרזג וא וירעש לכב עקש ןכ םא אלא ,'אטח,ה "
 ' .םיחומב וידעצש םוקמב וירחא ךלנ---ןכבו לש םנובלע לע לבת ירסומ םיגפל השיערהש ,וגתורפס :ירזכא קוהש ,
 ,םימש:ארו ידוהי שוא האיטחהש ,הרורא םחל:תפכ ;לחה "םחל-תפ,ב הכלה--- "ןויבא  םיפאושה,  ןווע תא םורטה אבצ לע םג הדקפו "ץרא יונע,
 גחללכושמ הגוא הרוצהו שח וגיא ןכותה .ונוק תער לע והוריבעה ויתורצש = וגלצא  ,םגמא  ,וקסע הברה  ,רשועו יגוע תלאשל .תורכנתה 'רכ רע .הדרוו



 במ--אמ ןרי

 -רקו ,העפשהבו המכחב לודג םדא ,'היפור ץרא לכבש םילועמה,
 שיא .,תוירטנמלרפה . תוצראכ םג והומכ ןיאש אישנ ,ןובנו חור
 ,הננערה .,תיליצאה הנושארה המורה לש הנקויד  תומד :היהש

 ,לכה לע דבוכמה שיא  ,תולצאנ תופיאשו .תווקת האלמה ,הריעצה
 לש ורכז תא הדבכ אל המודחו--.,ךרב וינפל וערכ ויביוא םגשל

 דימעה אל ,יקסנוקלוו ךיסנה ,וז הבישיב ריויח .המיקב הזה שיאה
 היסיסב םיינמיה קש ןושארה םדעצ היה הז ,ןינמל העצהה תא 'םג
 ,גוהנכ םתעה לע ורתו ,םהירחא וררגנו 0 םיארביטקואהו . וז
 םהירבחל ונתנ ,יארבאיטקואה טספינמה לש לגדה יאשונ ,םה
 !הנושארה המודח רכז תא לגרב סומרל :ןומימ |

 המודב .תלשומ אהת .ימ לש .םחוה ,היד החוכומ וז .הדבוע
 ,היסיפל  היסיסמ םידרויו  םידרוי םיארבאוטקואה .האבה .היסיסב
 ..םהל ןימימ םיבשויהל םיתופכ םידבע םישענ. םה הפכב .םילשוממו'

 ,םידוהיה תלאשב---לכ .תישארו

 ןיעמ  "דוחסאוו = יבונ,ב  םוהחא - תועובש הז  םיארוק ונא
 םילאשנה םיריצהמ דחא ףא ןיאו .בשומה םוחת .לומב רבהב הטיקנא
 .העצהה תא לבקתש המודה לע עיפשהל ונידיב הלעי ילוא . רמאוש
 החדת אלא ,לבקתת אל העצהה יכ ,שארמ םיחוטב לכה אל
 ,םיחיטבמ = ,יקסניפורק ןונכ : ,:םיינמיה * , תונוש  תואלתמאב
 איה הכבוסמ ללכבשו ,םהב :ןודל םיבושח רתוי םינינע .המודהל
 בר .קזנ .איבהל לכוי םוחתה לוטבו ,ידמ: רתוי םידוהיה .תלאש
 ,היסימוקב רבקת העצהה יב ,שארמ םיחומב םיטידקה .,םיירקיעהל
 םיקיבורורטה קרו ,היסימוקל סנבהל םג ללכ הכות אל וא
 ןיעמ ךורעל .םריל אבה הז .הרקמ . לע 'םיחמש * םיטרקומירח צופה
 ךא .:םיהוהיה תלאשב .הלשממה לש הקיטילופה דגנ .היצרטסנומיד
 ,רבדה  עדונ  רככ יב '[וזכ "תשא היטיב יובאו וא
 אלש ידכ ,עצמאב = םיחוכוה תא חפקל :וטילחה .םיארביטקואהש
 בוטמ  םידוהיח  תלאשב רבדל םיצור םניאש הלא תא שייבל
 לא תוריחבה ינפל םידרצה ל כ תבוח ידי תאצל םצפחב ,ער דעו

 רסמת  העצההש | ,ךכל ,אופיא | ,ומרגי םה ,תיעיברה המורה

 שיש

 תוירוכ א ה וםויח דעו זאמ וירבד בור לש ןיערגה םש אצמנו לפוקמ םלוא
 םיכדכדמ םיודמ ,תולצנתה ןונגפב תונעטו תלונמ תוינע .םייחה לבהבש
 יתלב תונברוח ,רמ קוחצ תררועמ הטרחו םעט ירפוחמ םיאטח ,תוצוצר .תוחנאו
 םיביבח,---רומח תרוכקו דוה תללושמ הפיפג | ,רחנ לוקב תוניקו םישיערמ
 ---תוינעה .תלאשב אלא רנרב קסוע וניא םויה דעו זאמ * ..."?םורוסי = ךולע"

 תוינעו תינוציח תוינע ,ללכה תוינעו טרפה תוינע :תונושה .היתורוצב  תוונעה
 איה אלה- -תוינע ינימכש השקה דע ;תינחור תוינעו תימשג תוינע ,תומונפ
 ללוקמה יוקלה הילעה:ןב לש  ,וגוהב הטילש ול ןיאש רושעה לש ותוינע
 : . הרתיה ותמשנב

 ---?תולרל .ץוחמו
 ופילחה ,םיינעה רעצב הברה םתופתתשה ךותמ  ,םינושארה םידיפחה

 חאנשב םיתתופ םהינבהינב המשל ,תוינעה תא בבחל ואבו אושנב אשוג
 ,םתועטב םישד םה הכו הכ ןובו ;תורושעה לע  זגורב םימייסמו םירישעל
 תומשל םישענו עש רו דס חב םלצא םידכלתמ רש ועו ינו ע םיגשומהו
 הניא ש הרישעה שפנהו ,קשועה תאכ רשועה תא אנוש | רנרב---,םופדרנ
 תחנ תאצומ הניאו התומצע לכב "הלזגה, תא תמלשמה הרישעה שפנה ,תקשוע
 הללוזה שפנלו הל דחא טפשמ ןול איה הרז תאזה שפנה -- ,תובוחייזלמב אלא
 --,לכה תא תפאושה

 בולע דלי לוק :"רוכע קמעמ, ךוחמ הלועו עקובי ןובלעה לוק ותוא
 "תפלעתמ,ה המא לוקו הימודב הקמנה "הלכ, ימד לוק ן'הוצמ, ידי לע ענפנש

 תא הקיתשמה הבולע תרפות- לוק ;"ללח, לפונה ןזח ימד לוק ןהיתוקנא ךותמ ₪?
 .םינוע:תוסכ אלא ותשאל וניאש שוא---"הבולע הירב, לוק ;חצנל הללוע
 תוירב המכ שי ,לשמל < ,"הבולע הירב,ב = ,ידמל  םימוגפ ללאה  םירויצה ם

 3% םלועה <

 היסימוקבו  ,הדגנכו הדעב :םימואנ .ינש ועמשיש ירחא ,היפימוקל
 ? םה המ םינש וא דחא .םואנו .התרובק היהת

 ףופדףוס יכ ,ונימאהש הלאכ ויה .דוע תמדוקה .היסיסה .ףוסב
 בושחיש שיא = ןיא .ושבעו ,איהש .לכ החנה וז העצה ונל איבת
 המוחה .לא- העצהה תסנכה .ירחא יכ ,לכה ויה םיחוטב זא ..תאזכ
 יפוהה- להקה .תעד תא .ררועל ידכ ,הצרמנ .הדובע רימ לוחתת
 ומרענ \ םידוהיה -.תלאש לע .יכ ,חוכשל ןיא ןה ,וילע עיפשהלו
 בשומה םוחת .ריבכמל תומידק תועד ,תוליבהמו תויודב .תודגא
 ןועטש םלש ןינב והז ,השודק הרופמ ןיעכ .תורודה ךשמב .השענ
 ינבאו  םוחתותה ,לבקה-יחמ םה היאו .. ךבדנ ירחא ךבדנ  רוערע
 תא .יפורה .םעהל ררבל ידכ ונישע המ  +ודגנ = ונרמעהש עלקה
 . / דחי םג םידדצה ינשל .איבמ .אוהש קזנה תאו ,הז םוחת לש וביט
 + םוחתה לוטב תבוטל העונת רוציל ידכ ונישא המ

 הצרמנ הלומעת תולבגהה לוטבל .דימת המדק תוצראה לכב
 ,םהילע ועיפשה םידוהיהש ,םידוהידסניאה רצמ םגו םידוהיה דצמ
 םדא ןיא .רשפאדיא -- םמצעמ | וררועתיש םילרבילה לע .ךומסל
 ושפנל .רבהה עגונ ןכ םא אלא = ,לינרו עובק ןויזח דגנ ררועתמ
 ,ורשבו

 תא .םיעדוי = םניא .ובש םיטנניליטניאה וליפאו יסורה םעה
 לש הז ןויזח םתוארבו ,םהיתורצב םישיגרמ .םניאו םידוהיה בצמ
 יכ ,ערפמל םה םיחוטב ,דחוימ םוחת ךותב םלש םע | תריגס
 ,וגב םירבד .שו .יארו

 וליפא .ונפקנ אל ושכע רע
 . תובבלה .ןמ וז .תוימומקע

 ךותב .הלאשה תוררועתה התיה םא ,רורבב טילחהל ןיא
 םימה תא תרכעמה חורל קר התיח, וא 'ונל .הליעומ .יסורה להקה
 .היפורב םג ךרע הזיא להקה-תערל שי ףופ ףופ .רבלב ףצק הלעמו
 = תא הז ןודינב  ריכהל | ונמצעל ונל אוה דבכנ ירה ,הז דבלמו
 .איחש .ומכ להקההתער

 - רוסהל ,הנטק עבצאב

 תורכגתה .םהב תרכונ רחא דצמ םלוא .תירקיעה ןהמ יה ,עדוי התא יאו ,תובולע

 טעה ןסיקופקפ ילב .םורמאנ וירבדו ול םירורב וירוהרה :רפוטה לש ונוחטב:חכ

 תרוקבה ,ןרמח תא---רצויהו ,ומצע תא ריכה ןורשכה  ,דוערל לדח ליחתמה

 ירפה .לע .להקב וכרב ,הנוש גזמ ילעב ,םירקבמ .ינש :וריבהל הרחא אל איה םג
 + "ףרוחכ, םהילא אבש דע ועז אל םיארוקה ךא ,שדחה

 ;"ןמור, םשב תועטב ארקנש ,זלה תונורכזה רפס ךותמ הבשנ השדח חור
 :  תיבבלה ,םישדח םיכצמ .וארבו םושרח םופופט ואוצוהו- -םהלש תא ושע םייחה
 אל תורפסה ךא .תונמאב וללה םייחה לש םתומלטצהל םיפצמו  םינכומ ויה
 ונעותפהו רנרב .אב הנה|--הלש תא התשע אלו---.םיפוא לע ןיידע הדמע

 .ךוסגה ןחה .ןמ םג היה הז רופסב ...וניתולאשמ תא הב אלמש ,השדחה ותריציב
 ודיל רפופה לש ףורחה ונונגפ םג אב וב ןרופא  תניחבב אוהש ,רבד לכ לע
 התואב ומלוע הנקש ול ודמע הלא לכו---רתויב השוטל התיה ונושל םג ,לושב
 ---ןיעבט יתלבה ףופהו .,האכדמה תוינוטונומה ,הרתיה תוכיראה תורמל  ,העש
 : ,רנרב .לש ןיטינומל  "ףרוחב,- השענ

 .,םנמא  ,עודוה .זמרב = .ודימ וטע תא 'חינהו רנרב  ףיע רופסה עצמאב
 ,ךכ רחאל .םיתנש ,םפרפשכו .,"םלשנו םת, בתכ שוריפב לבא ; א 1ב י ךשמההש

 לבקתג אל--."ההוקנל ביבפמ, ומשש ומצע:ינפב רופפ רותב ,ך ש מה ה תא
 ןוא ,סנמא ,ךשמהב אלו הרזחכ םיארוקל הארנש םושמ ,תולעפתהה התואב הו

 .הלוע .ןושארה :םירופפה םצעבש  לדבהה הזל םרג תצקמב ,הדיחיה הבסה וז
 יד ו ב ע .לע .רומעל לקנ ןיעטקל-האירקבו ןונינע תומלשב---ינשחו ,ויטרפ שוטלב
 ;םימרוגח ךותב היה םינמזה:יונש .םג ,הזל הו םר ו ש ק לע רשאמ םיקלחה
 '> תבט  ןוכ--"תדוקנל בובפמו, ,רעפה ינפל ררשש תערההבושיב בתכנ "ףרוחב,
 תימואלה הרכהה הרכגתנ ואש  ,תונושארה תוערפה ירחא עופוה הז ןחבטל



 .גו תגוה

 תמוד הליחתה הז  רבוטקוא שרוחל רשע השמחה | םויב
 , םיליחתמל רפס .יתב רבד .לע הלשממה תעצהב ןייעל .הכלממה
 תווקל הלוכי איהש ,הלכ הנידמה  ליבשב .וז העצהל לודג ךרע
 רומלה  תבוח תלטהמז  םיליחתמל  רפסה יתב ןוקתמ הבומ בוהל
 ,םידוהיה ןונל וז העצהל | לודג רתוי ךרע . הנידמה ינב לב לע
 . הער בור .ונל םורגל םירכזנה םינוקתה םידיתעש

 ןיעכ האב  םיליחתמל רפפה יתב ד'ע הלשממה תעצה
 ינב לכל  תיללכה  דומלה>תבוח רבד לע .תמרוק העצהל :םיאולמ
 פש םעה תלבשהל היסימוקב הברה הב ונד  רבכש | ,הנידמה
 עצומה קוחה .עבוק םיליחתמל רפסה יתבב םידומלה תינכת ,המודה
 ידי לע ורסויש רפסה יתבל ןיבו הלשממה לש רפסה יתבל ןיב
 ,תיסורה ןושלה  ,תדזו .תרות .:תינכתה יהוו .םייטרפ םישנאו .תורבח

 תועיד"ו היפור ימי ירבד | ,היפרגואיג ,הירטמואיגה ידוסי  ,ןובשח >
 י"ע םיבשונה תומוקמב 4. הרבחה תרותמו עבטה תטכחמ תורצק
 תיזוחמה הצעומה ןוישרב עובקל קוחה השרמ תרחא ןושל ינב
 לכ. ,םוקמה יבש" לש הפשה דומל תא רפסה יתב ינינעל
 םעממ םירשואמה דומל .ירפס י"פע תיפוהה ןושלב םידמלנ םירומלה
 רפסה יתב לא םתפינכ תעשב םירליהש ,םוקמב .הלבשהה ןוירטסינומ
 לכ תא םש  דמלל רתומ -- תיסור רבדל | םיערוי םניא
 םינשה יהש ךשמב  םידימלתה יפב תרבודמה ןושלב = םידומלה
 ירחא  ם"היבב  תרבודמה .ןושלב .תושמתשהה . םדומלל : תונושארה
 קוח י"פע .םוקמו םוקמ לכל וא םעו םע לכל העבקנ םיתנש
 חכ יופי הל שי רפסה יתב ינינעל  תיזוחמה הצעומה , דחוימ
 רפס יתב  חותפל  םייטרפ םישנאלו תורבחל | תושרהל ילבל |

 הצעומה .הקומנו המעמ תא ראבל קר הכירצ איה  ,םיליחתמל
 .ווחמבש םיליחתמל רפסה יתב לכ לע תחקפמה םג איה תיווחמה
 , תיזוחמה הבטסמיזה תגהנה שאר :םה תיזוחמה הצעומה ירבחו
 רחא רבח ,  תיווחמה הבטפמיוה תפסאב םירחבנה  םירבח ינש
 ,דחא הרומו .רחא אפור | ,ווחמה ריע לש המורה י'ע  רחבנה

 ,העשב ,תימואלה תערה:ףוריט תעשב--הזו ,הבושת-ילעבב וארג וניחדנמ םיברו <
 ןידה תא םמצעילע  םיקירצמה לש םהעורת הלצלצ ונמלוע לש וללח לכבש
 : .המלש התיה לארשיבש םוימואלה תכובמ

 :הז ירי לע השלח ,שואיהו הגומאה לק ,רבחמה לש ותערו--אוהש ףיא
 אהיש םראה לע איה חרזג יכ ןלדח אל בותכל .,?םיבתוכ ונא הז המל ,ןכ םא
 ןהל האור אוה ןיא םא .,תורוצי חופטל גארי הז ימ םלוא ;ונוצרב אלש ג רצוי
 - -הפוקתה התואמ ויכתכב םירכינ וז השלגח לש הימשר ,,.4הותע אלו הוה אל
 , תחא לגר .לע ובתכנ םלוכש - -םידחא םונוטולופ) *ךרד  ימשר, ,"התע תעל,
 ,יוקח ינמופ םהב םיארנו

 תרמשמ ,טהה םימוב ול הנמדוגש השדה תרמשמ חכב רענתה רנוג
 תכיר ע איהו- -.וגורשכ תאו ותוא ,וכרדמ הלעב תא תוטהל הדיתע התיהש =

 ו
 הומתל ןואו- -ןונירפוסמ דחא לש \ ויוטבכ---זא "המלאנ , תירבעה .תורפסה

 םגכנו וחכ תא רגרבכ םיאנק-ןב לקש אל ,הברה הבוזעה הארמל ,רשא לע
 הדו לע יכ ,הבוטל התיה הכירעה לש התלועפ תישאר .ולש הניאש תושרל |

 וילע .אוצוהל תואנ ןינע אצמ ףא ול םייופצ ויהש הלטבה ירופימ רפוסה לצונ = =
 -רדפמו  רפוסהו ךרועה רנרב תא תוארל חיה ראמ .םיענ  ,ותובהלתה תא
 ,ומבש לע םירפסה קשו הנוכ אלמ אטפופה לא ץר היהשכ--'ןבו "וכו תויתואה
 בתכש ,תומוערתההירמאמב ,יטסיצילבופ ןורשכ םג רפסמהב הלגתנ ררועמה :י"ע
 ןויגהמ רקוש המ םכורב שי ךא ןויגה שקבל ןיא ,םונוש תומשב םהילע .םתחו
 הנומאו ,רדוח לוק: ,הימוה שפנ ,עוצפ בל ,םייחה תונויזחב הרשי העיגנ :אדירג
 עיגהש רספתב חווש ונוא הולה רכשה לכ לוא---,הרימתמ יתלב יכ ףא וע
 רפופ ןהמש תונש יבו רגרבל ]ל התות הרקו הלונס .םירחא םודרצמ ל
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 ,רחא יבלסוברפ .ןהכ |, תיווחמה הבטסמיזה תפפאב םה םג .םירחבנה
 :הירנימפ לש \ רוטקרידהו םיליחהמל | רפסה | יתבל = רוטקפסניאה
 .םיכירצ .םיליחתמל- רפסה יתבְב .םירומה | .הנשיש םוקמב  ,םירומל
 ינב ליבשב רוחיב םיחתפנה רפסה יתבב קר ,  םיבלסוברפ .תויחל
 .םידימלתה לש תדה .התוא ינב תורוהל םיא ש ר/ תורחא תותד
 הצעומה י"ע .םירשאתמ םהו ,רפסה יתב ידסימ י"ע םינמזנ .םירומה

 < תבוח םש הגהנוהש תומוקמב םיליחתמל .רפסה .יתבב |. תיזוחמה

 תבוח תא | גיהנהל חכ יופיו , רומל רכש םימלשמ ןיא רומלה
 ..לכ = , תויזוחמה תובטפמיזהלו םירעהל עצומה קוחה רסומ .ד מלה
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 :ר'ע .תיזוחמ הבטסמיו וא  ריע וזיא לש הטלחהה .המצעל תחא

 \ הכירצ זוחמה ינב לכ לע וא ריעה ינב לכ לע .דומלה .תבוח הלטה
 .םינפה רטפינממ םכסהב הלכשהה  רטסינימ י"'ע ' רשאתהל
 י"'ע הרשאתנש םוימ הנש רובע ירחא הלועפל תאצוי הטלחהה
 תא ס"היבל זא חלשי אלש | םופורטופא וא בא לכ ..רטסינימה
 דע ףסכ שנע שנעהל ןתינ = דומל | קונשל | ץיגה  רבבש דליה

 ,ב"'ור םירשעו השמחל
 םש ב םיאצומ דנא .ןיא .עצומה קוחה יטרפ םה ולא

 פכל ענונבו .םידחא .םימע ינב י'ע .םיבשונה תומוקמל .עגונב .םימרפ
 . םירחאה םימעה יגב לש. בורב לטב אוהש | , םימעה ןמ רחא
 םוש קוחב םיאצומ ונא .ןיא ..זוחמה וא ריעה ,םוקמה והוא יבשוי
 יתבל עגונב אל = , םילצונ םניאש םידליל תרה דומל ר"ע םיטרפ
 םיחתפנה רפסה יתבל ענונב אלו .םירצונ םהידימלת .בורש , רפסה
 םיטרפ ולא:יא .דוע .וררבתיש רשפא .  םירצונ:םניא ליבשב דוחיב
 " הלאכ םימרפש ,רשפאו רובעי . אלו קוחל ועבקיו הכלממה המודב
 םירופמ ויהי = המודב וררבתי אל .הנידמבש םימועמהל םיעגונה
 לש .תערה .לוקשל וא. .תויזוחמה  תוצעומה לש תעדה | לוקשל
 תיפורה . ןושלה .תעיבק .,היחיש ךיא ..םעה  תלכשהל ןוירטסינימה
 הארוחה ןושלכ אלא םירחאה םירומלה ןיב רומל .רותב קר אל הבוח
 יארובו .הלשממה לש | תירקיעה המגמה תא וגל הלגמ ללכב
 רפס תיב הנירמה = ינב לכ לע תיגינכ - תופבל .הלשממה ערתש
 קוחמ לובסנ .הנירמבש "םירזה, םימעה | לבמ רתויו .יסור ימואל

 ומלה אלש םיכרועדרתכו -- ,ךר ו ע .ןשיבה אל ךא ,ירתסד יתרת םניא ןשיבו
 \אמ, ןמל)  םינורחאה ויבתכ תא הושמה לכל רורב רפפהה ,ותונשיב תא חפק
 :בופ ןורשכ יולג יב ,קפסב תצקמ לטומ רבשהו ;םיגושארה לא (האלהו ."מ רע
 וניאש שיאל איה הנכס --תינש ןתחא תאו  ,אקוד הכירעב יולת ונוא יטסיציל
 ווריש ושיגרהב  ,טנמאו  ,הכירעב םידח ןיז ילכב זוחאל רגרבכ ,וחורב לשומ
 תושילשה הערה  .יוארה ןמ  רתוי רוברה:שפוחב שמתשהו לובג רבע .תורתומ
 אלולו ,םוחקפ ינוע םג .רועמה רבד- -(ורפומה םוסרפה איה הכירעה ול המרגש
 הארו ,םינוש םירפופ םע תמו אשמב אבש המ :תיעיבר הער הנומ יתייה יתארי
 ,םירחא לש טתמוק תא

 :ורו.לעו "תולשה, תאצוה השרחתנשכ ,"ררועמה , תאצל הינשה הנשב
 חוו רפוסה לש וימש ורדק---ןותומד הטעמתגו ררועמה לש ותומצע הקתדנ הז
 עוצפה ךרועהו ןותעה תאצוה הקפפנשכ ,ףוסל האלמ ושואיו וזגור תאס ,רתויו
 לוק וורוחאמ עמששכ האסה תורג תא הרבע תורורמהו ,הכרעמה תא בזע
 ."םיננאשה געל,

 תורפסה- -םירחא דובכבו ומצע דובכב | לזלזל  רנרב לגרתה םיתניכו
 םואצויה םירבדב קוסעל ץיפקו ,ונורשכ לובגב אצמנש המב קדקדל לדח ןהיארוקו
 רמל זא ,וחור לע הלעש ןפוא לכבו .לכה תאו לכה לע ןדו ,ונורשכ גוחמ
 ,תורורשא:תירבע רבדל ,םימכ םורבד ליזהל ,טעומה תא קוזחמה הבורמ בותכל
 ןודלו ול האו הניאש ,םירקבמ לש אגתב שמתשהל ,רפוב ירפ קושל איצוהל
 םוקמ  ונפיו ותחכות ירבדו  ורעצ והובזע זא = ;ךרוצל אלשו ךרוצל םיחתורב
 = -וונבל לא םנכהל וירבר ולדח זאמו ןהללקלו גורל

 ,(אבי ףוס)
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 . םיטעומבש טעומה ונא .םוקמו .םוקמ .לכבש ,םידוהיה ,ונחנא הו
 םילטומ תויהל וניתונבו ונינב םידמועש העשב ,וז העשבו

 רזגהל  תדמוע = הילכש העשב = ,םתודליב = תוללובההה = םיב
 העשב | םינקותמ:יתלבהו. םינקותמה = ונירפס יתבו .ונירדח לכ לע

 וניריב .הלעי ילוא  ,וניתוחכ לכ תא רוגהלו דחאל ץוחנ .ךכ לבש =
 רפסה יתבב םידומלה .תינכת .תעיבקב | תומואל תוכז וזיא .ליצהל =

 תורנה .סכמ .ןובשח לע יאדוב היהת .ןתלבלכשו ,ונליבשב .וחתפוש
 תירבע .הרומלוק לע .ההבג \ םירבדמ ונא וז העשב---,רשבה כמו
 םיחכותמו .תוגלפמ תוגלפמל םיררופהמ = ונא\  היסורב תידוהי וא
 םתדמו םירומלה .רדסו תירוהיה .ןושלהו תירבעה ןושלה דע םיצנו <

 ךלוה .םיפבה .ןיא ולאכ = ,ונבומ ונידיב ולאכ , ונלש רפסה יתבב
 ונלש תויכזה ד'ע תולאשה לכ שארב | ..ונילגר תחהמ טמשנו
 תובאה לש תיעבטה תובוח ר"ע הלאשה ושכע .תרמוע הכלממב
 .םכרר .פ"ע .םהינב תא ךנחל

/ 

 .פו|סאפ ףס|פ

 רבלמ = ,ןילופבש תוגלפמה לכ ינב יפב היה .רוגש 'םגתפ
 לש = םהיתויכ = תלבגה | :תילקירלקה = תימשיטנאה = הגלפמה

 תא וושה ,בלה  יבידנ  ,םינלופה  ,האצומ .ץוחמ ןילופ ידוהי :
 םיששה תונשב דוע םיחרזאה רתי םע \ םהיתויכזב | םירוהיה =

 אוה .יוקל הז = תויכז יווש םא ,םשאה םהב אלו ,הרבעש האמל
 םנמא השק היה אל הז  םמגתפ תא  .הבוהמ הרמב ושבע
 לש םהיתופקשה ךותמ רוחיב ,ןמצע םהיתופקשה ךותמ שיחבהל
 םה םג יםפוסש  חיכוהל היה - לקנהו = ,םיטרקומידה-םיימואלַה

 --,ץראב םתעפשהו םידוהיה דגנ  תולבגה לש ןיז ילכב שמתשהל
 .םירבד לש תובושת םהל' ויה םירבד לש תוחכוה לע  םלוא
 ןמזה רע -- רחי םג םידוהיהו םינלופה ואצי אל םירכדה לוב)מו

 + ןורחאה
 קפקפל זיעהש ימ לכו  ,ןושאר לכשומל הז היהש טעמבו ,

 תיטרקומירה:תימואלה הגלפמה םגש ,ושפנב ןכתסמ טושפ היה ,וב =
 תוינידמהו  תויחרזאה םהיתויכז תלכגהל םיכסהל :ןוא אצמת אל
 ויה  ,רבלב רשויה לע וכמס אלש הלאו ,ןילופב םידוהיה לש
 ןהל רשפא?יא םהיפלש | ,ריבכמל םיק!מנו םימעט | םיאיבמ
 יפלב \ תולבגה לש הקימילופ גוהנל ןילופב תוטלושה .תוגלפמהל
 םיקוח ויה וללה םיקומנהו םימעטה ,תורוהל ךירצו .,םידוהיה
 י"עש שושחל שיו מצע .תושרב תרמוע ןילופ ןיא ירהש  ,ירמל
 קזחתתו דגנכש 'דצה לא םידוהיה ופחרי תימשיטנא .הקיטילופ
 ,םילודג רתויה םינקפסה וליפא ,תיטסילרטנצה הפיאשה םברקב
 תא םכלמ איצוהל םילוכי ויה אל םיקומנהו םימעטה .םתוא לכש
 ירמגל רתול ןילופב תוטלושה תוגלפמהל ןהל רשפא-יאש ,םתשגרה |

 קר ובשח  םיקפקפמה םתוא * וליפא- -,תולבנה לש ןיז-ילכ לע
 םהישעמש ,ושבע לש הו בצמב וללה תונלפמה-ינב  ורחביש
 ,תועצומה .תולבגההל = ודגנתי ןיע \ תיארמלו ,םירחא י"ע םישענ
 האגתמ ןילופש | ,בלה תובידנו תונלבפה תרוסמ לע רומשל ידב

 . ..ךכ לכ חב ₪
 תועצהה ועגנ .אלש : ןמו לכ רברה גהונ היה ךכ םנמאו

 האב הנהו ,ףופ ףופ .םלוא ,םינלופה לש םיישממה םהיפריטניאב
 המוהב קרפה לעו טעמ דוע ,ןילופ ד"ע  קוח-תועצה :לש .ןתעש =

 איה הדיתעש הארנו ,ןילופ ירעב .תימצעה הגהנהה תלאש רומעת
 הליבגמ .עורוכ  .הלשממה  הזב הצור ירהש * ,בויחב .רתפהל םג = |
 דאמ הבורמ הדמב םידוהיה לש םֶהיתויכז = תא וז ל

 םיריצה ,םינלופה לש םגהנמו םעבט : יפל וניאש ,ינָּביִמ ןפואבו
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 ממשה נצ 7:-םאגממקק יקשה עירו קנווס שמס צב גגרצממהבבמב בלבוב שנ

 הו .ןינעב םתעד תא ולג .אל ןילופב תולשומה תוגלפמה  ,םינלופה
 דוע אלו ,המודה לא וז העצה  הסנכוהש םוימ ןמזה לכ ךשמב
 ערפמל ונתנש  המבפהה * דע .תועומשה לכ תא ושיחכהש אלא
 היה רשפאו , העצהה לבקתתש דבלבו ,םידוהיה תויכז .תא ליבגהל
 קפתפתו םידיהיה ללגב .קחהל ייולוקה, דגנתת אלש 'רעשל אפיא
 הלדג המ ,םלועה לכל תוארהל ידכ ,םידחא םיפי םירובדב
 / , תינלופה .תונלבסהו תובירנה

 ןיא ,תונורחאה תועיריה יפל ,הז היה תועט:ןובשח םלוא
 הפיה דייתעונת התואב םג תוצור ןילופב תולשומה תוגלפמה ינב
 עימשהל םירהוב םה ירהו ,הרירומ אלו הלעמ אל /התיה אלש
 תגהנהב םידוהיה לש םהיתויכו תא ליבגהל םנוצר תא םר לוקב
 תגלפמ ינקפע ישאר תפסאש ,םיעידומ השרוומ ,ןילופבש םירעה
 דיע קחה תעצהב הנדש ,םיטרקומידה םיימואלהו "םיטסילאירה,
 םיכפהל .תועד -בורב .הטילחה | ,ןילופ ירעב תימצעה הגהנהה
 תוירוקה .תעיבקל .דגנתהל םגו ,םידוהיה לש םהיתויכז .תולבגהל
 ' ומסרפתנ .אל יכ ,ןיירע  םיעודי םניא םירבדה ימרפ , תוימואלה

 ירב .,התוללכב וז .העידי איה היד םלוא ,הפסאה תוטלחה  דוע

 ' וטולחהו ; םהינפ .לע הוסמ תאשל  ןילופ ימילש ואלנש חיכוהל

 : , םיתמאהו םילונמה םהינפב תוארהלו  ותוא ריסהל

 חש ./ הפפאהש םרג המ ,ןיידע םיערוי ונא ןיא
 הב ףזות )|

 טלחש ידי? האב ,הינשה המורה .רבח היהש .ימ ,  רמומ-ידוהי

 . ,האריה התיה תובושח רתויה תובפה תחאש רעשל רשפא

 ז ה =< לצנהל ידכו , םירוהי ידיב תובר  םירע תגהנה לפה

 ון וה תלבגה רבלמ תרחא הלובחה םוש ,הצע םוש ואצמ

 ףיעסב םירוהיה ןומלש ינפמ הנגה לש וז הרטמל שמתשהל ולכי

 רמולכ * ,םהיתושירדל הז :ףיעס  םיאתהלו .תוימואלה  תוירוקה .ר'ע

 םרפסמכ  םידוהיה  ךותמ .םירעה תוצעומ ירבח רפסמ תא עובקל

 ,הקיעמ הלבגה התיה וז םג ,םינשוהה לכ רפסמ לא .םחוב ץראב

 תועבקנ ןיהש ירחאמ ,ךכ לכ הביעלמ התיה אל ףוס ףוס לבא

 רבכ , םירעה תוצעומב = חכייאב םידוהיל יהו תוימואלה תוירוקה

 האצמ אל םעפה לבא | ,תאו עיצהש םינלופה ינקסעמ .ימ היה

 תולבגהל םיכסהל התמלחה לעו ,הזב קפתסהל רשפאו הפסאה

 רוע הפיסוה ,הלשממה לש התעצה יפכ | ,םידוהיה לש םהיתויבז

 לע .תרמוא .תאז ,  תוימואל  תוירוק תעיבקל רגנתהל הטלחהה תא

 ירב ירהש ,םה םתלבגה תא םינלופה ופיפוה הלשממה לש הלבגהה
 זא  ,תולבגהה הנגהנותו = תוימואלה .תוירוקה הנעבקת אל םאש , אוה

 .ללכ םירעה תוצעומב חכ:יאב םידוהיל ויהי אלש טעמב

 , ךכ לב  ןילופב הלדג םידוהיה ינפמ האריה = . רפוה .הופמה

 םעה לש ויתועורו ךותל ז'יע וחרי אמש דחפה תא העינכהש רע

 . .ןניא .תועורוה .ירהש , דחפ וניא הז רחפש וחכונש רשפאו .טילשה

 ... לכ .תוחותפ
 םהו ,םתטלחה תא וטילחה םינלופה םינקסעהש וז העשבו

 תולבגהה תוציחנ תא  חיכוהלו המודה המב לע תאצל םידיתע

 העשב --- , המורה בור לש סבל תחמשל םה םתפקשה .תדוקנמ

 תא םיניבמ םה ןיאש הארנ .םולכ םישוע םרצמ םידוהיה ןיא וז
 וא ןוא .לעופה לא אצתו לבקהת םא  ,תאזה העצהה ךוע

 יארוש  ,םיירוהיה .םיריצה  ליבשב | רמוח ץובק ד"ע ללב .םיעמוש

 הפקשהה תרוקנמ ןיגעה רוריב ד'ע ,סהיחא לע ןגחל ויהי  םיכירצ

 .ץראב םבצמלו .םירוהיה יסרטניאל תומיאתמ .תועצה ר"עו . תידוחיה

 קפתסהל ןיא  ,ןילופב םינותנ םירוהיהש הזכ בצמבש , רבדה רורב ירה
 *וריסה .ןילופב תוטלושה תוגלפמהש העשב = . תוגיהנה .תושיררהב

 םהיתוחכ תא זכרל םידוהיה םה  םיכירצ. , ןהינפ לעמ .הופמה הא

 . ןידה .תא .ןתיל םה םידיתע ואל .םאו . םשפנ לע רומעלו
 טה
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 ,ןיפור א .ריד

 הַמָדֶאָה תדובע לֶא םיִדּוהְיַה תכיש
 . * םושיה תרשכה תָרְבַחְ

 ץיראב םידוהיה  תוזכרתה דעב עירפמה  ,ירקיעה .לושכמה
 :חכ לארשי:ץראל יידע הל ןיא רמולכ ,ימונוקיא אלא וניא לארשו
 ייח םיוח .תָיחרזמה  הפוריא .ידוהי ,רבדה תמא .  ימונוקיא הכישמ
 תמגמ לבא ,םהיתובשומ תוצרא תא בוזעל  םיצורו .ינועו רוסחמ
 ייעו .תופי תוצילמ יייע .  הקירמאל אלא לארשי ץראל הניא םהינפ
 האיציה םרז תא תוטהל ירשפא יא ימואלה שגרה לא האירק
 ,תומוקמה םתוא לא תויחרכהה לש לזרבה יקח פיע םרוז אוה ;וכרדמ
 הירטסודניאהש וז ץראב ,הקיהמאב .רתוי םיבוט הסנרפה יאנת םשש
 ,רימא שיא אוהש ןיב ותסנרפ תא ידוהיה אצמי ,ראמ הב החתפתנ
 קסוע והירהו ,לעופ רותב םא םיקסע לעב רותב םא ינע  אוהש ןיב
 הדובעב וא. ,ותרלומ ץראב הב קסוע היהש ,הדובעה התואב 'םש
 וניא ,המראה תדובע ץרא איהש ,לארשי ץראב םלוא .וזל המוד
 קוסעיו ודי .חלשמ תא  בוזעי ןכ םא אלא .סנרפתהל ידוהיה לוכי

 יא .ללכבש ,רמוא יילוב:אוריל :.לק רבד הז ןיאו ..המדא תרובעב \
 ,אמזוג אלא .הניא וז .ארמימ ..רפכ ןב השעיש רָיע .ןבל רשפא
 לארשי ץראב רבכ .אצמנ ףוס ףופש ,הדבועה :י'ע .אוה תשחכומו
 המדא ידבועל  וכפהנו ריע ינב ויהש ,םידוהי לש : עודו רפסמ
 הילעבמ .תשרוד וז  תוכפהתה יכ ,קפס לכ ןָיא * לבא: :,םירומג
 הניא .תוקוחר יתלב םימעפלו ,הבר  תורכמתהו = םילודג " תונברק
 .הפו הלוע |

 וליא- %המראה הדובעל םידוהיה תא רישכהל רשפא המב
 םירוהי :ידלי ךנחל ונייה  םוכירצ  ,תמיוסמ  הטישב םיוחוא .ונווה
 בישוהלו ,המדאה .תדובעל .רפס יתבב  לארשי 'ץראב :וא .הפוריאב
 תאוה ךרדה לבא .םיטסינולוק .רותב לארשי ץראב ןכ .יחחא םתוא
 לכ לש :ותורכאתהו וכונח :םירקי םימדב הלועו .דאמ הכורא :איה
 ואצמו ןיאמו ,קרמ 80000- -18000 םילוע ויה טסינולוקו טסינולוק
 :רובל ןווסנ אלא וז .ךרד ןיא ונתעד יפל +הלאכ םילודג .םימובס

 ידכ ,וז .ךרדב .תכלל> ךירצ היה .בושיה ימי תישארב ,ירוט
 היצזינולוקה ינפל ךרדה תא תונפלו  תונוש תוינכמ .תולאש ררבל

 ,השרחה הירטפודניאבש םילודגה םיקסעב םג םיגהונש ומכ ,הלודגה 3
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 םירבוע ןכ  ירחאו .הנטק .הדמבו םוירוטרובלב ןויסנב .םוליחתמש
 :ולוק ונל :ויהיש ונוצר םא. ,הבוהמ .הדמבו השעמב שומשה לא
 תיטרפה תלעותהש  ךירצ ,םיפלאל םא יכ  תואמל אל .םיטסינ
 םיעצמאב השעת בושיה תדובעשו היצזינולוק יהיל אובת"
 בושיה לש :תונויפנה +ךכ ידיל .אובל רשפא ךוא לבא ,םייטרפ
 ךופהל .רשפא .יא .ללכב יכ ,תערל וארה ושכע דע ונקנש ידוהיה
 םיקסועל דונינב ,וז .הלמ לש  תלבגומה  ותארוהב) המדא:ידבועל
 ילעבו .םינרגת .הכ דע  ויהש .םינשב םילודנ  םישנא (תועיטנב.
 . הכאלמ

 . םוכרד יתשב רשפא הזה לושכמה תא  רופהל 6%

2% . 

 ,המדא ירבועל .אל תושעהל  םיכירצ םידימאה .םושנאה 1 2
1 
 םינגה :,ירפדיצע לש םוננ םהל שוכרל רמולכ :;תועוטנ ילעבל אלא
 תלנוסמ לארשי ץרא תמדאש .ינפמ ,דאמ .לודג חויר .םיפינבמ הלאה =

 תושרוד ןניא ירפ .תואיבמ: ןהשכ /תועימנה \, ירפ יצע .לוחגל \רתויב
 ונק אלש םישנאל .םג : ןהילע .חינשהל רשפאו  ,הבורמ לופט :דוע <

 ויהי אל הלאה םישנאה םנמא .המראה תדובעב תועידי םוש הכ דע
 ידבוע לש .הביבם ב .ויחי םה לבא :(המדא ידבועל הז ייע

. 

 441 וג "'טלעוו יד (*
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 , 1 ל / 3? םלועה =<

 המרא ירבועל רבכ ויהי וז הביבסב  ולדגי רשא םהינבו ,המדא

 ,םיירפכ רפסדיתבב םידליה ודמליש הול גארי םא דוחיב ,םירומג

 ,המדאה תדובע תרות ידוסי תא , בירפכב םיריזחמ םירומ ידי לע וא

 די לע םינג .דוסי י"ע .םתודלימ .ו: הדובעל הבהא םהב וררועיו

 ,תונבל רוחיב  ץוחנ הז רבד .הלאכ  תולובחת | דועו ,רפסה .יתב

 לצא דאמ שגרומ המראה תרובעל הבהאו ירפכ ךונח ןורפתש יפל

 שי .דאמ השק םשור השועו ,תוידוהיה .תובשומב רשא םישנה

 תוניבמ םהישנ ןיאש ינפמ םייקתהל םהל רשפא-יאש םיטסינולוק

 ןמכ ,ירפכה-קשמב ןהידי לע תושעהל תויוארה תודובעה ביט תא

 ,תוידוהיה תובשומב חתפתהל ולכי אלש ,תוקרוב לופטהו בלחה קשמ

 ,םהב קוסעל .םישנה וצר אלש :ינפמ רוחיב

 ,תועיטנ לש  תובשומ ןבור  ןהש  ,"הדוהי,בש  תובשומה

 רפכה-קשמ יאנתל לגתסה רבכ ינשה רודה יכ" ,לילעב  תוחיכומ

 רודה לא .וז הלמ לש תירקיעה התארוה יפל ,המראה תדובעל םגו

 םישל הכירצ איה וב ,הבל תא .םישל תונויצה הכירצ הזה ינשה

 םהל ושכריש ,תובאה תא ררועל הכירצ איה וליבשבו החטבמ תא
 .תועיטנל .תובומ תוזוחא

 םניא םיטעומ םהיעצמאש וא םיעצמא םהל ןיאש .םישנא ₪

 םא . . ירפ תואשונ ! * תועיטנ-תוזוחא  םהל | תונקל | םילוכו

 הוקת לכ םהל  ןיא = ,םיליגר 4 םניא המדאה תדובעבו םה .םינקו

 ,םה םיריעצ םא םלוא .וז הדובעב םתסנרפ תא יייאב .אצמל

 םילעופ רותב תאוה הדובעה תא לארשי ץראב דומלל םה םילוכי

 ךירצ = ,תוצוחנה תועידיה תא םהל ונקישכ .תודחא םינש ךשמב
 לש < חוירב ףותש ייע וא המדא תרכחה ידי לע- -םהל איצמהל

 לש תטיש יפ לע תויבושי .תויצרפואוק דוסי י'ע וא .הלודג  הזוחא
 תושרב .העורי הדמב דומעל .תורשפאה | תא- -רמייהניפוא - ץנרפ
 ןהתש | ,וזכ הסנכהל הרתי תוצמאתה ידי" לע  עיגהלו  םמצע

 ןטק םוכס תודחא .םינש ךשמב | רובצל | תלוכיה תא םהל

 םהל תונבל ,תונטק המדא תוקלח םהל תונקל ולכוי הז םוכס ,ףסכ לש
 םתדובע רבשב םא ,םהלש קשמה תא ביחההל ףיסוהלו. םיתב
 אל ושכע דע .תופוע לודגו תוקרי .תעירז ,הנקמ לודג ידי לע וא
 אוה  לוכי .לארשי ץראב :ירוהיה לעופל  תאזכ .תורשפא | התיה

 לוכי .וניא ךא ,אושנ .וניאש ןמז לכ ותלועפ רכשב סנרפתהל םנמא

 ,ומצע תושרב הדימע ידיל עיגהלו תיב ול :תונבל ןפוא םושב

 םילעופו ףסכ ילעב םישנא יכ ,רורב ,רבדל בושחל רשפא

 ףסכה ילעב ווה וליא .,לודג רפסמב לארשי ץראל םיכלוה ויה םיריעצ
 תוסינכמ תועיטנ לש  תוזוחא םהל ושכרי םפסכב | יכ  ,םוחוטב
 ראותמה ןפואב םהל רשפא יכ  ,םיעדוי םילעופה ויה וליאו ,,חויר
 םידמועו םתמדא םידכוע .םיתב .ילעב .תגרדמל | עיגהל - הלעמל

 טעמ .הז ללגבו ,התע רע םירפח הלאה .םירבדה .םמצע תושרב

 הבשחמב םיעשעתשמ םיבר .םידוהי .י'אב םיבשיתמה רפסמ ראמ .אוה
 תא םליבשב ורישכהו טעמ םהל וליקה וליאו ,ייאב עקתשהל אבל וו

 ןאכ ןיא תאז ידעלב ךא ןהלועפל .תאצוי םתבשחמ התיה הזה רבדה

 לש .התדועת .השעמ | ללכל םלועל האב הניאש הקושת אלא

 רשיל ,וללה .םיפאושהו םיקקותשמה תרזעל אבל  תינויצה תורדתסהה
 .םהיתובשחמו םהיתופיאש תמשגהק ךֶרד

 תרשכה תרבח דופי ידי לע התשענ = הנושאר  הלחתה
 איה םהל .םידימאה םירוהיה לא לכ םדוק הנופ איה ,בושיה
 לע ורשכוהש .המרא תוקלח  תונקל תורשפאה תא  תתל הצור
 םג .דאמ השק היה | ושכע דע ., בושיל = תולגוסמ | ושענו הדי
 יפל = בושיל .תלגוסמ המדא לארשי ץראב םהל תונקל םירישעהל
 רתוי הברה: תולודג תוקלח קה הריכמל :תויוצמ = ויה בורה :לעש
 לפש  ירוטלוק .בצמב םג ואצמנ .וללה :תוקלחהו ,דיחיל שורדהמ



 בושיה | תרשכה | תרבח | ,תרובעלו בושיל ןרישכהל היה .ךירצו
 דבעָהל תרשכומ רבכ איהשכ ותקלח תא הנוק לכל רופמל הצור
 ,םימ .תוראב ורפחנו םיכרד הב ונקתנשכ ,םיאפוריא הדובע ילכב
 ,האובת-הדש ותמדא תא דכעל .ןורשכו חכ  ומצעב שיגרמש ימ
 ;ןכ .תושעל לכוי רפכה קשמב ףכית ופסכ תא חינהל ןוכנ .אוהו
 תרשכהל הרבחה תנתונ הז חכ םשפנב םיאצומ םניאש הלא לכלו
 םיצע עוטנל תובייחתה רטש המראה תקלח םע דחי בושיה
 יפ לע .םירפ תא וגתיש דע םחב לפטלו חינשהלו םנובשח לע
 הנתת רשא דע ודי חולשמב הפוריאב .קוסעל הנוקה  לכוי הז
 תיחמל חוטב .רוקמ ול הנייהתו ןירפ תא לארשי ץראבש ויתועיטנ
 תרומבש םיידוהיה םיזכרמב ררפל  דוחיב .הפנת הרבחה :ותיב
 הז .ןפואב  דסילו  הלאב  םינג ילעב לש תולורג תורובח הפוריא
 .לארשי ץראב תומלש תובשומ

 דבלמ .םילעופה לא הבל תא הרבחה םישת הז םע דחי
 ןתצקמו המצעל ןתצקמ , תולודג הרש תוזוחא רסיל רמאת רשא

 םירוהי םילעופל .ןתה ןהבש = ,הריכמל ןקלחלו ןרישכהל תנמ לע
 הנוכנ יהירה---,הב סנרפתהל הדובע םגו הרובעב לגרתהל םוקמ
 והדובעב הרהיה והדיקש ףלח | ,חוירב .קלח םג לעופ לכל תתל

 טעמ רובצל תורשפאה הא םג אליממו ,העובקה הדמה לע
 לודגב = ,תוקרי  תועירזב טעמ קוסעלו ןטק תיב תונקל ירכ ,ףסכ
 תובה  םינש | םילעופה ויהי ןכ ירחא םג . בלח קשמב וא .תופוע
 ומצעל \תיב ול היהיש ימ לבא ,םהרובע רכשמ דוחיב םיסנרפתמ

 המע ףהתשהלו השא ול תחקל לכוי אלה  ,הנטק הזוחא ןיעכו
 תאוה החוט בה לבא תמצמוצמה הסנרפה . ונינק תזוחאב הדובעב
 םיחמשה םישנאל םתוא השעתו םתמדאל םילעופה תא רשקת

 םיריעצ םידוהי הברה רריעמ הזכ בצמ היהי יאדובו ,םקלחב

 .לארשי ץראל תאצל חכ ילעב
 ןובשח לע תועימנב התלועפ .ביחרהל הרבחה יריב הלעת םא

 הל היהי  לקנ , תואובת ידש תעירובו תיחרומה הפוריאמ םידוהי
 ידוהי תא | :המדאה | תדובע לא םידוהי ןימ | דוע | ךושמל
 3אמו בילח ,אפרוא  ,ןמית ירוהי תא וניה ,םדקה תוצרא
 אוצמל המה םג = ולכוי תיחרזמה הפוריא .ילעופ םע דחי > , הקוה
 םינפמה םה ויהי םיבר םירקמבו . הרבחה לש היתוזוחאב הדובע
 דומעל ולכוי םיטעומה םהיכרצב םה קרש ינפמ םידוהיה םילעופהל .ךרד
 הפוריא ןב לעופה ..םירוהי. םניאש םילעופה םע תורחתה .המחלמב
 הטושפ הרוכעב רוחיב .תאזה תורחתב דומעל  לכוי אל תיחרומה

 קר דמעמ קיוחהל .לוכי אוה  ,םירירשה חכ אלא תשרוד הניאש =
 רשפאש הנוב ילעב םילעופ םהב  םישורדש  תועוצקמה םתואב
 . םהילע .ךומסל

 הוב תומושרה תורטמה יפ לע יהירה .בושיה הרשכה תרבח .
 םינוכמה תודפומה .תרשרשב הבושח  .רתויה ילואו הבושח העבט
 הדמב הב "יכ ,תווקל שי ,המדאה תרובעל םידוהיח תא רישכהל

 תא םג אצמת הדמב הב ,היתורממ ךרע .תא  ןיבהל ובריש
 , התלועפל םישורדה .םיבורמה .םיעצמאה

 . םיובנירג .י

 ,ןיִלּפְּב תיִביְִסְרַורּפה .תומשיטנ
 ד
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 העיגנ .ףא םיעגונ .םה ןיאש העשב הב = ,םינלופה לש  תילותקה '
 םיבזועו .רוחא םיעתרנ םהש אלא רוע אלו ,םה םתד תוישאב הלק
 ;תירוהיה תדה ינהנמ לע .המחלמ רוסאל זיעהש ,שיאה תא ושפנל
 ויתוקתבו - תוימואלה .תופיאשב ,תימואלה תרופמהב םילזלזמ םידוהיה
 , םהיפב .םתרותו .ינלופה לעופה לא םיאב םהו ,ינלופה םעה לש
 ,םיליצאה תומחלט אלא ויה אל םתוריח דעב םינלופה .תומחלמש
 תוריתע םה .םיאבנמ העשב הבו ,רוע .הוקת הל ןיאו ההמ  ןילופש
 >יסרגורפה תועונתב םישמתשמ םידוהיה ;תידוהיה .הטואהל  תובומ
 םניאו ,םהאנהלו .םהבומל  תוילאמשה תוגלפמהב ,ןילופבש תויב
 המחלמבו םהיפרטניא לע .הנגהב אלא ולא לש ןדיקפת םיאור
 .םה םהיהויכז רעב

 ,םידוהיה לע יקסביומינ ליטמש תומשאה ןה ולא
 םתנוכתנ---םידוהיה לא  ארוק .אוה --- תושעל םתצפה המ,

 ?ידוהי םע .הויא לש ותוכז לע ןגהל ידכ ,ינלופה םעה דגנ אצנש
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 םיצורה . ונחנא איה -= ןילופ ., התמ/ ןילופש םתא םירמוא,
 : =- ?תעדל ונמצע תא דבאנש םתא

 תוישא לע ונלש ריהעה תאו ונלש הוהה תא םינוב ונא,
 תחתמ הוה .רבעה תא  םימשהל םהיצר םתאו = , רבעה לש ןבא
 "? ונילגרל

 ; האלהו
 הערהש ,האצמ םינלופה תא תאנושה תידוהיה :תוימואלה

 תינלופה . תוילאיצופהו תינלופה תומדקתההש , תינלופה .תישפחה
 לע ,םירדחה לע ,ירוהיה ןוגר'זה לע .ןגהל ידכ אלא .וארבנ אל
 םישובלמה .לע  םגו  ,תומח | יהחאו םייחב הלימה לע  ,תואוקמה
 דעב | ריעהאינג ירעש תא | תרגופ .היצילופתש העשב  םיכוראה
 , תוישפחה :תועדה ילעבל = ,םיטסיסרגורפהל  ,ונל :המו > , םהילעב
 >יביר,ה םע  םיכורא םידגב םישבולה לש :הז בירלו ,  םילקידרהל
 :ונינג ילספס לע םיערתשמה "םיטלח,ה ילעב םתוא לש "יבור
 םירו לעכ  ונילע םיטיבמ םהו ,םהידיב ןאקצאי לש ואטבמ=ילבו
 הבשחמהמ ,תינלופה .תומדקתההמ | .ונלש ונצראב רפה ישקבמו
 ' לעו  תידוהיה .תבשה לע .הנגתש םג. ושרה תוילאיצופהו הישפחה
 תויטרפה תוינלופח תויונחה לכש העשב .ןושארה םויב רוחסל תוריחה
 תא \ ריכנש .ושרד לונממ ושרר  דוע  המו ,  תורוגט .תופתושמהו
 רוע .ןילופש ., הנומאה .תא רבקנ ןמזב :ובו .היסורב ירוהיה .םייסה
 . (* "היחה .היח

 9 הלאה םיקבדב .שי .תמאה ןמ המכ
 תאוה הלאשה תא לואשל  םיכירצ : ונאש ונל \ המודמכ

 ,ןידה תא וז .ונתבושת י"ע קירצנ אמש ,הארי ילב הילע בישהלו
 האמסמ הניא המלעהה תטישו ,םייחה תונויזח לע  ליפאהל ןיא
 ,םטצע הב םישמהשמה יניע תא אלא

 :ורפה תוגלפמה ךר ת ב * םירוחיה לש .םךיקפת היה המ
 ? תוינלופה תויביסרג

 בוריע תא  רהבל | םיכירצ ונא וז -הלאשב  ןודנש .םרט
 םירבדמה שאר | י'ע  ןוכתמב אלש וא  ןוכהמב השענש תוישרפה
 ףתתשהל וצרש םידוהיה :םתוא , םייביפרגורפה = םימשיטנאה - לש
 לעופל .ופיטהש םידוהיה םתוא  ,תילותקה היוה  תוישא תסירהב
 תידוהיה  תוימואלה לא .םפחי---,ןילופל רוע .המוקת ןיאש  ,ינלופה
 יקסביומינ לש .הזמ .הצקמב ףא הנוש וניא יארו- היתושירד לאו
 םינלופה - םיטפיסרגורפה  םיאטוח לודג אטח = .ומצעבו  ורובכב
 , םהב יאש המב .םתוא  םירשוה םהשכ ,םימרוקה * םתירב:ילעבל
 < תושיררב ונפ  םידוהיה םיימואלה םג םנמא | .תידוהי  תוימואלב
 תושירדה םלוא = ,םינלופה לש תוילאמשה  תוגלפמה לא = תועודי
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 תדחוימה | ותוימצע  תרכה ךוחמו  רורב ןונגפב .תורמאנ ויה .וללה

 ויה  םאו = ,ויתויכז תאו ונובלע תא  עבותה ,ידוהיה .םעה לש

 ,םהבש םילקידרה לאו םינלופה םיטפיסרגורפה לא .םינופ םוימואלה

 תומדקתהה ןויערב * םילגורהש , םתנומא \ ךותמ  תאז  םישוע = ויה
 םג הצור וניא ידוהיה .םעהש ,ףוס ףוס וניבי .הירובצהו תינידמה

 אוהש = ,הינלופה = הביקהל אל ףא  ,םירחאל לבאמל  תויהל  אוה
 ךירצשו  ,םימעה .ךותב .ימואלה  ומויקל םיחונ = םיאנת ארבל ףאוש

 ןילופב םירחאה .םימעה :לש. תוכוב .םיריכמש ומכ וז ותוכוב 'ריכהל

 ,םירחא םימע | ךוהב םיאצמנ .םהשכ ,.םמצע  םינלופה לש וא
 הנומא ,אטילבו .הילפטסוב  ,תימורדה וא תינופצה .הקירמאב לשמל

 םא ,םשאה םהב אלו םיימואלה לש םהיתושירד דוסי  התיה וז

 ויהיש * ןווכ הגרהמ ידיל .םינלופה .םיטסיטרגורפה ןוידע .ועיגח אל
 תוינידמה  םהיתופקשה  יפ לע  םירוהיה לא  סחיתהל = םירשכומ \

 . ללכב  תוירובצהו
 .תרחא דועו תאז
 ,דפח םישקבמ ויה אלו  םהיתויכז .תא םישרוד ויה .םיימואלה

 ירובצהו ינירמה טפשמהו קדצהש ,םיטסיפרגורפה יכ ,ויה .םיבשוח
 לא םחיתהל 'דוע רשפא יאש ןיבהל .םיכירצ = , םלגד .לע -תורח
 ןכ ירחא שורדלו .םהוא = לובסלו םימחרו  הלמח  ךותמ | םידוהיה

 ,םידוהי םדב האמטנ אל ןילופשכ , שפוחה ימיב , הדות ימולשת
 בלה?בידנ = ,ינלופה סעהל .הדות תרכה ונתאמ שרדש ימ היה

 ,םהבושת תא םיימואלה ובישה .זאו  ,םידוהיה .ימר תא ךפש אלש
 םינתונ ןיא  :םויה םג  החכשל = םילוכי  וירבחו יקסביומינ  ןיאש

 יאדו תאוה הבושתה לעו ,הלבנ ההשענ אלש לש הדות ימולשת
 הב האור יקסביומינש  פ"עא ושבע םג  םיטרחתמ םיימואלה .ןיא
 תא ץפקש , םדא:]ב ותוא ירחא הנוש  אוהו .הומכ ןיאמ . חור :תוסג
 כח, :וינש ןיבמ  ןנפו וללה םירבדה תא עמשש העשב ופורגא

 ןושיל  ךלנ  ,אשרוו ירעשב הוערפה ןטש םעפה .דוע .םבל .בוראישכ

 וירבחו יקפביומינו טעמ רועש רשפאו . "םכלרוג יריב םכתא ריאשנו

 ,תהא אל אוה זמרמ ירהש ,דבלב | םירבדב יד ורמאי אל

 אלו "תא, אבת זא "םהירעצ תא  םירוהיה = ורישיי אל,  םאש

 . <. דוע .המהמתה |
 םהיתונווע תא םינומ םהשכ  'חותנה,, .ילעב  ,םיטסיסרגורפה

 יחולש .וליאב םתוא .םיראתמ םה ,, םינפלמ .םתירביילעב .םידוהיה .לש

 היולג הנוכב םיטסיסרגורפה .הנחמ ךוה לא וכנגתהש םה .םיימואלה

 רבד .'םמע יפרטניאל הנגה .ילכ םתושעלו םחורמ .םהילע .ליצאהל

 יתלבו םירז המכ דע , הארמ היה אלמלא ,דאמ  ךחוגמ היה הז

 םתאש |, םתירב:ילעב | םידוהיה | םג םינלופהל םהל םה םינבומ
 + םייח םה 'םפיקבו |

 "תוגלפמה ך ו תב .םידוהיה לש םדיקפת רוריבל .בושנ .םלוא

 . תוינלופה .תוילאמשה
 דע ךכ לכ  םיקודא םינלופ םהש וא םהבש .םיטסילאיצוסה

 דושחל םוזיעמ  םגיא  םידוהיהב םיטעובה  סיטסיסרגורפה | םגש
 םיקודאו  םירוהט "םיטסיסכרמ, םהש וא ,םהכ  טועבלו "םתורשכב
 םינגרובה לש הלובחה קר הב םיאורו ,ללכ .תוימואלב .םידומ .םניאש
 םינורחאה לש םתודגנתהש רמול רשפא>יא- ..םילעופה יניע תא אמסל

 תינלופה * הרומלוקהב | לוזלו = ידיל = דע .העיגמ = תינלופ = תוימואלל = |

 ; הינינקו .תירוהיה .הרוטלוקהל  עגונב גהונ רבדהש ומכ * ,.הינינקו
 תנידמ לש = התוהיחל \ םיפאוש םה ןיאש .םהילע  רמול .רשפא=יא
 , הימנוטואה תשירדל םה .םידגנתמש  ,ןילופ יכלפ תרשע לש ,,ןילופ
 השלשל  עורקה ינלופה םעה לש .ובצמ  םע ומילשה .םהש אלא |

 תופיאש דננ  םימחלנ םגו תוימואלה ויתווקה לע םה .םירתומו .םיקלח
 םיציפמש םה .םה .וברקב  תושגרומה = , תינידמה:תימואלח  .היחתה
 היסורב .םינלופה תא .םיאיבמ םיימונוקיאה .םיאנתהש , הרוהה .תא

 יקושב םמויק יולה ירהש ,תויללכה תוימואלה תווקתה תחכש ידיל חרכהב
 ידיב .ןיז;ילכ אלא םניא  תינידמה .המוקתה ד"ע  תומולחהו ., היסור
 ,הבורמ רפפה םיאיבמ םהו = .םילעופהו םידבועה דגנ םינגרובה

 ,תדחוימ הגלפמ תמיק ןילופבש תויטסילאיצופה תוגלפמה .ךותב
 וז הרות החינהש ,םה םידוהי .םכור םהינקפעו השארב .םידמועהש
 ןתואב הינקסעו וז הגלפמ ישאר  םינייטצמו .  התמרגורפ | דוסיב
 אתקרע לע םיגרהנה ,םיאנקב , בתכהיירבעב םימכח ונמש תולוגסה
 םתמשנבו םשפנב םירושק םה ןיא 'תינלופה תרופמה לא  .ינאסמד
 רוסי םה םהש תומולחהו | תווקתה ןתוא לכ לע .רתול םהל לקגהו
 םישיגרמ םה ןיאש אלא דוע אלו . םינלופה לש  תימואלה םהמשנ
 דעב תועירפמ ןה ירהש , שרשמ  ןרקעל םופאוש םהו  ,ןהשודקב
 תושגרה סה המ , ןיבהל השק אל , תירמעמה הרכהה .תוחתפתה
 , שרש ןה תוימואלה תווקתהש ,םינלופה לש םהיתובלב .םיררועתמה
 ןובשחב איבנ רוע םא  ,ולא לש םתרות עמשמל % ,םתמשנ
 ,דחוימה "יטסיסכרמה,, ןונגסה :ותואב בור .פ"ע םח םישמתשמש

 היהש ומכ , ונלש ."דנוב ה תוצ ומגרתת םא ,ותוסגב ךכ לכ ןיטצמה
 םאו --- ךכ ,רמול רשפא םא --- תינלופ = , תונושארה | ויהונשב
 לודג רהויה  םבור וז הרות יאיבנש ,אדבועה תא הול .ופרצה
 ,תורוד ינש הז .רתויה לכל ,בורקמ הזש , םידוהי אלא ,םינלופ .םנכנ
 זא ,ותוברת תאו ונושל תא םהל ולנסו ינלופה םלועה לא ופנכנ
 ךותמ םימעפל תצרפתמה  ,וז תורמרמתה רתוי םכל .תנבומ אהת
 , םינלופה לש  םהיתובל

 רחא םופמ םהירה םירוהיה .ןיבמ = םינגרובה .םיטסיסרגורפה
 תוימואלה תופיאשה דגנ והשמב ףא םלועל ואטח אל םה .ידמגל
 וב התיהש ,לק ההגה ףא םלועל םמצעל ושרה אל םה , תוינלופה
 םיימואלה  תומולחהב+ , תוימואלה תווקההב .אוהש לב .קפס .תעבה
 םה םיאלמ ,םהמשנ שרושו םעבמ יהוז תוריהזה .ןילופ םע לש
 תורוגשה םילמה ןה ולא --- רשויתו קרצה , תולצאנ תופיאש ןומרכ
 הו לכ לבא --- םיטסילאיצופ םגו םה םיטרקומיד ,םהיפב דימת
 םהו  םתוילאידיא תפדנתמ הנהו --- השעמל | . רובדב אלא וניא
 םשפנל ' םידרחה ,םידוהי םינגרוב לש תיתמאה  םתרוצב םילגתמ
 םכור  ,בהזה  ליבשב = , עצמאב | ךליל רימת .םיבהואה  ,םמויקלו
 אלמלאו םתודהי אלמלא ירהש , חרכה פ"ע קר םיטסיסרגורפל ושענ
 ירחא םיכלוה ויה יארו , וז תורהיל יטרקומד ימואלה בורה לש ותביא
 ליבשב  תיזכרמ .הלאשל םידוהיה תלאש תא ושעש םה םה .הז בור
 םתאריב רתוי  דועו ,הנחמה :ךותב  םתואיצמב --- םיטסיסרגורפה
 ו הנגה , םדובכ לעו | םהיתויכז לע  םידוהי  רותב םמצעב ןגהל
 םיחרכומ ויה םאו ,םידוהי:יתלבה םהירבח ידיב רופמל רימת םירחוב ויה
 תינלופה תומדקההה םשב רימת םירברמ ויה ,םמצעב האז  תושעל
 הלא םדא ינב !רברה אוה רו אלפנ המ .םמצע םשב אל ךא
 תא" םהל ורוכוי אלש דבלבו ,ןברק לכ .ינפמ םיעתרנ םה יאש
 םהילעמ .קורפל  םילובי םה ןיא הלא 'םדא  ינב ,  םתודהי ןווע
 םיאב םהש םוקמ .לכלו םידוהיה תלאש לש רבכה אשמה תא
 םיפתהשמ םהש .הגלפמ לכ לע = , תאזח הלאשה תא  םיפינכמ םה
 .הוה| דבבה אשמה תא םיפימעמ םה הב

 רקשה תא | םיסינכמ | ירה הז אשמ םע דחיו
 ודסונ ירובצה רקשה לע .,שארב  הציפקה תאו םידבעה>דחפ תא
 םהיתודע = ךותב םידגנתמ םילקידרה ,  םיטסיסרגורפה םה . םהייח
 גוקנה רדסה יונש לש ,תומדקתה לש הפיאש לבל  תוידוהיה
 גולעב ,םה = ; תודעה ייחב תופתתשהמ םעה ןומה תא .קיחרמה
 ירה , ינלופה רובצה ינינעבו םייטרפה .םהייחב תוישפחה תועדה

 םניאו םידיסחה םע ,םיקודאה םע םהיתודע ךותב םימילשמ  םה
 רובצה = ,םהיניב וללה םהיתועד תא .ץיפהל ידכ ,  םולכ \ םישוע

 ..תוינלופה .לש רובכה אסכל םילגר .םודה אלא םליבשב 'וניא ידוהיה

 [ רובצה
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 םיעייסמו תינלופה תומדקתההל םיספורטופא םישענ םהש העשב הנו
 םה העשב הב  ,תונשיה = םהייח  תולוצ לש :הסירה<>השעמ לבל

 םנוצר , םידוהיה לש םייחה תורוצ תא שרחלמ םמצע תא םיענמ
 ךכיפלו ,  םידוהיה .תואיצמ לע םילעהל ,  תודהיה תא חיכשהל קה
 תומדקתהה לא ירוהיה ןומהה תא םיפתשמה םה אלש אלפי אל

 . תישונא
 םה וליאכ םיארתמ םה ידוהיה רובצה ךותבש הלא םדא ינבו

 םחכ>יאב םה וליאכ --- ינלופה רובצה  ךותבו ,םינלופה חבייאב
 םיסחיה ךותל םג רקשה תא ופינכהש םה םה ,םידוהיה לש םהישארו
 םינלופה ןיב דימת | םידמוע  ויה* םה | .םידוהיהו  םינלופה :ןובש =

 אלמלאש , בלה לע העדה הלוע החיה תחא םעפ אלו , םירוהיה ןיבו <

 םיימואלה םירוהיח תא ןיבהל םינלופהל היה רשפא ,.וללה םיכותמה
 .הלא םע הלא םירשפתמ ויה םגש רשפאו ,םהיתושירד תאו

 ,"חוהנה, ילעב םינלופה םיטסיסרגורפה וטעב הלא םידוריב
 ? הז לע םערתהל ונל שיה ,  םתגלפמ תא רהטל ,םיצור םה םהמ
 םיערויה = ונא ,םהמו  םללגב רתוי = ןלוא  םילבוכו = ונלבסש :ונא

 םינלופה םיטסיסרגורפה לע .סערתנה -- םתנוכתו םביטב םיריכמהו <
 ונא ? םהב וטעב וריכהש ןויכמו , םהב םה םג וריכה ףוס ףוסש =

 ןברוח לע עורקל םמצעל הביח | םיאורה הלא םע | ונקלח ןיא
 >םירוהיה, םא . םמע תורצל םהיתורצ תא ףרצל ,ולא לש םמלוע =

 המ ונא - םינלופה ןיבו םידוהיה = ןיב .רתוי ורמעי אל "םינלופה =
 ? ונהספה =

 ,ד

 וז הטיעבב םיקפתסמ םינלופה  םיטסיסרגורפה ןיא = , גוהנכ 2
 הררועתנש הביאה ,.םהירב ילעבו םהירבח םידוהיהב. וטעבש =
 ירנהי לכ תא הפיקהו הכחרתנ רימ "חותנה , ילעב לש סהיתובלב |
 םה הנוכב אלש וא הנובב . םהבש םיימואלה תא דוחיבו ,ןילופ"

 הלא תא םישועו םיללובהמה | לע םיימואלה  תונוע תא םידקופ
 התיה .תידוהיה תוימואלה .  םינושארְה דעב םיארחא | םינורחאה
 איה תונויצהו תירוהיה תוימואלה ,  תוהלב למסל , תצלפמל םניעב |
 המיקהש איה , ןילופב ררשש "תיב:םולש,ה תא ,םתער יפל ,הסרהש =

 םמורתהש , תוימואלהו תונויצה לג. , םינלופה דגנ ןיליפ  ירורי תא =
 ותואו ,  תוללובתהה ןינב תא ףמש ,וז האמ תלחתב  ןילופב =
 והוראתש ומכ ,רומג ינלופ ומצע תא שיגרהש ירוהי לש ביבחה םופטה =

 חקל ומוקמ הא , ירמגל טעמכ םלענ סופמה  ותוא , ןילופ:ירפסמ
 ,.הער .הילע שרוחהו ןילופ תא אנושה , ימואלה ידוקיה

 םידוהיהש ,וללה םיטסיסרגורפה לש .םבלב הערה יהאב ןיאמ :
 אל םירוח םה וז םתעד לע ?ןילופ לע הער םישרוח םיימואלח <

 םאו ,קפס לכמ הלעמל דמועה ןושאר לכשומכ םהל .איהו , תחא
 ,ואצמת אל ,וז העד לש התתמא תא החיכומה אדבוע וזיא ושקבה

 םינויצה ןובשח לע םיפקוז םה םהירבד האו םיטסילאיצוסה ישעמ תא קר =
 םהירבד תאו םינורחאה ולא ישעמ תא םיפקוז םהש ומכ , םיימואלהו <

 ,והובו והות .םינושארה לש םנובשח לע
 תיאצותו ,וכרצ יד .רבכ רוחתנ | דחא רבר  םלוא

 ןימאהל ולדח םה םג םיטסיסרגורפה |. ול | תובושחו :תובד
 העימטה = ,ירוהיה רובצה  ךותב התומדקתהבו תוללובתהה כב
 הכירצ ,דבלב  תירובצו תינירמ .הניא םידוהיה ןמ םישרוד םהש

 ירוחיה ךירצ ,םוהתה דע תדרויו תבקונה הרומנ העיממ .תויהל
 ,הברק לא אבש ערוי אלש רע ,תינלופה הביקה ךותב לכעהל <

 םשל ירמגל בוזעל .אוה ךירצ .ותד יגהנמ תאו ותנומא תא םג
 :ורפהל איה השרח תאוה הנורחאה השיררה , תיגלופה תומדקתהה
 היפ לעש .,הערה ןמ םיקחרתמ ויה הכ דע ירהש ,םיטסוסרנ \

 בזע ןכ םא אלא ,תינלופה הרוטלוקה ןילקרטל םנכנ ידוהי :ןיא
 ו /
/ 

 :ורפה יאש .,הזב קר  אוה .לדבהה .ותרותב שחכו ויהלא תא
 : תירצונה תרה תא ולבקיש םידוהיה האמ םישרוד  םיטסיפרנ
 תידוהיה תדה ,הנומאו תד לבל םידגנתמו םה תוישפח תוער ילעב
 ,תוללובתהה ךרד לע דמועה ,דבכנ יכה לושכמה םהירה היגהנמו
 ירחש ול ןיאש גשומ והז .השמ-תד-ןב-ינלופו

 םא ,רומעל :םילוכי םיללובתמה םנ ןיא הלאה תושיררב
 וליפא :,תדה ירה * , יהוהיה  רובצה .ךותב ראשהל םיצור םה
 תא רשקמה 'דיחיה טוחה  יהז ,תדה לש תצקמה ןמ תצקמ
 ול המ -- השמ:תדיןב אוה ןיא םא ,ויחא לא ללובתמה ידוהיה
 ,תודוקפה:תושירדה ןתוא .ירחא אלמל לכוי הז ךיאו ,םידוהילו
 תאו תוישפחה תועדה תא םברקב ץיפהלו םידוהיה לא אבל
 היהי הז .עודמו ,ידוהי וניא ןידכ :וניד ירה- + תינלופה הרומלוקה
 + םכותב רובעל  ביוחמה או הו" םירוהיה דעב יארחאה אוה

 תאמ . םיטסיפהגורפה םישרוד תטלחומו הרומג  העיממ
 םהיביוא םהירה ,וז השירד ירחא םיאלממ םה ןיא םאו ,םירוהיה
 לש ןילופל הל שיה םלוא  ,ןילופ לע הער םישרוחו םינלופה לש
 תאמ התעשב .הלאשנ וו הלאש + ךכל קוח יר הכישמ:חכ ושכע

 . הלאשנ ושכעו  ,תולילש .התיה הבושתהו ,םיטרקומידה םיימואלה
 ,"חותנב, יקסביומינ לש ותרבח ,אקסנצשומ תאמ וז הלאש .בוש
 תכה  םינלופהל םהל ןיא ,.תילילש הבושתה התיה םעפה םגו
 תטאה רצ לע  ,םמלועל םודוהיה תא םינכהל ידכ ,שורדה ינירמה
 םהירה  םידוהיה : תוללובתה רבה לע ושכע רבדל םג ןיא
 אוה ומצעבו .אוה 'חכ ללושמ םינלופה םעו ,קזחה ירחא םיכשמנ
 היח זא ,םינלופה יריב ינידמה חכה היה וליא .ומויק לע םחלנ
 תא רגופ היה ןוטלשה :הז חכב תוללובתההל עייסל רשפא
 גהונ היה ,תחא .הלמב --- ,המודכו תורות רומלתה תאו םירדחה
 תואצותל .תווקל היה רשפא זאו ,םנואב העיממ לש הקיטילופ
 , . תובוט

 יהוז --- ינידמה ןוטלשה תרזעב העימט ,סנוא ךותמ העימט
 :תינגרובה תיביפרגורפה הבשחמה הילא העיגהש הנורחאה הנקפמה
 ומדק הזב םגש רבדה ןיוצמו  .םידוהיה תלאש לא םחיב ןילופב
 לש התחלצה>יא תא המכ הז םיראבמה , םיטרקומדה>םיימואלה םתוא
 ,ינירמה?חכה ןילופל הל רפחש :הזב > ןילופב  םידוהיה .תוללובתה
 .םיטסיסרגורפה = .תיגיגכ רהה תא םידוהיה לע תופכל לוכי .היהש
 תא ולבקו- םהב ורזח ושכע , ןוצרמ העימט ד'ע קר הכ דע ורבד

 , אל  םינורחאה | הלא .םלוא | . םיטרקומדה:םיימואלה לש < םתרות
 רקיעהל דע ועיגהו םכרדב האלה וכלהו וז  הנקסמב וקפתסה
 הארוהל דע םג ףוסבלו ץראה ךוהמ הפיחד םינועמ  םידוהיהש
 םג ועיגיה .  םידוהיה לש תוינידמהו .תויחרזאה םהיתויכז א תולבגהב
 םישהל רשפא:יאש ,יל המודמכ ? וז הרוקנל םכררב םיטסיסרגורפה
 = ומירה םנחל אל .  הוצמ .תררוג .הוצמ ירהש ,הלילשב וז הלאש לע
 ירבד תא םיימשיטנאהו  םיימרקומדהרםיימואלה  םינוהעה = סנ ,לע
 תרברמ הליחתה םחורש ושיגהה םה :אקסנצשומ הזיאו יקסביומינ
 , ;ולא םהיביוא לש םנורג ךוהמ

 . םירוהיה תלאשב םיטסיפרגורפה לש םתוחתפתה ךרד יהוז
 םידימעמה | , םירוהיה .םהירבח םתוטהל וחילצי אל יאדו וז ךרדמ
 קפס ןיו\ ,םדיב ראשנ | תינלופה  תומדקתהה לגד ולאכ םינפ
 תוגלפמה לע =, וירבחו  יקסביומינ = ידוב אצמנ | לגרהש | , רבדב
 םהיתושירד  םעו םהמע הומחלנהו :ןילופב םידוהיה תא תונייעה
 ונא ןיא .םא , םיטסיסרגורפה לש וז---תחא הגלפמ  דוע אופיא הפסונ
 -לש תינויצולוכרה \ היצקרפהמ םיטסילאיצוסה םג  ופסותי ,םיעומ
 רמאמב וארנ רבכ ךכל  םינמפה | ; םידוהיה יביוא לע ,ם ,5 .פ
 ,יוקרקב .אצויה "דורפנה,ב  םפרפתנש  "םיקוומיל:לאיצוס,ה = ר"ע
 ןובשחב .איבהל ןיא ירהש , םידרוב אפיא וראשי ןילופב םירוהיה



 1 לש

 יקסביומינ לע  המחלמ ורסאש תויטסילאיצוסה תוגלפמה יתש תא
 תוגלפמה ישאר לש םבור יכ , םידוהיה לע .הנגהה םשל :וירבחו
 הניא יכ  ,ךכ לכ הארונ הניא וז תודידב .םלוא .םה םידוהי
 :רגורפה תגלפמ תא םג.יכ ,םרוק םג התיה וז תורירב . השדח
 היה אוה םג הבור ירהש ,ןוכשחב איכהל היה רשפא יא םיטסיס
 :לופה לש םפחי לע שיקהל היה רשפא?יא וז לש הסחימו ,ידוהי
 ושכע םלוא | ,רתויב המיענ הניא םנמא וז .תינידמ תודידב ,םינ
 "םינלופה?םידוהיה ,  ןיאו םינפ לא | םינפ  םינלופהו ונא  םידמוע
 איבהש תלעותה יהוו . רוע = וניניב | םילידבמו = וניניב = םוכותמ
 ו נ ל "חותנה ,

5 

 .שרב .רשא

 .יִתְריִִיל םֶרָכַח ריש

 ,תָרְטְע ל ןֶפָּג לוכשא
 .יִניָע .הָצָחור .בָנָע םדבּו
 וינימיל יבש ו הָואָנ ,ירחמ

 . ינַקָשְו םדָאָה יפ

 ינקשי ףא ינקשי <
. 

 ,םיִחָצְּנִח ליג ,םיִבָהֶא ףוצ

 ,הָגותייפְעַש ךּולהבַי םא

 ...םיִחּכְשִת שיח --יִל יקַש , יל יקש

 ,קַשַחַה שֶא דקור ,דקוי
 .ןיא ,ןיא הָחָבּות ןיָט
 תַעָפש הָעְפוש ןָפְגה ,יִאְר

 !ןמ תופ = ה יִלְָ
 ,םיִלָפַה ביִבָס לּוחנ הָּתַע

 = םיִלַּפַה לֶא תְַרִּב םיִאְלַמ

 , םייחה לע ּונָחִנ םיִאָּד

 , םילגה לט ּונָחנ םיחש

 גו -- ּונָא .םיִלודג

 .בָהָ יִשּודְג ּונינומטמ

 ןוששה רש רֶבָּכ שש ןירָהמ

 .ויִאָלַּפ יִמְסַק ּונָל םסוק

 ,םיִריִשע

 ,םיִרְוח םיִלְלַצ םיֶיַחְה ,יאר

 - ריִצָת ,ריִצָח ,םיִלְבונ םיִציצ

 , העיקשה םע לּוחנ 8

 !ריִצְּבַה תָע ּונָל 2
 .ע"רת ,הק'בוניטנטסנוק רפכ

 .ץיבונועמש דוד

 .ריצְּבַה

 הֶגּונע :םיִמָרְּכַה תֶרַפַצְּכ
 הָתַוש איה הָרְכָשְל הָבָהִאָה סוכ
 הָתּומ .תֶא הָאְצומ איה הָבָהאְבּו

 .הגּנְע םיִמָרּכִה תֶרפצְּכ

 ,ּורְדָה  םֶצָעְּב ץיקה תַמ

 ג םיִנְדַע תואל תודומח עַבש

 םיננרְ תוהגְנמ ףיע ,קחוש

 ,ורָדָנ םֶצָעְב ץיקה תִמ

 ,הַמקְרָה יִפְנַכָל םיִעְבְצ לַלֶש רוע

 תודָשּב ,םיִחְְּב ,םיִפַּב ףא
 תודָמָחְנ ,תוזילע הָנְלַהצִת אל

 | הָמְקְרֶח יִפְנּפ דוע הָנְקְרְבִת אל

 ,תוהגְנ הָאְלִמ ץֶראַה דוע

 ,םישמנ ,םיִנַּורְתִמ תודָשַה ךא

 :םיִשָמָכְנ ,םיִנָנְתִמ םיִחְרּפה ךַא

 +. + תוחננה תעָפש רוע םיִיַחְת ₪ אל

 ,תְרפצַה ףוג תֶא .הָּדְלַי אָצְמִּת
 ; תוגורָע .בָטיִמָּכ בק ָרֶכִּת
 תוגונע , תּומיִמַה םִיְדְיְּב

 .תֶרפְצַה ףוג תֶא מר מת =
 טָמּוגַה ץיפל רֶרּושְמהְו

 :ּובָבָל תויִכְשַמְּב ד
 ,ובָקְו ויחְרַּפ לַע שֶרָח רישָי

 ,םֶסוגַה ץיסל :הנּות ןבְרְק

-- 

 ..יצי

 ,יקסנאילימס השמ

 . הָשָדָחַה הָרומַה

 , (רפעה .ימימ)

 (ךשמה)
 ץוו.

 םימיב .םיברקו םיכלוה ץיק ימעפ ועמשנ .ףרוחה ימי ורבע
 ,הליחתבכ :תועובק םיתעל ןורשל אב :יכדרמ היה אל םינורחאה
 ;ןורש תמדא לע .ךוררת אל ו ,םידחא .תועובש ורבעי רשא שי
 רחויב .וולע : בבחתנ .ןורשבו = ,'םוי . םוי  הנורש \אובי .רשא שוו
 ?ץוחנ ונע - הויא ילגרל ןורשל אב אוה .השהחה הרומה לש התיב



 ,טעמ .חונל
 ,הלילב :הרחואמ

 יתלב םאתפ ול הארנ

 יקספרשרב המלעה לא .רס .אוה ואב
 העש רע התיבב | בשוי .ראשנו המע =
 אב ולשבש :ןינעה ותוא הנהו <

 ויתוחיש = בש .אוהו
 ןהל בער יהיו .דחוומ |

 ,ותאצבו
 ,ללכ ץוחנ

 ושפנ " תא רפחי .המל ,ומצעב עדי אלו .

 התיה יקסרשרב המלעה םג  .םימלש
 .רבד והלאשת אל לואש לבא .ןוהמת אלמ טבמב .הכורא הקספה

 םנחל .וירוה  ןוצרב יקפרשרב המלעה תא ול. סרא לאומש
 אבנש האובנה .המיקתנ = . רבדל וירוה  ורגנתי אמש ,לאומש רחפ
 תויהל חמשי ,יהיציזופואה, ןמ  וליפאו  ,ינורש רכא יכ. ,יכדהמ כ
 ,ונוימרב לאומש ול - רציש ,"ילזרבה | ריק, ..תודיקפה לא בודק
 םויב .וב = דועו ובל תא וירוהל לאומש תולגב ףכית ויתחת /
 ינב .; לודג דובכבו הבחב םנב תלכ תא םתיבב לאומש  ירוה .ולבק
 .לאומש תחפשמ לש הלרונב הלע רשא ,רשואב ואנק הבשומה
 :רב המלעל תתל וצ אב זי 5מש | ,עדונשכ דאמ הלדג האנקהו

 םיפלא תרשע םגו ,וב הרג איה רשא ,לודגה תיבה תא יקפחש

 .םינמוזמ קנרפ
 הבפהמל יטעמכ :תאזה הלוחגה אינורנה .המרג .לאומש תיבבו

 ייזורפ  ןוצר, תא  לאומשל יקסרשרב המלעה העידוהשכ = .המלש
 המו .הרושבה תא \ םהל .רשבל :ומאלו .ויבאל :רהמיו  ,דליכ חמש"
 התוא :אצמיו .ותבוהא תיב לא .כיחא בששכ :ותכובמ התיה הבר =

 :היניעב :תויולת תועמדו .חור:תבוצע
 ,ילע איה האונש | ,זירפ  תנתמב | הצור ינוא =-

 ,יולג רעצ .ךותמו תוריהמב היתותפש וטלפ -- .,וז .הנתמ 'חקא
 ולכוי .אל: םולכ .  הוח .הקדצ .םנמא יכ .לאומש . ןיבה .םאתפו

 לבקל םהל המל .+םנח  תנתמ ילב  םהייח תא .ררסל םמצע םה
 ? התוא םיזבמ םהינשש .,תודיקפה . תאמ .תונתמ

 ואלמ הינועו .ול.קשתו . הלא = לאומש  ירברל - הוח חמשתו
 אשונ .אוהו .ותלכ .תיבמ אצישכ .לאומש היה רשוא רוכשו .:הדות
 לבקל ילבל הוחו .אוה ומילחה יכ --- ויתובאל ויפב השדח הרושב
 ירהש ,הזה .רבדל ויבא חמשי יאדו םג ..היובה תודיקפה  תנתמ-\

 :רעצל ונושש ךפהנ בושו. ,הנמנ. אוה תודיקפה יאנוש לע .אוה .םג
 ול .הרמא ומאו ,םימעזנ םינפב השדחה ותרושב תא ועמש ויתובא
 ךתלכ איה הלודנ "האיצמ, ! המוש דלי  היהת לא, \ סעכ .ךותמ
 הנהו ,שיגריו .באכמ וברקב . לאומש בל ץוכיו ...ויאינודנ הל .ןיאשכ
 ,רתוא האלממ ומא לע :אנימ

 התוא אצמ הוח תיבל :סנכנשכו ,ןורשל יכדרמ אב .תרחמל
 ליחתה רבכ םנמואה, ..חור 'יבוצעו .םיאכודמ .םיבשוי לאומש תאו
 הארשכ ורוא לאומש ינפ .וחמב הער  הבשחמ  הצנצנ \ " ?רבדה
 הוחו  ,ובל = תרצ לכ תא :וינפל  ךופשיו וילא .רהמיו ,יכררמ תא

 טקש תואלמו תוצצונ ןה הנהו ,יכדרמ לא היניע תא איה םג המירח
 ,ארונ רבר .הזיא ול :ורפס .וללה תוצצונה םיניעה ,יכדרמ דרחיו .ילמ
 ששואתה :םידחא םיעגר -רובעב .םלואו  .םירכדו רמוא ילב :ורפס
 תודיקפה .תנתמ תא :וחקי אל .םנמא .יכ. ,וידיריל ותצע "יהתוי ,יכררמ
 .התע תעל 'רבדה תא :ומילעי .לאומש .תובאמ לבא  ,היוזבה |

 ,יכררמ \ לש הבוטה  ותצע .לע הלודג החמש חמש  לאומש
 טבמו : םישק .וראשנ .הוח ינפו = ,דוע ול התיה אל .הבוצעה וחורו
 וחורו ,וידידי תא .יכדרמ :בוזעיו .היהשכ ירמ טקש .אלמ הוח הינוע
 ,.וברקב .הלבוח

 אל :יכנא

 ו

 הרובעה התיה .הבורמ .םוחה | ימי ולוחתהו ,חספה רבע

 םע המחלמהו םינפגה תא .וביכרה ףרוחב | :ומרכב :יבררמ רבעש <

 < םלכועה

 החישב סנכנ

 גנוע ול .וקיפסה .הרומה .םע  תוכוראה

 תועובשל = וירוקב .תא קיספי המ  לשבו וז .הבוטמ  הנובב מכ
 לכ רחאל ותוא תשגופ

 :שמשל  ולעופ הללא דבעו יכררמ ומכחתיו ..השק .התיה "'םיריזחה,
 רע = םירבוע  ,םינושארה = רואה = יוק םע בל ויה .םיאצוי
 יבדרמ -- תישילשה רע | תירישעה ןמ םיחנו  ,תירישעה העשל
 .ץעה תחת הללא דבעו ורדחב

 לע ןדקרפ יכדרמ בכששכ ,םירהצ תעשב ,םימיה דחאבו
 םדוק לש ןושארה םדאל ותשבלתב המוד ,ורדחבש םינבא תפצר
 ץיקה ,השק הדובע רחאלש המיענו הקומע הניש ןשיו ,אטחה
 ;ותלש לע וקפה יכ ,םאתפ

 %םש ימ --
 ,ונא--
 + ילע הדרה .רשא הדרחה המ + היבה תלעב,
 וילע הביבח התיהש ,הרקה הפצרה לעמ יכררמ 'םק ןוצר ילב

 : לאש .ןנולתמכו תלדה לא םיתלצעב שגנ ,וז העשב דאמ
 ? שי -המ --
 .,.ךל תלאוש ...הבכרמב האב ...הדובכ המלע וזיא .,יכררמ --

 ...ןורשמ יאדוב

 .. 'ץילא התוא האיבה רש הויא + הבכרמב +הדובכ המלע,
 !.ובלכ הבשחמ הצנצנ םאתפו ,וידגב תא שבול יכדרמ ליחתה

 .,,ונב רבר שי ...1איה .קפס ילב ,הוח  ,,,לאומש לש ותלב,
 לכ רודס רדסיו ,והצלוח ירותפכ תא סכריו יכדרמ זרדזיו

 ,אציו רהמיו ורההבש םילכה תא אוהש

 ,םיהיב .ידלימ .םידלי = "ןינמכ, והמע רבכ הבכרמל . ביבפמ
 ;הנובש התואל בורק היה -- םישרק לש להוא --- "רפסה-תיב,
 דאמ תוקוחר .םיתעל קרש הבכרמה ירחא ךשמנ אירבחה בלו
 פש םדא ,ומצע  "הרומ,ה. םג ,םהה .םימיב התומכ םיאור ויה
 לע ול תבשוי - הקלומריו .וילופרקל .דע ול תדרוי הטופקו  המוק
 ,הבכרמב - ןויע .ןיעוו .רפפחהתיב ןתפמ לע דמע ,ושאר

 ה והח-
 רהמתו .הילא  ארוקה לוקה לא .התנפ יקסדשרב המלעה

 ,הבכרמה ךותמ .אצתו
 !םולש --

 + לאומש ןכיה % דציכ + ןכיהמ --
 / ו ..,ונכמ שמשה ...התיבה .סנכהל לכ םדוק אנ .ונשרי

 ,,ואנ . יאוב . ,יאוב  ...החילס | ..,יאדנ...,יאדו =--
 ,ןילקרטה לא .ופנכיו תלדה .תא .החורב .הינפל .חתפ .אוה

 .ךומסה .רדחב ובשי .היתונב יתשו .תיבה .תלעב .,קיר היה .ןילקרטה
 %וזכש החרוא בושוא הפוא .. ..יבש אנ יבש --
 . רבכ תבשוי ינא  ,חרטי אנ לא ..החות --
 .הפיעצ תא הריסה ,התעבנמ תא הדירוה הזירז די תעונתב

 בשתו .ןלובנ ךותמ ואציו .וצרפש היתורעש תא הנקת ,הינפ לעמ
 3 הנ הטבמו ,היתפש לע ףהר לק קוחצ ,םילספסה דחא לע
 . , דאמ .ךובנ הקומל  דמעש  ,יכררמ

 0 עודמ .. .חפי  רהח  ,ורדחב תבשוו ינא .,ןכ הנה =
 2 ...? בשו

 והז ןהוח ,יתילע אל דנע .וזכ . הלודגל .--

 :תיבח"תלעב
 .המוקמ .לעמ הצפק הוח
 ,,ןכיח ,אוח ורדח לא אקור םנכהל הצור ינא ,יכדרמ .,אל --

 לש ןילקרטה

 + ורדח .אוה
 \ = ,הכובמ .ךותמ יבדרמ םגמג -- = ,ירהח . ..ירהח --
 +ורדח .אוח ןכיה .. ,רבד :ןוא ,רבד ןיא --
 < ןהמאוו .וחתפ אוה .ןילקרטה קאמשל :היח ייכררמ לשי והדח

 +( 1 רסנכה

 ו



. 

 םיענו בוט הפ .?ורדח לא הליחתמ :ינסינכה .אל- עורמ --
 .םוענ ,תמאב ;ךכ לכ

 רשא םירדעמה ינפ לע .םגו םירפסה ינפ לע ףרפר הטבמ
 , רדחה .תניפב

 ןיידע יקשמ. .םירבד הברהל שמשמ .ירדח ., יל חלסת --
 ....אוה .וילותחב

 ינפל . וררחב הפ תבשל לכוא יכ ינא הרשואמ +חלסל .--
 ,ינלאש אוה ...הז רבדב תוגחל םג יתלוכי אל .םיטעומ תועובש
 גילב  אקוד  ונתנותח תא גוחנש אוה הצור + לאומש אוה .ןכיה
 קיפסמ הז םעטו --- ,"יכדרמ לע הזה  םויה .אוה .ביבח, .רמעב
 האב ינא .,,םיסיטרכה תא םיפדהל .ידכ  המילשורי = הלע ול
 .. .יתאב .הנוכב .,ןורשמ ושבע

 ךותב .תרעוס .הלודג הרעפש וריעה הלוקו הינפ רבס
 .הרעפה תא ריתפהל תליתשה איהש הילע ודיעה

 הנחש

 הפקשנ אוה םג וינפ לעמו הבח אלמ היה יכדרמ לש וטבמ

 וכובנ ולאכ םהינשו ,םהימבמ ושגפנ רחא .עגר ..הלודג .תוררועתה

 ,םאתפ

 ?הבל

 ..+יבשת אל .עודמ .., ,הוח ,יבש =-
 ,,. תבשוי .ונא --
 כררמ .לע חג בושו רדחב העת המבמ עגר
 עמשי אל = שיא = ,רדחב = הפ  ונחנא  םידיחי = ,יכחרמ =

 <. %רנירבדל
 + דער הלוק 2

 .:,הוח ,םידיחי --
 ,.,רל" רפסל .הצור -ינא .רשא תא אנ עמשי ןכ םא ==

 ,.+עמשיה
 ..!הוח =
 יל ןתי .,;ילא בורק אנ - בשי" ,עמשו  תכסה ןכ םא --

 ,.+רתומ ...ךכ ...,ורי תא

 וץ.

 .הירבד תא התלכ הוח
 ,יכדרמ תאמ הריסה אל חדוקה הטבמ תא .וטהל הינפ

 יהב | ווניע תא  אוה .םג ץענ \ יכדרמו וידי תא ותבצ  הידוו
 האור אוהו השפנ ךות לא ויניע  אלמ. לכתסמ  אוהש ,היה המוד

 ,םלועמ ויניע ואר אל רשא ,םישדח םירכד .םש"
 +? ושכע םג ינממ .ורי תא חקי- אל 'אוה --

 ,; .ךילע אובתש הרצ לכל ינא ךיחא !הוח --
 הוניע = < תא .ותבצ בוש תונטקה הירי . קזח היה :ולוק

 .הבורמ ,הבורמ הדות תואלמ ויה |

 אצ הפ יכ יתעדי .ינמר אל  ישגר ,יל דיגה .יבל --
 וה .עגרה .ןמל וב יתנמאה םנחל אל .יתשקב רשא שיאה תא
 לאומש ךלהש רחאל ,הלילה יל היה םידודנ ליל = .ויתיאר רשא
 ורוא רקבבו .הצע יתאצמ אל  ,יתנשי אל הלילה .לכ ..המילשורי
 לא יתרמא יכנא ,יל.רזעי אוה ,ךלא .יכדרמל :ימצעל יתרמא ,ונוע
 הוציו ,ורדחמ ינשרגי .יכ וא :יכדרמ השעי הלא יתשמ תחא :יבל
 יכ וא .ץקה אובו זאו ,וינפ לעמ אוה םג  ינשרגי יכ לאומש לע
 תא ,לכה תא לאומשל יפב רפפל לכוא יכ זעה תא יל ןתיו ינדדועי
 + ינשרגי אל .ןה ,ינשרג אל :'אוה ..לכה =

 ,+ 1% בוש .,הוח < /
 ןושארה אוה ,.. ,יתלבפי המכ = ,עדי .ול ,, ,יל" חלפי -- :

 הכלה ,...הל יתדגהש 'רחאל ינתבוע ימא םג  .ינחד אל רשא
 + + ילעמ 'היתורלי תא הקיחרמ הליחתה +, יתיחאו . , , םלשורול

 / .?ינא יתעדי המ  .אוה .וותועורז ךות לא ינוחד .החד אלה ןהיתשו
 ,יתוחאו. ימא . ,ןהו .ןורש תא  בוזעל יתנאמ :יכנא | ,יתויה הדלו
 ,ךייח לכ .ךל גארת תודיקפה ,היהת הרשואמ :רמאל יב וריצפה
 תונב וליפאו הזכ .רשו א תושקבמ תונב תובה  ,ךב ואנקי לכה
 תמא אלהו . .. ךמאל .הזוחאו הלחנ אלו ךל בא אל תאו ,םירכאה
 'יכ ותוא םישקבמ ויה םירכאה :יתערי רבכ ךכ רחאל ..ורבד
 | רשא םירכא שי העבבג ךתבשוטב םגו הזירפ ןהיתונב תא חקי
 " תא םיחלוש םה ןכיהל ,רורבב תובאה ועדי אל רשפא . ..ושקב
 .דימת ויה םישחלתמ ןה +ודשח אלה | דושח לבא  .ןהיתונב
 דוע הנימאמ יניא ,ושכע ..הרומג העידי םג ועדי .ילואו ..תובשומב
 ול .הנימאמ ינא ול, םנו .הנימאמ ינא לאומשל קר .םדא םושב
 ,רתוי .וב חטוב ;יבל  .תאז אל  ,אל ....רתוי דוע הנימאמ ינא
 לכוא ושכע .יתלבי . ...יתרפס ולו" ,רפסל יי תל לו כי א ל לאומשל
 / הבומ הנתמ ! ןכסמ* . ..לאומשל רפסא רחמ ..,לאומשל םג רפסל
 אובל .ינחיטביה ,יכדרמ ...עדי תאזה תעכ רחמ .. ,5ל הניכמ ינא
 + ןורשל רחמ

 : ...ואובא ,הוח ,אובא --
 ןכסמ .היהי .ךירצ .והמחניו 'לאומש די לע בשיו אובי --

 תשנל  דוע ןתי אל יתוא ..,!ןוסא ונרקי אל יאולה .ןימוחנתל הז
 : ...תעדוי ינא ,יל חלסי אל אוה ..,וילא

 = בהוא הכ אוה ..,ךכ לכ התוא .בהוא לאומש ,איה העומ --
 ,..החילסל הכירצ .הניא איה ...האטח אל איה 4 התאטח המו ...התוא
 "האטחש אטחה לוחי איה השאר לע קר םנמואה ..ואטח םירחא
 +ונלש הביבסה לכ

 *.יכררמ יפמ- אציש רובדו. רובד לכ העלב .הוח
 =" תעדוי ונא .,ימצע תא  תומרל תיאשר יניא = ,יכררמ ,אל --

 = תערוי יניא ...אוה ...ןיבי אל .אוה , יל אשי אל אוה .לאומש תא
 . ..םלש .,,טושפ ..,םימת :.,,ידמ  רתוי  אוה רענ .,,םילמ רוחבל
 " אל --- ,הנושארה המועוה .ןרקה ינפב דומעי אל רקוב לט סיפר
 ...שביי ..;דומעי

 ...הבועי אל, לאומש ,הוח --
 "/1ןוסא ונרקי אל םא עדוי ימ .רקיעה והז אלו .ינבועי --
 דו
 .,.ץיכררמ ,שי המ --
 הלאש התוא לואשל אנ  ינשרת --

 .. .תימיטניא
 ,לואשל אוה .לוכי לכה לע  .לאשי --
 +? לאומש תא ת בה א איה --
 הלודג הכמ ולאכ ,היה המוד .הלוכ .הצווכתנ / הוח

 שונא  באכ .אלמנ  היניע .טבמ , התוא אכדתו השאר לע
 : . םימחר .שקב

 'תרתומ הבהא םולכ + בוהאל י נא הלוכי םולכ ,יכהרמ --
 "השק  .םימיה לכ .ימצע יניעב יתויה הסואמ .המכ ערי :ול %יל
 'היבב < יתורבח : דצמ  הבחה /,םרא ינב תרבחב אצמהל יל .היה
 : :יתוא .הליהבמ :הארונ הבשחמ התיה םועגרל ..אשמל ילע הלפנ
 | רשא ,דחא םדא קר היה %ועדי ול יב תושוע ויה המ
 . .יתיזב .אל  ותרבחב רשא | ,יתושי .יל תרבוא .התיה אל .ותרבחב
 המכ | .וילע .ךפוש יתייה .יברקב ןומטה זובה לכ תא יכ ,ימצעל
 . .תוצחור ויה = ילגר ! אוה = וילא .עגונב יתייה .תירזכא ,המכו השק
 אכרנ | ינפל .בשוי היה  ,םידוקפה ריקפ ,טי לש ה ,אוהו . ומדב
 יתעדי- ,רעטצמ אוהש יתעדי = .הטמל ררומו ףופכ ושארו ,הנעְנו
 יעינהמ היה הז רבד: אקורו--םדא לכל. בוט ובל--יל בוט /ובלש
 ..שו !ילא .בוט תויהל זיעי לא .,ירעצב ףתתשהל ויעי - לא 1 רתויב

 הלאש | .,.תחא

 < הדרי
 < ולאכו



 האור היה אוה .הממוד ,הטקוש :,ודי לע תבשוי :ותייה רשא
 תועמד ךותמ  ,הברה  רבדמ היה..זאו ..הליחמ לש מיס. ותקיתשב
 רפסיו דליל .םינתנה םיקתממכ וירבה ויה םיקותמו ,רכדמ היה
 לע יל  רפסיו ,וז  ותשלוחל וחלס רשא תורחאה תורענה לע יל
 תורשואמ ןתוא תושעל ןהל גאר יכ ,והובהא באכ רשא תורענה
 ויתונתמ תא תולבקמ ןהו * ,םיריקפל- ,םילהנמל ואשינ : םייחב
 ,טישכת הזיא .וסיכמ .איצומ היה ורבדבו .רוע תושקבמו  ןוצרב
 רזוח - ,עתרנ .אוהו  !הזבנ ,האלה : תפרוטמכ וילע .יתלפנתה :זאו
 ,ירדחמ אצויו .ץוכתמ אוה .הכומ .בלככו .,ופיכב וטישכת .תא ןמוטו
 .,.יבבל .תרעס תא עגרל חיבשמו טיקשמ היה הזה 'והארמ קרו

 !ילא ,ילא . לאומש תא יתשגפ ., ןורשל יתבש ..,ורבע םינש
 ךתנ הרוא םשג ?זא יתשנרה רשא תא ראתל .םילמ חקא .ןכיהמ
 ינאשיו ינמירה  ,ימוהת עקרקמ ינמירהו ינפטש לודג .הרוא לג  ,ילע

 החותפ ךכ לכ ושפנ ,ךכ לכ רוהט ,םימת לאומש ...הלעמ  ,הלעמ = |
 יתיארו .ילע, ובלב .רשא תא .יתיאר .ןושארה עגרה ןמ" .המלשו
 יל המדנ רקבב ,רקבב ...,יתוא השרק ,הרהט ,הצחר ולאכ וז
 הבורק .יתויהב  .יתמהוזמ יתצחור ולאכ ,יתדלונ = התע הז .ולאב
 .םלאנ ,קתתשנ ולאכ יתוילכ רסומ ,ימצע תא יתיזב אל לאומשל
 ותבהא + ותוא ה מ ר/מ. ינא יעודמ :יבל תא יתלאש .אל םעפ ףא
 יתלוכי אל ,לאשל י תלובכי אל ,םדאה :תומד יל הריזחה ילא
 : ימצע תא לואשל יתזעונ .לכמ תוחפו ,יבל .לא .תוקפס םינכהל
 יתוא הלעמ לאומש :יתעדי תחא קר יכנא + ותוא ינא תבהוא םא
 יב ררועתמ היה  םינושארה םימיב.. .ימוהת ךותמ ,ילואש .ךותמ
 םא .יכ = ,יתעדי .,יתלוכי אל ,יתלוכי אל -לבא .,ול  דיגהל .ןוצר
 ימצע תא .ליצהל יתשקב .,יתאטח םנמא .ץקה אובי  ,ול דינא

 ..ויסנב חומעי אל .אוח ...וילע הנכס :יתאבהו
 ,ךמצע תא ידיחפת לא ,הוח -- /

 תובשחמ .יתבשח םולכ + לאומש תא .תבהוא | ינא 'םא --
 ,ןושארה .עגרב םנמא . והבהאל ינא הכי רצ יכ יתערי +הז לע"

 ? ותוא תא .תבהוא םאה :יבל תא ץח חלפ ,ובל תא יל הלגשב
 ...תבהוא ינא  .יבל ךותב היתקנח עגרב וב ,וז יתבשחמל יתלהבנ

 רפסל יתצפחש ,םיעגר ויה  בושו ,.? בוהאל .ינא  הלוכי םולכ =
 אלו  ,ךורו םות ,רשוא  יעוגעג תואלמ ויה ויניע לבא  .לכה ול
 ךותמ ותבהאל יתמכסה :..יתקתשו --- ותשודק תא ללחל י תל כי

 ורשאבו ,ורשא היה .הפי המו ברע ותואב היה רשואמ המ :,הקיתש =<
 םימי = .לכה תא ינחיכשיו לגה ינפטש זא ינמו = , ינא .םג .יתרשוא | >

 ןרהא ינפב .וילא  םג :ןכ ירחאו ןרהאל- יתעדונ | .יל ואב .םובוט
 . יב .ללוחתה יבל . לאומש לרוגל  דחפמ אוהש דחפה תא  יתיאר
 .ןושארה . עגרה ןמ .ילא  בומ = ובל :.יכ+ ,יתיאר- אוה .וינפב לבא
 . וב .םירבדמ ויה םינש קורח .ךותמ ...רבכ הז יתערי ומש תא |

 יתייה .קוחרמ . יניעב ארונל ,לודגל ותוא התשע הז םונש קורחו
 אובי- הנה :יתייה תבשוח ..ותוא יתארי םגו הזה םשה תא תכרבמ
 לכ .תא  םויאו .ארונ .ןיד - ונדו ,םיבוטו םילודג  ,וירבח ומעו .אוה <

 םויל = .ללפתאו .םכותכ יתוא  ונדו  ,םהה  םילפשה | םיעשרה
 ותוא = יתיאר = הנהו =. אבי  יכ = ותוא . יתאריו = אבו" כ הז
 וילא יתטבה , ריריכ אוביו ..יתיב לא אב .אוה" הנה  ,ארונה שיאה
 המכ !ילא ...רבחל יל יהיו ,ילא בוט אוהו .,ךור .אלמ ובל .הנחו
 תא שרגל ילבל יל היה .רשפא  םולכו  .םימיה םתואב ,יתלדג
 ,םתומרל ךל רופא :'יחומב םימעפל הרקנ רשא \המויאה הבשחמה
 בוש .ימצע תא יתיאר .ףכית  .זיראפמ הרושבה :האב .! םהל ירפפ

 ,חאמט תאו, + יבל .ךותמ: ילא קעצ רמ לוק ..אמהוזו יחס .האלמ >>
 זא .יכ = ,ידמעמב שואה :ותוא, זא היה ול  ..,'תלצנ .יכ  תבשח
 םג ייפע קר ..הלב וב תושעל תחא םעפ יתרמא רבכ :ןה .,,ויתגרה <
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 .= ּורדחב בר ןמז בשייאוה .יתונוחבל ןורחאה עובשב היה רברה .ידימ לצנ =

 תעשל תאוה העשה תא בשח אוה  ..ינרבע הקיתש לש לג- -יכנאו
 ,ןורשב  ריקפה ןגסל  ינאישהל הצור  תוריקפה : ינרשביו רשוכה
 לא .ינפ תא .יתינפה  .יל הנימוה בר .רהומו .,ריקפ .תויהל ריתעה
 םתוא יתכלשהו .םידבכה הביתכה .ילכ .תא וילעמ יתפטח :,ןחלושה
 ודי תא .םישל קיפסה תיביטקניטסניא העונת ךותמ םלואו . וינפב
 ...לצנ אוהו השק העצפנ ורדי . וינפ לע

 ,יתצפח . תיזירפה הנתמל  זבי לאומש כ .יתיוק יבל קמועב
 . הנתמה תא .לבקל ילבל ינוצי יכ | ,וילגרב עקרי יכ" ,םעכי יב
 םג רשבל ויתובא לא רהמיו החמשמ ורוא >וינפ ., ינתמר יתוקת
 האלמ .יתחת תבשוי יתראשנ יכנא .הבוטה הרושבה תא םהל
 םישמ  ילבמו  באכמ .יברקב רפרפו סכרפ יבל .המילכו השוב
 תא לבקל .ילבל יתטלחה .תרחא השוע היה י כ דר מ : יתבשח
 יתמיק .הנושארה יתטלחה תא .לכה תא .לאומשל ריגהלו הנתמה
 א ל הינשה יתטלחה תא לבא ...רוכזי אלה  ..םירופי .ילב : אלו
 ובש .;הדבא יתחונמ .זוע יד. יב יתאצמ אל ,םיקל יתל וכי
 ,רקבבו ,לאומשל  רפסל יתטלחה הלילב  ,הלילב .שפנה ירוסי
 ,יתרמשממ יתרטפתנשכ .,,חור יב המק אל ,ילא אב היהשכ רקבב
 ,טעמ יל חור ,תודיקפה םע רוע יל היה אל רבדו חספה ירחא
 ותחנ בוש ולא וירבדו ,ונתנותח ר"יע רבדל ליחתה לאומש לבא
 תיאשר < ינוא .ול רפסלו םידקהל תבייח ינא  ,יבלב  ןידופשכ
 ,.,?יכררמ ,לכוא אלה ,לבוא התע ..,יתלוכי אל םויה דע . ותומרל

 עגרב עדי אוה .הילעמ חדוקה וטבמ תא ריפה אל יכהרמ
 הפאי םג ילואו הל חולפל לכוי -אל לאומש .ונממ הקרצ יכ הז
 תבחא לאומש .תא תב הוא הניא הוח : עדי תחא דועו . ונוסאב
 :היניעב ירמ .רתוי אוה ןט ק .ותוא בוהאל הלוכי הניא .ה ש א
 וכנא :היתשגפ אל המל :וב .וישוח לכ תא התבצ .השדח הבשחמו
 : ..,ירזא הרקמ ...ןושארה

 + 1 ילכות  ,הוח  ,ילכות =-
 . (אובי ףוס)

₪ 
₪ 

 1 .דמלמ מ ,ש ריד

 .יִרְבַעְה ַחּורֶה
 \ יב

 ךירצ ינא ',ירבעה חורה לש .ותוהמ תא ררבל הפנא םרטב
 , תויגולורותימ ;תוישוק . וזיא לע ריעהל

 ,תינרדומה - תירוטסיהה הרכהה לש השרדמ תיבב ושרד
 תוישיאה ,ללכה לא  תוישיאה ןמ הלועו םלתשמו ךלוה לכה יכ
 עבטה ןמ חרכהב תאצוי הניאש ,הריצי לכ לש הרוקמו התבס איה
 יתלב .העפוה אלא וניא הירוטסיההב כושח :ןויזח לכו  .ייגולואיבה
 אלא ,םלועל תומת אל. תוימצעה ,םדאה תוימצע לש תיעצמא
 . השדחה הרותה תססבמ --- וז הרכהב .התיוה ןפוא תא הנשת קר
 ,- .הרכהה התוא ;שפנה תראשהב הנומאה תא תראבמ ,השוריה טפשמ תא
 < תברקתמ הוב .םימעה לש השדחה היגולוכיספה תרותל אובמה םג התיה
 : תיפוסיליפה רמולכ ,תיללכה .הרכהה תרותל תירוטפיהה .הרכהה
 \ שפנבש שגרהו רויצה אוה הרכהה רוסיש ,תדמלמ הנורחאהש םשכ
 הירותסיחה רוסי יכ- ,תיגרדומה .תירוטסיהה .הרכהה .םג הרות ךכ
 תיטרפ תוישיא לש םא . ,תוישיאה .לש ןוצרהו .שגרה , רויצה ' אוה
 הניא. השדחה .הירוטסיהה תרות :,תמאבו . תיללכ תוישיא לש וא
 רמוחהב תשמתשמ איה אלא ,רבעה לש יללכ רואתב תקפתסמ
 ידכ ,תיטרפ וא תיללכ תוישיא חכב ושענש םישעמב ,ירומסיהה
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 36 םלועה

 .ם ..התהמהטההההההההכה .אאהוההההההה,הה.,.ההאהאההה.ההה .נגההאה.הההםהה.ה,.(ההההאהטמהה[ההההמאםההאההנהב החומה תאווה כהה ה אנקהאנתהעכהט הכנה מהאב

 לש ויתונוכתו  ועבט ןיבהל ירכ ,םישועה לע םישעמה .ןמ ןורל
 ,תקסוע איה ולש הירוטסהבש ,עזגה לש וא ,םעה

 האפה תא איה השידגמ לבא = ; וז \הרוהב תמא תצק שי
 הניא הדבלב תוישיאהש ,טילחמ ינא .וז הרוחל דוגנב ,הילע רערעל שיו
 ,םהיתופילחו םייחה ךלהמ .לש יתמאה עבמה תא ראבל תרשכומ

 .םיחה יאנתמ הדלות אלא הניא המצע איהש ינפמ
 םויחה ךלהמ לע .העורי ההמב עיפשהל קר איה הלוכי ןפוא .לכבו
 .םהיתופילחו .םייחה ייולגל הריחיה הבסה תויהל אלו .הדלונש ירחאל
 לכות ךיא | ,םייחה לש הלצאה אלא הניא המצעבש תוישיאה
 תא ראבל רשפא יאש  ,אפיא רורב ?םהב  לשמלו הילע  רבגתהל

 ןויכמו ,תלעופה תוישיאה לש הנוצר ידי לע .קר .םייחה :תונויזח .לכ
 תא ושע םישדחה םיביטלוקפסד םיעדמה לכו .היפרגוירוטסיההש
 קר שמתשהל םה םיביוחמ  ,םהלש : האיציה תדוקנל \ תוישיאה
 הז ידי .לעו ,תומיקה תורבועהב רמולכ ,  םהינפל .חנומה .רמוחהב
 וחכש .םירומג םיטסיריפמיאל - םתנוכ | דגנ  ילוא -- ושעג
 :יפטמו  ,הירוטפיההב אוה לודג  םרוג הרקמ ה םג :יכ =, םירקוחה
 המלש הטש > שי \ עודיכו = , הבתכנ םרט דוע הרקמה לש :הקיו
 ..,(וידימלתו יוטסלוט) הרקמ .אוה .לכה .יכ תטלחמה  ,הירוטסיההב
 גשומ םוש :ונל ןיא םא  ,םיירוטסיהה' תוחכה הא  תונמל רשפא .ךיאו

 חכ .והמ ,בוריקב וליפא עובקל ונל רשפא יא םא ,ירשפאה ןמ -
 ?תורשפא יהמו תישממ תואיצמ יהמ  ,ירשפא חכ והמו ןיעב .אצמנה
 ירבעה חורה  תודא לע רבדל  ,לשמל = , יתאב הנה 2 תואיצמה
 תולגה :ייחו , תולגב יח .לארשי םע יכ = איה  אדבוע = ..ותוחמו
 הרקמ קר תאזה ארבועה לבא , הערל  וחור תוחתפתה לע  ועיפשה
 יעבט .תרכה :איה :תולגח יכ = ,חיכוהל לכוי אל םדא םושו , אוה
 קר םירכעה לש תימואלה .תוישיאה תא ןמסל אבנ םאו , םירוהיל
 לונתריקח  תואצות .הנייהת המ  ,תירבעה הירוטסיהה רמוח ירי .לע
 המכו  ,ונתוינחוה םג הלקלקתנ ,ונתוימשג הלקלקתנ תולגה ירי לע
 הזיא לש ימואתפ בל-ןורזב ,הרקמ | ידי לע לוקלקה אב םימעפ
 + ..? תוטש חור וב הפנכנש ררוצ לשומ הויא לש ,עשר רויפיפא

 ותוהמל .איהש"לכ תיעדמ הרדגה .תהל תמאב השק ךכיפלו
 תעב | ,טרפה לע ללכה ןמ ןודל תמאב השק .ירבעה חורה לש
 + ..ללכה ןמ .אצוי .אוה ולוכ ללכה  רשא

 תא תוסנל ימצעל תושר ינא לטונ ,ולאה תוישוקה .תורמל לבא
 ,ורמגיו םירחא ואובי ילוא ,הלחתה קר השעא םאו ,וז הריקחב יחכ

 הרוצ תשבולו הרוצ .תטשופ המצעל איהשכ היללבה תוישיאה
 ,ןבומ .עזגה תרוה ילעב םיטילחמש ומכ תוירימתה התוא הל יאו
 טשופ .אוה ירה ,רימתמ םויק ול שיש פ"עא ,ירבעה חורה .סג יב
 יפב תמא | תצק שי .יארובו  ..ויהונוכתב הנהשמו חתפתמ  ,הרוצ
 תורה מ .םצעב לרבנ שרחה ירוהיה חור יכ  ,םיקודאה : וניאנוש
 ויהש המ .םויכ .םניא  םישדחה םינמרגה םג ןה ;קיתעה ירבעה
 רעד :ןאפ  רעטלאוו םויה .םק וליא .הנש םיפלא ינפל םה!הובא
 .םישרחה ויחא תא ריכמ היה אלש יאדו ,ורבקמ ערייוולענאפ .

 ונחור לש יונושה היה זא יב  ,םיילמרונ  םיאנת ךוהב = ונייח ולו
 ,הול המרג ונייח  יאנת לש  תוילמרונהריא *קרו :, רתוי .לודג רוע
 ןהכ ןמרה ןיב = , והימריו .קילאיב = ןיב .הלודג .רתוי תוברק שי יב
 , ןאטטפיוהו עדייוולעגאפ רעד .ןאפ רעטלאוו ןיב רשאמ : ,והיעשוו
 .- .היצנונא'רו עטנאר :ןיב

 ונרצי אל יב , היפופוליפה ימי ירבד :ירפופ = ונתוא \ םינומ
 ול דחוימה עוצקמב רקוחו .רקוח לכ ; היפוסוליפב .רבד ונשדח אלו
 לע םלואו . ידוהיה חורה הא  ביחמו ונילע  תועיבתבו. תונעטב .אב
 רימת דגנתה ידוהיה חורה יכ :,בישהל :ונילע .וללה  תונעטהי לכ

 ידוהיה חורה ,.וחצנלו וילע רבגתהל התיה ותפיאש לכו , עבטהל =

 ידוהיה לש ריהבה ולכש ,ימיתניסו  ,יביטיאוטניא ןפואב רצוי היה
 .לכשה לע ב"הו שגרה ורבג םימעפלו ,םח שגרמ עפשומ  דימת היה
 וחור לש .תאזה הבכרההו , אפקנו רק היה אל ולכש | , ןפוא לכב
 'בושחל ןורשכה תאו הדרפהה חכ תא , יחותינה חכה תא ונממ הלזג

 הרצונ תינויה הקיזיפממה = .ילמרופה ןויגהה תודמ י"פע .הגרדהב
 היה ,סילאת  ,ןושארה | ינויה * קיזיפטמהו , עבטהב ןויעה ידי לע
 םיסבה תא עבטה תרותל ןתנש ,וטסיראו .ןושארה עבטה:רקוח םג
 ,תינויה הפוסיליפה . תילמרופה הקיגולה לש רצויה םג היה ,יעדמה
 עבטה .תריקחו הפוסוליפ איה ירה , ןוטלפאו סטרקוס לש  וזמ ץוח
 האירבה ןכרמב -ץראה הא רימעהש ,קיתעה  ינויה חורה | . תחאכ
 לא ולאה  םיקוחה תא  םינכהו = היקוחו עבטהב קמעהה  ,הלוכ
 ,םיינמרפו = סארוגאטיפ = , סנמיסכנאו  םרדנמיסכנא = , הקיזיפטמה
 :וליפה םהיתוריקחל ושמתשה---סאטירקאמירו .סלקודיפמע ,םטילקרה
 .עבטה הרות לש תורבסו תורעשהב ווא .עבטה יקחב --- תויפוס
 גינה םיאנתה ועיפשה ךיא  בוריקב עובקל וליפא רשפא:יא , ןכומכ
 ,ינויה לש  תונוכתו ותוחתפתה לע .הקיהעה םאליה לש םייפרגוא
 רורב םלואו . עבטב לכתסהל .תאוה העפשהה והתחירכה המכ דעו
 אנ ןנובתנ .עבמהל הטג וחורו עבטהל דאמ בורק היה יכ ,אוה
 תילארשיה המואה הדלונ , הרופמה .יפ לע .ירבעה חורה לא תעכ
 ןיידע קיפפהש םרטבו רז 'תמדא לע הדמע התורלי שרעו ,רעצב
 ןבה לכ, :הערפ תרזג תא עמש | ,םייחב לכתסהל ירבעה םעה
 + . ,"דוליה

 תומא 'ד .ךותמ תאצל לגוסמ וניא רעצב יורשה םעה חור
 רזוחה .לנלגה = יקוחב רוקח קימעהל , םיימויה = ויכרצו וינינע לש
 הרק תוננובתה ירי לע אלא תונקנ ןניאש , תוילמרופ תורות ארבלו
 ןנובתמ ירבעה .ליחתה ,עבטב לכתפהל | תחה  ..הולש .תולכתסהו
 ותואב .וחורב .הדלונ ע רו בו מ. לש הלאשה ,ישונאה םלועה לא
 התואבו ,שגרה תא רילומ רעצה .:,ול השעת ה ע ר יכ * ,חכונשכ עגרה
 ,שגרה חתפתמו ךלוה הדמב הב םיכרתמו םיכלוה ןירופיהש הדמ
 יניאה רכגתנ ., שגרה תלשממ תחת רובצה וא טרפה אבש ןויכו
 תיביטקיכוא - תיערמ הרכה = לש :דופיה שלחנו  יטרפה  םוילאודיביד
 עבטה ירי לע שגרתמו לעפתמ טסילאודיבידניאה .. שפנ לכל הושו
 ויתובשחמב רוח וניא - ,ושארב סנכנ וניא לבא ,,.ובל לא .וסינכמו
 ..הילע ף ספ לפ תי אל לבא ריש י אוה .עבטה ךוהל

 עבטהל :יטויפו ךר סחיב + תונוכת יתשב :ןיוצמ  ירבעה חורה
 תרכה ירי .לע וב וחתפתנש ,רבלב ישונאה | םלועב = תולכתפהבו
 ושרדו .ורקח םיקיתעה :םינויה  ,ירבעה םעה לש :תורצהו תוינערופה

 ריש

 .םיבבופמו תובפירהא ,עדמרדופיותמא-קוחה רחא

 םלוע ב דשוי לו תמאל ופאש 'םיקיתעה םידוהיה םלואו , ע ב ט ב
 לוכי היה עבטהל | ופחיו.  ,ולש היה ינויה לש וחור ,י שו נ א ה
 ' שגרה .תחונמ ירה ,עבטה :דוה לע רישל אבש העשב .. יערמ תויהל
 העמשנ  הבגשנ * תולעתהו המור. הינומרה | ,ותריש לע הכופש
 ךוהמ .עבטה לע רישל קיתעה ידוהיה אובי רשאב ןכ אל  .הבותמ
 תולעפתה םישח ונא ,  םירעוסה ויתושגר תא .םיעמוש .ונא  ותריש
 ,תוהלאל םחי הזיאב עבטה . תא ואיבהב קרו ,  הריבכ תובהלתהו הוע
 החונמ לש :חור וב אובי הלוכ האירבה לא וננובתהבו ,  ירפומה חכהל
 ..."ישפנ .יכרב, תריש הארבנ הזכ שפנ בצמב .,הממור

 ינא .ינויהו ירבעה חורה ןיב הזה .לדבהה , הא םיעטהל ידכו

 <לע םלועל ותסינכ ירחא ףכית .לאוש | ידוהיהש תעב יכ | ,ריעמ

 :ספוסה ולחה רשא דע וזכ הלאשל אב אל ינויה ,ערהו בוטה

 לש .ינידמהו  יתורבחה רדסה תא :פורהלו ןיכרעה לכ תא  תונשל.םימ
 לודנה ןושארה .רפומה לעב ,סטרקופ יכ ,רבדה אוה ןינעמו ,ןוי ימע

 ןינע .ול .אצמ אל
 . ישונאה

 ,סלועהל קה | ןנוכתה .אוה  םג = .עבטהב ללבי



 יכ .ומרג  תירוביחה הבשחמהו = תיביטיאוטניאה  תולכתסהה
 .םינויה = והוריכה = םרמב | ארובה  תורחאב = ריכה  ירוהיה = חורה
 :םידו תיחותינ החיה 'םתבשחמ יכ ,טרפה ןמ  :אצי .םינורחאה

 ךוהמ עבמה לא וטיבה םה ,ללכה לא ואב טאל .טאלו קרו :היביפרוק =
 ,תופילחו םיוניש .ואר = , תיטילאנא | רמולכ | , תיערמ | אירלקפסא
 ולע טאל טאל קרו םילרבהו םידרפה ואר ,םיקלח יקלחו םיקלח
 עבטה | ןמ םיאבו  םירבוע  לודג םלוס ךרד יב ,ללכה -לא ואבו
 אצי יידוהיה . תודחאה תרכה לא --- םימלענו םילגתמה ויתונויזחו
 תא עדי םרטב "םלשה תא ריכהו ללכה 'ןמ
 הדוע אל תאוה  תמדקומה הרכהה יכ ,ןכומו ...םיקלחה

 רופה ול עדונ רבכ אלה יב ,עבטהל יערמ םחי לש ותוחתפההל |
 תרכה לא עיגמ ינויה רשא תעב לבא ,  . . היוהה לכ לש הבסהו <

 ירוהיה בלב הנה ,  יטילנא ןובשחו  יפוסולפ ןויע ירי לע  תורחאה
 לצא התיה הוה םעטה ינפמו ירס ומ חכ ידי לע םוקמ הספת
 קר םינויה לצא התיהש רועב ולוכ םעה לכ לש שוכרל םידוהיה
 תובחרה .תורדשה לא  תוליסמ םלועל האצמ אלו םיטרפ לש הלוגס
 .םעה לש

 ;םינפ עבראב ונל הלגתמ ,קיתעה .ידוהיה חורה לש ונואג
 הקיתעה :תירוהיה .הקיפומה .. הקיסומבו  רסומכ = ,הרישב ., תדב
 שגר ךוהמ קר רימת האב הקיפומהש ןויכמ לבא .,ונתאמ הדבא
 תונורשכהב היה ןנוחמ קיתעה ידוהיהו = , תדחוימ | תוישיאו ריב"

 .לארשיּב םינפל  םיבוט םייח התאר הקיסומה .יכ ,בשחל ונילע | ,ולאה =
 רית פהב ינומישאי םיארוקהמ םינש וא דחא םא ,הז לע רעטצא אל =

 לע קר ןודל , ר ש פ א די א ווכ הלאשב יכ ,שארמ יתרמא ,תוז
 :גניסל לש הפי הלמ ינא רכוו ...לעופ ב תואצמנה רוסו
 ל"ינואג ריצ .היה אל .םאה  ,םירי ילב דלונ היה ריצה לאפר .םאוע "+
 התואב הקיסומה לא ופחיתה  םיקיתעה םירוהיה יכ  ,ינא חטבומ ְ

 , הרישה לאו רפומה לא ,תדה לא ופחיתה הבש תובהלתהה
 .האלפנ תוירוקמב תוניטצמ ירבעה חורה לש ולאה ויתוריצי

 םלועב םע ןיא לבא ,תוריבכ תויתר תוחיצי ורצי םירחא םימע' םג ו
 ללכב .יכ .,לארשי םעכ דחוימה ומתוח תא תרה לע חינה ירשא 5
 ,םלענ -- רצוי" הכ םלועב שיש החנה אלא תרה ץא"

 רסומה םע הדה תא בברע ירוהיה .אל ותו -- ארובה אוה
 אוה המו,  ,םימחרהו בוטה | ,רפומה רוקמל ארובה תא השעו
 בוברעהב ."ןונח ההא ףא ןונח אוה המ ,םוחר ההא ףא םוחו
 ידוהיה חורה לש רוקמה ונל הלגתי רסומה םע תרה לש הוה
 ,םתרטמו םייחה לע .השדח הפקשה הא-ב איה יכ | ,וזוע .לכב

 .קדצה גשומ תא הרייוה רוע ,תאו דבלמו |
 תידוהיה הפקשהה ל הנוכנ .הרדגה תתל הסנא םרטב לבא '

 קיתעה ירוהיה לש ופחי תא ראבלו םידקהל ילע ,םייחה לע =
 ,קיתעה | ידוהיה חורה ינואג .יכ תוארל אוה אלפנ .הערהל
 לש ולכשש יפ לע ףא ,םנ לע הערהו הרכהה תא ומורה |

 יהולא תא ער, .בלהו שגרה ידי לע היה עפשומ ידוהיה
 תושירדחו םילאידיאה ןה ולא --'הע ד ץראה לכ האלמו, ,"ךובא
 .ידיהיה ןואגה לש

 םימילחמ--"קיתעה ידוהיהל .התיה הרז תילכשה הרוטלוקה,
 תילכשה הרוטלוקה תמאב םא לבא ,היפוסוליפה ימי ירבד ירפוס
 יכ ,רשבל איבנה אב ךוא ,קיתעה ידוהיל הרז ךכ לכ .התוח =
 םיהלאב ןימאה ל קר ושרד אל עודמו %"העד ץראה האלמ,

 וזיא לש ויתוחכ לע רבדל ונאובב %םיהלאה תא תערל תחת -
 תוחכה םע קר אל בשחתהל ונילע זא ,תיללכ וא  תיטרפ :,תוישיא
 קומע םינופצה םיחנה . תוחכה םע םג אלא | םייולגה םילעופה =
 ףא יכ ,םיאור ונא העדה לא  ירוהיה לש ופחימ ,וחור .ךותב |
 לכב ,תילמרופה הרכההב שמתשה אלו .ינויהכ םיעדמב קסע אלשי

\ / 

 רמא רשא תאו , תונושארה ויתושירד תחא תערה תשקב התיה תאז

 + ירבעה חורה | ינואג לע .רמוא נא ,ריצה לאפר לע * גניסל
 ולודג םנ םא .יכ ,שגרה ילודגו השעמה ילודג קר אל ויה םה
 הז םנורשכש ,ומרג רשא תובסה לכ ונל וערונ אל קר ,הערה

 ינקפופמ םגו .ירבעה חורה לש תורחאה ויתונורשככ ,ירפ איצוה אל
 םטירקומיד וא .וטסירא ונל היה אלש הז לע רעטצהל ונל שי םא
 ...ידוהי

 ידוהיה תמשנב חמה םע בלה לש הכוראה המחלמה ךשמב
 העבטנ אל םלועמ לבא , בלה ידי ,לע חמה דימה םנמא עפשה
 לש ויתובשחמו וישעמ לכש רע שגרה םיב הלוכ הריהבה ותנובת
 הא הרפה שגרה יכ ,איה תמאה ,בלה ידילי קר ויהי ידוהיה
 תאז תוחחאתה ידי לעו ,האלפנ הינומרהב ומע .ודחאתהב * .ולכש
 ידי לע  ךכוזמו = ךז והנה  איבנה לש שגרה > ..האוכנה .ןואג .דלונ
 םיפוסוליפה ולגו ואצמ רשא הא ..שגרה חכב לעופ .לכשהו ,לכשה
 הלגתנ < ףלא תונש ךשמב הבד תיטילאנא תילכש הדובע ירחא
 םייקל איה םייחה .תרטמ, ,דחא ןיעהףועמב .ןוזחב איבנה ןיעל
 .."הרטמ :םוש :םייחל ןיא םלועב ררוש קרצ ןיא םאו ,בוטה תא
 תאזה .תירסומה ההכהה  ידיל . טנק לש ושרדמ  תיבב ושרד .ךכ
 וינפלש היפוסוליפה ידוסי לכ הא סרהש רחאל ינמרגה ףוסוליפה אב
 < הנובתה יכרד תא .הלגש רחאל , תירוקמ השדח הטיש רסיו
 הויאבו הזל עינה רשא דע רירפהו ביכרה ,ןחב המכו ,הרכהה תורוצו
 רשא ירהא ? הנובהה לע רסומה סופב ול הלע היפירחו ישוק
 ותנקז תעל רוע בתכו ךלה ,הרורבה הנובהה לש תרקבה תא בהכ
 לש .היפוסיליפה הא תלכלכמה ,הישעמה הנובתה לש תרקבה תא
 ההיח היפופוליפה ותדובע לכ יכ  ,הרוה ומצעב אוהזי ,ולש רסומה
 לע אלו , לכבשה לע רמולב ןובנ םיפב לע .רפומה .תא רסיל קר
 ;.אובמ ןיעב = קר .התיה ..הרורבה  הגובהה לש תרקכה ..שגרה
 היפוסוליפה העגיו הלמע . תישעמה הנובתה לש תרקבהל  רורזורפו
 תאו רפומהל לכשה ןיבש .סחיה תא התלג 'רשא דע הנש םיפלא
 למעהו .תועיגיה לש = תואצותה לכ האו , םדיקפתו םייחה הרטמ
 המ םדא 'ךל רמא, דחא קוספב לארשי איבנ אצמו םידקה ולאה
 \ +. ,"רפחו יבוט תושעל םא יכ ךמעמ שרוד 'ה המו בוט

 בוטה תא םייקל , םייחה לע יךוהיה לש הפקשהה איה תאז
 ולוכ .אוה ארובה .לכשהו העדה תא תמאה לא ברקלו ,קדצהו
 רמא : . .ןיכרדב הכלל אוה תומדא ילע םדאה תרטמו ,המאו בוט

 שפוחו ןוחבל לכש ,ןיכהל בל ךל ןתנ אוה ,בוט המ םדא ןב ךל
 סחיב . דיתעה תא .תממורמ תאזה הפקשהה ."םייחב תרחבו, ןוציה

 ; רבעה .ילכשה ונואג לכ תא םיריכמ ונא ריתעהל ירוהיה לש

 ךרד .הרומל תויהל רבעה לכוי אל .ךכיפלו ,בוט אוד ריתעה ,ער איה

 תמאה ומשגתי .ובש ,  דיתעל .היקתב רימת יח :אוה ןכל = . םדאהל

 :איבנה ליחתמ :"םימיה תירחאב | היהו, .קדצהו = העדה | ,בוטהו

 שיאה . ירבעה חורה לש ילכשה ונואג לע הארמ הזה םזימיטפאה
 רימה הטונ לכשה ירחא | אלו  דבלב ובל .תושגר  ירהא  ךלוהה
 , םיקיתעה = .םידוהה לש םידשינאפואה לשמל האר) .  םזימימספל
 .(רעיוהניפוש לש ותרות = תאו שודקה = םיניטסוגוא לש  ויתורות
 חורה ךלה וליאו . שגרה .לש קרו שגרה תוריצי ןה ולאה :תוריציה
 :ימפיאה .הזכ םזימיטפוא ידיל אב היה אל , שגרה חכב :קר ירוהיה
 םותימה >. םותימהל ותאנש = רוסי םג אוה | ירוהיה לש הזה םזימ

 ,םוטאפהל .חאו .רבעה :ןואג אוה , רבעה ינפב תולטבתהה  רילי .אוה
 תודגנתה ,ילכש יתלב חכ .אוה הז ,רועה עבטה אוה הז םומאפה לכא

 ,היגולתימ ונל ןיא הזה םעטה ינפמ  ,לבשהל

 ריאל | תידוהי = היגולוהימ התשע  תוחחאה תרכה םג = ,ןבומכ
 . תורשפא

 הערה .הרקמה תלשממב ךמותו  ,קוחהב = עגופ .םותימה
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 הרקמה \ תא  קיחרמ ידוהיה חורה לש. ןואגה רציש - תודחאה לש
 תלשממבו ארוכהו  םלועה .תודחאב הרומה יכ ,םלועה תלשמממ
 דחא םעט רועו .םותימהבו הרקמהב שיחכהל  חרכומ לבשה
 ךוהמ קר אל האב תודחאה לש הערה : תידוהי היגולוהימ .רדעהל
 םירמל תאז  .תירסומ הפיאש ידי לע םג םא"יכ- ,תילבש .הרכה
 םימואת .  תירוהיה הפקשהה לע האזה העדה תעפשה ךותמ .ונחנא
 הו רצמ דחאה ארובהו לאה -- ירבעה ןואגה תרכהב ולע
 תודחאל למס .אוה ארובה תודחא ,הז דצמ תחא תוישונאו
 תובר תויושר 'חינמ  סותימה , לבא ."הארב רחא לאש, ,תוישונאה

 םיצוחנ המחלמל .יכ  ,םולשה רוקמ .אוה דחאה לאה :. םיבר םילאו
 ,םינומדקה םירצמה לצא םפוריזדאו ןופימ) םידדצ | ינש :תוחפל
 םינומדקה  םיפרפה לצא | ןמירחאו  רצומרא = , הזב :הז .םימחלנה
 (תימורהו תינויה היגולוהימהב םילאה- תומחלמ ,  הזב הז .םימחלנה
 םילאה .םאו ;ןודמהו המחלמה תא תוחירכמ רתוי וא תויושר יתש לבא
 לש לאידיאה היה םנחל אל ?םישנאה ושעי המ ,הזב" הז םימחלנ
 היה ידוהיה לש לאידיאה רשא העב (116908) םחולה רובגה םינויה <

 .ויהלאל תומדהל ץפח דחא לכ ..םולשה

 דסומ .ןיא עבטה .תלשממב .עבטה היח / ינויה לש הרומה
 תורה טלש ירבעהב . רבג---םילאר לכ :קוחה טלוש עבטהב ,קרצו
 ירבעה טפשמה רפונ ןכלו ,עבטה לש "רכג---םילאה,ל דגנהמה ירפומה

 -לוקב 'וניטצה אל םונויה) ימורה לש טפשמה רשא תעב ,רסומה :לע <
 יכ , ענייה רמא קרצבו ,ףורגאה לש חכה לע  דסונ (תיטפשמ החוט =

 קיזחה .וברחב לוג רשא תאו ,ארפסו .אפיפ דחא ןמוב היה ימורה

 . השע רשא ,וטפשמב -

 יתש | תומייק ויה ינומדקה םלועב יכ = ,םיאור ונא .ךכ
 ףותמ האבה תימורהו תינויה הפקשהה ..וזל וז תודגנתמו .תונוש תופקשה

 הרבחה דופיב היגולואיבהו עבטה וקוח החינמהו עבטהל .תומדתה |
 ןוי לש תותרה .תעדהו טפשמה ,רסומה לש. םדוסיכ ,תישונאה |

 הקיחרמ תידוהיה הפקשההו .ץרא ייח ,עבט ייח .תואלמ אמורו
 תינויה הפקשהה .הילע .תרבגתמו תיצראה המשגהה תא  טלחהב
 ידי לע תישונאה .שפנה תוחכ לש תימינפה הדרפההל  הכילוה
 שפנה וטסירא י'ע הקלחנ רשא תעמ ., תילמרופה הקיגולה תוריצי

 בלה ןיב חורה .תלשממב המחלמ החקלתה ,םיקלח ינשל .תושונאה
 יהוז חומה .תלשממו ,הקיטנמורה איה וז בלה תלשממ .חומהו
 הררפהה העיפשה ךיא תוארל אוה ןינעמו , שביה םומזילאנויצרה
 , יללכה חורה תוחתפתה לע וטסירא ידי לע שפנה תוחכ לש
 תורה לש רואה ךערנ ותומבו ןורחאה לודגה ינויה היה  וטסורא
 םוילנויצרה לש לועה תא אושנל ףוס ףוס םדאה האלנ רשאכו .ינויה
 תא רסומה ,םזיציטסימהב קיזחהו ןורחאה הצקה לא ךלה ,שביח
 ןיטולפ אב ,שדחהדםוינוטלפאה אב ...שגרהו ךלה .תלשממל :ומצע
 ,דומלתה ילעב ואב םיאיבנה ירחא לבא ,םלועה תא :וכישחהו
 2 ...ידוהוה ריהבה לכשה חכדיאב

 ,םיאיבנה .עבטהל ידוהיה םחי לש .האצות .התוה תאו א לכ
 לאידיאהו לכשה לע .רסומה תא ורסי רשא םינושארה : ויהש פיעא
 בלל  ,םיקלח ינשל םדאה שפנ תא םלועמ :וקלח :אל ,דיתעה לש
 תמא :. תילמרופה .הקיגולה תריציב וטסירא השעש ומכ ,חומלו
 בשחו דחוימ .חור לעב היה וטסירא ינפלש .ינויה  םג וכ  רברה
 רע אובל  וחירבה עבטהל וסחי לבא  ,תילמרופ הקיגול :ילב .ןיעו
 היפוסוליפה ..הזב םשא .דבלב וטסירא אלו  ,רכזנה ימינפה 'קולוחה

 םלועל עבטה .יקוח לש הרבעה קר התיה םינויה לש  הנושארה
 יגויה .ןויכ דימת .עבטה יקח לש ינויע  יוקח  רמולכ  ,הבשחמה
 לע הרפוג :םארוגאטי \ לש  הקיסומה - תרות :וליפאו = ,עבטה לא
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 סטרקופ תא האיבה תאזה תיחותינה הבשחמה ...עבטה תרכהו יוקחה
 וטפיראו ,(88₪ 067 [20060) םדוקה לא רחואמה ןמ הילעה ךררק
 +תאזה תוחתפתהה ךרה לע הנורחאה הדוקנה קר היה

 הרס איה ,םיאיבנה לש הבשחמהו הרכהה איה תרחא
 ,הלש האיציה תדוקנל התוא תושעל הענמו עבטה ןמ .הליחתכל
 הדיחי  המשנ לש ,ךוה .חורה לש הריצי התיה איכנה תרכה
 קמעב הנושארה הבסהו טלחומה םצעה תא אצומ אוה ,המלש
 תחתו ,ץוחה ןמ  תויארלו תונויסנל קוקז וניא אוה ,ריבכה וחור
 לע הרפומה ,ריבכה וחורב ףיקמ אוה ןוחבלו קלחל ,דירפהלו חתנל
 ףכית ספות וטבמו תונויזחה בוברע תא ,תודחאה לש הערה ירי
 הסיפתה ירחא איבגה ךלהש ןויכו ...,יחצנה תא .הנתשמ יתלבה תא
 ,ולאכ תואצותל אובל לוכי אל,לבשה לש ימינפה רואהו תפקמה
 לש ותעפשהו ,יגררהה וכלהמב נויה ףוסוליפה ןהילא  עיגהש
 דע ,ונדמלת תודהיהו םירוהיה לע ,חורה לש ףוסוליפה הז ,לגיה

 לרק | ,זנאג = ,ענייה .הרזה * הקיגולהב ידוהיה חורה קבד ןכיה
 ךלה לאמכארק ןמחנ םג- ןויה םינאילניה ןאסאלו לסאל ,םקראמ

 רצה לעו .לאמבארק לש ורימלת אוה םעה רחאו ,לגיה תיבקעב
 יכ ,טנאק לש רסימה תרותב םינרדומה םידוהיה וקבד ינשה
 אל  אסיג ךדיאלו .לכשה לע רסומה תא דסי םיאיבנהכ טנאק

 ןורחאה הז רשאב ,הזוניפש תובקעב רחא ידוהי ףוסוליפ ףא אצי
 לש היתשה ןבאל השע ותואו םינומדקה םינויהכ רמוחהל .סחיתה

 ,.הלוכ :היוהה

 שגרב ןייטצמ ידוהיה חורה .יכ ,הטלחההש ,ונל ררבתנ ךכ

 ןייטצמ :ידוהיה חורה .אוה אמלעב אמזונ = - דבלב וביטקיבוסה

 < ולכשו לכשומ איה  ושגר . שגרהו לכשה לש .תינומרה הבכרהב

 תירובח איה  ידוהיה לש הבשחמה ךרד .םייחו  תומימח אלמ
 .טרפה לא ללכה ןמ דימה ידוהיה דרוי " ןכלו \ תיביטיאוטניאו

 חותינב  םויזיטרכ ורומכ אלו = ללכהב | ליהתמ  הזוניפש וליפא

 השוע ידוהיה לש ולכש לע שגרה תעפשה .םיטרפה לש תרקבבו

 ,םיסימרפמוקל  הטונ  ידוהיה ןיא ןכלו  ,קודאו  ינוציקל  ותוא

 שרדמה אל ידּוהיהל .טסימימיטפוא אוה ועזג חור יפ לע ,ידוהיה

 עבטהל ופחי \ ינפמ--.רסומה אלא הניבה .אל ,השעמה אלא רקיע

 ןיא .יכ  ,ינויהכ תונמא לש חוריצי אורבל לגופמ ידוהיה היה אל

 ' איה המלשהו הרומגה תונמאהש פ"עא עבטה יוקח .ילב תונמא

 המדאה) ירטנצואיג אוה ינויה לש וחור .רבלב עבטה יוקחמ, רתוי

 אוה זכרמה) ירטנצואית אוה ידוהיה לש וחור (זכרמה םה עבטהו

 ויתודמ תא יריהיהו וקל עכטה תא ול חקל ינויה .(דחאה ארובה

 .תיריל .תירוהיה הרישהו תיפא איה תונויה הרישה  ,םיהלאה לש

 ורבחמ לודגה לכ) עבטה יוקיח לש האצות אוה ימורה טפשמה

 תרה .תירסומה הרכהה לע דסונ ידוהיה טפשמהו (ורבח תא עלוב

 עבטה תוחכ לש הָרְבַעַה ןח ןויו אמור יתדו תילכש איה תירוהיה

 , חורה םלועל

 ךשמב | חתפתה ןבומכ .יגומדקה ידוהיה חורה היה הכ

 ידוהיה חורה לש וסחי לעו היתואצותו ותוחתפתה ינפוא לע .,םימיה

 .רחא רמאמב רבדא --תירוקמה ותוהמל ושבע

 ,א"ערתה :ה"ר .ברע  ,ןודנול

=- 



 . ןוסלנצק קז

 !לכ יִנָפ לע יח יִנֶ
 .תחא הכרעמב המרד

 :תושפנה
 .םינש עשתו םירשע תב הדלוג
 .עשתו םישלש ןבכ ץרוש
 ,ששו םירשע ןב ויחא = דוד
 ,תחאו םירשע תב = היפ
 .השיא ףסוי

 ,הז ןדיע :ןמזה

0 

 לא אצויה לודג ןולח םיאורה רגנכש ריקב , הדלוג לש הררה
 ןוראו תעצומ הטמ -- לאמש רצמ ןולח ותוא לצא .  בוחרה
 ינמיה ריקב + רוחש דב פורק ,ץץע דוגרפב םירדוגמ ןטק םירפס
 סמ דמוע , ריקה .ותואל ךומס תלדה ינפל ; ןוררסמה לא תלד
 וילע תרמוע הנטק הפמל , ןחלש רדחה עצמאב .רוחש
 ,ברע לש העש .םידחא תואסכ ןחלשה ביבס ,רדחב רוא תרזפמו

 .ןושאר הזחמ

 :(תותפ. רפסב ועמו .ןחלשל בשוי) דוד

 + ברעה לכ .ןאכ .בשתה .(הוגרפה ירוחאמ) :הר לוג
 :ךכ :דוה

 ?רוד ,המהמתא אמש :הרלונ
 ,ןאכ בשוי ינירה :דוד

 0 (הקפפה)

 +ןחלשה יבג לע םיחנומ יתוקרפמ ןיאה :הדלונ
 הכירצ תא (םקו תוקרסמה תא לטונ ,ןחלשה ינפ לע טיבמ) :דוד

 . % ומל
 אתוממב :(רוגרפה רבעמ הלתנו הצצ הנבלה הרי ףכ) :הדלוג

 ה
 + (ומוקמל םשו הפכל תוקרסמה תא םש) דוד ,

 .(הקפפה)

 %דוד :הדלוג
 כ ודרש
 % תאו לכב ךלת אמש :הדלוג"

 .הדלוג ,ישפנ תא ןיא ,אל ,אל : דוד
 תכלל הצור התא ןיא עודמ .(רוגרפה ירוחאמ תאצוי) :הדלרג :

 + דוד ,ותא

 אריפואה תא יתעמש רבכ .(רפפה לעמ ושאר תא םירמ) :דוד =
 . תובר וולה

 ! ןב:יפ:לע:ףא :הדלוג |
 ,םייה םש יארתש יאדו יחא תא ...הדלונ ,ךל המל :דוד
 ו!ץרוש תא :הדלונ
 .אוה ףא םש היהיש ינמודמכ :דוד

 .(הקפפה)

 -- ? ןיעמ התא המב .(השאר לע התעָבגמ תא .המש) :הדלוג <
 ,(ןחלשה לא ה

 :ןחלשה לע חותפ \תוא יתאצמ :רוד
 !ךרפס וה ,הא :הדלוג
 +: ןושארה ירפס (קוחשב) : רוד
 ?קחוש התא המ ינו :הרדלונ
 ןאכ .בשוי ינירה .,.תצק הנושמ (קוחשה ותוא ךותמ) :דו ד

 -- הזה ףדה יבג לע
 ?רנ :הדלוג
 ,.!םולכ הפ ריכמ יניאו :דוד
 .(הלש טקא'וה תא תשבול הליחתמ) +תבתכש המ לכמ :ה לוג

 איה .הקוחר הדיח --- הרוש לכ = ,הדקונ  ,םולכ אל :דוד
 תא רגוס) !הז לכ תא יתבתכ ינא ,ינאו . . .המלוה יניאו ,ילובשב
 רמוע) -- ,הדלונ = ,ךל רזעאו יליאוה + תכלוה רבכ תא /(םקו רפסה
 0 ףל יתרפמש תוקרסמה םה הנה (הבג לע טקא'וה תא ןקתמו ךשומ ,הירוחאמ

 ויתורעשב םיבוחת המה יוארכ אל םולכ ,המ יכו :הדלוג
 .דחאה קר :דוד
 ! יתורעשב .בטיה .לכתסת אלש אלא  ,והנקת :הדלונ
 ?המ ינו :דוד
 תצבצבמ הליחתה ,(לק ךויחב הינפ תא וילא הריוחמ) :הדלרג

 ,.הבוש יב
 0 +. .הדלוג .,הדלוג יוא :דו ד

 הככ .לכתפת .אלש ,ךב יתרהזה ,יתרהוה ינא :הרלוג
 ,,. ,"תורעשב

 | ךדי תא .יל יבה (םירהונ םינפפ) :דו ד
 ! הנחק (הדי תא ול הטישומ) :הד לוג
 ירה (ולשב ךכ רחא הצחול ,הדיב הקשונ) :דו ד

 ! הדומחהו .הואנה
 !אוה ךכ ,םנמא (תצק האגו לק קוחשב) :הדלוג

 ! הדומחהו הואנה (להוצו םר רתוי לוקב) :דור
 טעמ רוע (וירי ךותמ הדי תא האיצומ) -- ,דוד ,דומע והדלוג

 , ...האסה תא שידגמ התאו
 ל השידגמ ינא דציכ (לק קוחש ךותמ) :רוד

 שי ,םנמא ..,תישילש םעפ הז לע רזוח התאשכ :הדלונ
 -- ךחצמב םג םיטמק הברה

. 

 ,הדלוג וז

 - ! לאל תודוה (ךיחמ) :דו ד
 לק קוחשב תטלופ ,קוחר המ רברב תרבוג ,עגר וב תלכתסמ) :ה רלוג

 <-- יתרמא רשא אוה (המצעל טעמב

 ? (םילאושו םיניצר םינפ דימעמ) דו ד

 == דוד ,יתרמא רשא אוה (םר רתוי לוקב תוח) :הר לוג
 ?המ :רוד
 :םירכדה לכ ואב הנה ! יתאוכנ המיקתנ ,המיקתנ :הדלוג

 ,.,יתרמא רשא
 * (ךירבר לכ (שדל ןיידע ןיגמ ונא) !דוד
 ףיתעל ץרוש :םינש המכינפל יתרמא רשא :הדלונ

 !זאמ ירבד ויה ךכ !אובל
 +, ,ויחאו חא ,ךכ םנמא :דוד
 ץרוש !הינש ארודהמב ץרוש (לוקב  תארוק) :הדלוג

 ןינשה
 , ינשה ץרוש (םילוגמ םינפבו שרח ,לק קוחש ךותמ) :דו ד

 " (ץרוש (קפוסמו ךומנ .לוקב ,טאלרטאל ,ןב תלכתסמ איהשב) וחרב
 ,.,תאז לכב הנוש תצק ,הנוש תצק םלואו ,..ינשה

 ?.ןקזה .חלוגמ (קוחש ךותמ) :דו ד
 ,;.תאז אל :הד לוג
 ? ינוראוצבש הרוחשה הבינעה : רודי

 1 \ ;,.איה אל ,איה אל הד לוג

- 



: 

 :דוד

 ! ינשה

 םלואו (הינוע תא .ונממ תערוג הנאו טאלדטאל וירחא תרמוג) :ה ד לו ג

 וווהנוש תצק  ,הנוש תצק
 (הממרד)

 , ודגב סיכמ תועשה חרומ תא איצומ) :'דו ד

 ץרוש ! הינש ארורהמב /ץרוש :(הירבד לע .םר .לוקב .רזוח)

 ילבמ ןהברה .1ב לכתסמ

 ;,יהדלוג ,תכלל תא הכירצ רבכ (ושאר תא  םורוש
 ?בשת ןאכ--התאו :הדלונ
 ,:ךכ- רוה
 ןאכ הריאשמ :ינא = ,דוד  ,ךרפס תא :(תבלל הנופ) : הר לוג

 ..ןחלשה לע
 .אוה יל ש אל (קחשב) :דד ד

 קר .לרתשה  !אוה ךלש :הדלוג
 ,.ווילע השקתמ :תייהשי/דומעה +

 !ול .ןמדזו דומעה .ותוא - וב לעלעאש ךוא :'דוד
 הריציה 'תא ארקו .לאוה יזא ,אוה ךכ םא :הרלוג

 -תריש תא ,דימת ינחלש לע תחנומה הננערו הבוטו הפי רתווח
 !ביבאה

 ! ךל ןח-ןח (הריק ךותמ) : דו ד
 + (הצוחה רהמ תאצוי) הרדלוג

 ומוקמ לע רוד

 רי .לע בכעתמ . ומצעל קחוש אוהשכ רדחב טאלדטאל ליטמ ליחתמ .אוה ךכ
 ךרב חונמ ., םיניצר .םושענ ונפ ,ןחלשה לע חנומה . ורפפב לקתנ וטבמ ,  ןחלשה

 עקושו

 ותואב .אקוח .וחתפל אלש

 רחא .תלדה לא םינפמ וינפשכ םידחא  םיעגר. ראשב

 ןחלשה = יבג לע .ויתועורז יתשב  ןעשנו  ואסב לע תחא

 (ביבאה תריש'

 ,ינש .הזחמ 2

 ? דוד :(ןיחאב המת לכתפמ ,פנכגו ץיוחבמ קפוד) ץ רו ש

 1 ןורטאיתה לא .תכלה אל יל (ושאר תא וילא םירמ) דו ד

 םיקחשמשכ ןורטאיתה לא אב .ינא . (לק קוחש ךותמ) ץ רוש
 ,,! דוד .,התא - םג הכל ..אובל ליגר ינא הזחמה עצמאב ..,רבכ

 ,תצק ורדוהל התא .ךירצ םלואו--,םוי.ה ךלוה .יניא :דוד .
 .לבה תולככ אובל התע לוכי רוע

 הבו הב.ןנוכתמ) ,ךכ לכ תרחואמ העשה ןיא ןיידע :ץרוש
 + ןאכ הנניא הדלוג  (ושירח לוקב ,רדחב

 =- הכלה רבכ איה :דוד /
 ...דוד ,התא םג הכל וב (ריצפמ) -- +ןורטאיתה לא :ץרוש "

 ינא הצור (הוטב יתלבו תצק ףומנ לוקב

 ,יחא

 ,דוד לא ברק אוה ,הכשוממ הממד)

 == .המ"רבד :ךתוא לואשל
 .לאש :דוד
 לכתפמו .שירחמ ,וירוחאל וידי תא בלשמ  ,ותמוק לכב פקדו ץרוש

 -<= + 1 .(ןוחא .ינפב

 !האמ םיבוט ,םי:בוט ךינפ :דוד

 דוע .אנדטבה :,אנהטבה ךא ..,% ךכ (תרתופמ האנהב) ץ רוש

 0% רמאו םעפה
 ןדאמ דע םיבוט ךינפ :דוד

 ...םינש שלש :ורחא .,ךכב ךתוא |

 (ושפג לע .ןנחתמב) ...לשמל הנקז ינמיס ,דוד ,אה אל :ץרוש

 ? םולכ 0 + םולכ אל =
 תינתשנ .אלש טעמכ !אקוד ואל ..ואל םלואו ...אעמק :דוד

 שגנ אוה) -- טק עגר .אנ-הבח  ,אנרהכח -- ...ןאכמ יוכלהש זאמ

 +ותועצמאב .תצבצבמ הנבל הרעשש : יל המוחמכ (ונקזכ .ןגובתמו =

 ! דוד ,הנשלת < ,הנשלת (תצק להבמ) :ץרוש

 אצמל יתללפ אלש טעמכ

 .ןכה דומע :דור
 : תקחצ הז המל ;ץרוש
 ,(ץרוש  ,ןקוח ךל המל = ו :הינש ירה :רוד
 | לזאזעלו
 \ ...ארי ינא :ץרוש
 + המ ינפמ :דוד
 ומנצו ופש .ייחל (ונקו ידצ ינשמ ,ויתותסל יתשב ששממ) :ץ רו ש

 + ..ונ -- תינשהו ל תומוקמב
 %המ %המ :דוד
 .ץופקתש הצור ינא ןיא ,םנמא | (תונשיב ךותמ הדומ ץ רוש

 ...שממ .םלע ינפ .יק ויהיש ישפנ תא ןיא אלא ,הנקזה ילע
 | ,,,ץפחתשכל וליפא .ךל ויהי אלק שממ םלע ינפ :דוד

 ! תחא תבב -- םיתש ,תחא :ירה :ןכה דומע
 .תישילשה תא ושכע :ץרוש
 ךל ויהי אל םלע ינפ (ונקזב השפחמ) -- תישילשה תא :דוד

 ,..יל אל ףאו ךל אל ,דוע

 יד שק שי

 ו

/ 
. 

 התא המ | (דוד ידיב ןותנ .ורטנסשכ הלעמל ףוקז שארב) ץ רוש

 + ךמצעל םש רבדמ
 ירה (שלות) -- יל אל  ףאו ךל אל !פרוק ומב רוחה דוד

 ! ןאכ איה

 ., וריי לע - ,יל..ןתוא .ןת :ץ רוש
 >חקו הנמ :דוד

 + תישילשה איה ןכיהו :-- יל רסומ התא םיתש קר :ץירוש

 +? ךל איה המל יכו -= :;יִדימ .הרשנ יארו :דוד
 :אנמחר  ,ןחלשה לע  ןאכ תחנומ- אחת אלש קר .:ץרוש

 ?איה ירה  ;האה >-;אנ-האר  -(ןחלשה לב. ינפ .לע .בבוסו לכתסמ) ,ןלציל

 . .ביבאה תהיש :לע ,רוד ,ךרפס .לע
 -- םש םולכ + חכ התא המ :דוד
 !איה הכורא ,האר :;אנ:האר (ויריב הרעשה תא שפות) :ץ רוש

 " .,,הלשמ ,דוד 'איה הלשמ (ליגמ רהונו רש הש רא הרעש
 . !+ הדלוג לש :דוד

 %המת הככ התא עירמ :ץרוש
 : + ללכ המת  ךניא התאו :דוד
 /.. ,הנהו - ילש תא יתשקב ינא (ךחנמ ...תצק :ץרוש
 9.-- .קחוצ התאש יל המודמכ :דוד
 :םג העיגה דוד. ,רובס התא המ .יכו' (ותעדביחדובמ) :ץ רוש

 +הל הנומ התא םינש המכ --- התא ךתואר יפל ..,התעש

 קפאתמ אוהש אלא ,זגומ) :דוד

 .;.קחוצ התאש יל המודמכ

 ,שלש םויה אצמנ ילצא 1 המ יכו :ץרוש
 .,הלשמ תחא םג ,תוחפה לכל :,אהת

 !הלשמ תחא רוע אצמתש רשפא ,שפח ,שפח :דוד
 "לב (הכו -הפ .ייניעב  ןחובו ןחלשה יבג לע חנוג אוהשכ  :ץרו ש

 . .םיניקזמ .ונלוב ., -- קפס לכ
 "תה םוקמב ןתוא שפחמ התא אושל כ ןאכ אל :דוה
 + ךירצ ינא ןכיהו :ץרוש

 0 לע ,הנושארה תא םש .תאצמש םוקמה ותואכ :דורד
 , .ביבאה תרישיינפ לע ,רפסה

 תורשונ ןה ירה = תורשונו תוניבלמ וליחתהש  תורעש :ץ רוש
 , םוקמ לכב

 ;לכה לצא אל :רוד
 ,םוקמ לכב .תורשונ ןה ילצא :רו ש
 . !תנ קז-יכ הנה ודוד

 (הדבב הממד)

 [(וק .ןוטכ םעפה | דוע  :ולאושו

 3,רז רחא וז



 , ובלמ .אצי .ךא שבי= ןלוק ,  תצק : דרועתמ * ,וחורב לפונ) :ץרוש

 םע  םויה רבדל ,דור > ,ינא הצור  !הנורחאו .הדיחי  הוקת  הלנמב-

 =-יהרלוג
 ?המ-רבד לע :דור
 ....'תודבכג,. לש ןינע .רבד לע .(ינשיבו לק קוחשב) ץרו ש

 ! ץרוש .דעומה תא תרחא !תרחַא :דור

 וניאו ,דוד לש וירבדמ  הלמּו הלמ לב עלוב ,בישקמ-בישקמ) ץ ר רש

 ,(הפצרה לע ודימ דחא-דחא םילפונה ,הפצרה לעמ רבצש רינה יערקב שיגרמ

 קה הפתק :-- הפיה הָבְתַכ יִל .(רוטמלקיד לש ןוטב) :דו ד

 =! ןגב יל הכח ?המ יכו :ץרגש
 7% ,םויח תולכ .םע ...תושמשה-"ןיב לש העשל איה תנווכמ ,תבהוא רבכ איה :הור
 םושחולה ה תוהוגנ : ריעה .ירוחא לא .אצוי  ינא  .,ןבומכ ? ךתוא :ץרוש
 רשו ירשא :תארקל .ךלוה = ,ךלוה ינאו ,םירונפב .תצק יתוא םיכמ ..תבהוא איה ביבאה תריש תא :דור
 !יכנא .ריעצ -המכ .חאה :ךרהה התוא לכ יל !ךתוא :ץרוש
 + ךכ רחאו (הכורמ תונינעתהב) :ץרו ש ךותב ,.ביבאה תריש תא (ןחלשה .לעש רפסה לע ול .הארמ) וד ו ד

 : תב :הָנְבְל (המעטהב ארוק) ודו ד םג.! ץרוש ,התבהאל איה .הנמאנ ...הנבלה התרעש .תא תאצמ וופר
 : !םיִדָרָח םיִבָכ - +ךיריש ץבוקל :ץרוש - ד םיִדָרָח .םיִבְבּכ ...דוע היהת אל יל .םגו ךל =

 ה --חתועט .ןידע ההיכה .אל אוה םג ךכ .,ךומכ ,הה : דור
 ו ? תועט וזיא :ץרוש
 הז" ךאיה  ,ךתומכש ןקז  קָנר /(ןוטה תא הנשמו עתפל  ררועתמ והירה) ,וזלה .ביב אה תרי שש ,ךומכ ןיידע איה הנימאמ : דו ד

 !וללה םירבדה .לכ תא עומשל שובי אל = ,ילוקב,םרַה .תא תשפחמ איה ירהו !אוה ירש רפס ,איח לש
 ?דוד" ,ךל היה המ (תצק ךובע :ץרוש תריש לש הכשמה תא .ארקלו םרשפ תא אצמל .הגימאמ איה .ינ

 =, .עורג- .רתויה ןמיפה  והז  ןה !  ךתומכש ןקז קור :דוד ! תועמה .התוא .! תועטה .התוא --  .ביבאה
 - הפה תא ךכ רועפל אלא ,הז. ירישב. הבורמ .תוקיתמ שי  ,םנמא %םה ףלש אל וללה םירישחש :ץ ר וש
 המ ו "ןבל רינ הזיא .ץרוש לש ודגב תחלצב האור) ! ךירצ תייה אל | (הכותכ רינ-תספ ותחלצ ךוהמ איצומו .ףלוחו לק ךויח ךותמ רכוג) : ד ו ד

 ? הז ךסיכב ןאכ ךל שי + עומ ש ל ךשפנ תא ש
 ,הדלוקוש :ץרוש יל המוהמכ 1 ריש , ...אתוטמב :,ארק  ,אהק .:ץרגש
 !ול םג הבה ?הקותמה ןמ :דור + ותוא .תבתב הלל 8

 לש | תוכיתח .המב םשמ ול :ןתונו . ןטקה רורצה תא איצומ ץ רוש + ו ץרוש ער ןמוס הל 3/5 ,לומתא

 2 ,(הדלוקוש ?המב:ץרוש
 -- ,ידמ רתוי איה .הקותמ (ראשה תא ול ריזחמו םעוט) : ד ו ד תנשל .,םינפלכ .,הלילב םיריש בתכל בוש יתוליחחש :דו ד

 ,וז הרלוקוש לכוא התא דציכ .+.הרשע עבשו
 .הקותמה .תא קר םויה יל .הנוק ינא :ץרוש +דוד ,תבתכ המ :ץ רוש

 . ! תאז לכב ךתומכ :ינא ןוא (קוחש ךותמ וב לכתפמ) : ד ד ער .ןמיס .רוע ךל ירה =... ! תי בי ב א (לוק יצחב) .(דוד /

 ?הלחתכל :ךכ .רמוא היה .ימ :ץ רוש .דח
 1 הל ! ארק: ,אנ:ארק (חורךתרקו תוגינעתה ךותמ) + ץ רו ש

 ,הזל הז תצקמב .ונא םימוד  ,רובס .התא המ כו :ץרו ש ב וש ו, (השועמ  םייח .תעוגתבו לוקה .תמרהב ארוק) ןיה הוה

 < .ארודחמב ץרוש (ומצעל ול רווחו הרלוג לש הירבדב רכמו : דוד אוחשכ קוחצב שרופ) ! אח:אח:אח ""--- וי בי בא ל ןיית מ מ יבנ

 יייתאז .לכב תצק הנוש ,הנושש אלא ..,ינשח ץרוש ,הינש + (הצרא םירזגה תא ךילשמ) רינה. תספ תא החונמב .ער)
 התא .ןאכ .הנה--.,,הקותמ הדלוקוש ילב (לק קוחשכ| ץ רוש הפי הככ ! השוע התא ;המ ,דוד | ,השוע התא המ :ץ רו ש

 : תפל .חנופ)- רבב" ךלוה :יניהה--ינאו  ;דוד .ראשנ + (םיערקה- תא ףסאל  ץראל חש) .. .הלהתהה א

 ! ץרוש .(בושיש וירחא ארוק) ! ד ו ד םתוא םירת לאו = ,םב ענת לא ,ץרוש ,הזמ ףרה :ד ו ד
 ?הט שירש 2 5 + < ,תונבל תורעש .ינפמפ .רתוי .םהינפמ .אריל שי. ץראה .לעמ

 . ןאבל =רעה :אובת 'רוע --- ןכבו :!דוד י,כניא ב ו. ש ו=-, + ירה >(הול:הז ריגהיערק ינש ףרוצ) + ץ רג ש

 ,! רבכ יתרחא ןח ינאו ,הה :ץ רו ש "--יב יבא לן תמ
 --- .תוארלו אובל ,ןפוא לכב לוכי התא אובל : רו ד :לע ךל רפסא אקוד -חצוה התא םא ! קורו !קורז :דו ד

 ?המ !'ץ רו ש יפכ- ,םושו לק ] קוחשבו הקיתש ךותמ וב לכתסמ) ..ןלחל יתבתכש המ ,הּפ

 .;יריש :יבג :לע 'תבשוי" אוה רציכ דוד יביבא שמל +, , ביבאל ול .ןיתממ יכנא | ,הלעמל = רבכ, רומאש
 ,(ןחלשל 'םמוה - טיבמ) +[ רש םיכר "םייח םיחרפ ,המדאה ןמ ילגרל םיחרפ איצוה = ,ילע חלו
 ,. ןושארה יטע .ירפ ,םילקהו םינטקה יריש ובנ לע :רר ד ארוק) = < ..םינרק ךותב = ,םינרק :ךותב םתוא = ץחורו : ' ,םיתתולו
 , יכנא ערוי ,ראמ :היניעב ורשי םה :ץ ר וש םיללט . ךותמ יתלדג  ,םיחתפה רחא ינירה = ,ינא ג. == .(המעשופ
 ., ; תונבלה .היתורעש תורשונ וללה .יהיש ינפ לע דו ד ,ץרוש .,הלאה םירבדה ירחאו -- , . ! םיבאה שמש ירהז  ךותמו
 :?םהילע תבשוי התוא אצומ ינא אובאש העש לככו :ץ ר וש ריעצ המכ :! יכנא ריעצ המכ .חאה -- :  תחא .הרוש דוע יתפסוח "

 1 .,התבהא הנמאנ ,הנמאנ יכ !אובתש העש יל הסר םיזורחב = ,בתוכ ינא ןלהל = .וז רחא וז םימעפ .יתש --- = [יפנא |

 = ץרוש ..ךירבדמ רוזח = !:ןיודע איה .הריעצ . הככ >-- המצע איהו < ינתרצ דצ ו ינתרצ .רצש םיהלאה:תב = ה ב ה א ה רבד לע מו
 : , .! הריעצ .איח ןיידע : : = הבהאה



 הניא איה םגש --- ךירבדמ .אצויה (לק תכצע קוחשכ) :ץ ר ר ש

 ךכ:לכ ,םנמאה  (תלפונ חורב ,הלק הממד רחאל) .. ,תצקמב יל המוד
 + יל המוד תויהל ,רוד ,אוה בוט אל

 , בוט אל (היולג האנשכ) :ד ו ד
 %+המ םושמ :ץרוש
 ! תנקוש סושמ :דוד
 יתוה :ץרוש

 ! תומל 'הצוה .ךניאו ;ד ו ד
 רתוי לוקכ) ,. . הצור יניא ! הֶא (וירוחאל תצק עתרנ :? ר ו ש

 (תימינפ הרכה ףותמ) [ לכה תומ תא ,רשבא לכה תו מ תא ינא (קוח
 ינפ :לע יח ינא (תתהו רוח ...1םכלוכ ינפ:לע היחא ינא
 !וללכ

 אוהשכ ,  ויתועורזב וקבחמ) -- ונלוכ .ינפ לע יח התא :דוד

 ! ןקזה יחא יוה ,יחא (יכבב .ץרפל אלש קפאתמ

 ינא האור | (נממ ררחתשמ) .., ול חנה | ,יל חנה :ץרוש

 םג -- וז האכנ חור (ויתפש לע רמו לק קוחשב) ...יחא ,ךל השקש

 ,.,םיתנש הנש רועב ,רובעי הז םלואו . ,.ינממ ךל הז
 ,רובעי הז (בצע ךותמ וב .לכתפמ , וגממ הפרי אל :דו ד

 ; בכשו ,דוד ,התיבה ךל -- יי ל'צ א ומכ (חוטכ :ץ ר וש
 ..,יאוב דע .תקלוד הרונמה אהת | ,ךבכשב הבכת אל הרונמה תא
 ,(הצוחה אצוו)

 .(אובי ףוס)
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 , ןייטשנרב מ.א

 .תויָפְרְנּויִלְּביִּב תּומיִשְר
 . <* תיממעה תני

 ,א

 התיהש תיממעה | ונתניננ ..העש | ול ןיאש רבד ךל ןיא
 התיה ,בל הילא .םש אל שיאו תורשע םינש | תיוז .ןרקב תחנומ
 םימי ויה . הילא םינופ םיברש תויפלת לתל  העורי הדמב .התע
 רשפא לאו .היוזב התיהש אלא ,הירחא םישרוד ויה אלש קר .אלש
 רובדהש םשכ , ונבש .הילעה ינב לש םתרבחב .התוא .עימשהל היה
 עימשהל היה רשפא>יא ךכ  ,סינטסיאה ןווא תא .םרוצ .הנוגמ ןושלב
 תורדשה םג .הרובחה לכ תא הזב שיבל ילבמ תיממע הניגנמ
 ,ירמגל התוא וחכשש טעמכ ונמעבש תונחרה
 הב רובדהו , וניתבב .החרזאהמ הליחתה תיסורה ןושלהש תעהמו
 הניגנה ינפל תיממעה ונתניגנ םג הקחדנ , הלבשה לש ןמסל היה
 רודהו , "רמו ירבד רמוא---רענ = םדאשכ, |. תיסורה  תיממעה

 הריש  תושגרו  רתויב ולצא הקזח םייחה תצילעש ,ריעצ ה
 אוהש ,וקלחב דימת חמשה  ,רועצה רודה ;ובל .ירהח לכ םיאלממ

 םע לכ לצא תימואלהו תיממעה הניגנה לש ישארה אשונה .אוה | <
 אוהש .תיסורה הרמזב וקופפ אצומ הזה ריעצה רודה --- .,םעו
 ,םידוהיל םידחוימה הלאמ םגו ,םיללוכה רפסה יהבמ התוא איבמ
 לק הז רבד יהי לאו . המש תוטלוש תיפורה הרמוהו ןושלהש אלא
 שיאה תא תודגאמ .תימואלהו תיממעה הרמזהו .הרישה = ,.וניניעב
 .דאמ דבכנ םוקמ ןה תושפות םיימואלה םייחבו ללכה לא יטרפה

 ךלוהה הזה ימואלה .שוכרה לא כל | ומש > ןורחאה ןמזב

 לעטיט) לעגגע .י ןופ טעטייבראעב  שילאקיזומ רעדעילסקלאפ עשידוי (*
 ןויא ראפ ] שפעה (קאנרעטסאפ ,ל ןופ  דלוב
 ְּנ +1910 אבקפאמ

 1-10  גנוטייִלגְעַב = ןוא עמיטש

 ןנל שיגר התע | . ול רכז לכ היהי אלו טעמ | דועש  ,ןוימטל
 תיולב םיימטע םירישל תוניננמ רשע : הרבכנ הנתמ לעגנע .י רמ
 תאו ןומהה יפב תורשומ ןהש יפכ , תוקיהע ןה תוניגנמה . רהנספה
 .םעמ םיאצומ סניאש םישנא שי . לעגנע רמ רבח רתנספה תיולה
 ' םה ןיא זא , רפסכ םיארקנ םהשכ םנמאו | ,םייממעה םירישב
 \ הוממורתה ידילו = , קנופמה ארוקהל ימיטסא גנוע .איצמהל םילובי
 \ םניא םייממע םיריש לבא | . ואיבהל םילוכי םניאש יארוב שפנה
 ',םיעמ שנ אלא ,ללכ האירקל רמוח םה ןיא רמולכ ,  םיארקנ
 "איה הניגנמה |; הניגנמה םע דחיב םימואת ארכנ יממעה  רישה
 "השוע אוה ואו ,הניגנב עמשל ךירצ יממעה .רישה תא | .והמשנ
 "הא ונממ םילטונ ונירה ,הניגנמה ןמ רישה הא דירפנ םאו ; םשור
 .,לשמל , ונלש "ירדנ לכ,ה .ות מש נ תא - ובש ירקעה קלחה
 ,ןנכת י"ע ךכ לכ המוצע הויראלופאפ ידילו םופרפל הכז אלש יאדוב
 | הרובע ראמ הרקיו הלודג ןכלו .ונוגנ י"ע- קרו ךא אלא
 לש םהרובע תא ם י לש ה ל חרטה תא םמצע לע וחקלש םינגנמה
 ;רעב הבר הרוה םהל ונחנא םיבייחו , םייממעה םירישה יפסאמ
 / :הז עוצקמב הירקיעה םהרובע

 "תוחנומה = תוניגנמה רשע לש ןכרע לע טופשל \ אובנ םא.
 'ע ,ןהב ש הלעוהה רצמ לעננע רמ לש ןרובעב ונינפל
 .הויהלו ונמע לש תונושה .תוררשה ןיב טשפתהל תורשכומ ןה .המכ
 הלק העירי וליפא ול שיש ימ לכ לכוי המכ דע רמולכ ,ללכה ןינקל
 ורדל שיש יפכ | , ןהב שמתשהל רתנפפה לע הניגנבו . הרמוב
 עב דוחיב אלא ,םיחמומ םירמזמו םינגנמ רעב אל תודעונה תוניגנממ
 ,והכאלטב חילצה א לש ריגהל םיכירצ ונא וא --  ,ןומהה
 !ןמהה .ןהב עבטש עבטממ תוניגנמה תא .הנש אל םנמא אוה
 . מלמהל-השפא יא הנובב .אלש םינטק םיונשמ) תולבוקמ ןהש יפכמו
 'ההש רשפא יא הפ לעב רסמנה רבד לכו תונוש תואחסונהש ינפמ
 [ גהוי לוכלס הב גהנ רתנספה תיולהל עגונב לבא ,(תחא אחסונה
 | ,המוק מ ב אל ש הקיסומה המכחב הריתי תופירח הארהו ידמ
 .אה הכירצ םע ירישבש ,רתנספה תיולה . ןקתש הממ רתוי לקלקו
 \לש ירכבו הב המעט רומעיש ידכב ,הניגנמהל הפופכ חויהל
 לעננע רמ לצא יהירה , טנאטילירה תא ,טושפה .ןגנמה תא לבלבה
 ןינוגה ברו דמחנו הפי םלוע .אוה םנמא . המצע יינפב אלמ םלוע
 "נע ,אד .ליבס .אחומ לכ ואל לבא ,וב תטלוש האלפנ .הינומרהש
 הי רמזמה .םגו .רתנפפה לע ןגנמהש ךירצ לעגנע רמ לש ורובע
 א ,אסינ ךריאמ םלוא 2 ותנקתב ליעוה הטו | , םיחמומ םינמא
 לידגה ש תודוהל םיכירצ ונאזא ,תונפא ה דצ מ קר טופשנ
 .החמומה ןמאה .אבש לע חומשל ונילת ,תושעל לעגנע רמ
 ואל התע איצוהש תוניגנמה . םירוהיה  בוחרל | ,ונבוחרל הזה
 'גט המו) ,טושפו לק רתוי ןונגפב שדח רובעל ןה תוכירצ ןיידע
 ] אצוההב תאוה הדובעה תא ומצע לע לעגנע  רמ חקל ןל .היה
  םג לעגנע רמ םע ןירב .אובל םיאשר ונחנא ןיא לבא , (הינשה
 הוקי הילגרמ סינכה ףומ פוס יכ ,תיחכונה האצוהה
 ,ונלש והתה םלוע .ךותל

09% 

 .תירבעה .תוברתלו הפשל תורדתסהה זכרמ תאמ
 ! םידבכנ םירגח

 ג

 !תוומע המדקתה םינורחאה םישרחה ךשמב יב  ,םכעידוהל ונל .םיענ
 .ומעתל רתווב םילגוסמ-יתלב םללבב ץיקה ימו .תויהכ .היואר הדמב הפסבתהו
 הנ םשש ,ברעמב האופרה  תומוקמ לא  דוחיב תוונָפְל, ןוכנל \ וניאר ,םירעב
 ולההשהב ,םש ררועלו ,תוגוש תוצראמ םוגוג-תבר הרבה תאוה תעל תסנכתמו
 (!תוודתפהו  ונגויער .םשל  תיכמופו תוטרפ הלומעת , ןנדעו  ירבחמ םירחא
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 תלנהש ,םע"תובר תופסא ופסאג ןדבסיובו רכסלרקב ,הכנירסב



 םדי ונתנ התע דע ועמש אל .תורדתפהה םש םג רשא םיפסאנה ןמ םיברו ןראמ *
 .םמוקמ לאו םצרא לא םבושב  הנויער  תצפהלו .התלדגהל 'תושעל וחיטכהז חל
 םיינמרגה םינויצה לש  .תותנשה הריעול .דחוימ ריצ חלשל ץוחנל " וניאר ןב
 ופתתשהש ונירבחמ םידחא םע דחי .,עיפשה ןעמל ,ןיימד-םרופקנרפב
 .ונתעונת תבוטל םירבחה רתי לע ,הב

 תחנה רבד תא קפס-ילב בושחל שי ןורחאה ןמזב ונלעפמ שארל  םלואו
 הרבח -- "היה תת, םשב ,הלודג תירבע םירפפ תא'צות ל דופוה
 ומכ -- קרמ ןוילימ .יצח לש -ירופי ןוה םע .0(  זח. ). 11.)  לבגומ ןוברעב
 רשקב דומעתו ירחסמ דוסי לע. תנגוכתמ | וז הרבח * .םינותעב רבב םסרפתהש
 םינוממ ן, הגהנהב םיחמומ תעדדתוחו הצעומ-ירבח ירוחלע תורדתסהה םע ידימת

 םוירוקמ םונוש תועוצקממ םירבע .םירפס :תאצוה ; הרבחה תדועת .היסנכה םעטמ
 , רבמג רבב הרבחה תוינמ לש ןוגה קלח ,תירבעל תורחא תונושלמ םימוגרת :םגו
 תונגובתהל םיאנתה תרשכהו תוינמה רתי - לכ .תריכמ איה .הבורקה  ונתולדתשהו
 . דסומה

 לחנתהל הלוכו ומשל הלומעתה  ןיא ביחמ .הוכ .רפומ .עבטש יפב .הנהו
 הלומעתה ןכ אל רשא  ,תלוכיה-ילעבמ  םידוחו ןיבו  םימצמוצמ םילובגב אלא
 תיברמ תא התע שידקהל םיכירצו םיצור  ונא הלש ,ללכב תורדתסהה .תרובעל
 . וניתוחב

 תודוגא דופי ןןויערה תצפה :תורדתפהה תדובע
 ןה--תימואל תיתוברת הלועפל םיעצמ או תוחכ תשיבר'ו
 לבבש העדבהונורבחמ .דחאו דחא לכ ינפלו  ונינפל .התע תדמועה הדובעה רקיע
 ונגויער תבוטל תמאב התארנש ,דבלב וז תדר ר ו ע ת ה ב יד אל .םוקמו םוקמ |

 המכסהבו :רבלב = ןוצרהתעבהב יד: אל ,לארשי  תוצופתב תומוקמ  המכו  .המכב
 תישממה  הלועפהו יחה השעמה ובל" םיכירצ הלא ירחאש אלא  ,וניתופיאשל
 לובי שיא לבו ,הנטק וא  הלודג הדובעל תורשפא שי םוקמ לכב  ,תקסופ-יתלבה
 השעמהו הדוב עב ליח תה ל קר שורד .ןטק וא לודג ריקפת הזיא  אלמל
 הלחתהה םג םא | ,ליחתהל שורד + דכועה תא ךושמי רבועהו השעמה תא רורני
 ירעיה מצו םינטק םיעיטנמ ;איה הנטק

 ונמצע לע  .ונלבקש תוירחאה לא בל םישבש ,-  עידוהל = וגולע ןאבו
 תונפל = וגל ל וניאר ,הרומג החלצה ידיל היסנכה תא איבהל זעה ונצפחמו
 , היסנכה דעומ תא תוחרל ךרוצה  רבד לע לודגח .ונדעו  ירבח .לב לא הטיקנאב

 תוח דל ןויה הטיקנאה תואצות .עורי ןמז ךשמל ,הדיעוה ידי .לע/ לבגוהש :יפב
 הדעומ תא התע תעל עבקל ילכמ ,ףרוחה רחאל דע היפנכה תא
 : קוידב

 ו

 תוצופת לכב הבחרו .הלודג הלומעת להנתהל אפיא .הבירצ ףרוחה ךשמב
 -םיפיטמ ילב איה תירשפא יא וזכ הלומעת .תירבעה תורדתפהה םשל לארשי
 תוחבה תא םוקמ לבב ופסאיו וררועי ןתוריעו םירע ובסיו ורבעיש ,םיע סוג

 רבד :תולעופ תוצובקלו תודוגאל רדתפהלו דחאתהל םהל ורזעיו םירוופמה
 םיילילגהו םייצראה םידעוה ןמ רקיעב תאצל ךירצ ורודסו הלאה םיפיטמה חולשמ
 יאדוב , הז ןינעב תושעל לוכי ןכומהש המ ,  תולודגה םירעב תורוגאה  ןמז
 לכל הז  ךרוצ קיפסהל לוכי .זכרמה ןיאש  ,תעדל  ךירצ םלואו  .תושעל לרתשי
 דובעל לדתשהל םיכירצ תומוקמהו תוצראה לכ םא יכ  ,תומוקמהו תוצראה
 ןרתוי תחבושמ החגשהה םג תוטעמתמ תואצוהה םג .םמצע תוחכב רשפאה לכב

 . םורקמ תישענ הלומעתהשב =
 , תורדתסהב הגרדהה תטיש תא לתויו רתוי גיהנהל שי  ללכבו

 תרדתסמ ץרא לכ .תינויצה תורדתסהב םגו תויורדתסה ראשב הגוהנ .איהש יפב
 הלאו ,םייצראהו םיילילגה םידעוה םע ידימת רשקב תודמוע תודוגאה  ,המצעל
 םייצראה םידעוה ורבוח הזה  דופיה פ"ע .זכרמה םע ידימת רשקב  םידמוע
 ידיל .םיאב הלאה תוצראבש תורדתפהה ינינע לכו  ,'ובו  היצילגב ,הינמרגב
 לע .ןםירבחה .תמכפהב | ,ףיסוהל ןוכנל יזכרמה דעוה אצמ התע .הלאה - םידעוה
 תא םיררסמה | ,תורדתסהל םיש רומ םש תונמלו תועודי תוצראב וחכ-ואב
 תא  םינתוג ונא הזה רזוחה ףוסב .םיעודי .םילילגב הילע .םיחקפמו  הדוכעה
 םידעוה .תוכתכ םע חי םהיתוכתכ תאו הלאה םיילילגה םישרומה .תמישר
 תוצראב .תוהדתפהה יגינעב ןל רבד רשא לכ תא .םישקבמ וננהו \ ,םייצראה
 ןיאש םוקמב קר  .וצראבו = ולילגב הלאה .תובתכה יפ לע  תונפל םהה םילילגבו

 ןבומ םלואו .זכרמה-תכשל .לא רשי תונפל שי םש  ,הזכ דעו וא השרומ ןיודע <
 רוזעל םינוכנ .דימת םירמוע  זנא  רתויב םיבושחו .םידחוומ םינינעבש : ,וילאמ
 +.הרבח לבלו שוא לכל

 ;איהו  ,םיגוש . םיררצמ ונילא הברענש ,תחא הלאש לע הפ בושהל וננהו
 -תפש םיעדוי םניאש הלאמ םג .תוררתסה ליבשב ה מדר ת ה תא לבקל שי םא
 תכוטלו התבוטל לועפל םינובגו תימואלה ונתפשל התוא םיריכמ םהש אלא ,רבע
 החחוימ בלהתמושתב תאזה .הלאשה לע ןד יזכרמה דעוה --- ? תירבעה .תוברתה
 .קר תורדתסהל םירבח רותב לכקל :תינולהבה הדיעוה תטלחהש ,הנקסמ יחול אבו
 ללכה .ןמ, האיצומ הנואו לעופב םורבח לע קר הבסומ תירבע םינוכמה תא
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 יה + םינויצה , ונילא תיקרוטה הלשממה לש הסחי לע םינגואתמ ונא
 הנתנ אל אוה ,ונתוא רדועל לוכי היחהש דהא דעצ ףא הכ דע התשע אל

 תא לקהל וניתושירדמ .תחא ףא האלמ אל איה .איהש לכ החנה ףא הב דע
 " ,הרופחמה המודאה אקתפה תא הלטב אל איה . לארשי .ץראב  בושיה תדובע
 <, תועקרק תינק יאנת תא לק ןוקת ףא הנקת אל איהו  ,ונדובכ תא הליפשמה

 לש | םגוצר תא  דוחיב - ,לארשי ראב םידוחיה ידי תא הפרמ הז םחי

 טעמ | םיררופמה םינויצה חכ  ,בושיה תכחרה ליבשב דובעל ל''וחבש םיחוהיה
 ןותכ .םיאצמגה םיברה = תוחכה כושיה תדובעל וכשמיש איה ונתוקת לכו ,אוה

 אל אוה הז רבדו .םבלל  הבורק לארשי .ץראב היחתה תדובעש ,ולוכ .םעז
 םילובי = ,תונלבס שי םינויצל | .רתוי בוט . הלשממה חי היה אלמלא  ,םימשב
 תונזיצה  תוררתסהל  .ןיוחמ םירמועה .הלאל לכא  ,םושק םיאנתב םג .דובעל םה

 "העשב ,לארשי ץיראב .:אקור = רובעל ןוצרה .ןיא  םגו = , השורדה  תונלבסה ןיא

 -..ןורחאה ןמוב חדרי = ךכופלו + ךכ לב הבורמ  תוצמאתה שרור לקו ןטק רבד לכש
5 ; / 
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 הידי תא .קלפל ושבע הגוכנ .בושיה .תורבחבש = הרישע רתויהו  הלודג רתויה
 ץראב .אקוד דובעל ,א'קי .ידיקפ םולאוש ,ונל .המל  .ץראב התדובעמ .ירמגל
 םיה תוגידמש העשב ;לעשו דעצ לכ לע םילושבמ םישגופ ונאש םוקמב ,לארשי
 רעב םחלהל קומינו םעט ןיא-תמאבו ? תיבושיה ונתדובע ינפלו רנו תוחותפ

 איהו ,ללכ הל היוצר ץראה ןיא רבדה רקיעבש ,וז הרבחל י"אב בושיה תבחרה =
 תימואל הרטמ לכ הל ןיאש וז הרבחל ,המצע ןוצר י"פע אל הב דובעל הליחתה
 יבשוי .תא האובמ| בושיה תדובעב הדימעה ,  םידוהיה רוזפל .תפאוש אוהשו
 םחלהל ואבש ,הנחמב םיאצמנה םישנאה בצמ השק .םיקופקפו תוקפס ידול ץראה
 לבמ רתוו השק והירה הזכ בצמ .הדובע אלו המחלמ אל ואצמ אלו  דובעלו

 תודובעל םה  םיבער .הדובעו המחלמ תעב םתוא םיאצומ ויהש .תואקתפרהה =
 .תונלבסה חכ לשב  ,תונטקב קפתסהל חורה הרצק ,םישדח םידעצל םיאמצ : ,תולודג
 בוטה ךנוצרב ךרוצ ןיאש  ,ץראב התא רתוימש ,שגרה כנגתמ בלה לאש שיז
 םרגש אוה הז חור בצמ .ןה רתומל ךשפנ  תריסמו ךתורבמתהש ,ךיתוחבבו <
 לכבו ,אתשה בטוה םילעופה לש יומחה בצמה .,ץראהמ הלודג האציל - 1ז הנשב |
 תונש לכ ךשמב היהשמ רתוי ושכע םיאצויה  םילעופה רפסמ .אוה לודג "תאו
 ץראה תא םיבזועה ןיב .תומלש תוחפשמ םג ותא ףחוש האיציה םרוו ,בושיה
 :ןהב-ןויטשנרב ר"דה םג בושיה יבבוח לכ א היה

 ץראב םייהב דמעמ ול ןנוכל ,לארשי ץראב בשיתהל ול היה הש
 םשיתה  לורג ישוקבו הוקתדחתפל רבע .םשמ :,המיב םרוק בשי 0 ,השרחה
 אוה הנה ,ובצמ תא םסבל ודיב הלע רבבש ירחא ףוס ףוסו  .ופוב ןכ .יהחא
 ןיאש  ,הרכה ידיל אב אוה םג .ולש בונושיקל ,היסורל בשו ץראה תא .בווע
 אוהו .הפ םירתוימ ויתוחכש ,תירובצ הדובע 'פ ןיאש ,ץראב תושעל המ ול
 ץרמו םייח אלמה םדאל השקו ,רובעל ריבכה ץפחה ול שי  ,אירבו קוח וגדוע

 . םידו קובחב תבשל =
 ןייטשנרבהןהכ  ר"דה .לש ותאיצול  המהג  תויללבה  תובסה דבלמ לא

 ןיא .תירוטלוק הרובעלו  ,תירוטלוק .הרובעב דוחיב קפע .אוה ;תדחוימ הבס דע <
 אל .ןהכ"ןייטשנהב ר"דהל לבא ,תירבעה ןושלה  תעד .ילב  לארשו ןיהאב םוקמ
 הרובע לכל םיסבה איהש ,ןושלה תא דומלל ידכ ,השורדה  תונלבסה .התיה -

 + ונצראב תירוטלוק
 + ירמגל רחא בצמל ונווק< העשב ןוז הנשב ץראב  וגיתוחכ .וטעמתנ

 השדחה הלשממהש ונבשח ,בושיח תדובע תא ונילע לקת תינידמה .תורחהש :וגווק
 !בוט רתוי םחיב = זנילא סחותתו ץראהל איבהל םילוכי ונאש תלעותה תא .ןיבת
 ,ןיידע רהבתג אל ונילא השדחה הלשממה לש סחיה .,היהש ןמכ ראשנ לכה .לבא
 הבסהו ונתדובעב לודג .רתויה לושכמה הזו ,ונב ןיידע הנימאמ הניא הלשממה
 יונלוכ לע הקיעמה וז הרימעל הבושח רתויה

 ידכ  ,וניריבש המ לכ תא ,לארשי ץרא יבשוי ,ונחנא ונישע  םולב ,םלוא
 ותקפפמ הרמב = ונחכוה םולכ  ,תיקרוטמה .הלשממה לש הזה  םחיה תא תונשפ |
 ,םינויצה יגוחב  ?םינמאנ םינב הל  תויחל םיגוכנו הכלממהל ונא םירוסמ תמאבש =
 הלשממל ונתג המ 'םלוא ,60 ₪4 008 לש .יגידמה | ללבה \ אוה עודו ןםובחרה =

 םיאב ונא המ לשב ?ונל  אוה .םג ןתתש הנממ .שורדל  לכונש ידכב ,תיקרוטה =
 !קפסב לטומ רבדה ןיא ?תוקחוש םינפ ונל הארתש תיקרוטה הלשממה תאמ .שורחל

 רחסמה תרובגתל ,ץראה ו הברה .ונלעוה ונבושיב ,הברה הל ונתנ רבב =

 ,ןוידע קיפסמ הז לכ : ןיא לבא .הרצוא לא הברה רבכ סינה  ונבושי ,הישעתהו <
 לכמ םיבושחו םילודג םינינע דימת הל שיש ינפמ  ,רתוי שורדל הלוכי הלשממה | =

 דמוע וללה םידבכנה םירברה שארבו .ונממ תלכקמ איהש תוירמחה תובוטה .ןתוא

 .םידוהיה םיריעצה לש אבצב הדובעה ןינעו םידוהיה םירגהמה לש תוגיתנה ןינע

 ראמ ונא םיקוחר רחי םג הלאה םירבדה ינשבש ןתודוהל  םיבירצ דנא  וגרעצל |
 .תיקרוטה הלשממה לש הנוצר תאו תוקדוצה היתושירד תא תומלשב אלמלמ =

 לע לארשי ץראב םירבדמ וליחתה היקרוטב היצומיטסנוקה הזרכוהש : ןמזמ //
 הז ןויער תצפהל ונותע תא שידקה הדוהי-ןב 'ה .תיקרוטה תוניתנה תלבק תודא
 תומלש תוצובק ."םינמותועל ויה םידוהי, זורכה תא ומויב םוי ידמ םופדמ היה
 רעצ ךותמ םלוכ ואר לארשי-ץרא  ידוהי .תוקרוטה תוניתנה תא .לבקל ודתעתה
 םיחרוא םלוכ ויה .וליא ,םחב .היה לודג המ וגיבה םלובו ,ושבע םחכ לד המ = וגו

 תחקלו םירעה .תוצעומ לאו יקרוטה טנמלרפה לא 'תוריחבב 6 םילוכי. זיהו
 ולבק םיטעמ ךא תאזה הרבהה תורמל ךא .הלשממה לש תודסומה תגהנהב קלח
 טאל טאל הלטב | תימואלהו  תיללכה תלעותה .תרכה  ,תיקרוטה : תונותנה תא"
 םירזה םיניתנהש ,אוה .עודי ירה .טרפהל איבהל לכות וז תוניתנש ,ערה דחפ ינפמ <
 םגיא  ,םינוש םיסממ .םירוטפ םה .תודחוימ תויכזמ םינהנו .דחוימ בצמב םואצמנ |
 לש םיטפושהו םיטפשמה תורמ תחת םידמוע םניא ןתימוק קמה .תודיקפל םועמשנ <

 תא קזחלו לידגהל ןחכ-יאב .לש .היתופיאשו :תורזה ,תולשממה לש ןתוסה- .הוקרוט
 םניא הייחש ץיראבו ,םהיניתנ ינינע לע דימת םינוגמ םילוסנוקהש ,תומרוג .ןתעפשה
 בצמ | ,ללב הז רכדב .לולול ןוא--ןןתוא טפשמו הבוט תודוקפ הל ןואשו .םירדופמ
 ,םירז  םוניתנ- תויהל םיפאוש םירישעו םיליבשמ  םיברע םגש  םרוגש אוה הז

 " תובלממה יניתנ םבורב  וראשנ .ץראל ץוחמ ואבש .םירוה .םידוהיהש וילאמ .ןמוז

 םינפב םינינעה .בצמ תא  טעמב אלא התנש אל. היצוטיטסנוקה ..םשמ .ואבש
 םירדס .ןנובלו םיטפושו -םירטוש םידיקפ ,תחא תבב אוהבל :רשפא יא .ץראה
 ףש .םבצמט  רתוי חונ םירזח םיגיתנה לש יטרפה .םבצמ ראשנ  ךכיפלו .םיבוט
 םיררושה | םיקוחה יפל ןהיסור  יניתנ .םיאצמנ רתוי  עורג בצמב .היקרוט יניתנ
 תאמ דחוימ ןוישר 4 תרחא הלשממ | לש תוניתנ תלבק ליבשב שורד  ,היסורב
 םיטעממ ןב לעו : ,תובורמ .תויולדתשהו תושקב יחחא אלא ןתינ \ וניאש ,תוממורה
 בל ונונקסע .ומושיש רבדה היה יאדכ .היקרוט תוסח תחת םנבהל היסור ידוהי
 םש ראשהל םיבשוחהו ל"וחב םיבשויה םידוהיל תושר ונתוש :ולדתשיו הול
 אל חכ דע .,הניטנגראל םיאצויהל וז  תושר הנתינש ומכ  ,היסוה תוסחמ תאצל
 לבקמה | שיא לכ !ךבופמו  רורבדיא . ראשנ . בצמהו ,םולכ הז  ןינעב השענ
 וצראב דגבש עשופל בשחג תיסווה הלשממה לש התמכסה ילב הז תוניתנ
 .ותלשממו

 ץראב וז אדבוע לש היתובס תריקחב תסנכנ הגיא תיקרוטה הלשממה םלוא
 הז .רבד ,תודחוימ תויכזמ םינהנו דחוימ בצמב םיאצמנ םהו ,םיבר םירז םיניתנ םיבשוי
 תוקוחתה לע  העיפשה היקרוטב םוינידמה םייחה תוהתפתה + ללכ החור .יפל זגוא
 תולשממה תעפשה :תורכגתה םע ןפוא םושכ םילשהל :לוכו וניא אוהו ,ימואלהחחורה
 תא ןוצרב לבקל היקרוטל הל רשפאחיא + הכלממה לש םיימינפה הינונעב  תורזה
 ךוסבס לבמ על תלדתשמ איהו , םילוסנוקהו םיריצה לש תופוכתה תושירדה
 םע .תושגנתהו םיכוסכס  ודיל דימת אובמ םירזה לש לודגה רפסמה לבא +, םתא
 תוברתהל הלשממה לש: ילילשה .הסחי  ןכומ :הזמ . תורזה תולשממה לש ןחב"יאב
 קיחרהל :ידב  ןםינוש םיעצמאב ושכע :איה תוחואש רבדה תבס יהוזו ,הצראב םירזח
 ,ל"וח תודוגאל = תוירובצ תודובע הלשממה  תרסומשב = . היתולובגמ הרגהה תא
 ,םיקְוט  םוניתנ תויהל םיבירצ םידבועהו םילעופהש ,דימת הנתמ  יהירה .זא םג
 עצוהש קוחב םג .הגתוה הזכ יאנתו , הירוסב השדחה לזרב תלסמ ןונבב חגהנ ךכ
 םירזה ףרד לע םילושכמ המש הלשממה < תשרחה"יתב רבד לע .טנמלרפה ינפל
 רפכב לשמל ומב ,.םירעהמ םיקוחר .תומוקמבו , היקרוטב חמהא תונקל םיצורה
 ןגהל .הלוכי איה ןיאש התא המעטו , םיתב .תונבל תושר תנתונ איה :ןיא ., אבמ
 הז םעו ,םירזה לא ילולשה הפחי טלוב הלשממה ישעמ לכב ,םורזה .םונותנה לע
 וגא .םינתונה םימידקמה תויהל  םיבירצ ונא הז ןודינב .בשחתהל םיבירצ ונא
 , תיקרוטה תוגיתנהב העודי הדמב הכורבה הערה ינפמ דחפה לע רבגתהל  םיבירצ
 + הדבעלו הב -.תבשל. םיצור נאש -ןןיראב םירז אלו  םיחרזא--. תויהל םיכירצ  זנא

 הז ולבקש םידוהיה , ךכ לכ לודג וניא ואיבהל םיבירצ ונאש הז ןברק
 הבש הז םג חכשל ןיאו + ללכו ללב םינגואתמ םניא תיקרוטה תוניתנה תא רבב
 םצמ ערו ךולה ךלי  הדמב הב  ,תיקרוטה הלשממה םדקתתו קזחתתש הדמב
 םיניתנה ךרד לע םילושכמ םיחינמש ןןיכמ ,בוטו ךולה ךלי םיחרזאה לש םכצמו םירזה
 תשרחה יתבב םירז םילעופ לכקל , המדא תונקל םהל םינתונ ןיאש ןויכמ  ,םירזה
 תבוט םנ ירח ,ללכב םתדובע שפוד תא תולבגה ינימ לככ םיליבגמש , םהלש
 . תיקרוטה תוגותנה תא דעומ דועב לבקל תשרוד טרפה

 לא בל םישגו יחכוגה עגרה לש המועפה תלעותה לע רתונ קה םא
 יעבט-יאה בצמל ץק םישלו לדתשהל ונא םיכירצ זא ,דיתעב טרפה לש תלעותה
 לגוטרופו דרפכ יטולפ ןוגכ ,תולבוי הברה ךשמב ץראב םיבשויה םידוהיהש ,הזה
 תימואלה הרטמהש / ןבומ אליממו ,וללה תולשממח יניתנ םויה דע םיראשנ
 ביחרהלו לידגהלו ץראב םדקתהל לכונ 0 ירהש . חרכהב תאז | תשרוד ונלש
 תולשממה תוסח תא ונילעמ ריסנ אלש ןמז לכ ,םירז ראשנש ןמז לכ .בושיה תא
 םיבוסכס דימת ררועמהו : םיקרוטה  תושגר תא = ךכ לכ בה רבה |, תורזה
 + תורוה  תולשממה ןיבו םהיניב .םייוצר יתלב

 ונתבוח יולמ אוה: תיקרותה הלשממל "תתל, םיכירצ וגאש ינשה  רבדה
 ,.אבצה תדוגעב

 וטמתשה םיבר םידוהי . ונלש תיחרזאה הבוחה תא ונאלמ אל  ונתשבל
 "אל םידוהיח ,תמא .הנממ רטפהל ידכ ,ץראה תא םיבזוע םיבר ,אבצה  תדובעמ
 הבוחהמ לו רפסמב וטמתשה םירצונה םג .הזה אטחב םימשאה םידיחיה ויה

 במו = תיקרוטה הלשממה  ינפל תושירדב םיאב ונחנא םא לבא ,תאוה
 לו ונתוריסמ תא שיגדהל ונא םיכירצ ירה ,םידוהיה תסינכ תבוטל תודחוימ
 אבצה תדובע .םידוהיהלש םתוטמתשה תבס תא ןיבהל רשפא םנמא .ונתונמאנ
 םידוהיה ויה הכ דע  .היקרוטב אוה שדח רבד = ןיידע 'םינמלשומ .יתלבה לש

 םייחה ינפמ םיארי םדוע םידוהיה .רבדב לגרתהל םהל השקו וז הדובעמ םירוטפ

 סהירה הז לע ףסונו ,םיארונ םיעבצב וללה םייחה תֶא םהל םיראתמ םה ,םיטקרסקב

 םהיגהנמל אבצב םהויח תא םיאתהל ךיא: ,םיעדוי .םנוא ןיידעו םיקודא םבורב

 ררועל הלוכיו דאמ איה הביצעמ המצעל איהשב אדבועה לבא ,ןבומ הז לב .םויתדה

 = .הלשממה דצמ ןומא"יא לש סחי הפ םג

 לבקל ובשחש הלאל שדח לושכמל ויח אבצה תדוכע ינפמ דחפהו הארוה
 ויה ..דאמ תומיענ-יא תורבועל ומרגש אלא דוע אלו  :תוקרוטה תוניתנה תא

 פתונותנ תא ולבקו תורחא תוחפשמ ןבש אכצההתרובע תבוח ילגרלש  םירקמ



 ירחא ,הרוח ,םיקרוט :םיניתנל ויה .רבבש הזגר .קדצב םיררועמ = הלאכ .םירקמו
 + ףצקו

 תוניתנח--הצרא יבשוימ תשרוד .הלשממ לכש םיירקיעד .םירבדה ינש
 ונא .םאו םהילע לטומה תא םידוהיה ואלט אל ןיידע- -םויחרזאה תובוחה יולמו

 םילוכי זנא ןיא  ,תונויצל דחוימ סחי  תיקרוטה הלשממה תאמ םישרודו .םיאב
 המ לכ תא ונישע ונדצמ ונאש ,אלמ הפב הל רמול וננוסאל םגו ונרעצל ןוידע

 יוגילע לטומ היהש
 ונברקב שי םאו ,ונתאמ שרוד .בושיהש ,תונברקה לע, םירבדמ ונא םא

 םיבשוחה הלא לע לטומה ,ןושארה בוחה זא  ,תונברק בירקהל םינוכנה םושנא
 ואלמי םוריעצה לכש ,גאדל ,תינשו  ,םייקרוט םיחרזא .תויהל אוה ,ץראב ראשהל
 תיקרוטה תוריחה לש םינושארה םימיב .אבצה תדובעל עגונב םתבוח תא
 ןםיבדנתמ רותב אבצה לא סנכהל וצרש םידועצ ויה ,תובהלתהה דוע .הררששב
 ,םיטמתשמה רפסמ תמועל ספאכו ןיאכ םיבדנתמה רפסמ היה,םתעש העיגהשב לבא
 .ךרעב ליהבמו \ לודג היהש

 םירגהמהל תסחיתמ תיקרוטה הלשממה התיה וליאש ןקפס לכ וא
 םיבדנתמה רפסמ םגו םישדחה םיניתנה רפסמ התיה זא ,הלודג רתוי הבחכ םידוהיה
 ל ונא ןיא :תרחא הרירב ונל ןיא לבא ,רתוי הברה לודג אבצב םידוהיה
 ונא  ,םינושארה תויהל םיכירצ ונא .ונחנא .םג ןתנ זאו -ינת .:הלשממהל רמול
 םג ןתתש הלשממה תאמ שורדל תוכזה םג ונל היהי זאו ,תתלו תתל םיבווצ
 0 + 68 ינידמה ללכה לש ןושארה יצחה תא אלמל לב םדוק םיכירצ ונא .איה

 לע לטומה ינשה יצחה םג אובי אליממ וא ,ונילע .לטומש המ .אלמנ .ונחנא םאו

 ,ינשה רצה

 ונובשח לע .תוריפחה וליחתה ןאוליס רפכבו ,תיבה רהל ביבסמ םילשורוב = -

 םיקותעה םירבדה לכש , יאנתב ןתינ תוריפחל ןוישרה .רלישטור דנומדא .ןורבה לש
 םיוקמ + םילשורוב .דחוימ תוכנ .תיב הגבי וז הרטמל . םילשוריב וראשי .ואצמוש
 , תוריפחה תדובעל ןנובתהל לארשי ץיראל דלישטור ןוראבה אובי .בורקבש

 המדא התנקנש (37 'ונ) "ןעגראמהטוג, םשב "םלועה,ב התיהש העיריה --
 . הנוכנ הניא הינימורב םידוהי תדוגא לובשב הוקת התפ די לע

 תקלפמ א"קיש , עידוה אוה . א'קי לש וחכדאב ,קנארפ 'ה ופיל אב --
 ליחתת אלו םישדח סימוכס רתוי בצקת אל איה ,לארשי ץראב היקסעמ הדי תא
 ךומתל ףיסות , תמרוקה התדובע תא דובעל :קר ףיסות איה . השדח .הדובע .םושב
 תא לידגת וולש 0 , התופח תחת םידמועה םידסומה תאו רפסה ותב תא
 דע םושרח השלשב הפ ראשי קנארפ 'ה .םתבחרהל גאדת אלו םביצקת
 + ץראב א"קי ינינע תא ולה םיללכה פ"ע רדפוש <

 . דאמ הער .תאוה הנשה התיה ,הימחלמ דבלמ ןותחתה לילגה תובשומב --
 אלש םירכא שי . םישרט תמדא איה התמדאש , הר'גס .הבשומה הלבס רוחיב
 מ" תאצוי  האולהל | .ושבע = םוקקונ םירבא הברה :םתרובע רכש תא .םג .ןאיצוה

 םוהחא םיפיראש שושחל שי ,השוררה האולהה תא  ןתיש | ימ ןיא = לבא ,ללבז
 ןיראה תא בוזעל וחרכוי <

 רפסה תיב תא ובוע תיששה הקלחמל ורבעש היסנמגה ידימלת העברא --- :
 דיתעבש .םיוקמ םה :תימואלה ןרקה תוחב םילעופ רותב  דובעל דול = ובלהו |

 :רכאתהל םדיב .הלע'

 םירכא תצובק ןיבו הבשומה דעו .ןוב הרהחב ומקש םיבוסבסה ילגרל --
 הולשל השקבב .תילארשיצראר הכשלה די לעש םולשה טפשמ לא םירדצה וגפ <
 :הבשומה לא םיטפוש |

 הז ירוהיש םהל עדוג .םוברע י"ע ינמית ידוהי גרהנ תובוחרל ךומס -
 ,תובחרב םידוהי לע תולפנתה לש ינשה הרקמה רבכ ורז .וילע ולפנתהו ףסכ לכק
 וא וציפהש העיריה) ,ותוא ועצפו  ינמית-ידוהי רמושב ורי םישדח השלש ינפל =

 ןנואתהל םילשוריל םושנא ינש וחלש םירכאה . (הקיודמ התיה אל- -גרהנ ידוחיהש
 המרגלמ וחלש םויתובחרה .הבשומב םיצעה תריקע לעו הזה חצרה לע החפה ,ינפל
 ו רש לאו ישבדמבחה לא םג ,הלאה םינורחאה םירקמה ינש ד"ע

 'הרזע,, לש הנומסה הרומ ,רבוחאת ר"דה יברע י"ע עצפנ הפיחב --

 ינמרג , וארקבו וילע לפנתה יברע  .תינמרג רבדו .בוחרב ךלה קוזינה .ם
 :ןכופמ ונוא לבא ,לודג עצפה  ,ופתבב ןיבס רקד "רווא

 םע .ומילשה םירכאהש | ינפמ הר'גדס תא ובזע םידוהיה םירמושה -- /
 הנשב ןלבפש ,םה םהיפ תא לואשל ילבמ הבשומה לא ךומסה יברעה רפכה

 .םיברעה םע תויושגנתההמ הרבע

 לע ולפנתה ויבשויש ו - יברעה רפבה םע ךמולשה א תבל רפכ ירכא =

 <> 70 םירוהיל םלשל ובייחתה םיברעה  .גורה אצמנש יוחא הבשומה
 . ,(קנרפ 1400) ןואילופאנ

 ' יפסמב תאזה םעפב םירחובה ופתתשה ופיב ריעה : דעול תוריחבב --
 תוציחנב הרכהה תקוחתמ המכ רע .ןקהבומ רתויה מסה והז .הרבעש הנשבמ לודג
 תולוקה לכ .רפפמ היה הרבעש הנשב .תירבעה הלהקה ינינע תא להניש דעו
 לש .ותונינעתהש ,תודוהל תאז לכב ךירצ .8007מ רתויל םרפסמ עיגה ושבעו 0

 " תא .ץבקל תיבל תיבמ וכלה הרכעש הנשבב וז הנשב םג ,איח .הנטק ןיידע להקה
 ל + הריחבה תואקתפ

 רועב החמשב השגפנ ותחיתפ .ונלש קנבה ףינס ףוס ףוס חתפנ תפצב --
 .היתוביבסבו

 :הבשומה :דעול תוריחבה ילגרל  םיבוסכסה ולחה בוש הוקת חתפב --
 ררפלו בושל םיצורו הרבעש הנשב םירותוהו תוחנהה לע םיטרחתמ םינקזה
 :םדוקב תוריחבה תא

 ונרעצל :םושמח דע עיגמ אבצל ובליש לארשי ןיראמ םידוהיה רפסמ --
 ךגאד וליא .:האירקל ללב ואב אל םיבר םידוהיש אבצה תדובע ינפמ דחפה םרג
 / ,םיטממתשמה רפסמ תא טיעמהל היה רשפא ,תובוענה תוחפשמה תבוטל םדוק

 : .םילכאמ םהל תקפסמ להקה .אבצב םידבועה םידוהי 8 ושכע םיאצמנ םילשוריב

 יםירשב

 יברע הב

 "  םידופכה םויבו הנשה שארב רוגס היה ופיבו םילשוריב .ינמותועה קנבה --
 :םידוהיה

 'תיכב הגהנוהש ירחא .הוקת חהתפב בר לוח השוע היסכודותרואה =

 ;יריב .ה2ע .רובדה ןושל רותב ידרפסה אטבמב תירבעה ןושלה םיקודאה לש רפסה
 < םוקודאה םיחתופ ושכע .הבשומה ידלי בור תא וילא ךושמל ךובריוא ר"דה להנמה
 "  םומותוה תיב/ ןכ .םג רובעי הוקת חתפל  .תוחליל דחוימ רפס תיב הוקת חתפב
 ךומנ = רפס .תוב וז .הבשומב רסול רוע םיבשוה | םוקודאה = .טוהנירג ר"דה לש
 0 יהמדאה תדובעל

  .תרוגא לש :התושרל ולוכ ,רבוע לטל לש רפפר תיב -- 
 תינמרג ,תירבעב, תולודג תועדומ וקבדנ ופיב --

 .םולוחתמ םידומלה - ןיפור תרבגה תדסימ רפסה-תיב תא :הרישלו הניג בל רפס תיב

 (הגשב .םושדה | 10) םידומלה תנש לש דומלה רכש .רכמ בונל ןושארה :םויב
 הגוביתה הקלחמב 'רפ 190  ,הגותחתה הקלחמב 'רפ 120 .הרמוו רונב ,רתנפפ דעב

 הקלחמב :קנרפ 100 אוה םוינומרה דעב רומלה רבש ;הגוולעה הקלחמב 'רפ 0
 ,תפתושמ הניגנ ,הנושאר היאר פ"ע הניגנ :הנוילע ה 'רפ 1401,הנותחתה
 ! ךותב רללבנ ללה םידומלה לכ ,הקיפומה תורלותו הקיסומה תרות :הלהקמ ,תרומזת
 :דומל ה תמרגורפ

 . לש  תוררתסה אורבל  ןויפנה םעפה דוע שדחתנ ופיבש היסנמגב --
 < תונוש תולאשב ונד הפסאב .תיללכ הפפאל םירוהה תא הארק היסנטגה .םירוהה
 . .ןוכו םורליה וב . רירפהל תוררוב תושירד ועמשנ .הוסנמגב םידליה ךוגחל תועגונה
 תונושלה יובר לע וננואתה ןתדה דומל .תא גיהנהל תושירד םג ועמשנ ,תוד;יה
 "השירדה .םג הרסח אלו ,תונבל תדחוימ ההיגשמ תונמל ושרד ,היסנמגב תורמלנה
 סנומא תא  ושיגדה םירוהה לכ .:תודימלתלו םידימלתל םירחוימ םידגב גיהנהל
 םעפב םעפ ידמ הלאב תופסאל אורקל טלחוה .םהל םתדות תא ועיבהו םירומב

 :םישנא השלש לש ינמז דעו רחבנ ,היסנמגה ןיבו םירוהה ןיבש רשקה תא קזהלו
 שלש . קר ע''על הגויהת ,הפיחב וז הנשב תחתופ ,"הרזע ,שנרפסה תיבב =-

 " תגרדמל הז רפס תיב עיגיש דע .השדח  הקלחמ חתפת הנשו הנש לכב .תוקלחמ
 רפסה תיכ לא רובעל םינגוכתמ הפיחב סנאילאה ידומלתמ םיבר .ינוניב רפס תיב
 , .'הרזע,, לש

 הפסונ  םילשוריב םירומל רפסה תובב --

 : .שלש םוקמב םינש עברא ושכע  ךשמי רנימסב דומלה
 "' איה רפסה תיב תלהנמ .תונבל רפס תיב םילשוריב החתפ הלשממה ---

 "לב .תועידיו. תיקרוטו .תוברע םידמול  רפסה תובב | .תיברע  תעדויה  תינקוומא
 = .ולבקתנ וז הנשב .הז רפס תיבכ םימלשמ ןיא :דומל רבש  .תוברעב םה םירומלה
 : .תודימלת םיתאמב

 הוחמה תא תירבעה המבה יבבוח תופתתשהב גיצה "ריעצה לעופה,, -

 ,םעפה רוע הוה הוחמה גצוה תוכוס מ"'הוחב .ןידרוג .י לש "המותיה היסחו,
 "יאצוסב .תירבעה  ןושלה דומלל :ברע ירו ןה תשדקומ וז הגצה תסנכה
 תאו "רשואה ליבשב,, יקסבשיבישפ לש הזחמה תא המכה יבבוח וגיצה .תוכוס
 | ."'יאנפ יל ןיא,, שיבאל לש ליודווה

 הלשממה י"'ע .ךמתנ הזה ןורטאיתה .םירצממ יברע ןורטאית אב ופיל --
 ןורטאותה .ןלוב תוידוהי ןה .תוקחשמהו ,םימלשומו .םירצוג םה םיקחשמה ..םירצמב
 הלחתה קר איה תאו לבא .וגלש .םוינוגר'זה םינורטאיתבש םיעורג רתווהל המוד
 םיכתוכ םה תונויזחה תא .הפוריא תא ורקב .רבכ םיקחשמה ןמ םידחא .ןורטאיתל
 :ורנסיש "תידוהי , םשב הוחמ דגיצה .תוכוסב ,תורחא תונושלמ םימגרתמ וא םמצעב

 םיסיטרכה תאו תועדומה .תא .םיקחשמה דחא בתכ הוה הזחמה תא >,ונימירירברב
 4 ו < 75 7 ,תירבעב וסיפרה :הזה הוחמל

 דובבל

 ,''הרזע
 דוסי  /"ע תיתפרצו

 ןמזו ,הקלחמ = דוע וז הנש



 תובו ןונומ אצמג בולכב | .םידוהי םילעופ לש בולב חתפנ םילשורוב --
 . םירפס

 :םימתוח 1300 לש רפסמב ותנש תא רמג "ריעצה -לעופה,, ןותעה -- 2

 170: הקירמאב ,450  ןכ .םג .היסורב  ,םימתוח 450 לארשי .ץראב  ןיה םהמ
 רכש םלש םגו טיציפד ילב ותנש תא איצוה ןותעה .80 הינמרגבו  הירטסואב
 יהוז .ןוילג לב דעב 'רפ 80 - רמולכ ,ךרעב 'רפ 1200 לש .םובסב  םירפומ
 .לארשי ץראב תונותעה תוחתפתהב הלודג תומדקתה

 : םסרפל. םישקבתמ ונא

 תנש :תישארב ,ופיב "הילצרה, תירבעה היסנמגה תחיתפל .
 לכל תוניחב | ויה ירשת וכו היכ  ,ריכב .א'ערת = .םידומלה

 הלא לכלו ,היסנמגל .סנכהל , םמצע תא  םיניכמש םודלוה הלא = |
 . םירומלה תעוצקממ רחאב הניחב םינועטש .,םידימלתה

 ,18 רע 10-מ םוי לכב לבקמ .להנמה
 תחיתפל םידימלתה תגיגח הכרענ ירשת חיכ 'ב םווב

 ."אבכוכ רב, ןויזחה תא וגיצה הגינחב , היסנמגה
 ,ןושח = ח"ר 'ד םויב :וליחתה היסנמגב םידומלה

 : א'ערת םירומלה תנשל היסגמגה ירומ .םה 'הלאו
 תירבעל ןממטמ רידה .;לארשי .ימי ירברו כיינתל ןומסומ ר'דה

 אירול .רידה = ;קיסיפו .קיתמתמל ןיימשנזור .רידה :ןעבטה .ידומללו
 ,א רמ יררה .ח רמ = ;היפרגואיגל בושרגוב ריחה :ןםימיה .ירבדל |
 רנלק | רירה | ;ןובשחל ןמטמ בייגה ןתירבעל ןמשוד .י"רמ קבק
 ןתיתפרצל ןוזנשומ = ר'דהו  רחרג = רידה = ןתינמרנו . .תימורל
 ןייטשנזויא - רמ = ;תיקרוטל  ליתש \ קיפות 'רמ :;תיברעל רבש 'רמ
 רניקליב רידה .;תולמעתהל בולרא .רמ ;הרמול יקסבשרק רמ ןרווצל
 . היסנמגה תאפור

ּ 
 ו

₪0 

 .תּונויִצּב

 תא השיערה יקסניוועל .א לש. ימואתפה ותומ דע העיריה /
 תא עיבה תירבע םיארוקהו םינויצה להק  .ידוהיה  םלועה לכ =
 וקלח הפידואב = ,תואמל  תומרגלמב הז וביבח | תומ/ לע .ורעצ |
 ,םעה .תורדש לכמ שיא ףלא םירשעכ ןורחאה רובכה תא .חונמהל !

 לע ללוגה םתסנ ,תוקונח תועמד הב ושגרוהש ,הרבכ הימוד ךותמ
 לדוג תאו וכרע ןיח תא ראת אל שיא :יקסניוועל לש "ורבק =
 תמה תא  דיפסהל ונוישר תא ןתנ אל .הפידוא .ןוטלש -- ובכל |

 . תורבקה .תיבב

 הל  ומדקש |, השיערמה | העומשה | ונילא  העיגהשכ 0
 חונמהש ,הסידואב בושיה-דעו לא זכרמה חלש ,תוזינרמ .תומרגלט =

 :וז המרגלט .וירבחמ דחא .היח
 ונא  רקיה .ונרבח לש .ימואתפה ותומ :י'ע .םימהדנו םישערגע

 ."השקה הדבאה תא חונמה לש ותיב םעו  דעוה םע :דחי 'םיכבמ <
 תאצוהל המרגלטב הרעצ תא הרצמ איה םג העיבה תכרעמה

 :התדובעב ףתתשה חונמהש ,"הירומ,

 ונא .ביבחה ירבעה  רפופה :תומ = לע קומע .רעצ ךותמ, :
 ."הלודגה .ונתדבא תא .דחי :םכתא .םיכבמ
 תאמ . חונמהל רכז .ביצהל םתבוח תא ואלמ הסידואב ונירבח =

1 * 
 טילחה : יאניתשלפה דעוה, = :וו המרגלט הלבקתנ .בושיה-דעו שא

1 / / \ : : 

 ופיב דסיל יקסניוועל יריקומ םג תב ופתתשהש ,הנורחאה  ותבושיב
 םוכס . םיליחתמל .רפסההיתבו םידליההינג .תורומל .רנימס ומש לע
 ,בור 8000  הלע דמעמ | ותואב ףסאנש וז הרטמל | תובדנה
 ץובקל המוצע הינרניאב רוזעל חונמה  יריקומ תא םישקבמ ונא
 ,'הזה דסומה תבוטל תומורתה

 ואלמי םיברה חונמה יריקומש ,רבדב קפס םיקיטמ ונא ןיא
 רכזל בורקב  דסוי הזה  בושחה | דסומהו  ,םתבוח = תא םה םג
 .יקסניוועלל .םלוע

 : םיארוק ונא טלעווהב
 ךותמ תויודב ןתצקמו תומזגומ ןתצקמ תועידי ואב תונותעב

 תיסוזריהה .לורבה .תלפמ ןינב  תבוטל  האחמהה דיע בבל ער
 וקלה תועידיה ילגרק | . דימח-לודבע | לש ויתורינ ךותב האצמנש
 : תודבועה תא םסרפל ץוחנל םיאצומ ונא

 ןינב תבוטל תובהנ םיפסאמש היקרומב זרכוה 1098 תנשב
 םירסומה לכ : .ןטלושה דומעי השארבש ,תיסיזדהה  לורבה .תלסמ
 םצמוצמה פ"הוה םג .םהיתומורת תא ומירה היקרוטבש םייסנניפה
 =ותועה .הכקממהל | ךכ לכ .הבושחה ,וז לזרב תלסמ תבוטל בדג
 הבדנ ;גנילרטש ארטיל 500 ,לארשי ץראל דוחיבו הלוכ תינמ
 ,ייאב םיאצמנה ונלש םייסנניפה םירפומה תמורת .רותב הנתנ וז
 -ידה ליבשב ןטלושה לש וריכזמל . חלשנ הז םוכס לע האחמה
 = %  .תיס'זדהה לזרבה-תלסמ לש ןוירטקר

 א .ש ילויב קר ונלש קנאבהל הנייבוגל  החלשנ וז האחמה
 | ףסכה תא םקשל הנושארב כרס הילגנא יגהנמ יפל גהונה קנאבה
 ,"יחנמז רבע,-+ הילע -םשרו  האחמה יפל

 רייע םצמוצמה  פ'הוהל | העידוהש = ,תיקרוטה ' הלשממהל
 .קנבה השעמ לש םיילמרופה םיקומנה תא וראב רבכ ,הֶז .בורוס

 חיכב .הרמגנ .רבכ .גייה םילקשה תנש יכ  ,םיריכזמ ונא
 לחש ;דייה תנש הליחתה רככו (רבוטקוא 18--81) ז :.ש ירשת
 תונובשח תא ורמג אל ןיידע ןבור תודוגאהש ירחאמ .סרגנוק הב
 ,השדחה הנשל םילקשה תא חלשל לוכי מיהוה ןיא ,םילקשה
 תא דימ איצמהל | וזרדזיו הז רבדל םבל תא ונירבח אנ ומישי
 ר"יה תנשש וחכשי אנ לא .הרבעש הנשה לש  םילקשהדימוכס
 ירישעה = סרגנוקהש ירחאמ  ,םישדח הנומשכ קר  ליכת .סרגנוקל
 רחא םוי ףא דבאל אפיא ונל רוסאו ,וז הנש ץיקב רוע ףסאי
 + הזה רצקה .ןמזהמ

 ןושלב השדח תרבוח םופדה תיבמ אצת רפסמ םימי .רועב
 רתויה = תועיריה ואב וז תרבוחב ,י'או תונויצ :תיסורו תידוהי
 רואת הז דבלמו וניתודפומ דייע :,ייאב תובשומה בצמ רי'ע תושרח
 ריחמ ,התדובעו תונויצה דיע יללכ  אובמו םיפרגנוקה * תולועפ
 וררזהל תושקבתמ תודוגאה ,כ"ור 5 .סכא האמ ,.פוק 5 תרבוחה
 .הלומעתק דאמ הבוט .תרבוחה .ןהיתונמזוהב

 תורדתפהה תולועפ לש :חיוד .רורסב | ושכע קוסע  מ'הוה
 איצמהל .תוצובקה תאו תודוגאה תא שקבמ וחירהו ,הנשה ךשמב
 , ןהיתולועפ לש היהודה תא
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 אלמ אוהו ,לארשי ץרא ר'ע "טלעוו,ה לש דחוומה ןוילגה אצו רבכ
 תוגומת םגו היתולאשו הב ונתרובעו ץראה בצמ ר"ע םיבושה םורמאמ שודגו
 לע ריעמה ,קהבומ  ןמס אוה "טלעוו,ה לש הז ןוילג  ,ץראה .תוארממ הופי
 = ינוא לש םוכס ונתורדתסהל הל שי רככ .תוגויצה לש התומדקתהו התוההפהה



 % הרובעה תולאש ןה רבכ קְרפח לע  תודמועה תולאשהו י'אב .םוושממ
 םע הוה ןוילגה תא הושי וז תומדקתה לע רומעל הצורש ימ .תינכתה תולאש

 גושהל .רשפא ןוילגה תא .לצרה ימיב אצוש  ,לארשו:ץראל \ שרקומה ל

 יקרמ 7 ,סבא 10 ,,פפ 75 וריחמ ,ונלש תמרעממ

 אל היהת ,םדוקה רמונב ונמסרפ וינינע ררס תאש ,לודגה פ"הוה תפסא

 .ןילרבב אלא .ןלקב

 תבוטל ולבקתנש תוברגה י:וכס לש אלבט םואצומ .וגא "טלעוו,הב

 הלוע ללובה םוכסה ,רביטקואב 'א רע ראוניב 'א םוימ וז הנשב ק'חקח

 תובדנה רמולכ ,הרבעה הנשה לש ,מ 304765 תמועל קרמ 9% 0

 תרירו לע ללכ  הריעמ הגיא וז תוטעסתה .ךרעב קרט םיפלא .ו"טב טעמתנ |

 ז"וע לכ םדוק תראבתמ איה .ונמע לש תובחרה תורדשה ךותב ק "הקהל הבח

 וז הנשבש רועב קרמ 30000 לש תדחוימ הבדנ ק* הקה הלבק הרבעה הנש

 תיבדנה םובס הא םג ללוכה םוכסל ףרצל ךירצ .הז דבלמו ,קרמ 15000 לש ק

 ק'הקה לש יללכה השוכר ,תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל .תולכקתמו ולבק

 יקרמ 2,093,171,05 הלוע"

 קרמ 105.409.82 תמועל קרדמ 7 הובדנה םוכס הלע היסורב

 ללובה .םוכסה הלעי זא הרבעה הנשב הלכקתנש קרמ 80000 לש לנה הבי

 ,לרמ ףלא א"יב חירטסואב תוכרנה וברתנ .הרכעש הנשה לש ותוא לע וז

 ףוסב וכ ,וז הנשב תובדנה םובס לדגי רועש ,תווקל שי .םיִפלא 'יב הי

 ירתוי םילודג גיוברנ:ימוכס םוסנכנ םינושארה ףרוחהו ותסה יחרוב רמולכ ,ה

 14,261.15 הלוע "טלעוי,ה לש ןורחאה 'ונב  םסרפתנש תובדנה םֶובָס

 אוה בהזה רפסב תומישרה לש ןורהאה רפסמה .מ 2284.80- הוסורמ .הזב |

 יה .1411.12 לש
 98,886 רכב הלע תיביטרפואוקה הבשומה תבוטל ףסאנש .םְוכְסה

 = תואחחההולוהכלבשעהרפש או

 יברע לש ותעצה ר'ע ןינע אלמ רמאמ םסרפתנ "קרוט ןי'ז, = ןותעהב

 ןוטלושה תמדא תא דסויש שוכרה.ילעב תצובקל תתל ראפאכא בו'זדנ טוריבמרו

 30000 הלוע וללה תועקרקה הטש ,םינש עשתו םועשתל : ריכחב (קילטפוהז

 הצוכקה :הלאה םיאנְהה תא הלשממה ינפל עיצה אוה ,םועבו רמ םירטמול

 ךשמב וז הפינכהש םובסה ותוא הנשב הנש ירמ הלשממהל ם5של .ע"על תביחתמ

 ואיביש תוירה לש יעוברה  קלחה תא הז דב"מו' תונורחאה םוגשה |

 הלשממהל תחל הצובקה תביחתמ דוע .רתונה חוורה לש יצחה תא םגו תועקוקה

 ערפת איהו 'צורפ 2/'4 קר הליב ב  ומלשיש קנרפ ןוילימ 100 :לש האו ,

 תצעומ ,הריכהב ןתניש | תועקרקה חוירמ ה םיעיגמה = םימוכטהג

 ,התוא התחד םירטסינימה תצעומ םלוא ,תאוה העצהה תא הלכק הכלמטה

 יארו ראפאפא בו'זרנש וחיכוהב תאזה העצהה דגנ בהלג רמאמב אצי "קרוט | יו

 לבקתת םאו ,ל"וחמ שוכר ילעב לש הצובק וזוא לש החכ אב אלא ו

 םלועב המצע תא היקרוט סונכת זא ,שקבמ אוהש רטר'צה ותוא ןתניו .ותע

 ,םירזה ןוה:ילעב לש ז

 יתש םש ארקו אגיר תא רקב ,בוניורר .א  ,"םלועה, ךרועו מ"הוה רבח

 יתש ,תוידוהיה תוצלהה ר"עו (תירכעב) הילביבה ןושל תגוכת רע תואו

 תפסאב ,ך רמ ףתתשה הז רבלמ ,בר ןוצרב םועמושה תאמ ולכקתנ תוא

 םילקשה רפסמ ,רתוי הצרמג הדובעל םתוא ררועו רועב .תיגויצה הדוכעה ולח

 הדוגאה לע תולטומה תובוחה .תואמ שמח הלעי אגירב ןו הנשב וכג

 .בורקב .חנואלמ

 שלשב הכרא האצרהה ,י"אל ותעיסנ ר"ע ןייטשברפ רמ איצרה השרוג |

 הרתי תויטרפב ראת ןייטשברפ רמ ,םוכרה םיעמושה תאמ ןוצר .הקופהו תו
 תשרחבו רחפמב .הרובע לש תוירשפאה לע םג הארהו ןהייה תאו: תיבשומה ז /

 / \ . תשע

 להלה רעו לא תוריחפל

 הצרמג השירדבבוש ולא .ונפ ,הלהקה פמ ימלשמ .לב לש םהיתויכז .
 תבחרה רבדב לדתשהל אוה הצור םא

 הדעו לא רחבי אל םהמ שיאש לרתשהלו םיללובהמה לע השק המחלמ רוסאל +!
 והלהקה

 רקע תוב רסוגשב תאז לכב .הדוגאל םריכחל :םיצור סניאו הבאב טעמב םהילא |

 -הנורחאה םתפסאב וטילחה  השרובש םוימואלהו םיינויצה םינקסע
 .,בורקב תויהל | תורותע

 רבדב  הלהקה-דעול וחלשש : בתכמה לע 'הכושת הב דע ולבק  .אלש ירחאמ

 יףכית חנעיש

 וטילחה םיפסאנה .אל וא הריחבה תוכז

/ 
 ינפל ראב אוה .ץילדש ךלפ אלאיב תא רקב ץירזמב יכלפה דעוה רבח 0

 רחכנ ,םהיתולועפו היתורסומ ד"ע רפס ,תונויצה תדועת תא וז ריע ונווצ "

 .הרוגאה תא רדטל ותדועתש ונמז דעו
 ישרש

 ירבה  .הדונעה השדההנ ץיק לש הקספהה יוחאש םיעידומ שזינורומ

 הֶרובעַה .קרפה לע תודמועה תולאשה לע םינדו תופוקה םיתעל םיפסאהמ הרוגאה
 םילושבמהו קוחדה בצמה תורמל יוארכ תלהנתמ איה םג ונלש םודסומה תבוטל
 ,שוינורו לש תרחוימ השרוח לצרה רעיב תעטל הטילחה ה"וגאה ,םיכרה

 תא ךלפבש תודוגאה לבל חלשו ותדובעל שגנ הנבוקב יכלפה דעוה
 .,הצרמנ הרובעל ררועמ אוה וכבש ,ןושארה ורזוז

 ה
 הרובעהיא לש םיכר םימי ירחאש ונהוא םיעידומ (בויק ,פ) ץיבופולמ

 . הרפהה תבחרה  םשל תוריעצו םיריעצ לש הרוגא  ורטיו םינויצה וררועתנ

 / רארקנ ןהבש תודחא תופסא רבכ ויה .תוריעצ הדוגאה ירבח בור .תימואלה

 ץיבקשוי לש ""דאפסאר, ר"ע ,ימונוקיאה בצמה ד'ע ,ל"הקה | ד"ע .תואצרה

 םירחא .םיקרפ וארקנ הלא דבלמ .םכילע:םולש לש "טיירפשוצ  ןוא טייזוצ,ז
 ,אוה טעמ םירפפה רפסמ םלוא ,םירפס לש רקע:תיב םג דסונ ,ונימו ירכדב

8 , 
 םג ,וקבבש "הרועצה הדוהי, םיריעצה תדוגא לש ח"ורה- תא ונלבק

 ושדחתנ .תדחוימ תונכת יפל הכשמנ אלא  ,הרובעה הקספנ אל ץוקח ימיב

 לכ יתודחא הוצ)כק ודסונ .םילעופה לשו "רובד,  תורועצה לש תודוגאה

 וארקנ תוצובקתו תודוגאה לכב יןזכרמ י"ע ןתרובעב ודחאתה תוצובקהו תורוגאה

 אב םושרחה םיוחה,| דע ןהיניבו | ,תואצרה\ הנומשו םהשעכ ןטוה ךשמב
 7 *ריתעה ףרושמ רותב יקסבוחינר'צ, ,"ויבבוחו ןוגר'זה, ,"ןמרכ לש וירויצ ו"פע
 "י"א יוהבש ילולשה רצה, *רמויהנפוא לש ותינכה יפל תיביטרפואוקה .הבשומה

 . | הרובעב םג הקסע הרוגאה ,'לצרה לש ויתופקשה תוחתפתה, "ןווחאה ןמזב
 ל יבור 1054,89 םינוש םידסומ תבוטל ץיקה ימיב הצבקו תישעמ

 2 תעלה תהילת

 = = רפסה:יתב ירומלת תוכוסב וכרעש ףשנה ד"ע יגל םועירומ בלפונורטקימ
 ובהלהה | הררוע רוהיב  ,ראמ הפי הלע ףשנה .ריעבש םיהוכגהו םינונובה

 רגג הזע האמ העמשנ םימואנה לכב .יובעה המואנב הרועצ היסנמג:תרימלת

 ףשנב .ת .וטיסרכינואה לא םנכהל ירכ םיריממה ,שפנה-ולפשו .בלה-'גומ םיריעצה

 םהלש הכרבהיימואנב ,םויגויצ  יתלבה םידימלתה תודונא:יריצ םג ופתתשה הז
 הרושקה תימואלה הורה תוממורתה תונויצב םהילע הרקיו הביבהש ושיגרה

 | הזוחאהו

 ,תונויצה לא הלאה

 ,יראסאבוד \ ,לאפסארוט םירעה תא מ"הוה םעטמ רקב ,ש רמ ןנרבח

 .ןוסרח ךלפבש קסביגרואיגובונ ,היר רנסכלא ,ץינורבוב ,ליפוגוב ,אטלאג ,בולוסורג

 .ולש ח"הודה תא ץרמג רוצקב הזב םינתונ ונירה

 -. ףסכ ץובקב הוכרתה החלועפ .םיריעצ תרזגא תדבוע לופס ארי ט ב

 ' ,םיגויצה לש םתואוצמכ טעמכ םושיגרמ  םניא ריעה ירוה' ,וניתורסומ תבוטל

 ונימי ירברו הוגויצה תרוה דומל סשל תוצובק ורדתסנ ,ש רמ לש תולדתשהב

 ! ,מ"הבב תואירק ועבקנ םגו

 "ויה | םוונווצה םינקפעה .הדוגאה הלטבהנש טעמב יואפאבודב

 הרדתסנ ןשכע ,תישעמ הדוכע וזיא םשל ראמ תוקותר  םיתעל קר םיפסאתמ

 תרות דומל םשל תוצובק רהסל היהח ןתלועפ תישאר .שדח דעו רחכנו הדוגאה

 . יונימי .ירבדו

 " תוגןיצב םתעודיש ,םיריעצ םינויע לש הצוכק תדבוע בו לופו רג ב

 \ םיפחותמ "םינקזה,  ,רועה ירוהי לע העפשה םוש םחל ןיאש ןכומ ,ראמ  השולק

 תונויצה

 . .תדחוימ ורבע הקלחמ וב הוההש .עופשהל םירועצה וחילצה .ריעב ו
 - נימי ירבדב) /תונויצה .תרותב 0 ורדתסנ וז ריעב םג

 '> םורועצה דאמ םיכורקש ריעמ וללה םימואנה תא אלמש םחה שגרה ,הב
( 
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 שיש ס"עא ,בולוסורנבש הזל בצמה המוה לופוגוב:אטלאגב :

 ינפמ רועב  םיינויצ .םיח ןוא = ,תינויצ הדונעב ופתתשה רבכש םונקסע וז רועב

 ושכע .םילשרתמ םה וז הרוכעב םגו ,דבלב ףסכ ץובקב םתדובע לכ הזברתנש

 :וטלוק  הרוכע לש הבחר תינכת העבקנו שרח רעו רחכנ ןםושרה תוחכ ופסונ

 ,תושעמו תור
 ינפס יוארכ רוכעל תולוכי ויה אל ןה , תודוגא יתש שי ץי ניר ב בב

 ךרעב םילולג = םימוכפ ףיסאל = וחולצה ןכ פ"עא ..ןהיניב וקפפ אלש - ת'בורמה

 הוקת שיו ורחאתנ ןה ,תודוגאה ןיב םולש השענ ושכע | ,וניהודפומ תבוטל

 רבכ אל הז .רועה ידוהי לע העורי העפשה שי םינויצהל ,קזחהתת הרובעהש

 ,תיתורפסה הרבתה לש ףינס םהודי לע .דסוג

 תודוה קרי תודחא םינש ינפל דוע הריגאה הלטבתנ הירדגסכלאב

 ,השרח הדיגא הרדתסנ ושכע .וז ריעב תונויצה ןיידע החכשג אל םירחא םישנאל

 :רקע:תיב התפל היהת התלועפ תישאר

 הלמ העמשנ אל קפביגרואיגובונב .

 פה .םהמ תשרוד תונווצה המ  ,סג וערי אל רועב םירבועה םוריעצה םינויצה

 תושעל שי המו ,וחילצה וז הרו כעבו ,וניתורסומ תבוטל ףסכ ץבקל ךירצש ועדי

 יהדובע לש תינכת הל העבקו שדהמ הרדתסג הדוגאה .ללכ ועדי אל דוע

 .םינש ששכ הז תונויצ

/ 
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 .הָיָמּורְּב ה

 בויקב ראפ בורב ךרעהל דמוע היהש ל"להי לש לבווה גה תבשנ

 ךורעל ורמאש התשמהמ :ודי ךשמ לבו ה לעב ועל .תמ וכש םויה ןתואב

 םלואב וודבכמו .ויריקומ ופסי.תנ :התיהנו המק לכויהל המ רק ה ה קרו .ורובבל

 וח בע תא ובירעהו הכרב ימואנ ועימשהו לבויה לעבל רכשא ושיגהו לודג

 ,םירבעה םינותעה תוכרעממ בר רפפמב ועוגהש הכרב:תומרגלט וארקו ,זנתורפסב

 ,וננותע תכרעמ תאמ הכרב:תמרגלט  ןכותבו ,םינוש םינקסעמו  םירפוסמ |

, 

 םיכרדב ךלו ,הפס ק שרחה הלכשהל-רטסינימה יכ  ,וזח םינינגטצאה

 הבקסומב םיטנדוטסהש המ פל ,וקל ול היהח אל ץרוש לש תינכתה יכ ,תושרח

 אבו אל ןפוא לכב יכ ,תעדל היה רשפא (םרוקה רמונ ןייע) ותגוכת תא וראת |

 :שירופ ,רברה תמאתנ םגמאו ,םידוהיל עגונב .ןוירטכינומה לש הקיטולופב ו

 ותא רבדו רטסונימה תא רקב (היברכב  דילו אוה הססק םג) וצראהןב ץיבק ==

 קר יב ובל לב תא והומע ונפל הלג הספק  .דוחעב ותדובע ךלהמ א"ע

 המב לבא ,ץרוש לע אוה קלוה תוטיסריבינואה לש הימונוטואה תלאשב

 ותטישב קיזהמ והירה --- םידוהיה םידימלתה לש תיטנעורפה המרונהל עגונש

 .הז לש
 ..הלכשהה=ןוירטפונימכ ארבג-תפולחמ זגלחנש המ לכ והז

 ,רפסה:יתבמ םיידוהיה םורימלתה תא ושכע םיקיחרמ | םינוש םיעצמאב

 רפס-יתב ידומלתש תוכוה תא םג םתאמ םיללוש וליחתה ןורחאה | ןמזב

 . הנממ םינחג ץראל"ץוחב

 ,ןוילע רפס:תיבל התע דע  בשחנ היהש ,ירחסמ  טומוטסנוא שי בויקב

 ןרמגיש דע .טוטיטסניאה ורימלתל אבצה תדובעמ .הכרא תתל םיגהונ ויה הב רע

 םיכירצ  םודוהי ח"כו האמו םינפה:רטסינימ ךלמנ ושכע הנהו ,םהירומל תא

 .אבצל םתכוח תא אלמלו םהירומל תא קיפפהל
, 

 וררועתה  היפורב ,רואנה םלועה לכ תא ותעשב שיערה רקסולג טפשמ 5

 ףופאל עיצה "הימירוז היבונ,ה םג אלא ,םייביסרגורפה םונוהעה קה אלהזרבר לע |

 תא הזב רפכלו ,התומל םמח אל לע ןדיגש ,ללמואת תחפשמ תבוטל תובדנ |

 תרמ לש התולדתשה | ,אפיא ,התיה .תקרוצו  .ןוד:תוב .תגגשב ךופשה םרה 'ןוע

 ידכ  ,הלעב טפשמ תא שדחמ ררבל :אבצה לש ןוילעה ןורהזתוב יגפל רקסולג <

 ווגכו .ותוב .לעמ הפרח ריסהלו ,ותומ ירחא םג םא .,ותקרצ תא חיכוהל לביתש

 = וזמש שרוי
 תגודא ,הביסוג ,תרמ איה היח ירה :ןכומו טושפ הכ רבדה היה תרואכל |

0 [ 

 םוידוהיה םירעה םה םימיוקו םויח ירה ןחצרה םויב רקסולג רבע םשש הזוחאה
 םהירכדבו םהב ונימאה אל :ויקב יא:צה ןודרתובב םאו .םוי ותואב :המע חיהש
 לע וריעהש ,םיחצורה ואצמנ ירה  ,םיאדב םיקזחומ םידוהיהו םידוהי םהש יפל

 .םמצע
 לש ןוילעה ר"הוב החה תיגרוברטפה תונכוסה העידומש ופב תאז לכבו

 .רקפולג הנטלאה לש התשקב תא אבצה

 יייןויסנה ידמולמ יגל ןלופא ,וז העידיל ןמאהל השק ?המ םושמ

 םויקמ .וחלשנ םידוהי תואמו | , לודגה  שורגה תדובע  הרמגנש ירחא
 רתוי חאצמו השקב + שוריג םינועט םדועש םידוהי ירחא שפחל היצילופה חליחתה
 הגרדממ הידליג .תודועת לש ךמס לע  בויקב :םיררוגתמה םידוהי = םיפלא תשמחמ
 החפמב םיקפועה םידוהי שי אפיג ךדיאמו .רחפמב םיקסוע םה ןיאו .חנושאר
 . .םה יאו הבישי .תוכז .םהל הנתנ םתנמוא יפ-לעש םינמוא ןונכ , ךכל תושר םהל ןיא
 תא םירחחלו הלשהל םגיד תחא וז "חבנגב, וספתי  םאו , םתבאלמב | םוקסוע
 לש רחפמה יתב לכ תא רקבל : בויקב .םירטושה-רש .טולחה  ןבלו  .םתרוחס
 ..רחפמב קוסעל תושר םהילעבל שי םא , תוארלו .םירוהיה

 .שארמ רעשל רשפא היתיאצות תאש תיללב תרקב בוש ןכבו

 ונתנש .םיעגר ויה השלוח תעשב + סייח ונא הבושתב הרזח לש הפוקתב
 .הזמ םירזוח ושכע . ךכל היואר .התיה .העשחש םושמ םידוהיל םירורפ וויא

 יבחרמב הבושי תוכז תתל + הדוקפ האצי הינופיו היסור ןיב המחלמה םותב
 "  \הדוקפ התיה תורחא םינש .המחלמה תּוכרעמב ודמעש ,םיידוהיח םילייחה לכל היפור
 םידותיה תאמ שורדל וליחתה תונורחאה םינשב םלוא . השעמל הכלה תגהונ ו
 + -ללב ןהילע ונתה אלש תודועת | , ןגישהל השקש  ,הלאכ תודועת וללה םילייחה
 . הדוקפה האציש העשב

 רוטנרבוגהל .הנפ ריעה תא בוזעל וילע הדקפ היצילופהש הגירב דחא ידוהי
 ,"אקותב הבישי= תוכז ול שיו קוחרה חרוטב הדבעש ליח אוה יכ : ,. ול חיכוהו
 , כש .. ומוקמ  לע/ראשיש ול חימבחו וָהעיגרה רוטנרבוגה . 1006  תנשמ הדוקפה

 : -רפאמב  םשוה- -ףכותו ואובל -.הפצמה---היצולנפה .תא םש אצמ הגהו ותיבל ירוהיה
 " לכ ול וליעוה אל  .רימו ףכית ריעה תא בוזעיש יאנתב ררחתשנ עובש רובעכו
 ! םירמוע ושכע -- רוטנהבוגה ינפל ויתושקב םג וליעוה אל ,  ויתושירדו  ויתוחכוה
 ט .'הרוקפה ךמס לע ורווגתהש ,םילייחה םידוהיה לכ הגירמ חלשהל

 "לבא הפו הטודקיג א כ תיארנ וז הלאש התיה תירהא תוצראב

 פא :תולאש ולאשנ יכ ,םימלועל רכרה היה רבכ .ללכ שורח הז ןיא היסורב

 . הבישי תוכז רסוח ללגב ,םירלי ןליפאו ,סהיבא ןחלש לעמ םינב תולגהל רתומ
 / .וז תוכז םהירוהל שי םג םא .םהלש

 : םידוהיל ,תושרה שי הגירב ,טנוסה ינקז בשומב ושכע הררועתנ וז הלאש

 < ןחלןנש םירליה טפשמ אה* המ ךא .1880 תנש ינפל םש ובשי םא ,ררוגתהל

 = ןמצע ינפב תוייב םה ןא ,תובאה ירחא םה םיכלוהה (תאזה הנשה רחא
 < .שוריגל וללה םידליה לש םגוד תא הקספ היצרטסינימדאה ?שורוגל םה םייואר,

 < יארוב תוש ק ע םושמ - םיצור םניאש תובאה ךא .עוריכ ,ןירב םומחר ןיא- -
 - לש טנמטרפדה ירבח בור .טנוסהל הנולת ז"ע ושיגה םשפנ ורמחממ ררפהל- -
 < רוגל תוהטאה רוגס ירחא | םוכורכה םיטועפה לש םתוכזב וריכה םנמא טניפה
 " תיללכה הבישיהל הרבע ה"אשהו הז דגנ החמו ןוירטסיגימה םהילע קלח ,הגירב
 0 ,טגיסה לש

 % \.!ונלש םויחה תורבועמ תחא איה וז .הטורקינא וז ןואו

 . הרובעל השגנ "תיממעה תידוהיה הקיסומהל תיגווברטפה הרבהה)

 .תוובחמב ןאיצוהלו ןדבעל םעב תובלהתמד תונוגנמה הא ףופאל :הבושה
 |. 'תטוילעה תוררשה לע םג ןבבחלו םעה ןיב ןתוא ץיפהל תוחחוימ
 < סיכרועו ריעל .רועמ םיבבוסה ,םורמזמ תרובח לש עסמ ושכע הרדפ הרבהה

 .וקוטסילובב ,זרולב :םוחתה ירעב ושכע תרבוע םירמזכה  תוובח ,םיטרצנוק

 . "להקה תאמ ןוצר הקיפמו ראמ דע החולצמ האוב םוקמ  לכבו ,רזעו הנבוק
, : 1 



 .ץֶרֶאְל -ץּוחְּב
 ,םונפל היסורבכ ,הפקת לבב תררועתמ היצי לגב  םיגוומה תלאש

 םיגזומה בור .היצילגב םג בצמה אוה ךכ ,ש"ויה לש ןוילופונומה תגהנה .ינפל
 ףלא ו"ב םיאצמנ---וז הנידמב םימיקה חזרמ-יתב ףלא םישלש ןיב .,םודוהי סח
 ,תושפנ ףלא תאמכ תוסנרפתמ הגיזמה ןמש תרמוא חאז ,םירוהי ידיב

 +ופנרפתי ןכיה ,חזרמה יתב לע ויחש םירוהיה הלא לכ ושעי המ
 טפשמ תא תתל וצמאתיש ,הנידמה ידיקפ רתיו כיצנה וחיטבה הלחהמ

 .הלשממה לש ש"ייה תוינ תא םהל רוסמלו תורמה יתב יקיזחמל הרוכבה
 הזב וקסע אלש םירכאל םירסמנ חזרמ יתב יפלא .האלמתמ הניא וז ההטבה ךא

 ,םונשב תורשע הב וקסעש ,וז הדובעמ םיקתרומ םידוהיהו  ,םלועמ
 תונפל ורמאו ,בובלב ופפאתה הרצב םיאצמנה הלאה םידוהיה יפלא

 הדוקפו ,םהיגפל ורגסנ ביצנה תיב ירעש ךא ,םשפנ לע שקבלו ביצנה לא
 אוהש אלא ,ךכ לודג םידוהי ןומה לכקל לוכי וגיא ביצנה יכ ,המסרפתנ
 ,רשוי יפ-לע הנקלהתת תויסצנוקהש לרתשי יכ ,םהל חוטבמ
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 : ססהמ הוצולג ידוחי בל ךא | ,וילגרל רנ ויהי קדצהו = >

 .תולכתו ץק ןהל ןיאש ,תוארונה

 םידוהיה םתואו ,הז רשווב הברה םינימאמ םנוא היצילגב םירוהיה םלוא

 ,תונתל תינומה הפסאל ופסאתה םוקמה ירוהימ הברהו בובלל ואבש םוגוומה

 ,,סירוהיה םוגזומה בצמ רבדב םודנרומימ הברע הפסאה ,םבבל רבש תא ,רעצמל \ |
 לולשתש :,םישקבמ םה הכ ,תאזה תרגאה תא ביצנהל הרסמ הדחוימ היצמופירו
 לש ךשמכ ,טאל טאל ךא ,תחא תכב אל הגיזמה תא םידוהיה תאמ הלשממה
 .תרתא הרובע אוצמל הז ןמז ךשמכ ולכויש ידכ ,םינש הרשע שמח

 תמאה יב ,בוש תוטבהו היצטופידה תא לבקו ורדגמ םעפה אצי ביצנה 1

 ושודפ המ ,םיעדוי םה
 ,..הז "קרצ, לש

 תוקוצמהו תורזגה ל:ס תחת חנאהל םיהוהיה םיפיסומ הינימווב
 םייחרזאה םויחה עוצקמב תולכגה דבלמ

 עוצקמב םג םורוהיה תא  קיצהל התנכש יכרד לא היגימור הדמל םיילכלכה

 ורגסנ רשא .וההא ;םלמעבו םפסככ ודסוגש םודוהיה לש .רפפח-יתב לע  ,הלבשהה
 הבלממה ןוטלש ,תולכגה לש רטמ םאתפ ךחנ ,הלשממה לש רפסה יתב םהינפל <

 טעמהו .ןהב דומע ולכוי אלש תובר תובוח םהילע וליטה םוימוקמה םוריקפהו
 הלאה םימיב .םתשפוה תא םג וללה רפסח:יתבמ לולשל וליחתה הנהו - -םהל הוה
 -קרידל ונמי ךליאו ןאכמש ,םוידוהיה רפפה:יתב ידעו לכ ינפל הלשממה העיצה 9

 יםירכעה םירומהו םירוטקרידה םוקמב ,הדילמ םירצונ םינימור קר םירומו םורוט
 םידוהיה םירומה | תא תוחרל הלכשהה ידיקפל הלשממה תאמ הגותנ תושרו
 תא םינשמ ולוחתה תאז דבלמ .םמוקמכ םירצונ תוגמלו ריה תקזחב סתרמשממ
 םידומלה יכ ,עידוה .הלכשהה ןיטלשו  ,םיירוהיה פ"הב לש | םירומלה תינכת

 םיגינעל םיבשהג (תידוהיה ןושלהו תירוהיה תרה ידומל :רמולכ) | "םירזה,
 .םרומל .תועש םצמצל שורד ןכלו הלעמב םולפט
 לש רפסה;יתב תא וריל אכה הרקמ לכב דוע ררועמ רטסינימהו 1

 םינימורל םידוהיה ויהיש ידכב ,ימואלה ינימורה חורה תא וחפטו יכ ,םידוהיה
 ,.,!םייגימור םיטוירטפ תויהל ,היגימור ידוהיל ,םהל רשפא ןכא ,םיבוט

 תרכה דעב םימהלנ הי צי ל ג ב םידוהיה םיטנרוטסהש תודחא םינש הז

 המואה יפב רותב ומשרי םהיתורועתבש םה םוצור .תודוהיה * תוימואלה
 !ושכע דע גהונ היהש :ומכ ,םיגיתור וא םינלופ רותב אלו תודנהיה

 הדשה ירע לכב .וז המהלמ השדחתה םידומלה תנש תלחתה םע 0

 לכב ךישמחל : וטולתחהש ,םינויצה לש דוחיב , םיטנדוטפ לש תופסא וארקנ

 לע תונמהל םואל ןב לכל תיעבטה תוכזה תרכה דעב המחלמה תא ףקות
 ןושלל תיבובלה הטיסרביגואב .תדחוימ הרדתק דופי שורדל ומילהה ןכ ,ומע 0

 .לארשי תודלותלו תירבעה =

 בובלמ הטיסרבינואה לש רוטקורה מ"מ ינפל היצטופיד הבצותה ןכ ירחא
 םינפ רבסב היצטופידה תא לבק רוטקירה ,וללה תושירדה תא וינפל עיצה
 דעול ןהלש תוטלההה תא וחלשש ,הרשה ירעב תופסאה יכ ,רמאו תופי

 +תאזה הלאשה לע םתצעומב ונורי םירוספורפהו ,םשור ושע | , הטיסריכנואה
 ,חדחוומ .תימיאל הצוכק .ינבל כשחהל םידוהיל תושרה שי יכ ,ריכמ ומצע אוה =
 הצוחנ תורכעה ןישללו  םידוהוה תורלותל .הררחק יכ = , הדומו ריכמ .םג איה |

 םג ,ועדמ ןפואב וב וקפעיש אוה יאדכ | ןינעמה ידוהיה רבעה , דאמ איה
 ןניאש תוקרוצ תושירד הברה שי םלוא ,דומל הנועט הפיה תירכעה ןושלה
 הגויהת אל םא  ,ערוי אוה ןיאו  ,םינוש םילושכמו תועינמ ינפמ = תואלמנ
 םוטנרוטפה תושירד לש ןתאצוה רעב הנערפתש הלאכ תועינמ םעפה םג
 1 .לעופה ,לא םירוהיה

 בור . רקיע לכ םוקפקפמ םיטנדוטסה ןיא םילושכמ תאיצמב .םנמאו
 ונלופח חורה תרימשל דאמ דע םיגאודה , םיקודא םינלופ םח םירפפורפה
 לש םתוצמאתה םלוא ., תידוהיה תוימואלה תרכהל ודגנתי יאדובו , רוהטה
 =לב םלועמ ורוה אלש הלאכ תוביבסל הרדח ,הלש תא התשע םיטנדוטסה
 , םשקובמ תא וגישי םימיה תוברכש רשפאו ,תידוהיה תוימוא
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 םושמתשמ םוימשיטנאה ,םירזה דגנ הלומעת להנתהל הפיסומ וירפב
 ואצט הנושארב . הער לכב םמישאהלו םורגה םידוהיה לע לפנתהל הרקמ לככ
 תיב רבח אצי ושכע , הטיגה ידוהו ברקב תטשפתמ םינועה תלהמ יב , הנאות

 עבורה תא וכפה םהש ,ורמאב ,םידוחיה םירגב הרס רבדל .ריעה תצעומ
 הערה חתפת ונממו ,הוקבדהמ תולחמו האלחו יחס לש זכרמל זירפ לש יעוברה
 רמא ,םייכרנאה דגנכ הכורעה ,םירטושה לש הדגירבה להנמו . הלוכ וירפל
 " % הרבההל קיזמ רוסי םה הינימורו פ"ור ירוהי וכ ,  "לורפ ,רביל,ה לש ורפוסל
 "וב ,ושררו םירחא ואב ןאכמו ,תוערפה לכב םדיו ,תוכפהמה לכב םיפתתשמ םה
 ןותעהו ,עצמאב םירוהיה ירו ויה הנורחאה התיבשה תעב וכרענש תוערפב םג
 < םוררועמה םוגניטימב ופתתשה םינויצה ש |, עידוהל םג ערי "עטרעביל,
 , תוערפל

 , קיצנרב ר"ד םיטפשמה-םכח , ןיווב הטיסרביגואה לש שדחה רוטקירה
 \. הירטסואב םימואלה יטפשמ תלאש רוריבל ולש החיתפח-םואנ תא שידקה
 תיולת הניא םואל הזיא לע תונמהל תוכוהש ,הפקשהב קיוחמ רוסיפורפה
 הלשממה לש העודיה התטלחה תא רקבמ אוהו ,הרכהבו תעדב אלא
 .תא וו הנש ףוסב תויהל הדיתעה | , ןיסולכואה תריפס רבדב .תירטסואה
 - לש  קחבומ רתויה ןמפהל בושחל | ותעד יפל רשפא-יא הביבסה-ןושל
 לבוש .תורחא תונושל םדאל ול שי לכ תוקוחר יתלב םימעפל . תויטואלה
 הו ןמיפ פ'ע .ןהיניב רחבל ךירצ והירהו ,ולש הביבסה ןושלל ןבשחל
 םיעלבנ הו ןפואב ירהש ,ללכ | םימעה בצמ ד"ע טופשל רשפאדוא
 םינסיסה תא עוכקל רשפא-יא : םילודגה םימעה ךותב = םינטקה םימעה
 "םימואלה תא תונמל  קחה ךירצ ךכיפלו ,תוימואלה לש םייביטקיבואה
 ןושלג הרוטלוק ילב םואל ןיאש וילאמ ןבומ ,הכלממה ךותב  םיאצמנה
 < ןושל רותב בשחהל הכירצ תיניתוהה ןושלה םא,  עוכקל קחה ךיוצו
 םיקלטיאהו םינידלה םא ;תיסורה ןושלה לש טקליד קר איהש וא ,תדחוימ
 .םתוא | דוחיבו ,דחוימ םואל םה םידוהיה םא ;םה ךה | ונייה תמאב
 חנומ םימואלה .תלאש ןורתפ ."םואלל םמצע תא םיבשוחה םידוהיה
 לש .ןתוימואל .תמשרג אהת ןהבש ,'תודחוימ תוימואל תודועת, תעיבקב
 , םהיתויכוו םימעה טפשמל דופי הנשמשת ןהו ןסדאו םדא לב

 רוסיפורפה עימשהש השקה תרקבה ירכד היצסנמל ויה דוחיב
 ,הלשממה לש, התטלחה רגנכ ,םיטפשפה תמכחב אכמס-רב אוהש ,וקיצנרב
 "תוימואלה, ד"ע ףיעסה תא עובקל טגמלרפח תדעו תעצה תא התחרש
 תורטסואב םוימואלה | םידוהיה ליבשב ,  תויטסיטטסה תולאשה  ןוילגב
 הפיחד אלא וניא --- 'גנוטיוצ-עשידוי,ה 4 קדצב הריעמש ומכ -- הז םואנ
 , .ידוהיה םואלה תרכה דעב םהלהל ףיסוהל המוצע

 ,םונאיורד .,א ךרועה
 ק6קהנסק5 4. [. [/ 08

 ((ןרמדלונ ל," .איצומה
 118281685 ₪8. 8. [0ה555קז0.

 תומ לע 'דבכה ונלבאו קומעה ונרעצ ישגר תא םועיבמ וננה
 ךכדלכ .דבעו לעפ רשא .,יקסניול  ,ל א לודנה רפוסה רקיה ונרבח
 אהי .תימואלה ונתוברת תומדקתהו תירבעה ונתפש תוחת דעב הברה
 .תירבעה היחתה: לגד יאשונ לכ תובלב רומש ורכז

 , תירבעה תוברתלו הפשל תורדתסהה לש מ"'הוה



 הינשה הרודחמה רואל האצי 0

 תפורב "המידק חולה לש
 .,א'ערת תשל --
 וונכות הזו 0

 ,ישומשה רמוחה .[
 ,(תואלבט םירשעו תחא) הקיטסיטטסל הקלחמ
 < = .תינויצו תידוהי .היגולונורכ ][. 

 ,םייללכ םידוהי .םידסומ (א : םידסומ .]/
 הילגנא ,זנכשא ,היסורב םידוהי םידסומ (ב

 , תירבה .תוצראו ל
 :אניתשלפו תונויצ .
 .םיסרננוקה (א 6

 ,(םידסומ פל רואת) םינויצה םידפומה (ב
 .ץראה תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה ₪
 םיינויצה םיקנבה תוינמ יריחמ םע תואלבט ד

 . םהישולתו
 ,תויצרידיפהו תוצראה ידעו ,פ'העוה תוסירדא ה
 .ץראה רודכ לכב םיינויצה םינותעה 0

 :ןיב %0) םימסרופמה םיימואלה םינקסעה תודלות 1
 .(תונומת ששו תויפרנ =

 ,םימסרופמ רתויה תיסורו תידוהי ,תירבעב ןויצ יריש .ה/ז <
 .תוערומ הזז

 םינתונ ונא ,זכא 85 לע ,'ק 15 חלשמה ילב רלפמסקאה רוחו
 --ךליאו ,זכא האמ לע ,1 '/,-- זכא 50 לע ,10 9 לש החנה

 .התולש מה תואצוה ילב % :
 ,תונמהב זרד זה ל תשקבמ "המידק, תאצוה

 ּונא ךליאו םירלפמסקא .הרשעמ ;םינמוזכב קר  תולבקתמ תונמו
 :הסירדאה פ'ע חלשל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנכאנ,ב םג םיחלוו

 1. 7 ת6ה566ק2ְק. טמפה.
 :"המידק, תאצוה תסירדא

 דגה. ,א 11", התהפהה, 00הה8708 15

 לש ןורחאה אוה ,יששה קלחה רואל :אצי

 הדגאה רפס
 ,םישרדמבו דומלתבש תודגאה .רחבמ ,

 , קילאיב יונ תו יקצינבר ,ה ,י י"ע תושרופמו םינינעה יפל תורוהס
-- 

 (.ק 75 ינש רפפ .ר 2 ןושאר רפס ןושאר ךרכ ריחמ
 ,ק 88 נ'נב .ק 55 חולשמה לבור 76

 (רחיב - יעיברו  ישילש רפס) .ינש ךרכ .ריחמ >>
 ,ק 85 "נב .ק 18 חולשמ]

 (1,15 ישש רפס 'ר 188 ישימח רפס) ישילש ךרכ ריחמ |
 ,ק ₪1 נ"נב .ק 54 חולשמה 4

 ,פאק 50 ךרכ לכל הכירב ריחמ
 הסידואב "הירומ, תאצוה לצא ,תישארה הריכמה

 118 הריס 080 101001, 8 | 1 10 0008
 : הסירואב ,יקצינטלב םיחאה לצא גישהל .םגו ,

 ד(המכטה. [היההמדו'ש כ. 3 ה
4 | 00000 060068 

 רזעילא ריב השמ .בקעי חלענה .יחא תמשנל םלוע ןורכול =
 ע'רת :ןסינ חיי פימהוחד 'ב םויב .הקירימאב וימולע ימרב רטפנט

 .ילצרה .רעי,ב ומש לע .ןליא עטנל םילבור השלש יתו

 ,ק 85 נ"נב ,'ק 16 חולשמה ,'ק 15 'ר 1--יששה קלחה ריח

 ר 5

6 
/ / 

, 

 לע .המיתחה תלבקתמ
 -- ריועצה לעופה, == -

 (תיעיבר הנש)
 לארשי ץראב שדחב םימעפ רואל אצוי

 ."רועצה לעופה, י"אב םירבעה םילעופה תורדתפה לש מ'הוה י"ע
 ההד /ש//--/7--/----

 םתופתתשה תא וחיטבהו ,הנה דע ופתתשה ריעצה לעופה"ב
 םוקמ וב בצקה ןכ .י"אב רובצה ינקסעו םירפופה יבוט ,אבהל םג
 , תימוגרתו תירוקמ הפי תורפסל רבכנ

 י"ע) קנופ 6  הינמותוע תונידמ רתיבו לארשי ץראב המיתחה יאנת
 יפלו ןכ"ור 8 וא קנרפ 8 ל'חב = ,(תיקרוטה התסופה

 אל םישקבמ .המיתחה תלבקתמ אל הגש יצחמ תוחפל ,הנש יצחל---ךרעה
 ע68- .ףסכ םוקסב הטסופ ילוב חולשל

 (10%108. אתסופ"תואחמה י"ע יסור ףסכ ופיל חולשל רשפא היסור ירע לכמ
 תא חולשל רשפא ,פאק 10--כ"ור 10 לכמ הלוע חולשמה ימד .6ק620)ז)
 ..אנלימ "םלועה, וא הסידואב "ףלשה, תכועמל םג הטיתחה ימד
 "רבעיחא , תדוגא ש"ע קרויונב "קלאפ עשידני םאד, תכרעמל--הקירמאב
 -תואחמה י'ע ופיל ףסכ תולשל רשפא תוצהאה לכמ 200 0. עומד

 + הניתשלפ-אלנגא תרבח י"ע וא אתסופ
 116680000 .,11707 1112018" ן\עג (קג16א1ם0) :תבתכה

 02 "תפי,, תאצוה -םימותהל םרפ ==
 "| םיארוקלו םיברב הירפס תא ן"יפתש "תפי, תאצוהל תורשפאה תא תת ןעמל
 םע םירבדב ונאב , ךומנ ריחמב וזה הפיה האצוהה תא גישהל -- םירבעה

 3 :ריחמה יצ חה ב הירפס תא צ"הפה ימתוחל ןתתש "תפי, תאצוה
 רמוחה ןט . תוכוסה-גח :ירחא . אצְו "םימעה תוריצי,--חלש ןושארה ץבוקה
 + ולגה םירפסה תא םיריכומ ונגה ,סופדל רסמנ רבכשו ובותל סנפיש ,יתורפסה

 .ןמינב 'ר י"ע םוגרה ןיסרמא תאמ התג
 7 .יקסנקלוו .מ , =. התג %, ריעצה רטרו ירוסי
 .ץיבונועמש.דש ,- 3: בוטנומרל |, (הנושאר הירס) םיריש
  ,ץיבונוכר הא , 0 2 .רוטסלוט = ץיליא ןביא לש ותומ
 ..רנרב .ח זי ,- ,  ןמטפוה , רמרק לאכימ

 (הנש יצחלו הנשל) צ"הפה יטותחל ,רפ 4 ל"וחכו .רפ 3 י"אב םידחאל וריחמ
 80 וא ,רפ 2 ל"וחבו ,רפ 1 י'אב

 , ,םופד תונוילג 15 ךרעב קיזחיו תבושמ רונ לע םפדי ץבוכה

 .אגליו לעפע ל תאצוה :
 שרוול ידיד וידידו

 םיניע הארמ*
 ,ץיבוסונומ .,זמ האמ

 ,הבחרמו הדבעמ הנקתמ תישש האצוה
 םונוקתו תופסוהב .,לודג .רודהב  וספדנו שדחמ ורדסנ םיקלחה ינש

 ,םירישה קלחב ןכו .םירופפה קלחב ןכ הברה
 .ק 40 ריחמח סופדב תונוילג 8 ןושארה קלחה - :

 .ק 60 ריחמה םופרב תונוילג 10 = ינשח קלחה

 הוצמ רני
 .ץיבוניבר דניקפיז רדנםכלא תאמ
 ןבר .תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס

 ,הינש ארודחמ םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאו קלח
 ,וואל התע הז אצי ורבחל םדא ןיבש תוצמ ינש קלח

 ?ק 80 רחיב םיקלחה ינש ;'ק 86 קלח לב :ריחמ
 ! ל"ומה ודימו םורפסה  רחסמ .יתב לכב .גושהל

 0 1 טה 91 \ו



 ה ,םירוע בה נלי
 . = .םידליל .תדוגא .ןושאר רפס

 .חונמה רפופה תחפשמ יספורטפא תאצוה

 :םינינעה ןכת
 םינשוש (ד ; עבשתלא רועה (ג ןקוקבח (ב ; םיחיס ינשו םיחא ינשב תשע

 ן הנותתה גח (ח ; ליפכ רוד ,(ז | הלוכש (1 | הרוסחהז = דופתה (ה ןת

 ן רמועב ג'ל תותשק (בי ; בקעו טוקלו (אי | שיתחו לותחה (+ ! םינשושה |

 ןלבב תורהנ לע (זמ ;השמ יטפוש (וט ;ותפ יפו (די

 ) םיחספה םוי | דחא סכודב השעמ (טו  םיריאמה םורעגה (

 תא ןובהש גרפנוימש הדוהי קה רשא , תובבל תוחקול תואלפנ .תוחגא הלא

 +ןתוא רפפל עדי  ,הדגאה דוס

 היהו חבוש םו הפי רינג לע רורה ב םפדנו רק

 ַע

 ; השרומ הרְוח

 חי ; תמאו דו

 : ונמ ולב

 .םירבעה םידליל םיעוש עש ל םגו תלעותל

 הכרבה תא סינכהל הבאי , םינבל בא לכ רשא , םיוקמ סופדה תיבל םּוא

 ,.וידחי = לועומה | תאו ינחור  גנוע  איצמהל
 םיענה תא רבחוו ותיבל

 הסה הז םע תושעלו תודגאה תאו ירבעה רפסה תא םהילע בבחל ,ן
2 

 .חונמה רפוסה תחפשמ תא

 ו

 הכירכב ,חולשמה אב .פאק 65 ריחמה

 .הסידוא ,"הירומ, תאצוהב גישהל >

 ,הריכמל אצמי בורקבו סופדב רמגנ םירוענה

 ,פאק 5 וו₪ הפו

 ינבל ינשה רפפה הרש

 הריכמל .םיאצמנו .רואל ואצי

 ,קילאיב ,נ ,ה תאמ
 םיסנוכמ םיאב וז .תרבוח וספדנש םעה יריש לכ דחיב

 .ץבוק םושל
 וסנכנ אל התע דעו םינוש תומוקמב

 .'אק 855 ריחמה

 חה 1101 00608

 גרבנייטש הדוהי בתנמ
 יתורפסח וכרעו גיתודלות לע רמאמו רבחמה תנומת ףוז

 +ןאמכיפ ,י תאמ = 2

 םימותחה לכל חלשנו הריכמל אצמנו .רואל אצו

 == ןושארה ךרכה ==
 ,(תינמה ישרוי לש םיספורטופאה תאצוה)

 . רדוהמו הפי םופד---,לודג טאמרופ ,םידומע 0 לעב לודנ

 .'ק 50 הפי הכירכ רעב .חולשמה ילבו הכירב אלב בור 1.80 ריח

 0 הרר = ₪ =₪--- ,

 תוקתב ,ירבעה להקה דיל הזה ךרכה .תא םירסומ .םיספורטופ

 םיברב גרבנייטש יבתכ ץיפהל ותולדתשה י*ע ,להקה וחואש ןוח

 תבוטל הלועפל םתבשחמ תא :איצוהל רברב םיקסעתמה ירו +

 -- םהה םיבתכה רשא ,חונמה רפוסה תחפשמ תבומלו הירפוס

 .תחאה םתשורי .

 ,ינשה ךרכה םג הריכמל אצמי בורקבו םופדב דמג

 הסידוא ,חירומ תאצוהב הנושארה הריכמה
 :הפיודאה ,

 וש 0 00
08 0/0888. 

 , יריחב תוריצי לש םימלש םיצבוקב ךב=לב .היגעה .,תירבעה תורפסה

 ,םעלו םירוענה ינבל תורפסה בטימ =
 ,םעה :ייחמ -- הפו תורפפ 1 הנושאר .הצובק

 םירופס .םינשו םישמח םיליכמ '(סופד  תונוילג 50) .םירפס השמחו םירשע

 םישָרופמו םירדוטמ , םיבורע ,הגירפוס ילודג לש תוריציה .בטיממ  םירויצו

 .םעלו םירוענה ינכ ארקסל

 עבק  ךודב איצוהל--איה הז יתורפס לעפמ לש  תישארה הוטמה
 ,ונתורפסב הריציה תועוצקמ לככש הלועטהו בוטה ןמ ,הושה | חקמבו
 ייטסוסו .תירידת האירק .ידכ םהכ אהיש  ,הוכ ןפואב םיכורע ,םימלש םירפס
 ,ללכב לארשימ שפנ לכל הושו החונ האירק ידכו טרפב םירוענה ינבל תוטאמ

 לש:'תוריציל תשדקומ אהת הצוכק לכ  .תוצובק תוצובק ואצי םירפסה
 , .דחוימ יתוופפ עוצקמ

 .תילאירה הפיה תורפסל הלכ תשדקומ הנושארה הצובקה
 ואב , הז רחא הוב םרדפכ וז הצובקב ואצוש םירפפה תשמחו םירשעבו
 .םעה ייחמ םירויצו  םירופס--ונירפוס יבומ לש תודחוימ תוריצי םינשו םישמח
 םישקה םיאטבמהו םילסה ;עטוקמ דוקנ םי ד קו ג מ :ואובי םירפסה 1

 .ןוולגה ילושב ור א ב ת
 ,ןודרג .ל ו -- (רצוקמ) ךרהה תציצק (א
 .ס"ומ ילרנמ--(רכחמה י"ע שדוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ (ג-ב
 .ץר פל .י -- (םירופס השמח) תומישרו םירויצ (ד
 ,םכילע- םול ש -- (םירופפ השלש) לוסוי לש ויתוערואמ (ה
 .קילאיכ .נ .ח--ירכע רענ לש ויתונורכומ (1
 .ן מ ש יר 5 .ד -- (םירופפ השלש) תומישרו םירויצ (ז
 . גרברעייפ .1 .מ -- (םירופס ינש) םירויצ (ח
 .קינדומ .א-- רועה ןצבקה (ט
 + ץייבוקרב ד. ,ו -- (םינש) .םירופס (י
 .ריפ א ש ,ב -- רלדנפה .ל'מהרבא (אי
 :רזעיל א-ןב  .מ-- (םירופמ השלש) רבעה תונומתמ (בי
 5 \ ,יקפבטס הש מ --ימראה ןבל (גי
 ,קבק .א ..א -- ליפעמה (רי
 .רוט ק פס ,מ -- (םירופס ינש) שרו רישע (וט

 .וקסבצטידרב ףסוי חכי'מ--(םיוופס ינש) תוכא ץראל (זט

 .וק יס -- (םירופס ינש) תונותח (וי

 .הסומ ה'גוח -- (םירופפ השלש) םיברעה ויחמ (חי

 8 , ,שיא םו ל ש -=- (םירופס השלש) םיהויצ (טי
 -- .גרבגיטש הדוהי-- (םירופפ השטה) םירווצ (כ
 . :.ןיזויה ,א -- (םירופס השלש) תומישרו םירויצ (אב
 / :ימ ע- ןב-- הנטק הטרד (ב"ב
 .ןו ו צ ה ןב ,ש -- (םורופס השלש) .תודליה  ימימ .םורווצ (ג"ב
 .םבכילע -םולש -- (םירופס יגש) םידליה .ירופפמ (דב
 0 ,םכיל ע םול שו .א -- (םיהיפס ינש) םע .ירופסמ (הכ

 ,םדעומב םסרפנ תוצובקה ראש לש םנכת ר"ע

 -₪0 ןםירויצו םירופס 58) ,הנושאר הצובק ריחמ

 .כהר 8 --(סופד תונוילג

 רפסה ,יפאק 15 ומצע .ינפב רפס לכ .ריחמ

 , 'ק .55 וריחמ ןורחאה
8 101 

 '' ' לש םבלתמושת תא דוחיב םיררועמ וננה הו טקפסורפ לע ,ב .נ
 ים יח תנו. םיי רהמ

 6 . שדח דומל רפס

 שירר .ל ייפ ף ל א מ ה
 הלקו .תירטנצנוק הטשב ,םוירבעה .םירומלה רתי םע דחי ע"פש ךומל רפס

 . | נואש הלאל  דוחיב , םויללכה  םידומלב םיקסועה םידימלתל , םירויצ םע
 עשעשמו .ןיגעמ  ,חונו .לק אוה דומלה רמח .,םרועש תא םמצעב םינינמ
 םורושהו םירופסה .םוי לכב רועשה תא .ןנשל ּולבוי לקנבש הוב ןפואב רדופמו
 לכ תא  םהולע בכחל םונווכמו םידליה הוו יפל םה  ,וניררושמ יבוטמ
 : ''תוגשה הקלחמה ,'פאק /40  הנושארה הקלחמה ריחמ , םיימואלה ונינינק
 | לצא ישארה  רכממה . םורפסה רחסמ יהב לכב רכטהל אצמנ \ .פיאק 0

 ,קנופ ביל היבוט
 ו התלווה רזהתהבתמ'כ 1103388 0צחמה, 1)חהמנזה.
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 0 : לכ

 .ןראהנויא יי ,א תאפ ו תדובע תרות וא
 ונורגא

 ישאר םג.  ללוכו ,המדאה תחובע: לש הטלש חרות
 וכו (אינולואיג) .ץראה

 רונישזניא

 קיזחמ .רפסה
 הו .(אקינטב) - םיחמעה  תרוחב \םוקרפ
 יתלכה תולמל : םירואב ,םיבר . םיפי .םירזיצ . םע - ,'נמו

 יזנפשא .םיגרה: םגו :;ת תוחעהו "* ,ינתורפסב .תוליגר |

 וא: םישרדמהו דומלתמ נש | םיהמצה : תומשל יתפחצו

 , תוטראה הפשהמ :

 4 לע :םפרגו .(בָאטקַא) תינימשה לע םירומע 584 קיזחמ .רפסה /

 ע .ןבומ :אוהו ו זכה וגינ איה ,תופי תויתואבו הפי

 עחמ הנפה ול ארוקל ףא הלקנ /
 יתבלו תשע ירומל םע

 :הפירדאה

 9יסוהב :וריחמ - . כ"ור 8 .30--חולשמה
 ..כ"ור 1.80 -- ארקמ ה

 31. .פמניסנהמ. 100 תה, 1008. 6.
 יפ לע .תונפל .קראמ 4- -לארשי ץראב . .קרַאמ .5--ל"וחב .וריחמ

 : הסירדאה

 0 ם0ע תויהמ 1. 18780].  גמו1110 184 160

 וה זהה וו

 ופ הש תינפל
 פ לע

 א

 .םי רענלו םוד ולול ל ורפס תאָצוה רוסיל תשדקומ הסנבהה לכ

 תישארל אצי

  ונירוענ ימי
 "= .א"ערת תנשל ,

 :ךוועה

 .ןייטשפרש ..צ

 וןהנשה

 םירענלו םיחליל .יתורפס חול

 :ל וה

 .הירטפואב םירומה תדוגא

 ונכת :

 ;ןאמביפ בקע (ריש) ןושמשהו (2 ןחול (1-

 (רופס) .ןגב (6 | ןמטפה .י .(רוש) .ביבאכ (5 ; יקסניפ ,ש :(ריש) הסורעב/(4

 איצממה 9: ;ן"שבמ (רוש) םשכה :(8 .ן,פ-,י 0 חרפהו דליה (7 .ןןמנילק מ.

 ,הישעמ) לארשי יאנוש (1 :וקסניפ יש (ריש) .הזחמ (10  ;ףוהגרפ | (ןויוח) <

 (רופס) ןב תבחא (19 ;רניטראה .ם (ריש) ירבעה רכאה (19 ןרנבל = ,ב 4

 ינ (רופס) .ןושארה דסחה (15  ;ןמסטפה .י (ריש) .תיברע (14 ;ןיקדארפ :.ב"

 םיבתכמ (17 :טנזירפ .ם (ותגומה םע .ויתודלוח) יקסבוורג הדוהי .(16/ (םובלגיז

 ייחמ (19. ןיאמלח,(תוצלה) םישפטה ריע םלח .(18/ ;ןויטשפרש .ש---יחא לא |

 . תויצנדנופסירוק -- .רפסה יתבמו םידיטלתה

 (רקונמ ץבקה .לכ .ןינעמ ןכתה .דאמ החונו הלק הפשה ,ןווצס .רודהב םפדנ חולה |

 היהי אוהו תירבעה  סידלוה תורפסב  הניטב .תדחוימ העפוה אוה -= ץבקה |

 המואל .הבחא םברקב ריעיו ינחורו  יתתסא : גנוע  רוקמל  םוגשקה ויארוקל /
 יתודהיה יגינק .לבלו תירכעה הפשל תירבעה

 םוגאודה לכ תבוחו םהותונבו םהינכל ןיבקה תא איצמהל אוה םורוהה תבוח |
 .להקב .וציפהל -- ירבעה  ךונחל

 96  ,הלשמה לב פאק 0 ץבקה ריחמ א

 0 תאצוהל הרסמג היסורב תיללבה תונכופה
 1ו33ד6ת60דפע ,0 0 5 | ה, 09008.

 : לא תונפל תוצראה רתיב

 א. ו60610הה+ 20100762. 08110

 : "5מרב, 0

 ןןיימשפרש  ,צ (רופס) תוכאלמה (8

5 

8% 
- ₪ 
| 

 -- "לורב, -ש%- 0 0 פע 5 -
 ,יסטצרה ותוא .םיליכמש, הדמ .התואב  לורבה : רוסי תא  ליכמ

 שי ילורב, 7 לורבה .רופיו :, םיאפורה לש  םילועמ .רתויה

 וחשל הפי ;ףונה תא אירבהלו םדה תא  רהטל  ירב
 ןנייה ראש 8 -- לזו רתויב .ליעומו םינטקלו \ םילודגל

 תפידואו יושרו "5מ'רכ,, תרבח .לצא הריבמה

 םכירפמ ןיב וציפח

 ןןואראדאעפ איראמ הכלמה ה ו ה קלחמה <
 עבורדנסכלא ריעב םימלא םישרח לע הירו

 טנממה תושרב היהת 1910 תנש רבמצד 8 . ש עירוהל תרבכתמ

 ןקספפוז. תז| .ה לר ג .

 נככלא ירער .םימלא-םישרחל .רפפה יתב : תבוטל
 .עיראטאפוועיו . /

 תא , ןיטעקאפ ענאיזאק ידי לע .ונצרא יוצק לכב וחלושי .ל"נה .הלרגה"יסיטרב

 בגמ םיסיטרכה  רפסמ 7 1/ םיטרכו  םוטרכ לב = ריחמ .תלבק

 + תאזה .תבתכה י'פע- חלשי .'ףסכה

 .\ ההוקס טסוספכ 1300301806. 76. 0011 1101010
 [ 6188 0 הע 0 -א'פגזמזצ'.

 תחא תובז .765 אוה תוכזה יפיטרב רפס

 2% כ"ור/ 5,000 \  ןלבבש הלודגה .תוכוה

 ולרוג .םיששו תואמ עבש ,-0 % תחא תוכז

 25. רחאו ךחא לכ תובז 0 , 0%

 [ םירחכנ .גאובי הבש ,הזל  תרחוימ  היסימוק הקפת הלרגהה לע

 ע:ה השרח יתכבו תויטוקמה תואקור

 לפבורד

1000 

200/ 

 בפהכ םורבועה לכמ םג ןכו םעה תוררש
 .הזל ו"ע םורחבנה םיימוקמה לזרבה .תולסמ לש

 וה לע אטסופה יזע הכוזה דיל רשו הלרגחה רחאל ףכוה הנחלשת תויכזה

 וסירוכמה םיסיטרכה קר .וחנוי 'זאריטב ..הכוזה

 םישקבמ :,םיסיטרכה .חולשמ תעב .םורוצעמ לכמ .ענמהל .ידכב

 םיפוטרפ. לש לורג  רפסמ לע דחיב םודחא םישנא תאמ.

 . .יטרפ הנוק .לכט .תטרופמ

 7 תונב תואקרמ ל חןלשל אנ ולואוי םי'זארוטהיתול

 הא םע לבקתמה

 קו ,'פאק לבקל םיצפחה
 :םולבקו הלרגחה .רחאל

 ;ההלו ותה יעוגנ .םידליה תבוטל

 זומת---ןויס) הינשה  תרבוחה םומותחל החלשנו רואל האצי

 .ךונתהל
 רבלמ םישרח . ינשל תחא ליי .םירומלו  םירוהל .ינוגרפ .ןותע

 ' .שפתה ישדח
 :ןבתה

 + ןיטשפא קחצו . תורוח תונושלה תארוהב תילולמה תווכרתהה (א
 איממעה רפסה יתכב  עבטה דוטל (ג--.ךבריוא ,פ/ , םידליה יקחשמ

 :יתבל ל ה ר"ד .רפסה יתבב כ"נתה (ד--.בוקלאיפ

 קרוא .י" ,ו"אב רפסה :יתב (ו -- .יקצינבר :.ח ',*  (םינבה .ךונח לע)

 המ 0 ,ו .יתראבמ האורקב רועש: המגודל  םורועש 60
 נשירק .מ ,היפרכוילבבו תרקב (ט--,א ,פ י"ב .,השמ--ןב---,תיגוגדפה

 .וכרט תאמ רווח  כתכמ (א ,תכרעמל 'בתסמ :תונוש תועירי .(+ --יל
 . ,תועדומ (בי ..ו"'אב

 ,קנרפ 6- -לייוחב הנשל . קנרפ 6- -ייאב :  המיתחה .יאנת

 + םירומה זכרמ לש תכתכה פ"ע םיפטב ינינע .לכב .תונפל

 :תפתפה פ"ע תכרעמה ינונע לכבו = 1. /0800ו91] 8[

 ב זה 0000101800

 -/ הרפמנש  ,"הירומ,, .תאצוה. *ךונחה, לע תומיתח תלבקמ היפורב
 = : תיללכה

 ו 013" 008



 תיעיבר הגש

 0 חוטבהטלקמ .שוכרל :.תפאוש 2 רכש ןועובש | /

 א. לארשי ץראב לארשי  םעל  יולג"מפשמ
 כ כה ,ישימח םוי לכב אצוו :

: 2 ₪ 

 :ןכתה

 :הפצמה לע ₪
: 

 | ; , .העטומ .ןובשח (א

 . סנאילאה תגחנהב היסור .ידוהי תלאש (ב
 +ןורבול ג

 ל מס ה - ..התעהל הקפורטנלהפה ₪. 0

 : הוו וה שא 07 66-10 זיטרת תנשב םילשורי ₪
 קליפ קחצי .(ףטמה -המוד) !לכ ינפ לע יח ינא 4 |

 : י ,אנתכ דוד .םיבתכמ השלש 6
 ה ,סניפ ב . תויפרגוילביב .תומישר 8

 <> ץיכוורנפנלא .ש ,בויקב תירבעה תורדתסהה ירבח לש הדיעוה ?
 ל .0) הינמרגמ םיבתכמ 8.

 ,תונויצב: 8

 : ..היפורב 0

 יקסבומיסקמ ב ש .(ףוס) .ותדונע .תונש רשעל רנרב ,ח ,י 1

 שת 58 שרחלו ,לכוו 1 תנש עברל ,לכור 5 הנש יצחל ,לבוו 4 הנשל : היפורג "םלועח- רי ריח

 .,ךלח 9 וופירימאב ,גניליש 9 הילגנאב ,קראמ 9  הינמרגב , םירתכ 10  היראגנוא-הירמסואב : ל"וחב

 .חפל עברלו יצחל הז ןוצשתבו ,ץנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראפ

 4 30 הסירדאה יונש דעב

65 
 י'עק 40 םירומקה ראש לעו .!פוק 60 ןושארה דימעה לע -- ,םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לכ דעג : תועדומ ריאפ

 :תפירדאה

 7 ,190ההע", 0ההמהה, 21ץתממתממ 0020870888 8. [[ 0 114011" יומא.

 0 ב :



 עתחנטמנם לע המיתחה תלבקתמ

 "םלועח,
 . הנשה .ףוס דע .רבוטקואב .ןושארה .ןמ

 .לארשיב רובצה ינקסעו םירפוסה יבוט תופתתשהב הנליוב :אצוי .ירבע ךוובש

 תוליפה הגש תיעובר הנשי 0

 היחתה ןויער לש ואטבמ ילכ תויהל ,ול הותהש וכררמ רוסי אל "םלועה. ,
 ירבעה םעה לש םימואלה תושירדחו נקה לע .ןגהל . ,הלואנתו

 .וניררושסו  ונירפוס :ילועמ לכל עובק רורמ שמשלו ויתובשומ .תוצרא לבב

 םופד תונוילַג 9 התע םינתונ ונאו ןועובשה תומכ חא וגלדנה ילו תלחתמ

 רשאב: ןועובשה לש  ונכות רתוו דוע בטוה הז ןוקת ידי לע .שדוח כב

 ,תוצוחנה תופסוהה תא כ"ג וב איבהלו ויקלח לכ תא ביחרהל תלוכיה וגל שו

 :"םלועה,ב םיאבח םידיפתה םיקרפה

 לכ לע  תוריקס , קוהרטו : בורקמ
 יויתורייעו לארשי .ירעב השענה
 ;םינותעב

 .לארשו ץראמ ,םיברכמ (ט
 ,הלונה תוצרא .לבס םיבתבמ (י
 ,י"אב ,חונויצב : תויעובש תופקשה (או

 7 רכדב .תורצק :תוריקס ,הפצמה לע \(8\
 | :קרפח לע םידמועה .םינינעה

 1 יןמזה תולאשב .םורמאמ (ב/ |
 ו .עדמ .ירמאמ (3
 |[ >  .תונווצה ינינע ד"ע םירטאמ (₪

 ו םירוש :, םירופס !  הקיטפירטלב (ת <
 .ל"וחב ,היסורב | :םינוטיליפו תומרד =

 .תויפרנוילביב .תומישר (בי | | תוריקסו  תרוקב = ירטאמ :(1-
 .תויתורפס תועידי (גו / :תורפס

 :'םלוע ה,ב התע דע ופתתשה רשא ,םירפוסה המה הלאו

 בוכורוב ,ה"ד .ש דלפנרב ,.נ ,ח קילאיב ,.ר ןרחנויא ,.מ ןיקשיפוא , םעה"דחא |
 ,ח ,י רנרב ,ימע"ןב ,,ו .מ" יקסבצמודרב ,ר"ד .ש ןייטשנרב ,היבוטרהב ,.מ/,א"
 -ןב . ,הרובד :ןוראכ ,.ל .י ךורב  ,הזעילא-ןב  ,תובשחמ לעב * ,.ח .+ ץובוקרב
 ,והירמש ק ,:* םיובנירג , .בא גרכדלוג , ,ב גרבדלונ :,יש" .ח :,םהדבא

 א ,ש גרבשרה ,באובה ,,א ,ש יקצירורוה ,,א בונאיורד ,,ש בונבוד ,((8ז0זח8 =

 כרובלוז = ,.ו = .צ :גרבנווו להאוו =< ,.מ = יקבצניוו = ,.פורפ = ,א "נג רזברו
 /.ש יקסבוהינרשט | ,ר"ד .,י ןוהט = ,,א  יגומרח "5  .מ  ןאםדווז = ,ם"ז ₪

 יר"ד ףסוי .אורול 0 .א  יקפניוועל  ,בקעי ןהב .,.ל הפי .,.ל. .ז אא "א שווורמ
 ללה ןב יכדרמ  ,םירפס ל ילדנמ  ,בקעי .רגרל  ,ןיול-ןמפיל- ,.י .י ןושנבל |

 ןא + ץודיינ  ,םכמ יודרנ | ,,ש .רגונ  ,ה"ד .ד קראמיונ |, רגלימ הבה"
 יב /ד יקצולס שמ יקסבטס .,עשוהי ןיקריס ,חשמ יקסנליטס טו בולוקופ
 יו ןמפווק ,יד ץייבונלפק :.י ןוסלנצק ,,ש ץיבונרצ ,.ג סנופ ,בקעי ןאמבופ | .ל + ץרפ

 כר ,בקעי .ץיבוניבר  ,.א םאר > ,עשוהי ץיבורומנק  .הדוהי .ינרק = ,.א ,א קפ
 טילש ,בקעו גרבנויטש  ,הדוהי .גרבנויטש ,םכילע .םולש - ,ףסוי .ןובור בר רב

 .רועו ,פ- ,צספוש  ,ובצ ןייטשפרש ו רליש = ,.ד .ץייבונועמש מ

/ 

 ומ

 + םועובק םיטנידנופס םירוק "םלועה,ל ול שי \הז 2
 ןרשא .כו דמלמ .ש ר'ד -- הילגנאב ;ינומוח ..א -- היקרוטב ל

 ןייטשפרש | יבצו \ שינעה ,ם/-- :היצילגב  רצנוג .ם ,א =- .הינמרגב |

 "; ףסוידןכ- -הניטנגראב ;ןט פחרב--הינמורב = ; רטיל .ש-- הירגנואב
 + דועו יאקירמא .5--הקירמאב

 :רוחמה
 הינמְרְגב .,םירתכ 10 הירנגוא-הירטסואב ; והב . הנשל לבור 4 :היטורב

 לארשיץראב ,רלוד .21/ הקורטאב ,גגילוש .9 .הילננאב ,קרמ 9
 יצחל הז ןובשתכו .קנרפ 19 תוצראה ראשבו היצנרפב | ,קנרפ 0
 ,'פוק 80 הסירדאה יונש רעב .הנש עברלו

 רומעה לע -- םיתעברא ,תקלוחמ .טיטפ הרוש לב דעב : תועדומ ריחמ
 .'פוק 40 םידוסעה ראש לעו .,פוק 60 .ןושארה

 *טלעוו יד, תכרעטה תועצמאב "ם ל ו ע ה, לע .םותחל םילובי ל"וחב םימתוהז
 ,םהיתוצראל "םלועה,, ינכוס תועצמאבו הוו ש 81 ןייהר ג"ע ןלק

 : הנלווב הרוטנוקהו תכרעמה תסירדא

 קסקבווה 10.7 \11כ*, ותא.
 60400 ,3 01..001*, וס (1185130)

 םינכוס .ו"ע, וא ?טלעוו יד, .תכרעמ .י"ע "םלועה, לע םטתחב ל"וחב םימתוחה
 יתקיודסה .םהסירדא תא = הנליוב .תכרעמהל כ"ג .עידוהל םישקבתמ םירחא

 בה לכ תושארמ .תלכקתמ הסותחהו -ב

 406-  .םושרה השלש ,ללמ . תוחפ אל .ןמולו=

 = = לארשי-ץראב

 , ילצריה

 ".םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח  םיאפורה

 רש- "לזךב,, -ש-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש .הדמ התואב לזרבה דוסי תא  ליכמ
 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה דוסיו , םיאפורה לש םילועס רתויה
 היתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 ,תונייה ראש( לכמ 0% לזו רתויב ליעומו םינטקלו < םילורגל

 ,הסידואו יושרו "למ"רכ,, תרבח לצא הריבמה

1 0 : 

 | = "'דנַאל ןוא קלאש
 \| | = :עג:שיפאזאליפ רעה .עטעמריווענ  לעיצעפס רעבובלעמאו
 םזינויצ ןופ  קיטירק עד ןוא גנורעלקפיוא 0

 = 5,טראוו ןופ ןיז .ןעטיירב .ןיא

 .םילאש ה שמ :ראטקארער
= = ₪ = <₪ <> | 

 : טלאהנוא ןעדגענלאפ ן'טיס ךוב עטשרע םאד ןענעישרע ןוא םע

 ,טיו לא ש .מ .תוריתפ עשירוי יד ןופ גנוגיטבערעב וד (1
 4 םר סב ייר שק +גנונעוועב עשיטסינויצ .יד (9
 .3 +ןוי ם ד יל ע'ב ,עעריא 0 יד. ןוא םוינויצ רעד 8

 |  .אירול ףסדי .רד + םזיגויצ .ןוא- עעהיא/חבולמ יד
 || ,םיובגריב ןתנ רד .קלאפ סאד ןוא דיחי רעד

 | :.תובשח ם-לעב | .דיחי רעשירוי רעד ןוא םויגויצ .רעד (6
 ודב ,םוטנעדוי ןוא טייקשירוו (1
 ,טולאש .ם . םלוע-םע .ןוא ול"יב 8
 .קולעראב ,ש - נוטראוורע .ןיא (9
 .רעגינ ,ש .לערנערעק עטייזראפ םאד (0

 יפאק 0 זיירפ |

 :ןעדנעוו ךיז 0 טומ

 וסוודס ב נס הוו ,,[ ב0 תו" המה 00 הד 3.
 תהה ₪ שגתומד א.

1 / 

 |  התופתתשה .ישגר תא העובמ :!היברסב) ןיטוח .ינויצ תצובק,
 "= נתורדתפה לש ."בורקה נר, תחפשמ לש קוטעה .הרעצב המחה
 רעיב :ץע ימש לע .העטנ המ מרגלט ,םוקמבו . ונתפש :יבבוח לכ: לשו

 .:רבוטקוא 19: ,ןיטוח
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 < .הָפְצַמִה לע

 .פ30וא% ומת

 העוריה .םתמלחה תא םינלופה םינקסעה וטילחהש העשב
 !יע) .ןילופ .ירעב תימצעה הגהנההב םידוהי לש םהופתתשה רב
 וז 0 וש ,םבל לע הלע אל יאדו ,(םרוקה "םלועה, המ
 ויהי םמצע םהש רע  ,ךב . לכ .הבורמ -הרמב -תובבלה = תא "רוע
 תא שיחכהל רשפא;יא םא ,תוחפה לכל הילע  ליפאהל םיחרכו
 הנכסה | ןיאש  ,םינקפעה םתוא ובשהש ,הארנ ..ירמגל .רבדה =

 העשבש , םהינפ תא ולגו הופמה תא | וריפי םא הלה
 רברפ םצרא ירוהיל .םפחי ןבוי ושכע לש וזכ .היסור ידוהיל הרצ |

 .ללב וילע אלפתהל ןיאש ,יעב

 , םיא"דקה לש ימשרה ו ,ישמירה ב ועמו ובשח .ךכ

 םהב דיעמו םינלופה ישעמ לע .רגה ארוקה , ףירח רמאמ פה
 ףרור אוה העשב הבו ותוא םיפדורש תופידרה לע  לבוקה לבש :
 םחכ ןיא םיא'דקה םנמא , תעמשנ ותנלבוק ןיא ונממ םישלחה תא <

 ;הרכינ םתעפשה ןיאו עמשנ םלוק ןיא , היציזופוא רוהב ושכע לוה
 לכשה , קרש ,םיטרקומדההםיימואלהכ םימורעו םיפוגמ םיאקיטילופסנמ
 תוגלפמה םע  בשחתהל םיליגה םניא = ,םלגרל | רג .אוה "רשיז

 ,םיא"דקהב םג תורגתהל םיצור םה ןיא םוקמ לכמ---, ןדיב חכה :ןיא
 ויהי אל םא ערוי ימ תינשו ;םו' = דלוי המ = עדוי ימ \, תישא
 אופיא .אוה המכחמ .אלו , ךרוצה תעשב ם"יארקהל םיקוקו םינלופה

 םפדנש רחאל ףכיתו ,םתמח תא תולעהלו םתוא זיגרהל רבדו
 "תילאירה אאקיטילופה, ישאר ודמע "שטירהב, רומאה  רמאמו
 ,םיבשוח .םהש א.ל א ,הטלחהל התואל םידגנתמ םהש >  וזירכהו |

 הגהנההב םידוהיה לש םתופתהשה הא עובקל אוה יוארה ןמש
 תא דומעה אלשו ץראהל קונ | איבת אלש הזכ ןפואב תימצעה
 אוה הז "אלא , םנמאו ,םינלופה רגנל תחא הביטח רותב םידוה*
 םירוהיה רמולכ ,םייביפירגורפה ..הטלחהה התתשוה וילעש ,.רוסיז
 ,הז .לעמב | התיה אל .םריש ,סה םג םיזירכמ "אטיואג .אבונהמ
 "ןי'וד,ה .וליפאו , אוהש - לכ ךרע הזיא ולא לש םהזרבהל שי .וליא
 ,בלה תומולעה תא = ךרוצ .אלל ולג  המל :  םערתמ | ימשיטנאז

 םהיתויבז תלבגה  ר"ע ףיעפה המודהב לבקתי יכה .ואלב :םגש יח
 וילאמ  םייקתמ .םינלופה לש םנוצל היהש אצמנו -, = םידוהיה ל

 ' . תומוערהל .םוקמ .םיאצומ ויה אל  םיא'דק ,

 1 ===>,איערת ,ןושחרמ 'ח ,הנליו ===%
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 טעו הוכז1\ , 980 02868 1910

 "וגוח לכ .ברקב ."שטיר,ה לש  הרמאמ השע לודג םשור
 :.ץוחנל  םואצומ  םמצע = םימרקומדה:םיימואלה .וליפא = . םינלופה
 'ןגהל .םא יכ .םתנוכ ןיאש ,םיראבמ .םהו ,םתטלחה לע ליפאהל
 "אלא רוע אלו ...ידוהי בור ןהב שיש ,תוריעה ןתואב | םינלופה לע
 *:םוימואלה וגהנ אנד תמרקמ ..רבלב וז הלפאהב םג וקפהסה אלש
 - ידוהי הזיא הכרעמה לא הלאכ םירקמב  איצורל םיטרקומדה
 "  םוש םהישעמב םיאור םניא םמצע םידוהיה .םגש | , ריעהל .תנמ
 = ,הינשה המודה לא  תוריחבה תעשב ושע ךכ .םדגנ הער הבשחמ
 ,חיבוחל התיה םתרועתש ,"םידיעמ, םידוהי לש רחוימ דעו וררסשב
 קר אלא ,ללכב םירוהיב .םימחלנ * םיטרקומדה"םיימואלה = ןיאש
 ידוהיהו- -ושכע .םג ושע ךכ ; ןילופ תא םיאנושה םידוהיה םתואב
 ה .םעפה םג םהל אצמנ שקובמה

 פתכמ םיובסונ = ףידה  םיפרה = ייקסבאשראוו = ריירוק,ב
 םירבדב .וברעתי אל יּכ ,םתוא שקבמ אוהו ,םיאידקה לא יולג
 < תוכוה  םיאידקהל | םהל ןיא .ןיידע .םינלופה ןיבל .םידוהיה ןיבש
 םידוהוה םיצחלנ ןיידע ןכ לע יכ ,הלאכ םירבדב םיטפוש תויהל
 .םא  .רחוימ .בולכ .ךות" לא םתוא םיסינכמו םה םתדלומבו םצראבש
 ןוא .םוקמ לכמו ,רשפא הניבהל לבא ,הקדצ אל וא הטלחהה הקרצ
 : | + םינלופה ןיבו .ץראה ידוהי .ןיבש םיימינפה .םינינעב .ברעתהל םירול

 <; ןי במ אוה ,אל 4 ןירה תא םיובסונ רידה אוה .קידצמ ןכבו
 ושוריפ  ןיבהלש, = ,םנתפה 'אוה = עודי = ירהו ,הטלחהה תא קר
 " ,םיאיבנה  ןונגפב = וירבד תא = בתוכה | ,םיובסונ רידהו ,"חולסל
 *,ותנומא ינב ויחאל הזעה ותבהא ישגר תא הז ובתכמב םג עיבמה
 ,םינלופה לש םנועל ערפמל אוה חלוס יאדו

 ",רחא | ףיעפ שו = םיטרקומדה"םיימואלה לש .המרנורפהב
 יפרטניאל המידק .ןיד םינתונה םירוהיה םתוא קרש ,הכלהל קסופה
 תמועל ,ץראב  םילשומה = םינלופה  יפרטנ ואל רמולכ = ,ץראה
 ןוח .םה = קרש -- ,םודוהי . רותב םהל = םידחוימה = םיסרטניאה
 . המרגורפה לא סנכנ הז ףיעסש ונרמא רמא ,םהל םירומג .םינלופ
 ידוהי רייצל היה .רשפא יא ירהש ,רבלב הצילמה יפוי םשל קר
 רישע  תואיצמהש םיובסונ ר'רה הארה הנהו , ןוימדב וליפא הזכ
 וימדב - הרויצל = היה .רשפא יאש וז  תודבע :ןוימדה -ןמ םוקרפל
 רידה ול .תטבומ .ובתכמ לש הרושו הרוש לכמ הלוע תצבצבמ
 = הלוע הוח אל :,םהיתויכזב םילבגומ .םינלופה ויה .אלמלאש ,םיובסונ
 , םירוהיה לש. םהיתויכז .תא .ליבגהל - חרזה הבשחמה םבל לע םג

 < לע | ןנחל = םה םיחרכומו ם יתויבוב םילבגומ -םה גש



 וליבני = יכ ,םתאמ תשרוד וז הנגהש "ןיבהל רשפא, ירה ,םמצע
 , םידוהיה לש םהיתויכז תא

 אלו ילח .אל .הארנכ םיובסונ רידה = : רבדה .אלפנ המכו
 תוללובתהה ןינב לכ תא םרוה .אוה ולא וירברבש ,ללכ שיגרמ
 םה םירז םידוהיהש ,דיעמ ומצע אוהו ,וינוב ישארמ דחא .אוהש
 ,םנברוחמ תונבהל אלא תרחא ךרד םינלופהל ןיאש שיו ץראב

 ינלופ, = תויהל = "הכזש, = ,הזה ידוהיה לע .חספנ םלוא :
 תודבעב רבכ ועקש ןילופב = םיללובתמה | ישאר = :"רבה = לבל
 'האחמ אלו םעכ .אל :דוע תררועמ הניאש | וזכ הלפש
 ,םנובשחב 'םהידוהי,ו םינלופה ועט םעפה םגש ,רברה לע קר רומענ
 ןילופ .ידוהי לש םתעד  רהל ובשחי אל יאדו םיובסונ .ירבד
 ןילופ ידוהי .איהש לב העפשה תלעב הצובק וזיא לש אל םג .ףאו

 םיטרקומררדםיימואלה | לש 'םהישעמו  םתטלחה = לע = וחמי .יאדו <

 ו תקפטפב | |ויסוה ינו תו ו

 תוטרפב ונרבד םהילע .רשא ,סנאילאה  תגהנהב  םיבוכחה
 הנהנהה לש הידגנתמ שאר :.םיקסופ םניא ,"םלועה, לש 94 רמונב
 התומ תמ אוהו  ארונ ןופא .והרק ,רנזולק .מ רידה  :,תיזכרמה
 ןיב -- .םיזכרמה ינש ןיבש םוכוכחה םיקסופ םניא זיכבו = ,הפוטח
 שיו . ןילרבב רשא זכרמה ןיבו ויראפב . רשא = תישארה | הגהנהה-
 " הריתעה :,םיזכרמה ינש ירבח לש הדיעוה יכ  ,םירמואו םיאבנתמ
 "איבת ,(ברעמ ינב ןינמל רבמבונל ז"טב) רחא עובש דועב תויהל
 .טלחומו 'רומג דורפ ידיל

 אוה םיזכרמה ינש ןיב ןץירפש ןורחאה ךוסכפה :רבדה אלפנו
 ותויהב יכ ,ןעוט ינילרבה זכרמה .םיסורה = םידוהיה --
 תא עדויו ריכמ  אוה ירה םיסולה םידוהיהל םוקמ תברק

 ולגרל
 בורק

 לע תוטלחה :טילחהל תוכוה ול חיחתש אוח ןידו ,םהיכרצו םהייונע * ןינעל ענונבש  הזב .תוארל  רשפא  האהמה ינמס תאו .םהירבחו
 תויהל תודיתעה ,השרוב תירוהיה הלהקה תגהנה לא  תוריחבה
 :שוריפב בותכ וילעש ,לגד םיימואלהו םינויצה ומירה .,בורקב
 הבושת איהש פיעא .הבוט רתויה .הבושתה יהוז .!םיללובתמ האלה,
 וז הבושת :,םינלופהל בישהל ןילופ ידוהי .םילוכיש ,הרשי .יתלבי

 ופחדנ ,ךומפל .ורמא .םהילעש = ,םיללובתמהש ,םינלופחל : חיכות = =
 שאר רבוכ ךותמ .םחיתהל וחהכוי ףוס ףופו .,ידוהיה .רובצה .ךותמ
 םירוהיה לש םחכ ןיא תונובשחה -לכ .ירחא ןה .םידוהיה .תושירדל
 םחכ .ןיאו = ,וב .לולול  םונלופה | ולכוי יב  ,ךכ .לכ .ןטק .ןילופב

 םגהנמ םידוחיב גוהנל ולכוי .יכ .,ךכ לכ לודג .םינלופה לש ינירמה =
 ומויק לע .םחלנו .קרצ  שרוד םע לככ | הררשו חב ילעב :לש

 ,תוצראה לכב םגו היפורב םג ,הבורמ הדמב :םינלופה םה * םויולת <
 לע דוחיב ,להקה תעד לע םידוהיה לש םתעפשהו | ,להקה-תעדב
 שערה . ירמל ןיידע איה הלודג ,תורחו שפוחל ףאושה להקה-תער
 רקפההש ,םינלופהל םהל חיכוהל ךירצ העוריה .הטלחהה המיקהש

 ירחא ררגהל םהל ןיאשו רקפה וניא םצרא ידוהי תא םה ורוקפהש <>
 .םדיב ןוטלשו חבש הלא =

 . , < הלקת ידיל דימת םיאיבמ םיעטומ תונובשח = <

 ה

 .יקסבומיסקמ ב: ₪ =

 ה
 + (ותריבע תונש רשעל)

 (ףוס)

 . ןתלועפ תא תולעופ ויה אל , ליעל .תויונמה = , תוינוציחה תובפה ל5
 המ וז הרשכהו + תימינפ הרשכה הב ואצמ אלול ולעפש ןפואב רפוסה שפנב
 .תוליהבה תרמ--?איה

 , ל .ןתונ רנרב יא ,  "םינמוזמ,ב ויללעמ .ירפ תא = תוארל .לוהב .ותויהב :
 אוהש וא 1 תונוש .םיכרדב ותרזעל אב :אוה אלא  ,וילאמ לשבתהל , ירפל <

 וא , תודבועמ יתלב ודי. תחתמ :ןאיצומ אוהש וא , ןנמז םדוק ויתוריצי תא ליפמ. =
 "רמג,  "ףרוחב, .תא =, םלש רבד .רותב וגל .ונתוגו דחא קלח קר דבעמ .אוהש "= <
 הלאו "ליפה, ".מ רע אמ, תאו ; דבע אל "הדוקנל ביבסמ, תא ן ותיעצמאב =

 + ויבתכבש םיבושחה םה השלשה

 קיפסה םרטב רוע רויצ םשל ולוחכמב רנרב םפות תו;יהבה ינפמ
 וחמב וטלקנש םימשרב קסוע אוהש ןמז לכ . םירייוצמה םירבדב .יוארכ .ןנובתהל
 וז הדמבו = , ובחרלו וקמעל וינפל יולג לכה + ותכאלמב אוה ןמאנ ותוקני ימימ
 רווצמ לכה | ולש "םינפלו  ינפל, רצויה ירחא  םנכנר ןארוקל םג ירבד םירווחמ +

 תוגנובתה רפוחמ. אלש :ןהב .רוכנ , הרתי הטעמה וא הורפה .שוגפנ םאו , ותמו

 סנעביולגה,ל .תתל .ץוחנש הרזעהו .הכימתהל עגונב  ומצע תעד
 םימוכסה תיצחמ יכ  ,שרוד אוה  ךכיפלו  ,םיסורה "ןעססאנעג
 הב שמתשהל אוה ודיב ראשת סנאָילאה תבוטל הינמרגב םיפסאנה
 ןיאש ,הבישמ זיראפב רשא תוזכרמה הנחנחהו =. וניע תואר יפל
 " היח זכרמה יכ ,התע דע גהונ היהש גהנמה ןמ תונשל הלוכי איה
 " יפל ויתואצוה תא לבקמ היה םשמו ,זיראפל הסנכהה לכ תא רסומ
 : ,זיראפ תעבוק התיהש ביצקתה

 הלאש ןאכ שי ;דבלב ירובכה  תלאש, קר הז .רבד ןיאו
 . ןיראפב \ רשא תיזכרמה הגהנהה .'היסור | ידוהי תלאש ,---תירקע
 , ,םידדוגה = תא ךמות ינילרבה זכרמהש הכימתהב ללכב הרצ .הניע
 : ןמז .ינפל רבדה הלגתנ ישחומ ןפואב . היסור ירוהי ברקמ  םיינעהו
 * זכרמה + םיינע  .םירדונ תכימתל הדוגאה הינמרגב הרסונשכ .,טעומ
 7 ,,עודי םובס וז .הרבח  תבוטל בוצקל הצר 'פנאילא,ה לש ינילרבה
 " הנתנ ןמאנ .רוקממ | םירטומש יפכו  ,ךכל הדגנתה זיראפש = אלא
 | .יםולכ .ונידיב ןיא .םיפורה םידוהיה .ליבשב,-- התודגנתהל םעמ

 >"םירבד תאצרה ךותמ הדדוב תחא הטטיצ איצוהל ןיא ןבומכ
 ,םירבדה .תנבהב דסומ .דוסיל התוא קר תושעלו המלש

: 

 ' ם) המו
 "התיה הנוכהש ,םירמואו  יזיראפ .ילודג, ירבד תא םיריבסמ שיש

 אלמ לכה ן רקה = רייצב ררמ םחה בלה + תוננובתהה תורמל םא יכ ,ואב
 טימשרב לפטל .ואובב וב הארג תרחא םלוא ,בלה קמועב תרחנו ץרמנ לכה ,םייח
 < ודכ ,  עבק-תניבש וירובג .תושפג םע ןובשל יאנפ ול ןיאו , אוה .לוהב + םישרח
 " "תונלבס ול ןוא | ןתיוהב ,  תוחפה לבל , ןתוא םופתיש וא ןתציחמ-ןבל השעיש
 < םתוהמ ד'ע .הנוכנ הגשה ול הנקיש < ירכ רע ויגפלש = תונווזחה = םע .רחותהל
 . .תויפופמה תא  םילבהלו םב הקבדש תוירקמה תא םהמ טושפל .עדיו . , םרועוש
 < -- וחור רצקת וזכ הדובעב + לפטה ךותמ רקיעה תא רורבל --םברקב העובטה
 < אה הזרפגו רועישה תשגרה איה המוגפ -- ? הזמ אצויהו + בתוכו רקופ והירהו
 < לש םהיבצע םיהקנ לקנ לעו - - תולודגל * תונטק ןוב תנחבמ הניאש תולעפתהה
 "|מ הברה .הב םישדש רע וו הורפנ תולעפתהב .םה םילגרתמו ,  םוארוקה
 < ,הוואכל ,ןהב ןיא : תושטשוטמ ('תחא הגש,בש תונומתה .בור ,לשמל) .תונומתה
 :אקוה .תואב עורמו . , תואב .ןה המל עדוי ךניא ; תולוספ ןמצע ןהו --- לופפ לב
 "לב תמישר  רפחת עורמ - - ןהמע  תורחאו ןה אל עורמו = , תורחא אלו ןה
 - ותונומתמ  תורחא תונומת ? הנשה ךשמב רייצה הארש םישעמה ל כ ו םישנאה
 . לכתסנ , (יאניתשלפה בושיה ייחמ) חרוא תריקס ?ןרקפש ינפמ = , תוקיודמ | ןניא
 .ןהילא שגנ םגש וא | ,(תירובצה | תונקסעה לש התנובתמ) דצה ןמ קר ןהב
 : ןנובתהל  ךרוצ האר .אלו ובלב םיעוקתה םימודק םיטפשמ י"ע דחושמ ותויהב
 אלש = ונוימדחורויצמ שיו +רויצמ אוהש תונומתב  הרומג .תורח ךותמו .הבלהכ
 .לאירוא) אמלעב .הרעשה יפ לע  הרוצ םהל רצ אלא ,רקיע לכ ןוזחב םגישה
 טלבוסה תא = .('ןילובגל | רבעמ,ב יגוקזח .והילאו "ההוקנל .ביבסמ,ב יקסבוריוד
 הציחמש ינפמ ., תערל .לוכי וגיאו הצור וניאו עדוי וגיא "םונויאג,הו םינקתשה
 "וענה "ןילובגל רבעמ, לאו | םהיגיבו  ונוב הלידבמ האנק לש וא המטשמ לש
 %- ".מ דע ,אמ,, לש רפופב--תחא םעפ יב ףא ,ה ר יקח ח ך ר ד ב ,רקיעב
 ושר ללפכ :םא :אוה .קפס . ןיע-ףרה לש הצצה וב .ליצהז ארתא אוההל עלקיא



 ,לדגו = ךלוה. .םרפסמש = ,חרזמה .תוצראב סייהתב .תלכלכש ,רמא
 תניתנב "'בייחתה,ל .םנאילאהל הל רשפאדיאו םילודג םימוכס תשהו
 המכ | דע רוכזנ  םא .םלואו = ,.םיפורה .םידוהיה ,םידדונל \הכימ
 הביצקתל ןה תובושח יתלב המכ דעו סנאילא לש הרשע אוה .לוהג
 אובנ :זא = ,הינמרגמ  תולבקתמה םירבחה : תומורת | לכ יתנשה =
 סיהתב - תלכלכ .דיע "הרבסהה,, התוא 'לכש  ,הרכה > יריל .חרכהב |
 ,אמלעב .אלתמא אלא הניא חרזמה תוצראב

 הביאה לע .הריעמ "הרבסה/ התוא  ןיא םא , עדוי מו
 וירכחו  ךאניר .המלשכ "לארש'  ילודג , = בלב  הרומשה | הלורגה
 תא אושנ וללה "םילודגה, ואלנ רככ תמאכו ."םיפורה  םידוהיל)
 ,חיקריטב ,יקוראמב , פרפב , "םיסורה .םידוהיה, לש םאשמו .םחרמ =
 ,סנאילאה ל םה םיעמשנ . ללכ םינחרט םידוריה ןיא "וכו .ןמותב =

 םיצירעמו  םיראפמו םיחבשמו החכ  יאבל  םיוחתשמו .םה םיערוב
 ןתואב .םהמע השוע איה רשא ,רסההו בוטה לכ לע התוא -

 הדיבו םידוהיה לכל .ןורטפלו באל , סנאילאה  ,איה .התיה .תוצראה
 םינחרטה:םינצבקה ואב הנהו ,םהיתינבו םהינב לרוגו םלרוג תא ודיקפה
 ,.הדובב .אסכ תחת תוריתח םירתוחו ,"םיסורה םידוריה , ,וללח

 םירבד הינזאב רבדלו הדפחבו הב טועבל היבמהנ .תא םידמלמ
 הרעקה לכ תא ךופהל ידכ .םהב .שישו םלועמ העמש אל 'רשא
 *רומה תודהיה וליפאש רע , ךכ .ידיל רבדה עיגה רבכו , היפ לע
 הליחתה  ,סנאילאה לש חוטבה ההצכמ דימת ההיה איהש ,.תיק
 . "םיפורה םידוהיה, ,  םינחרטה?םינצבקה םקוא ירברל ןזוא .הממ
 םהל התביא הא .תרמוש םנאילאה .היהת אלש רבדה, רשפא "םאהו
 !הלא הבוט ייופכב .הלפטמ היההו

 םא וזיראפב רשא "לארשי ילודג, םה םיעוט .הלורג תועמ םלואו
 םיקרמ םיפלא הלאדיא > יפור ידוהימ םוינעה םירדונה .ךרוצל :ונתו
 ,ךכב .וטיעמי אלו = ולידגי אל : םידוהיה .תרצ תא --- ונתי אל וא

 הכ ןיבו הכ .ןיב .םלש רוד הז .סנאילאה תא השבכש היברגילא
 .תחש .ראבל הזה חכה בר .רסומה .תא רוע

 חיכרגילאה .ידימ סנאילאה לאנתש וא : הלא .יתשמ- תחא
 . לבוא .ידע .התיהו--לאגת 'אלש .וא ,הל- אפרו  בשו הב .תטלושו

 אטחש קפס לב ןיא לכא .ןוםתציחמב רומעל ול .השקש , הילעהיגכב 'לפטל:ף)
 ..היארל .רויצ ומידקהב אש

 לע ול -.םיעורזח -םילושבמה -ינפב ןתיא- דומעל - ךירצ :רצויה + הזב :אצויכ
 םהילעמ םמוהתו -- ואל םאו ,-בוט -חמ--םהילע .רבגתהל ןל רשפא םא 1
 ריבה אל ןיידע- םא ,  עבקכ-= ותרוצי .תאו -יארע רבדכ הוהב בצמה תא הא
 ,אוה האור םאו = ןןחבב הרופכ :ידיל אובי לאו שאותי לא ,ומוקמ תא :לחקח |

 וברד :תא הז ינפמ הנשי לאו םהב אנקתי לא -- .ונממ .רתוי .םיחילצמ = םירחאש
 רותעד: וילע .שלחת ::םא :..הז ןויסנב .דומעל .חב וב :ןיאש .,רצויל ול יואז ,אוה
 םג  ,םירחא = לש  .םהיפ  .חתפי - ., עגרל וגורשכ ךרע תא לטבי מצע :אוהו
 םאו , הנממ .ופרי אלו ותאדוה תא. ולבקיו '"ןמא , -וירחא .זנעיש ,  םיגרטקמהיתלב

 החו נימ ארקת לא --  .הולשה תא  תונקל- ףאושו -םיקידצהדירוסיב  אוה :טעוב
 =םלוע .ילחונב .אנקמ אוהש האנקה םא ; אוהש ריחמ לבב -- ! ה ל ש אלא
 יוקח .יריל .ותאיבמו-וברדמ זתוא .הטמ הזה

 ,. ול. הרצ--התרגסמש =, המרדב :א:ק ו ד םצמטציש .ונורשכ תא .רחמל  סונאל .,ול
 וירבד .תגוב תא ומצעל םג תוסכ ידכ דע שחל תוברהלו דופ םיתרחמל תוטעלו

 -- 1 חרק ,הלע + וירחא וארקיש -ופוס .,ךכ .השוע אוה .םא --- , םירוחבה =

 וימונומ  ולפפנ .תצקמב ; דבלב .רפוסב הלקלקה לב תא  תולתל .ןיא .ןכא
 , םינמוה-יונשבו ירבעה להקב תוחגומה .תובסמ =

 ויתועיבת ןיא .. השדחה ונתורפסב ידיחיה :ע ב ו תה ד רי י צ ה אוה לגרב
 -- הוא ש  ןהב שו לכא =; רשי ישעמ .ךרע .,אופיא ]ה .תוללושמו  ,תומיוסמ
 ,.העיבתה' חכו .רויצה חכ , הלא :ןיתוחב ינש ..והילו =- הסופת ייל איבמח חכ +

 תכ =- .דוחיב * ,.תופילח םיקולו םימגפנ םה ךב ךותמו , הפי וב  םיגזוממ \ םנוא"
 םיארוקה ינועב = ןורפח ונוא , ומצעל גאוהשב = , היגומרה"רסוח םלואו .

| - 

 "רזה יפויה יהלאל םויה :עורכל --

 ו

 - וא שילש וליפא | הצחמ וליפא השוע הלפת התיה ילמלא
 בירעהלו הרצק הלפת ללפתהלו םיכשהל ונלוכ .םיכייח ונייח ,עיבר
 םיסינטסא ויהי ונלש רובצה ינקפעש ןוצר יהי : הרצק הלפת ללפתהלו
 ירובצ .ךרוצו ןינע הזיא םשל םילהקנ םהשכו- ,תצקמב תוחפה לכל
 , רב .תדלוס שפנהש השעמ הזיא ךותמ ,םכרדכ | .ורטפָו לא

 םותכל אלא ונל ראשנ אל , םולכ השוע הלפת .ןיאש ושבע
 םהכ םינייטצמ ונינקסעש ,םישעמה םתוא ןורכזל םעפב םעפכ
 םיטעומ םיסינמסא םכרקב שי ןיידע וליפא םאש ,םהילע .םיזירכמהו
 תוירבה ןתוא יבגל ,"השעמה ישנא, יבגל םילטובמו םילמב םה ירה
 ,ףודגו ףורח לש רובד םהל תשמשמ .תוסינטסאש  תונושמה

 "הז .ורטפנ וכותמש ,השעמה ותוא םג  ןורכול אופיא בתכי
 :בויקב :ילהקנ :: תירבעה . .תוברתלו הפשל תוררתסהה ינקסע התע
 :תא תויזהל הממורהו האלפנה הדובעה תא םמצעל ולטנש םישנא
 זירכהל םהישעמ תישאר יהתו -- תירבעה תר ב ר תה תאו הפשה
 אלא ומצע ןוממה אל םגו  ,"ןיממה היה .תישארב | יב. ,םיברב
 ,.ןוממה ריבא  ריבגה

 ןכ לע יב ,המצע תורדתפהב עוגנל ץפח לכ ןיא יאדו
 "ןהל השק הרענהו ,הכירצ איח .קונפלו חופמל ,ןוידע .איה הריעצ
 ,םיאנק םידיסה הל שי רבכש םושמ :םג הב עוגנל ץפח לכ .ןיא
 'תרשיו תקרוצ הרעה לכו ,םלועבש םיאנקה לכ ךררכ ל םהינועש
 .ץפח לכ ןיא םא לבא - ,לצ .ליטהלו קיזהל = ןוצרב  .םהל >.תימדג
 ינקפע ל  רינהל - ךרוצ .שי = ירה | ,המצע  .תורדתסהב .עוגנל
 -םתבייחתנ יאדוש ,םתא : רמאל םהינפב 'םחבש, לכ תא .תורדתסהה
 דע :ותוא., ודירותו ותוא .םתללח  ,םכתורדתסה * דוככ תרימשב
 -- !רפעל

 :תא .םינקפעה ועבק . הנוב . ילב אל  ,ושכע יולג רוס והז
 ,םובורמ .בויק לש | הירובגו .הירישע ג בווקב הנושארה .םתֶריִעו
 םירישעה לע עיפשהל ץוחנ .הזח רצבמה תא עיקבהל :אופיא ץוחנו
 ונתפש | תיחתל םיספורטופא תושעהל .םה וצרתי יכ ,םיריבגהו
 *התפ = יאדו ירה : םיפפורטופאה תויהל וצרתיש ןויכמ : ונתוברתו

 יפ

 . ןובאיתב םולפנתמ .םה  ,הברדא < הלאכ םיגינעב םיקנופמ םניאש , םירבעז
 + ןל .הכז אלש הדמב יפוי ול םיפחימו ןמזה-תלאשב לפטמה רויצ לכ לע דחוימ
 .קרפה לעמ הלאשה רוסבו -- ,םייקתהל הפופ ןיא = , ןבומכ וז הורפה לבא
 לטובמו .לטב םייקה ךרעה | ןמ וב שיש המ ףאו | ,רויצה לש ונח 'םג לטבי
 ".םג אדבוע חוה .ךכו = . עגרהחתב  תושגרתה ירחא םיפדורה  ,וללה לש םהיניעב
 ' העשב = והצונש  רמולב ,ןתעשל - תונווכמ ויהש ; תוגושארה וותורוצי + רנרבב
 2  הלעמל ילוא .וכרענו הרתי = הבחב = ולבקתנ וש ןהל .להקה "הואתהש

 " "המש , = ,'רצחב , = + ןז .הבח זא העהוב ןיושמ .תוגושארה ויתוריצי ₪ אלו ,
 לכ .העיגנ רפוסה .עגנ הבש ,הנושארה | דחא .ןמזב .טעמב .ורצונ "םימעפ ה
 .םיתשה" תאו " ,לכ יפב המוש התיהו תמסרופמ  התשענ , תרסנמ הלאשב .איהש
 ,,היוצר יתלב | העשב .רפוסה בתכ  םיגורחאה .ויבתב תא .''וארק,, -- .םירחאה
 + תמהנהירבד תצק ול ועימשיש = שקבו -הינאו .הינאתה .ןמ- להקה .ףיעש העשב
 ךרוגה תעשב :קותשל םג , השדחה = השירדה .לא  לגתסהל לבי 2 ןנוקמה רנרב
 םתמררתמ | םינשיה תא ררועי הקעצב .יכ- ,ובשחבש אלא .רוע אלו , עדי אל
 - + םימועו םינפב ולבק וירבד תאו --- ,.ולוק תא .רובגה

 המ :היה  אלש םשכ ,  רעטצהל שי. רגרבל ול אבש הז רספה לע אלו
 םינוש  םונמיס --- ? רעטצהל שי המ לע ול םדקש ןרפנה םוסרפה לע חומשל
 ..וליאכ | ומצע = אוהז" , תע | אלב  ןקרזנ חוה .ריעצה ונרפוס .יכ ששח .םיררועמ
 "הוצמ .ונגה .+ רמאל םעפב םעפ ידמ ונב-דיעמ אוהו ששחה תא קזחל לדתשמ
 ןימאהל ןיא רגרבל .יכ ,אוה רבדבש המחנה רצ ..:קלתפא רחמ --- יתמואל םויה
 ףנרב לש ותמשנ -. יח .אוהו -- .קלתסנ רככ תובה םימעפש ינפמ ,הז- ןוגב לע
 . תקבחמ  ,הכובו תקחוצ , תשאיתמו הגימאמ , תעקושו .תבהלתמ -, תדרויו .הלוע
 .הילע .הירחא -שיש הדירו -- לבא , רנרבל ול איה הדירי תעש העשה . התודו
 ,.ריגהל המ ול ןיאש העשב .םודיש .ודובכ. לע סחה םדאל .בוט -- ? יאמ אלא
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 "הובמנה רורפה תא וחד אל ,"ןויסנב, ודמע אל .,תוירבעה תוברתהו | הבוזעה  ונתקלח לע בהז .רטמ וריטמהו הצומקה םרי תא וחתפי |
 ינפב .ותוא .וקרזו ורזח .אלו .ונממ םפכ תא ורענ אל .,הואג לגרב .םללגב .תוירבעה תוברתהו הפשה ויחו  ,הממושהו

 קפנ אורכו .םטוקליב = םירומג םינצבקכ  ותוא ימש אלא .,ריבנה  הוקת לכ ןיאש  ,םינקסעה ישארל םהל היה ירבש ןויכו
 . תוברתהו הפשה תיחהלי רורפ בדנ ריבגה .ינולפ ןב :ינולפ :םהינפלמ = ורפמ ,ןהילע ויפנכ תא ריבגה שורפי םא אלא ונתוברתלו ונתפשל
 רפירת ובדנ םיניצקה םינולפ. ינב םינולפ ! ול לדוג ובה--תוירבעה \ שיש ,םיברב ורשבו ומידקה :הז .םנויער יתשודק, לע םשפנ תא
 !וחמשו ושיש --- תוירבעה .תוברתהו הפשה תיחתל םירורפ | ריצ ,קווד רתיב ,וא היצטופד ,ונמע ןוכת ריבגה רי .יכ הוקת
 רופיל םי לבור :ןוילי מ םיר שע יזדנְרק .ןתנש העשב וכרע לע | םינקפעה ישארמ רחא שרד השרדו ריבגה לא וחלש
 ותנתמ תא ול .וריזחהש םישנא ואצמנ- אקירמאב םעל תואקיתוילביב = ןוכת ודי יכ הוקת שי, רשא ,ריבגה לש הברה ותובישחו לורגה
 העשב . וב .ץפח ונל ןיא םדא ינב רשלב לובטה :ןוממ :ורמאו + +. "ונמע

 הלעש יונוה .לכ .תא לצרהל עיצה ווירחא םיננרמ ויהש ,דחא םדאש = םנמא םא .יכ + בויקב ולהקנש םינקסעה :וחכש םירבר :ינשו
 :ןוממ :רמאו וירוחאל לצרה עתרנ ,תונויצה יכרצל םיפלא תואמל | רוהטה ןויערה .וליפאו  ןוממה חכ לודגש | ,םרוג | ונמלוע הדס
 " "הלוכ איהש ,תונויצב קלח ול אהי .לא האמוט ששח וב שיש הזכש | ןוממה רשא שי םוקמ לכמ  ,ךירצ אוה ןוממה .תרזעל םירוהמבש
 : ,.,שרוק  קחריונויער שפנ רמושו  ,ןויערה תשודק תא םיללחמ ותנשה .ןפואו

 תמדוק םתופינטפאש ,םבל שחלל םיעמשנה םישנא םישוע ךכ 'תא ןוממה ריבא ריבגה יכ ,וחכש תינש תאזו = ,הזכ .רשא ןומממ >>
 תוסינטסאו קושה  תימהל קר םיעמשנ :ונא .לבא ..,לבא . .לכל = ,ץופחי אל םתיחתבו ריכי אל ותוברת תאו עדי אל לארשי תפש
 == ,ףודגו ףורח לש רובד ונל  תשמשמ | הזיא ריבגה ידימ  איצוהל  רבדה :הלעי - םג םאו  ,םהלו .וק המו-

 ץמח לש רורפ  ,אמלעב הבדנ קר םוכסה ותוא היחי ירה .,םוכס =
 )9 ,םינצבקל ותוא םיקרוזו ןחלושה יבג לעמ ותוא םירענמש ,השקונ =

 9 .לכה תא טלוק םטוקליש
 ורתוות לא :רמאו םינקסעה ישאר לש םבל םהל שחל יארו

 .לאומש מ ריר = :ילבל 0 םכיניע הנייהת לא ,הנורחאה םכתוסינטסא תפט לע
 רוה 7  ןויערהל םגו םכמצעל .םכל םג םישוע םתא רשא .לועה תא תוארל =

 .הָתְעְרַ הָיפורְטְנליִפַה 2 תא'דו קווחב וקיתשה םה לבא = ,ןאכל םתאב .םתא ולשב  רשא
 = ! תחא קר ועדיו העש התואב וחכש לבה תא ,הז םבל שחל <

 < היפורטנליפה - ונלצא  השרי = תונלדתשה לש  המוקמ תא ו
 = תאיבמו הנכוסמ ,היפורטנליפה רמולכ  ,חשרויהש .ינמודמכ .תינררומה = רשא ,תוקלחה תא ןרעתמו קנפתמ בלב עמש םנמא ריבגהו =

 | , תונלדהשה -- = המאמ .רהוי .הלורג הער ונל  חילש שרד רשא השררה תאו ,םינפח .אלמ יםינצבקה, ול :ורופ
 "אלא ,ותדעבש רישעה ידוהיה קר אל היה .םודקה .ןלדתשז םולכ חכש אל .ומצע אוה לבא = ,וכרעו .ותובישח לע "םינצבקה, =

 |. חילשל ןירב ותוא ושע .הוירפומה ויתונוכת רשא שיא םג בור פ'ע קרו ונחלוש | יבג .לעמ רורפ  וכרדכ רעג = : םולכ : דמל אל 'םגו
 :ןליפא ונממ  קחרתנ אל , ורובצל ל עמ מ דמע אל ןלרהשה , רובצ : .. ."םינצבקל, ותוא =

 < לפ .וולע .ורבע .ותציחמבו .יח ורובצ  ךותב אלא .,אוהש לכ קוחר = לוטול תנמ לע בויקב ולהקנ רשא הלאה םיבוטה םישנאהו =
 " היה אל אוה :ןלרהשה ןיימצה | בושה רחא רברב רועו ,ויתונש  הפשה תא תויחהל .,תאזה הממורהו האלפנה הדובעה .תא .םמצעל =

: 

 וופכל  ךתולדתשהבו = ,ךחכו - ךויח וב  יכ חבשת לאו רוכו ךא | אוה ךכרקב = בוט המ תעדל הכוו םדא לכ ןאלו -- ,  דדועתהל = ותריצי חכל ןתיו חנו
 -- אוה םלקיע לבש = ,ךנורשכ תא תיחשמו .ךשפנ תא לבחמ ךנה וז תמאב ל

 =" תוט וז ךלמדתבש  ךל עד .! רצוי + ול רמוא יתויה = דועו = ,תירסומה העיבתה
 ונואו ,התוחתפתה יימי לכ חהפת םירתסמב ; הימולע ימיב איה העונצ הריצי
 "< רבכה ,העשל הנובש ךממ הקלתפנ םא ןהתאו ,רגבתתש דע הדובב תא הלגמ
 התאש םירכדב .םירחא לע  רימחת לא ,םדא:ןב + ול רמוא יתייה רועו + םודו
 ףדימ  לבקמ = ונואש לע ןיחתור יחתורב להקה תא ןד ךנה =! ךמצעל  ליקמ
 < יכ , לבוס התא להקהל .אטוח התאשמ רתוי + תקדצש רשפא , הבהאב םירוסי
 .עמשנש חיה ןידה .ןמו--ןהנושאר םהב רבוע התא סונהיג ירודמל ונתוא ךנומזהב
 = .ךנ םג ונאצמ וליא -- ? םירומא  םירכד המ" , תומוערת ולב תושקה ךותוחבות תא
 = ןמ .ונתוא רטופ ךכ לכ וב .ליגר\ ה ת א ש הז םינש  קוריח לבא .וז א. הדמ
 ,ּ <. ןודה

 < החישה םהיניב הלגלגתנ = .דחא .קדנופל ארוקו רפוס ונמרזנ תחא םעפ
 = + םרויצלו םפפתל : ונורשכ  חכב ןיאש םירבד רייצל רמואה  רפוסה ירוסו ד''ע
 . םשכו ,  רייצל ךל ןתינש המב ,ךל השרוהש 'המב ךויד, + רפוסל .ארוקה רומא
 [ רומאו רפוסה הנע - ."השירפה . לע רבש = לכקת  ךכ .השירדה לע רבש תלבקש
 | םי אוביה ..."'השי רדה לע:רבש יתלבקש םשב ,|ה, !רמ קוחצב
 םגיא "םישרודה ,ש ,"הוצמ--הוצמ רבש ,ש הרמה הרכהה םע רפופה םילשיו
 0 - -?רבשל .תופצל .םוכירצ

 +5. 1 יאולה

 תודלותב שקבל םכררש םירקבמו םיארוק לע לכוק היה ראי ו הגפו ש .
 ןליא = םימיחתמ ויה  םירבדה . םינטטח םהל .ארקו , ותריצי .ישרש תא רצויה <

 -רקכמש ,רבדה אוה רזומ  המכ < ףוסוליפה. ירבדב .הנושארה -חריתסה םה ןוח = <
 תישרוהש חמב|, = + רמואב ,המת .הנומא .ארוקה ןמ .שרוד ראווחנפושב תוהלאה |

 יל הקירה + רקבמל- רמאל .רבדח .ךזומ מכ ;"תורתסנב קטע ךל :ןיאו -= ןנובתה
 סעט  ,םנמא , היה - ראיוהנפושל. |! עגת לא המותחה .תיבחבו -- ןויה תא
 תא ארו וניא ש רצויה ירשא לבא , וללה "םינטטח,,ה .חא .אוהיל .קופסמ <

 ,חעודי חרמב אוה םירשואמה ןמ---רנרבו ...ןתריצי ישרש ירחא הקחתמה תרוקבה
 <--ןויתוריציב תשמשמה ךשוחהו רואה תובוברע לבש שוריפב חלגו = םדקש ינפמ
 הגירעו הזה-םלוע ילבהל זוב ,השלוחו הרובג , רעובמו הפי ,.ערו בומ תיבוברע
 לע = םונשדקורחו  רעצה תצרעה | , וילא .שפנ :ןוילכו רובכה ןמ .החירב , םהילא
 לכש =- ,תעדה  תאנשו תורעבה רסומ =, עשפה תואתו אטמחה תארי ,ואשמ
 + אוה ושפנ לש האובכה אלא .הנוא תאוה איבוברעה

 םדא =! רפוסה ישיא + ול רמוא יתייה וא יב , ירבדל רפוסה עמש ולוא
 אל .הזב וכ  ,םירחא ישעמ תוקחל ,םומעפל  ,למע התא אושלו -- ךנה ירוקמ
 התא \ העומ | יתומע + ול .רמוא יתייה  דועו :תדחוימה .ךכררל ךל .ךלכ ; חולצת
 רובב אסב .תחתמ .הבצחנש התא בשוח :: ךתמשנ שרושל .עגונב הרומג .תועמ *
 ,עד .םלואו . . םימיה לכ ךיתפש לע  יפויה : תא .אשונ .ךנה ךבופלו ,יפויח
 . : ןואמצ  ,ןובער לש  ןמוס אלא הנוא  יפוול .ךתואת לכ | ,ןב קלח ףל .ןואש

 יב .ןוירחא .ףרור  ךנוא . ךתמשנ .שרוש אוה --רפו מ ה + ךל רסחש .המ
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 , וישעמל םוסרפו יבמופ הש
 . םוסרפה ןמ .רומגה .ךפחה או

 פורטנליפהל = ירמגל | טעמכ | תורפח  וללה = תולוגסה לכ
 ,ותמכח ,ותוירסומ .תוכזב ותדעב לודגה ונניא אוה ..ינרדומה ידוהיה

 םיפורטנוליפה בור  ,הגלפומה ותורישע תוכזב קר אלא ,ופוחיו .ותרו
 תודהיה ינינעב קר אל  םירומג .תוצראה ימע םה :ונימיבש .ונל
 ,הינמרגב םידוהיה רחפמה יצעוי בור .חורה ינינע .לכב 'םג אלא
 םיולמ וא םינרגת  ,םירטוטרמס לש םהינב ינבו םהינב םה , לשמל"
 , ידוהיה .רובצה ךותב יח וניא ונימיבש ונלש פורטנוליפה .תיברב <

 ,המחנל אלו הרצל אל  ,לבאל אלו החמשל אל ול ףתוש ונוא
 ומע  השועו ול הצוחמ רמולכ , ירוהיה .רובצל "לעממ, דמוע :אש
 ןמ םדא,  פורטנליפה | תויהבש אלא  דוע אלו = . רפחו .הבוט :ךא
 ישעמ תא השוע אוה :ןיא ירה ןיפומנ לעבו ינרדומ .םדא , "בושה
 והקרצ ישעמ תא השוע אוה אלא ,רשי ןפואבו יאשחב ותקדצ
 תישענה הקרצ לכו , תורבחו תויצוינגרוא י"ע  ,רשי יתלב ןפואב

 סופרפ בור ךוהמ תישענ איה חרכהב הרבחו | היצוונגרוא י"

 העבמ  יפל .תונלדתשה ןכ .לע :יכ

 היפורטנליפה לש העבטב חנומה  הבורמה םופרפה וואו
 , הבר .הערו .הלודג :הנכס, ידוהיה  רובצל .םרוגה :או

 הקרצו דפח םישועה  ,ונלש םייברעמה = םיפורטנליפה \ הנה
 ןקתל תנמ לע  תודסומו תודוגא= םירסימ  ,חרזמה :ידוהי םע דימת|
 םוי םוי םיזירכמ םה .חרכהבו ,םהבומ ילבקמ לש ערה םבצמ תאי

 ארונ םבצמ  ,םה  םידורמ  םיינע  חרזמה ידוהי,  :רמאל :םיברב
 ונא ירהו ,דצה מ הרוע ילב םייקתהל תלוכיה םהל ןיא ,םו /

 וניפורטנליפ םיאיצומ םיבושח םימוכס םנמאו ..."םהרזעל אובל םיבייח
 התוא .ךותמ לבא * ,חרזמה ידוהיל רזע .איבהל = ידכ * םייבדעמ
 ןמ .רתוי הברה הלודגה ,הער חרומה .ידוהיל תאצוי המצע הבושק
 לכ יב , הנומאה תעבקנו תבלוה אפוריא ימע לכ בלב :הבושז

 םירפוחמה .םיררונשו םינצבק לש ףוספסא .אלא םניא חרזמה ידוהו <
 ומע  תבוט .שרודו .ושפנ רמוש לכו * ,ילכלכה ןבומב הריצי ח

 ,ילכלכה םיפבה אוה השדחה הנידמה לש הסיסב .  םהמ : קחרי וצראו =
 םעו םע לכ לש ותובישחו וכרע תא = ךרוע ינרדומה  ןוקיטולופהו

 לש הרפתבש | ןבומ. :אליממו . םיילכלכה ויתוריציו - ויתוחב י'פ
 בלב םיטלקנ ,תולוק .ילוקב הישעמ תא השועה ,ונלש היפורטנליפה <

 תרזמה ירוחיל ובה ותערמ אלש טעמכ | יאפוריאה .ןוקיטילופז
 לעמ ולה םינויבאהו םיינע ה תא : קיחרהל ותבוח איה וזש תוארה <

 ,וצרא לוב
 ,בוליב ךיסנה תא דחא יאנותע לאש  תודחא םינש :ינפל ==
 היתושירדש י"פעא ,תונויצה :לאשנה בישהו ,תונויצה לע ותער ה
 בורש , ןילופו .היסור ידוהי ןכ לע יב ,שממ הב ןיא  ,ןה :תונוכ
 , עוריה טנריצניאה תעשבו .ימונוקיא חכ םניא ,םה םהמ .םינויצה <

 בוליב = זירכה ,ןילרבמ \ ושרוג  םיסור = םידוהי * םיטנדוטס | ינשש
 םניא וללה םינמרבליוהו םיממשלדנמה לכ, :  רמאו = גאטסכיירהב =

 ... "םידרומו םיררונש .אלא
 הבסנ- , םילגנא םינוקיטילופ לש הרבחל יתנמרזנ תחא םעפ

 :רמאו ןיבוסמה ןמ רחא הנע .חרומה ירוהי תלאש רע החישה
 + םידורמ | םיינע לש הלאש איה חרזמה' ידוהי לש וז הלאש
 םהל רוזעל לכא ,וללה םיינעה יריב ךומהל םיבייח ונא :םירצומפ =
 הנע ."דוחל .אקיטילופו דיחל הקרצ .ונל רשפא>יא תיטילופ - הרוע =

 ירה .הילגנאל אובל םיינעה .חרזמה ידוהי םיברמשב, : רמאו ינשח
 ,ףסכ הברהו הברה םכרצל איצוהל םירישעה םתד  ינב םיחרכומ =

 ---הלטבל אצוי .הילגנא ףסכ ייכ , ונצראלו ונל הער .םרוג .הז לבר
 ,.."םולכ אלו .םניבו :ונוניב .ןיאש  םירג - תכימתל

 ,יל הררבתנ העש התואב

 -.תובולעה תאמוט לע .האמוט > ףיסוהל - ילבל  םירהזנ = םניא .יאשחבו

 .האיבמש הערה איה הלודג יב

 תונלדתשה ונל המרוג .התיהש הערה ןמ תינרדומה היפורמנליפה ונל
 , המודקה

 ו

 . דבלב וז אלו

 ילבלכה בצמה ןוקתב קר אל תקסוע תינררומה היפורטנליפה
 ירפומה םבצמ ןוקתב םג םא יכ ,חרזמה ירוהי לש עוערה
 היפורטנליפה השוע הז עוצקמב "הישעמ תא םגו .  לקלוקמה
 םיעמושו קוחרמ םידמועהו ..הבורמ םוסרפבו תולוק ילוקב ח ר כהב
 להקה לכו ,םהישעמ לע וניפורטנליפ םיזירכמש תוזרכהה תא
 וללה םינק לסעהש םירמאמה תאו תורבוחה .תאו ח'ודה תא ארוקה
 "< לבש לטל םיאצמנ , הדיקפל הדיקפמ םימסרפמ םהיתויצוינגרואו
 "םיליפנש , , הנותחתַה .אטוידה רע ו ודרי חרזמה ירוהי
 רשא- םילאוגל םיכירצ .םלוכו = ,םהיתונבו םהינבו םה , םלוכ םה
 תרוהש י"פעא . םהאלחו םתמהוז ךוהמ םואיצויו םה יערמ םולאגי
 ןמ ותערמ ולאגל ידכ אטוחה לא גוודומה לודג יכ , תדמלמ רפחה
 קחרתהל םדאינב לש םכרר םוקמ לכמ ,קירצה תציחמב דמועה
 , הרבחה .ןמ ואיצוהלו אטוחה ןמ

 . אמגודל .רחא :ןינע ירה
 " תונב לע הנגהב םיקסוע וניפורטנליפ וליחתה תודחא םינש הז

 < .וליפא  םימוד :םניא וללה "םיגאורה,, לכ יכ  ,וילאמ ןבומ , לארשי
 םושורק = ויהש = ,וניתובא תובאו  וניתובאל תצקמה ןמ  תצקמב
 הלחתמו .החפשמ ייחו תושיא ינינעל .עגונה לכב .תמאב םירוהמו
 ,םינרדומה וניפורטנליפ .  םירחאה תא ושדק כ"חאו םמצע תא ושדק
 ומיכסי אל יאדו ,תורמה תרהטל םיספורטופא םמצע הא םישועה
 המכ דע ריעהל םתיכשמ ירדחו םהיתב ילתכ ואבי יכ ,רברל
 ,םמצע לע  םירימחמ .םניא יארו וללה .םה "םתרהט, איה הלודג

 .תא :איצוהל ןתוא .וחירכה תורחא וא .ולא  תובסש , ןהה  תוללמואהו
 .ההובג וללה "םילאוגה, םה םירבדמ יבמופבו ,קושל ןהמשנו ןפוג
 םידסימ .|הילע ןגהל ךרוצהו לארשי תונב .ברקב רסומה תרירי לע ההובג
 = ברעמב תחא הרע ךל ןיאש םעטכו ,וז תרפסל תודוגאו .תורבח םה
 - תונב תנקח) לע, תדקושה הדוגא הב אצמת אל רשא  ,אפוריא
 < ,עוריכ ,איה וללה תורוגאה לש תירקיעה הרטמה / ,"לארשי
 = ןמ .וזיא דוב לע אל ןיידע םלואו , םישנב רחסמה דגנכ םחלהל
 ןמ דחא = וליפא  ןירל = רופמלו שממ לש  רבד תושעל תודוגאה
 ,חופסאל תוארוק ? תוקסוע ןה המב אלא .הרבעה רבדל םירופרסה
 םילהקנש םיללכה םיסרגנוקהב תופתתשמ  ,םיסרגנוקל = , תויצנרפנוקל
 הלכו תולבאתמ ה תופיטמ | ,הז םשל | תונוש תוצראב

 תומסהפמו ח"'וד .תוסיפדמ ,  תורבחמ תואיצומ , רפומה :תדירי לע

 - תא .וארקבו ועמשב  ,יאפוריאה םדאהו * . םילנרוזבו .םינותעב םיזורכ
 = תרכומ ,םיעורי- םיפורטנליפ\ םינקסע יפמ םיאצוי וללה םירברה לכ
 םירחופ בורו ןה לארשי  תונב תוצורפ בור יכ ,החנה יריל אוכל אוה
 . ,והנינ לארשי םדא תושפנב

 םעו דחא דצמ | ילכלכה * ןבומב ךרע םוש ול .ןיאש םע
 יהו -- ,ינש רצמ הנותחתה אטוידל רע הדרי  ותוירסומש
 < ,םינררומה נפורטנלופל םועמשנה אפוריא ימע .ונל ועבטש עבטמה
 .,, םינלדתשה לש םמוקמ תא ושריש

 ווי
 . .םהינרק תא וניפורטנליפ .םהל וחקל ןכיהמ ,העדל .ינא שקבמו

 : 9 לארשי -היב. תא - ןהב .חגנל

 לש םבור = . דובכו = הלודג םנ שקבמ: רשוע ול שיש ימ
 םישמחב רתויה לכל וא םישלשב ורשעתנ םייברעמה וניפורטנליפ
 םמצעל הנקת = םישקבמ וליחתה ורשעתנשכו ,  תונורחאה  םינשה .



 ייראה .ליצאה םלואו = .יתורכחה םנצמ תא: םג .יוארכ .רצבל .ידכ
 םיבולקה .אוה ותציחמל םידוהי םינכי אלו  םידוהי תרכחב .אובי אל
 לודגהל וליפא רבח תוכז .ונתי אל , לשמל ,  םיסחוימה םינקירמאה
 םידוהיה םירישעה .ואר .אוה 'ירוהי ןכ לע יכ  ,םידוהיה .ירושעבש
 ודמע ,םהינפב ןה .תורגוסמו תורוגס  ."הלודגה  הרבחה ,  תוהלרש
 ךאיה םלואו . םהילאמ םיליצא ושענו םמצעל "הלודג הרבח , ויהו
 ויה .ויתובא תובאש = , ןיסחוי תלגמ ול ןיאו ליצא םדא השעו
 ןיא ? "לוחכ םד,, לזונ ויקרועבש תודע ול ןיאו םימסרופמ  םיריבא
 םידמועה ינפב .אוה | ויתותלד תא רוגסיש אלא = תרחא ךרד ול
 יתוחפ םינומהה ןמ .אוה לדבומש ,ומצע לע וירכוו .ונממ ."הטמל,
 םיקסוע םימעה ןמ םיליצאה  תרכינ איה המב ותוליצאו . ךרעה
 ירוהיה לבא = ..ריצב , טרופפב | , תונמאב | , תורפסב | , אקימילופב |
 תגררמ ,ליצא .תלעמל ומצע תא הלעה התע הוש ,רישעה
 ןמא אל וירוענב , םותחה רפס ול איה תונמאה ,הכומנ והלכבשה

 :ורטנליפה .לע ותוליצא תא דימעמ אוה---, דיצלו טרופסל וידי תא =
 ,ול רסתה טרופסה ותוא ול תישענ איה : היפורטנליפה לעו היפ

 חתפ םג ידוהיה "ליצאה,ל תחתופש איה  היפורטנליפהו
 ונאש וז ונתפוקתב ."הלודגה הרבחה לא .תיקדס .טחמ לש :הרוחב = =

 רובכ הליחנמש איהו ,  תירובצה .תונקס עה תא םיבבחמ הב ןימווק = =
 יאפוריאה ליצאה .ונלש  םיפורטנליפלו רובצה ינקסעל .םג 'םיקרפל

 ןפואב םלואו . רישע אוה רשאב ידוהיה רישעל .ללכ דובב ]תי "אל =
 'וגיהנמ,  רותב : עיפומה = , ידוהיה . פורטנליפהל סחיתמ .אוה .רחא-
 ,ותרבחל ופינכי אל םא ףא רבכי ותוא :ןימויה קיתע םעה לש
 דרול רוהב אל .דלישטור ררולה תא עדוי ,לשמל ,  ילננאה רובצה
 ירוהיה םורטנליפה .אוהש םושמ אלא | ,לודגה ורשע תובוב אלו"

 .םירוהיה לש "םגיהנמו,
 השוע  תירוהיה :היפורטנליפה יכ = ,רבדה  אופיא אלפנ אלו |

 השועה :אוה | ,רקיעה אוה םופרפה> ןה : תולוק ילוקב הישעמ תא
 , גיהנמל ,  ליצאל .פורטנליפה תא

 : וז .ךותב וז  םיפנוכמ היתועבטש תלשלשה = אפוא - יהוזו
 ברקתהל ידכ ידוהיה רובצה ןמ קחרתהל ורדומ רשעתנש ידוהיה
 םישענ ויכרצו ידוהיה רובצה ינינע = ,"הלורגה .הרבחה,ל הז וע =

 גיהנמו פורטנליפ השענ אוה ןכ " י"פעאו = ול םינבומ יתלבו .םירז <
 הזיחא םוש  "ותוליצאל, ול ןיא ןכ אל םאר | ,ידוהיה  רובצהל-
 ,"תוליצאה,, לא , היוצרה הרממה לא היפורטנלפה אבתש ידכו .הישממ
 תולוק ילוקב הישעמ תא . השוע איה ירה ,הלורגהו  דובכה לא

 +. ירוהיה רובצה לבל הבר .הער איה האיבמו --- הבו"מ .םופרפבו =

 .(1886) ז'טרת תַנָשְּב לָאְרִשָי ץֶרֶא
 ו

 תופידר .לארשי ץראל םידוהיה תילע הרבג םישמחה .תונשב
 יכרד ןוקתו .רחאה רצמ ןושארה .ילוקינ  רסיקה .ימיב = םידוהיח
 ויה  םילועה : בור .םנמא . וז .הילעל ומרג ..ינשה  רצמ-  העיסנה
 תא ןנוחלו לארשי ץראב .רבקהלו .תומל .תנמ לע קר .ולעש 'םינקז

 םיתעל םיאב ויה םונקוה םע לבא  ,םתומ ינפל שדוק תמדא- .רפע =
 םישנא  םִנ  םהילא ולפטנ םימעפלו םתחפשמ  :וגב .םג תובורק <
% . 
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 " התיח הב .תבשלו. השודקה .ץראה :תא תוארל .הקושתה  .םיריעצ
 בל :ילעב :םישנא = ומת- ופפ אל םלועמ .לארשי םע בלב רימת
 היה םבלש ,רודה ותוא יריעצו ,הרישלו םימורמל ופאשש שגר
 ץראל .םשפנ ךלהב םיבורק ויה יאדו ,הדגאהו .ךינתה  תריש אלמ
 השמש לארשי ץרא לורג .םפק חכ ;עבטומ היה לארשי ץראב ., לארשי
 תוינחורה למס = ,רוההו .השודקה למס הרוהטו היקנ .שפנ לבל
 .םיהלאל .הברקהו

 םיבורק רוי: ויה לארשי ץראל םימיה םתואב ולעש םישנאה
 ..בושיה ןמ ; םישנאלו השעמ ישנאל  רשאמ  םידדובתמלו .םירוזנל
 אלו הרובע לכ וערי אל :םתיחמלו םדיתעל גוארל ילבמ ולע םה
 , םתקוצמ .התיח הבר. ץראה .לא :םאובבו  .הילא  .םירשכומ ויה
 תא --- הזמ .דוע ערש  המו ,דאמ םישק ויה הרז  ץראב  םייחה
 איהשכ ואצמ ושקב -התואו ופאש הילא  רשא .הרוהטה :תוינחורה
 ןמ. סנרפתהל .וחרכוה םה  .אמהוז  האלמו  הסג .תוימשג .הברועמ
 הללקל ,ןבומכ ,ךפהנ הז םילצע םחלו ,חקולחה .ןמ רמולכ ,הקרצה
 . .תוקחרהו :ינועה ..תורוהט תונוכ .ץראה לא ואיבהש םישנאה םתואל םג
 ףע :ועיגה בערה יעוננ לש :תוקעצה .ץראה תולהקב םילודנ ויה
 ,םלועה לכב .לארשי :ילודג בל

 םילשוריב בצמל- בל 'םשש- ןושארה חיה :ירויפיטנומ .השמ
 רידה אב .םרטב :דוע = .ץראב .םידוהיה .בצמ :ןוקתל :גאוד ליחתהו
 , .אצמו ץראה :תא :םימעפ שמח :ירויפיטנומ רקב  רבכ י'אק לקנארפ
 חתפ  ,םילוח :תיב  הנב + :אוח. ..בצמה :ןוקתל  הנוכנה - ךררה : תא
 תונוש תורובעל  םודוהיה תא לגפל - לדתשה .,תדובעל . :רפס .יתב
 .םיינעל .תיב הנב: ,המראה תודובעק :םגו

 שגפש םילוחנה : .םילושכמה תא  ויניעב -האר- לקנארפ .ר"רה
 ,םילשוריב .הרובעל רפסה תיב :תא האריאוח . ותדובעב .ירויפיטנומ
 תורליה-ויה  ובש :;רפסה תיב .תא האר .אוה ןםירימלת- וב-.ןיא הנחו
 = .תוטעמ = תורימקת .הנהו  ,הריפתו :הלפת ,תירבע דומלל :תובירצ

 < ופסכמ ,קבא :םיסוכמ---םילפפסהו םירובש .תוחולה
 : .םהיתונב תא םיחלושה םירוהל םלשל- םיכירצ : ויה :ירויפיטנומ לש
 ,ירויפיטנומ לבא ..תוברנל שרח רוקמ הוה רפפה תיב יהיו--- ,םיחיבל
 םילושכמה לכ = תא ותוארב וילע לפנ אל .ובל הזה ןיוצמה שיאה
 להבנ - אל :הזה .קודאה :ידוחיה :. שאונ רמא אלו :וכרד" לע  םיעורזה
 > .וכררב :תכלל :ףיפויו: םילשורי .ינבר = וילע וקיטהש םרחה ינפמ םג
 , ,ותדובע תא .דובעלו

 :לעב שיאה .םג .םילשוריב :חיה = לקנארפ ינפל טעומ  ןמז
 " לש ותוחילשב ייאל אב  אוה ..ןהכ .טרבלא . הבורמה  חיגרנאה
 םימלשוריה ינפל םימואנ אשנ .אוה ,.בהז םינפח אלמ איבהו דלישטור
 = אל .אוה .ולמע .םג לבא .םבל לע .רבדלו .םהילע .עיפשה2 .לדתשהו
 הכימת תפוק. דלושטור .לש .ופסכב .דסו .אוה ..ירפ .תושעל .הברה
 תפוק דסי .אוה -. תורישע .תוחפשמ .ונהנ תאזה -הפוקה .ןמו - ,תודלויל
 תחל התיה הפוקה תרטמ ,שורג 100,000 לש םוכסב .הוקמ
 , תיררפסהו  תיזנכשאה תודעה ישארו. .-- .םיינעל .תיבר ילב .תואולה
 תואולה ונתנו .םתבוטל וב. ושמתשהו ףסכה לכ תא .ם ה ל .וחקל
 ,םהידוב ראשנ ףסכה .לכו :םיטעומ םימי-.ורבע אלו .,הלורג .תיברב
 לש םילוחה תיב םג .דסונ םילשוריל .לקנארפ אוב ינפל .תחא הנש
 .לארשי .ץראב .ןושארה  ידוהיה םולוקה תיב היה הז .הלישטור

 םג רקב לארשי .ץראל. לקנארפ = רידה .אבש הנשה  התואב
 הממ בצעו רעצ .אלמ היה אוה םגו ,ץראה תא, רלישטור. סמ'זד
 אוהו = ,דלישטוה .'םע - לקנארפ רידה שגפנ .קשמרב .,ויניע וארש
 רה ."םימכתה | םע .רקישטורל ודמעמב .התיהש החושה תא .רסומ
 והפסמ..םירחא םיפד : הברהב םג עָמשנ .תאוה . תיקשמדה .החישה
 . :תולצע --.רחא .רצמ .דאמ דע החישה איה, תייפוא . לקנארפ לש
 = םימיה תוברב  .ושבלש- תושרח תועה יולג --- ינשה .דצמו  ,תורעבו

 לע



 . לארשו
 : לאש | רלישטור 8
 ? םייחב םיליעומה םירבד |
 ונחנא --- :םימכחה .ובישה---,ךכל םיעצמאה ונל .םירפח --- 1

 ..וניינע תבוטל 'ףסכ הברה איצוהל םיכירצ
 תא םיכנחמ .םכניאש :ינפמ .,ךכ .לכ .לודג .םכיינע רפסמ --

 .הכאלמ םתוא םירמלמ םכניאש םושמ דוחיבו ,יוארכ .םכודלו
 .ראמ םושלח ונידלו =

 % תשרח יתב םירפימ םכנוא עודמ -- 0
 ,הפוריאב .ןכומה -ןמ לכה םילבקמ ונחנא אלה -- |

 + המהא .תדובעב .םיקסוע םכניא - עודמ --
 + תבשב דובעל ידוהיל רתומ םאה --

 .דומלל ןרפס תוב םירפימ = םכניא  עודמ

 ץראב | םינומדקה = םימיב < המדאה תא .דבע | מו --
 + וניתובא

 הרובעב (השודקה .ריעה : ינבמ .רחא .אל ףא .קפס . ילב --
 ..טושפה ןומהה .,תוצראה ימע :וקסע וז

 םירבדש | ,לקנארפל רמאו החישה תא .קיספה רלישטור
 דיע .לקנארפ םע :רלישטוה .רבד .כיחא .. םילשוריב 'םג עמש  הלאב

 םיפאושה לש םתרובע דבכת המכ דע  ,םילשוריב  לקלוקמה - בצמה < <
 תבוטל .דובעל  םירמואה | לכ תא דחאל תוציחנב = םייסו .המדקל <
 ,םלוכל. תחא-תינכת היהתש ידכ לארשי :ץרא = 5

 תבוטל .רובעל ץפחה .ררועתנ .דחא ןמזבש .,םיאור .ונא ירה =
 םתואב .ןיובו  זירפב = ,ןודנולב = +: םינוש תומוקמב .לארשי .ץרא
 דסיל ידכ = .דחוימ \ שיא, ייאל תולשל לודג .רבד הז היה םימיה |
 תומוקמב זא הררועתנש ,הדיעמ וז תוחילש ,םילשוריב רפס/'תוב"

 תא וילע חקל | ,הירטסואב  םיעודי  רתויה םידוהיה דחא וימוב |
 לא הלודג .תובהלתהב סחיתה אוהש .ינפמ ,תאזה השקה הרובעה 2

 אל .אוה .םנמא - ..יחצנה ודיתעב ןימאהו םעה לש לודגה רבעה =
 ינואג םדא םג היה אל אוה ,תוימואלה דיע םולכ .דוע = עדו 2

 ,תירוטסיהה וצראב םעה תיחת רברב ורור תא םידקהל .לכוש
 לארשי םע לש | והיקפת יכ  ,ןמוא  תנומא אלמ היה ובל לבא

 התיה אל וז .העד ..תושונאה לכל הרומו = םיוגל רוא .תויהל - אוה =
 הב ןימאה אוה .אמלעב הקיר הצילמ ,וננמזב ברעמה ינברלכ ,ול
 וברקב הרבג וז הנומא .ךותמ קרו .ושפנ לכבו ובבל לכב ,המלש הנומא =

 הצרתנ וז. הנומא. ךותמ קר . ךינתה ץראל ,תובאה ןיראל .הבהאה
 ובלו .,הב םינכושה םידוהיה תבוטל רבד דפילו יייאל .תכלל ותחלושל =
 תירמוחה םתולפש תא ויניעב הארשכ | לודג רעצו .בצע אלמנ =

 אוה  .ול .השורקהו .הרקיה ץיראב םיבשויה םידוהיה :לש .תירסומהו
 ותויהבו ,הארונה הלקלקה תא .ןקתל ךאיה ,תובשחמ בושהל לחה
 . המחאה תדובע .דיע הבשחמה וחמב  הדלונ  ץהאב .רבכ

 חאר אוה ,ירויפמנמ לש ופררפב םידבוע :םידוהי האר .אוה /
 ,םילשוריב = םותיסמה לצא .המדאה תדובעב- םיקפועה :םידוהי ם
 לש הנופצב ,הָיְבְסחב המדאה תא םידבוע םידוהי שיש עמש אוח
 םידוהיה לע עמשש המ | רפומ .אוה | תולעפתהבו = ,לארשי . ץרא
 ,ךכופלו .תוריב = תוביבסב רמכ-לאהראדב "רשא .םיעורהו :םירבאה

 ץראב םידוהיה .בצמ תא ןקתל ךאיה המלש תינכת ךרעש העשב =
 תא ללהמ אוה .המדאה .תדובע תא םג וז .תינכתל םינכה ,לארשי

 ולכוי = םידוהיהש חוטב = אוהו .יעבטה הרשע תא חבשמו .ץראה =
 =- אוה .לאוש --םלואו, ,  לארשי 'ץראב .המדאה תדובע לע תויחל 1

 םה לבא == +וירומ +הדוכעל ותוא רועי יפו םעה תא ךמלו ימ
 םירכשנ .םיאצמנ :םה לבא -- זוינכר  .הדובעב םיליגר .םנוא .םמצע 2
 לבת .תוצרא :לכל =. ויתוקעצב | הנופו ל בער ,םעהש :הזמ |

 , היהש .לקנארפ " רירה- , הבושיו -לארשי ץראל הלודג הבח םינוש

 יבשויל .םהיתובדנ תא . חולשל םיברמ םידוהיהו
 ירסומה שגרה תא תימהל םירווע םה המכ דע ,ללכ םישח םניא

 םינברה = , ץראה

 רידהו .  ."םהל םג השודקה - ץראב םיבשויה  םהיחא בל | ברקב
 = -םהְל ונת, : רמאל ,תולגה ירוהי לא םימח םירבדב הנופ לקנארפ
 ",המהא - םהל \ ונק  ,הדובעב םתוא .וליגרה ,הדובע--י'א יבשויל
 ,םתדלומ : ץראב אלו .הפ.אקוד התוא שוכרל תושרה םהל שיש
 ,םיהלאה  ןוצרכ ,םפא תעיזב םמחל תא אוצמל םתוא ורמל
 + .."םימש םש שדקי רשא ןוגה בושיל היהו  םינצבקה בושי .בושיו

 העד --- המדאה תדובע לע יחה לארשי ץראב ידוהי בושי
 האמל .םישמחה תונשב םירוהיה ינקפע בלב העוקת התיה רבכ וז
 ררוע רבכ לארשי .ץראב .ידוהיה  .בושיש אלא :דוע אלו .הרבעש
 :םירוהרה לבא . ותקואנו וצראק לארשי םע תביש ריע םירוהרה זא
 םורוהרהה ויה םיליכשמה םידוהיל .םירצונה קר וגה הלאכ
 עמשש תועדל ."תורז תעד, ארוק רכחמה .םינבומ יתלבו םירז .וללה
 ּוללה ."תורוה, : תועדה .אקודו . ,םילשוריב ילגנאה  לוסנוקה .תאמ
 ּ .תונושארה .תונויצה ..ימעפ תא -ונק .תולגמ

 < ולפט םוקמ .לכב  ,םירק  תמחלמ * ירחא ףכיה היה רכרה
 ? קנוורפ ריידה ,תא לאש ילגנאה לוסנוקה . חרזמה תלאשב

 השורקה לאל בושל םידוהיה םידיתע יכ,ינודא ,ןימאתה --
 ?הב לושמלו

 ..לקנארפ .בישה ,ינודא - ,אל ---
 ? הז לע .םיאבנמ םיאיבנה לבא --
 הלודג .רתוי :הזוחא  םידוהיהל חיטבה | ידוהיה :איבצמה ---

 .תמאב םהל התיהש וזמ
 ץראל .בושל  םידוהיה םיכירצ הז ינפמ .אקודש רשפא ---

 ?הרותה .ירבד .ומייקתיש ירכ .,םהיתובא
 ןמ וננוא -ןפוא .לכב  אוה .,ץולחח  ,ןושארה .הנחמה --

 םיטשופה םינצבק קר הפ יתאצמ יכנא .,.םישבוכו םימחלנש םישנאה
 / +. ."תובדנל םהידי תא

 " " םיאיבנה .ירפדבש | ותחיש שיאל  רמוא = לקנארפ = רירה
 "" תובגשנה = םהיתועדו .םהיתובשחמש | ינפמ ,תוריתס הברה שי
 < שוררל רשפאדיא ללבו .עודי ענרב .םחור .בצמ .ירפ .םומעפל ויה
 ונייטצי יכ ,הצילמו לשמב םירברמה תיחרומ היסמנפ ילעב םישנאמ
 טנמלרפה :ירבח ירבדכ ' הזב .הז- םיבּולש ויהיו ןוינהב .םהירבד
 \ , םמע :ינינע לע .םינינמ .םהש העשב ,ילננאה

 = םנמלרפב אקודו : לוסנוקה ול .הנוע .הלאה 4 םירבדה לע
 < .הנתינ- ה ,םיאיבנה :ירבדב :םינימאמה םישנא םיבשוי . ילגנאה
 "  םיריצ ילגנאה- טנמלרפב .ואצמנ זא יכ ,ךכל תינידמה- תונמרזחה
 = 'ץראל :תוצראה לכמ םידוהיה תא ףוסאל .ףירצש ,םירמוא ויהש
 " םישנאח ינודא .ארקי םאָה .הלחנל םהל התוא תתלו .השודקה
 "םוריתע -יכ .,םינימאמה םישנא שי .הילגנאב + תומולח ימלוח הלאה
 םישנאל םה .םיקוחרש י'פעא - ,םאולמב םייקתהל םיאיבנה ירבד
 :\,.תונידמה ינינעב םיקוסע םהש העשב תומולחו תומזגה לכמ וללה

 -\האמל םישמחה  תונשבו ירצונ .יפמ -.ואציש ,הלאה- םירברה
 .ילבל .ולכי אל םה לבא .ירוהיל םינבומ יתלב וראשנ ,הרבעש
 "א יכ ,רמוא אוהו ,המינפ  ושפנ ךותב הרתוסמ .אמינ עזעול
 .=/ תושגר יריל .שפנה תא איבמה ןבומ יתלבו ןומט חכ הזיא הל שי
 < ,.,יונילגר תודמוע תואלפה ץראב אלה, .תרחא ץראב םוקמ םהל ןיאש

 ילבמ רשא שי לקנארפ לש .ןיוצמה ורפס תא ארוק ההאשכ
 םימיה םהוא לש בצמה תא :ליבקהל ןוצרה ךכרקב ררועתי .םישמ
 לח היה המכ .ךע .האורו רבעה תא רקופ החאשכ . הוהב  בצמחל
 ,.תוארל ךבל/חמשי רשא .שי = , הנש 56. ינפל .ןניהובא ץראב .ונקלח
 הבומל הנהשנ .המכ רע- , התע רעו זאמ י'אב רנל .ונשכְר רשא תא



 ,הקומע

 רתויב חמשמה-רבדה .םלואו :.ירפומה בצמה םגו ירמחה .בצמה םג

 תיעבט .הפיחר | ךוהמ | ץרווב  קזחתהל ונולחה ונחנא יכ = ,אוה

 תויהמ .ולרח .רבכ וצראב םעה תיחה ד"ע .םירוהרהה יכ , תימצעו

 םהמ תינוזינ שפנהש תווקתו םירוהרה םא יכ  ,"םירז  םירוהרה ,

 ,הקופס תא םהב תאצומו

9 
 . ןוסלנצק קחצי

 !לכ :יִנָּפ לע יח יא
 .תחא הכרעמב המרד

 (ךשמה)
 ךבונ ,וידי יתשב ושאר הא ךמות אוחשכ ומוקמ לע ראשנ) :דו ד

 7" !ץרוש [ץרוש (םר לוקב ארוקו
 .(בש) ץרוש

 המודמכ ,..תצקמב ךתוא יתוניבה אל (סגואמו לק קוחשב) :דוד

 ?יתוא םחנמ תייחש יל
 -- רובעי הז םלואו ,דוד ,ךל השק (הלמחב) :ץ רוש
 ?רובעי המו (תצק זגרנ) ?ינמחנמ התא ירה ,ןכבו :דו ד
 .*.: לודגה םומעשה ותוא :ץרוש
 ?ול ארוק התא רציכ ? ךאיה :דו ד
 + ךינפ תא הועמ התא עורמ ...לודגה םומ עשה :ץרוש
 !יניעב ןח אצומ וגיא םשה :דו ד
 %-- לודגה םומעשה :ץרוש
 ?רובעל ופוסש :דוד
 אוה םלואו .הז סנב ןימאמ התא ןיא ושכע םנמא :ץרוש

 הנש .ךותמ :רוענ התאו = ,דחא תובעהאל:רקבב .., דוד = ,שחהתו
 ,תירחש:לש ריעצ שמש אל .,ןולחב, ךל קֶחוצ שמשהו

 ןובנ שמש ,םירהצ ש מש א לא ,ויתפש לעש ךרה ןמגראה םע
 רקהה

 ! דקויו ןובנ שמש : דוד
 + ךיניעב ןח אצמ אל הז םג :ץרו ש
 : למול הצור תייהש יאדו התא ..,הלולח . :דוד

 ! םיליחתמ םי ש דח םויח ."! שדחמ .ליחתמ
 ,.:הז אל ?שרחמ ליחתמ לכה (לק תבצע קוחשב) : ץררש

 םלואו ..ךכ םג .רמול רשפא םנמא = רישב ..,יתרמא אל .הז תא
 ובלב .הרוענ :טושפ אוה .ירבד ;רקיע לכ .ההובג .רבדמ יניא ינא

 לה

 ,םייחה .לא תרגובה הבהאה םדא לש
 ?ונ ודוד

 םרא לש ותבשחמ םגו ושנר .םג ורגבשכ א קרו :ץרוש

 ןוכנ .םש אצומ .אוה .זא .קר  ,אוה-ךורב-שודקה לש ומלוע .ליבשב
 ,.ורבעל

 "| לודגה םומעשה, דוד
 יא התע-תעל ייתעדי ,ךיניעב ןח אצומ אוה ןיא :ץרוש

 , יל םיכסהל לכי התא =
 . %אקוד התעדתעל :דוד
 ,ירמגל .רחא  םש ,רחא םש  ךל שי התע :ץרוש

 ...יתעדי
 % והמא | דוד
 ומ" ול-ןיאש ...ףום .ול .ןיאש םומעשה :ץרוש
 +(קוחצ ךותמ וב לכתסמ) ה

 תוכורא ויפנכ

 ,יל .המודמכ" ,התאו |

 (תצק ךומנ .לוקבו הרצק הממד ירחא ,וירבדמ טאל-טאל בש) :ץ ררש
 - התוא ליבשב ירמגל  דחוימ םש ךל שי ,דוד ,האור ינאש יפכ
 : + ךילע הדיבכמה השקה חורה

 , יל שי (רוס הסכמנ יאשחב) :דוד

 + ילשמ השקו ער אוה ןיאש ינא ןימאמ :ץרוש
 . הז לע רבדנ אלש בטומ ..,+יחא ,ךל רמוא המ :דוד

 , תומשה ינש תא יל תולגל .ךירצ = תייה אל התא םג .  ,, ללכ
 :ןוזח םויה .ינממ תלטנ -יכ ,ץרוש ,יל | תישע המ יוה | וללה
 ,.יבלב .תובר .יח היהש דחא תורקי

 ?וניה :ץרוש
 םינשב ...התא ך נ ו ש לב םעפה ךתא רבראו הבה :דוד

 ,הצילמ בש םירברל השלוח הזיא ךב .ותרכה תונורחאה
 +םויה ךממ יתלטנ המ יל רומא התא :ץרוש
 ידכב ,ךל ריגא .הצילמ ךרדב . ., דחא תורקי-ןווח :דו ד

 ,יל היה רוחש ףוע :םימעפ רבדה תא ךל תונשל ךרטצא אלש
 = תרדה תא תרכתו אובתו ,ת ב צ ע תושרופו תורדוקו

 "ושארו הצבה ךותב .ולוכ עוקש אוה ירה--ושכע .,תורדוקה  ויפנכ
 ועדגנשמ ,יל וא ., .דאמ ןטקו הפר שאר ,ץבצבמ רחרחשה
 = ,יליאנ רומא =- ...!םיתעבש בולע השענ תורוחשה ףועה יפנכ
 .םיפרחה םתוא לכ ,ותפה ירות םתוא לכ םנמאה ,ץרוש
 'רדחה לכש ךלש הימורה התוא ,הדלוג לצא * ,ןאכ .בשוי תויהש
 : תושמשב :תושיקנה ןתוא ,.תויאשהה םיפכה תוקיפס ,הנמיה אלמתנ
 : אלא ויה אל םנמאה ,הלא לכ -- ,רירגס .תולילב תולפאה ןולחה
 , + רבלב ףוס:ול-ןיאש םומעש ,םו מעש

 . -- ירמגל םירברה ינפ ונוש ושכע :ץרוש
 ,יתערי :דוד ' םהל תארק רחא םש יכ הנה =- יתערי

 !רבעש לודגה םומעשה ותוא :רבכ

 -- םשמ :ץרוש
 הו שמש -- !  יתערי .! יתעדי  (וירבדב ותוא עפשמ) :דו ד

 !םירהצ לש
 . ןימאמ ךניא . + . דקויהו ןובנה שמשה (וירחא רמוג) .:ץ רו ש

 ךיניעב טושפ לכה רבכ . , , שפנ-לעוג תצק לע הדוא םא ,יל חלט
 -= .רוחשה ףועה ותוא ' יל יוא -.. ,ידמ .רתוי

 . %יִל ןובתמ התא ירה :ץרו ש
 יהא ,יל חלפת אלה | וזלה ל יתצילמ תוכוב : דוד

 ,רחא רבד דוע. ךתוא לאשל ינא הצור םלואו
 %המ :ץרוש
 . !היתפשב .הרלוגל תקשנ אל םלועמש ,יאדו ,התא :דוד
 ...היתורעשבו הידי תופכב קר :ץרוש
 היתפש תנדע תא ,עדוי ךניא ,ץרוש ,היתפש תאו :דו ד

 ? םינפל התוא .תבהא
 ל איה תחא , היתבהא ושפע םגו ,דוד ,היתבהא :ץ רו ש
 ? ךתוא םג .הבהאה :דוד
 ,רחא ותס תלחתב . . . רבכ הז ,רשפא--רבכ הז :ץרוש

 שרח .יל הקשנ \ ,ןאב. ידמע = יתייה אל .ןיידע התא > ,יכנא רכוז
 ישארב

 , - ? ל
 0 חלמ םלואו <... ךל ןימאמ ,ךל ןימאמ ינא :דו ד

 % ויח .םופנכ

 ? יתמ (ןינעתמ) :דו ד

 2 .ןאכ .ידמע תייח אל ןיידע התא :ץ רוש
 . חוק וב לכתפמ) 1 רבדה היה הז ךיא ,הז .ךיא םלואו :דו ד

 , !הברה .הנממ ךנה ל ו ד ג ןה התאו -- .ךשארל \הנחג דציכ .(המת
 ,ּ ,4 ;יתבשי ינא :ץ רוש
 ! אהא ודוד



 לע יתבשי ינא :,תרחואמ העשב ,הלילב :היה הז :ץרוש
 :שרחו .ישארב .שרח ינתקשנו . החש ,ילא הברק .איהו ןולחה דו <

 ...!ילש ץרוש !ילש ץרוש :הארק שרח
 ? התאו :דוד ,

 חנומו דרומ . ישארשב ,ןולחה .די לע יתבשי ינא :ץ רו ש
 .ךכ .בשוי יתייה םימיה םתואב .. .ידי לע

 הל תרמא אלו ,ךיתועורזב .התחקל אל ,תמק אלו :דוד
 ?םולכ

 -- .םומעשה ימיב ...םימיה םתואב ,יזא ,הה :ץרוש
 ! ץרוש ,ףרה ,ףרה : דוד
 םולכ -- םימיה .ותואב ,הה :(רעצב .ולש תא רמג) :ץ רוש

 ,..+יל היה רשפא
 יםומעש, רבד לע ינזאב דוע .רבדת לאו ילע אנ םוח :דו ד

 = = .םלועמ םומעש ותוא יב טלש אל .ללכ ותוא עדוי יניאש ,הז
 הדיחיה איה אל -- 'וז הדלוג ! יחא ןיבל יניב המ ,האר  ,אנ:הארו
 ינאש יפכ :םלואו ... .יתערי .היתפש .תגדע תא ינאו ,יל התיהש
 .יכנא ךב יתיעטש ומכ הלחתכל ךב העוט התיה ,ךרופסמ ריכמ

 ךשאר ,ךכ .בשוי .תייה 4 םהה םימיב (ותוא הקחמ) :  אלפ .לכ ןואו
 ,והוח לע תובולש וידישכ ,  ושאר תא דירומ) . .. . ךידי לע חנומו .דרומ

 .(הממד לש עגו

 :ץרוש
 !הדלוגל

 %?והמ ה :רדוד

 הריחתיה איה אלש תרמא הנה .,) הבולע :ץרוש :
 . םלועל ינומכ התוא תבהא אל התא ,יוה--,ךל התיהש

 ..,הבהא ךותמ תולילב יתייה הכוב ,ץרוש ,היתבהא :רוד
 ,תאז לכב .התוא תבועו :ץ רוש
 ולו ,תצקמב ,תוחפה לכל ,ךל המוד יתייה ול ,יוה :דוד

 -- םומעשה ותואמ ט ע מ םיהלא יל קלח
 %ןזא היה המ יכו :ץרוש

 קבדהל ידכ התוא בזוע .יתייה א ל ינא :םירבד:םונש :דוד ,
 התיהש יאדו .-- :איהו  ,תורחא תולקו  תויח תושפנב םימעפל
 -- הבל  לכב יתוא אונשל הליחתמ

 %המ לשב :ץהוש
 ...יחא ,םומעשה טעמ לשב :דוד

 ...תצקמב םנ יל המוד ךניא ,םנמא :ץרוש /
 !והשמב אל ףא :דוד
 ?חצנ ךל הרומש התבהאו :ץרוש
 ו ...אקוד ואלש ,רשפא :דוד
 ? עורמ :ץרוש
 םג ...ירמגל תרחא הבס ינפמ :דוד

 %הבכו הש ק המ-רבד יב תאצמ
 הלע אלש אלא ,דוד ,ךב שח ינא המ-רברד :ץרוש

 ..;רבד ותוא אצמל .ידוב
 + ינתמחנ אושל ךא ןכבו :דוד ו

 .רוד ,ךל השק :,ךל השק (םוחב רלרנ) :ץ רוש
 ,הדלוג לע--,יחא ,יל דג התא (לק קותש ךותמ ונחוב) : דוד

 ,רתוי הברה ךבל ךב הכוב יאדו
 =-הַמְלְש עדוי ינואש יפדלעהףא ...אוה ךכ ,םנמא :ץרוש
 + הביש הב הקרוש לע :רו ד
 ,.1ןכא:ץרוש
 ינא  ,ץרוש ,,יִא : דוד

 -- ונמוח

 י ?הזיא :ץרוש

 ,וז הבולעל | יוא  (ושארב תבצע ךותמ דנ)

 ,ינמודמכ ,התא

 ער ןיאש רחא ןוסא | הב | אצומ

 ו /]
, 

 םע תו"חשה ...הריעצ הככ :,הריעצ הככ איהש :דוד
 ,יתוא .תרכוז איה. הככ ,. .1אלפנה ןורכזה ותואו הבישה .תורעש
 ,יוא (הארי ךותמ וירי תא קפופ) ..ותוא חוכשל הצור הניאו רענה תא
 -- הל עדָוישכ ,יוא

 ?המ :ץרוש
 וניאש השקה רברה ותוא הל ערוישכ (ולוק יצחב) :דוד

 ירה -- ,ץרוש | ,תצק הומת ,םנמא (השעמ לק-קוחשב) ..:ילעמ רס

 ש מ ש <- הבל תא .תונורחאה םינשב ךילא בפהל ךירצ תייה תמאב
 !םירהצ לש הז

 ןובנה שמשה | (וירחא אלממ , יביטקניטסנוא ןפואב) :ץרו ש

 , ! יִהָרַּבִה (והוביוכי אמש הארי ךותמ)---דקויהו

 תא תרחא :הנה ,ףל-ְךל ,ףָלדְרל .(ונועשב לכתפמ) : דוד
 ךל תולגל לכי ינא ,אקוד התא הצור םא םלואו ..,ינשה טקַאה
 לבדה ותוא לש םשה תא ,רמולכ  ,ילש תא םג ךתכל .ינפל
 ,םש שי יל םג (לק קוחשב) ...ילעמ רס וניאש השקה

 ?והָמ (רחפ תצקבו הבורמ תונינעתהב) :ץ רוש

 .הָנָּבמַהַה (דאמ הפו לוקב) :דור

 +?הנתמהה (רשחב | וניבה אל ןיידע) :ץ רוש
 הנה = (ןוטה תא םאתפ הנשמ) ,,,אובל ךירצש הל :דוד

 -- עובשב םימעפ יתש םינבל יל .תתל תולחה
 ' ףילחמ ינא תונורחאה םינשב ;דוד ,הפי ךכ ,הֶא :ץרוש

 . םיפוכת . רתוי םימיל םי ג ב ל ה תא
 ךילע םש התאש םעפ לכב הנצ ךרבעת אל םולכ :דוד

 + הדומוקה ךותמ איצומ התאש םינבלה תא
 ...הלק'הנצ :ץרוש
 םראל ול .השענ | ..,ינא םג  יתרמא ךכ (ךומנ לוקב) :רוד

 2 -- וחומב :הלוע :ר וא ו רקו לק
 +רוא :ץרוש
 ,תומה ןמ והשמ שיגרמ ליחתמ אוהו (המולעת ךותמ) :דו ד
 !רוד ,הזמ לדח :ץ רוש
 <  םש ינאש ,םינבל לש גוו גוז לכ םע (םר לקב) :דוד

 ..!תומב רכזנ ינא ,ילע
 ...רוד :ץרוש
 "התא ירה --- ,םשור ךילע השוע רבדהש ינא האור :רוד

 ! לוק תמרהב | התוכהל  ,וזלה .הבשחמה \ תא = ,התוא םמהל הצור
 ינימ .לכ = םישוע  ,םהיניעב : שואי ךותמ  םיצרוק םיבר | .אדירג
 ךוהמ אלא ספתנ וניא ןינעה ותוא לכ םלואו ...ףכ םיקפוס ,תויועה
 הלע-רואו ,אהא--החונמב הרואכל התא דמוע :הלק .הנצו הקיתש
 !רבועו ךלוה הזחמה. ,ץרוש ךל-ךל (ומצע ירבד ךותל סנכנ) ..! ךחמב

 אמש = (ךומנ לוקבו דחפ ךותמ) ...דוד  ,התא הלוח רוש

 < + ךתקר לעש הזה םתכ ה
 6 ,שלה ,ךופ-ריג .לש .ןטק .סוטנוק ופיכמ .איצומ) .,,אוה אל :דוד

 ןה .!ריכמ  ךנוא 'רבכ (לק בצע .קוחצב .ןוחצמ לע וריבעמו רחא קר הלע

 -- דבכהו השקה רבדה ותוא והז
 +ךילעמ רפ וניאש :ץרוש
 ,יחומ תא ריאמה :דוד
 !+הנתמהה :ץרוש
 ורה .,ץרוש ;ךלדךל :דו ד

 ,ישילשה טקאה לש הפי
 (ומוקממ שומל לכי וניאש אלא תכלל הצור) ץ רו ש
 | ךבש תעשב היהא ,יאדו ,ינא ,ךל .,ךל (לק קוחצב) :דוד

 ו ,תיבב
 ..ידוד ,יוא :ץרוש

 . תקלה אהת הרונמהו (קוחצה ןתמכ) + רוד

 רתויה אראה תא רחאמ התא



 -- ךל דיגחל קה .יתויה הצור ...דוח ,אה אל :ץררש

 %המ :דוד
 .יהנניא ,הנניא איה ילצא :ץרוש
 %ימ :דוד
 == הנתמהה ...ךלש וז :ץרוש
 !ונלוכ ינפ לע .היחת .היח ןה התא :דוד
 ייל המדנ ךכ :ץרוש
 + ךל .הז ןיאמ התא עדויה : רוד
 +ןיאממ :ץרוש
 . ךפרי אלש ,ךלש ןשיה םומ עשה וה : דוד

 ךלה ףלח ןשעכ ,.גול ךלה רבכ אוה ! רבדה רקש :ץרוש

 !ול
 ,ךמומעש ,אוה ירחו ,ךימדב רבכ אב אוה !והז וה :דוד

 ...ךלש .םייחה תוצילע םע דחי ךיניעמ ןופימ-ןיפימ ושכע ףטפטמ

 תופילח שלשו %ּוהָמ שדחה ךלש קבפה : יל רמאו אנדלאוהו

 + ךלש םיעבוכה תעברא %םידגבה
 %המ יכו :ץרוש
 ,יוא .(ושארל ודי תא םירמ) ?--- ץרוש ,הלילב לומתאו :דוד

 ל
 % הלילב לומתא היה המ :ץרוש
 .הנש ךותמ קהפמו .בכוש ךיתיאר :דוד

 רוע .תשגל ילבל ,דוד = ,ךשקבא | (סעובו שיממ) : ץרוש :

 ,..ןשי ינאשכ ית ט מ לא םעפה
 לוכי ינא- דוע (החפ תצקב) ;ףוסוא אל  ,ףיסוא אל :דוד

 !הנש ךותמ ! הנש ךותמ ...םעפה דוע הז תא תוארל

 +אוה ער ןמיס םולכ (תצק להכנו ךוב) :ץר וש

 ולאכ אוה המודו !יחא ,םומעשה והז ..,םולכ אל : דור

 ..ךידי .ךותל .ןותנו .דרוי ךשארו .בשוי התאו ךילע .תנחונ .חרלוג

 ..!ךכ בשוי תייה םי מיה ם תו א ב (השועמ בצע לוקב)

 הזכ .םנ יל  שחרתנ ול (ומצע לא רבדמב הטרח ךותמ) :ץרוש

 , . ! םויה
 רבכ  ,ךל-ְךל | (קוחצ ךותמ הלק הפח תלדה לא ופחוד) :דר ד

 1 תרחא .,תרחא
 -- איִרַאה .תא (תצק לבלובמ ,רהממ) : ץ רו ש

 1 ושילשה טקאה ןמ איראה תא (ארוקו וירחא אלטמ) :דוד

 י(אצי) ץרוש

 יפלב םינפמ  םיקחוצהו םיבוצעה | וינפו ומוקמ לע עגר ראשנ) דוד

 די לע רמוע ,רדחב הגה תחאו הנה תחא עפופ ליחתמ אוה ךכ רחא .  תלרח

 (,ובותל לכתסמו חותפה .רוגרפה חתפ

 ,ישילש הזוחמ

 המל (טקא'וה תא רהמ הילעמ .תטשופ ,בוחרה ןמ האב) והרלונ

 ? םירוסא תומוקמב ,דוד ,לכתסמ התא. הז

 ! בושל תרהמ ךכדלכ .! הדלוג (וינפ תא הילא ריזחמ) :דר ד 5

 יתייה הצור (לק קוחשב  ,היניע תא ונממ הריסמ הניא) :הרלונ

 דינא אל .,,ינונתנ אל ,ינונתנ אלש אלא ,םדוק דוע .אובל

 +ץירוש ןרמ ךיחא רהממ היה הז ןכיהל --- ,ינרצע =ימו ימ
 ?.ךרדב .םתשגפנ (לק :ךויחב) :' דו ד

 ,ינאר אלו ילע רבע אוה :הדלוג
 ,ישילשה טקאה לא ורדזה יאדו יחא ,הֶא :דוד
 ,דאמ הפי .אירא .רחָא יכ ,לכח !ןכ יכ הנה :הדלוג
 טקאה ןמ אָיְראה תא 3 3 .(קוחש ךותמ רעטצמ) :דו ד

 ! ישילשה

 ? חעמשל קקותשה הככ םאה :הדלוג
 יעמה :דור

 ,.,! יחאל ישילשה
 ןאו :הרלוג
 ! ךב שיגרה .אלש רע היה ופחנ .ךכ-לכ :דוד
 -- קפס םוש ילב יב שיגרמ היה אוה :הדלונ
 ?הציכ :דוד
 ,..יכנא הזב יתצפח אל :הדלונ
 %?הדצה יאדוב תוטנ יכ הנה : דוד
 .,.רובעיש רע :הדלוג

 ,האר ,האר (הרצק הקיתש ירחא

 1 ךרובעב
 ז ירובעב :(הערל :ןיבה אל) : דו ד

 (התעבגמ תאי ודיל .תרפומ) = !.ךרובעב = !-ךרובעב :הדלוג

 , דוגרפה .ירוחאמ םש ,דוד  ,הנחינה
 ..(דוגרפה ירוחא לא ודיב תעבגמה םע סנכנ) דוד

 !הטמה יבג לע .התוא םיש  (לוק תמרהב ול תארוק) :הדלרג
 (ןיראל דוגרפה ירוחאמ לפונ המ .רבר)

 קיה יו (דוגרפה ירוחאמ) + דו ד

 טקאה ןמ איראה .יהמ = ,הדלונ  ,ךמצעב

 ,םילהוצו םייח םינפב עגר לב תלכתסמ)
 שיאל אשנא | דוע  ינא | ,דוה

 המ (הצחמל וחתופו ותוא תפנכמ  ,דוגרפה לא תרהממ) :ה דלונ

 !ילש ךופה .תבת וז ! ינוסכ  םירה = ,יוא ,יוא -- +ןאכ התיהנ
 !ץראל ךופש ךופה לכ

 םניאש םדא ינב לש םשנע רימת והז (תוצע דנואב) : דו ד
 . ,.,םהמ םימכחו םיבוט :לוקב םיעמוש

 = .הטמה יבג לע + יתרמא ירה ינאו ..,ויאדוב ,יארוב :הדלוג
 !הטמה יבג לע !  הנמיש

 ...ךלוקב .עומשל .יתצפח אל" ,םנמא ,ינאו + רו ד>
 ג עודמ :הדלוג
 +..ךתטמ ינפ לע .ךתעבגמ תא חונהל יתלוכו אל ןה :דוד
 ?המ ינפמ :הרלוג
 6 ,,,ומצעב "אעמק הילע .ת ב ש ל יתייה הצור :דוד
 יאשר = םולכ  +יתטמ לע (קוחש ףותמ תרמרמתמ) ה הלה

 ? הול רמוא היה המ אוה -- ישי או ? התא
 ,ונשרגמ היהש יאדו :דו ד
 התאו ,םולכ .הזמ עדוי היה אל אוה !אקוד ואל :הדלונ

 --[ולע ב תא המרמ יתייה המכ ,רוחי ,יוא ..,בשויו בשוי תייה
 , (ןחלושה לא הברק) ! ןחלושל בשנו אוב

 : (דוגרפה ירוחאמ ראשנ : דוד

 (הקפפה)

 ? םש השוע התא המ :הדלוג
 ,ךתטמ לע .בשוי ינירה : רוד
 % ידבל .ןאכ ריאשמ התא יתואו :הדלוג
 טשופ , הלצא בשויו .שגנ , םיריאמ וינפו | דוגרפה ירוחאמ אצו) דוד

 ,(הלש תא תחקל ודי תא הילא

 .,,הצוה יניא (הירוחאל הידי תא תבלושו המק) :הדלוג

 ?הצור תא ןיא ,המ יכו (אוה םג םק) :דוד

 ,;;תבשל .ךירצ .ךנוא .יתטמ לע םג :הדלוג
 +עודמ :רוד
 ונממ .םילעהל הכורצ ינאש הז יתא ןיאש םושמ ,הרלוג

 .רברה תא
 %המ (המת) :דוד

 ,,,רוד ,ךשרגיש  ימ: ןיא .(לק קוחצב) הדל
 ? שיאל ,הדלוג ,תייה ולו !והז (אוה ףא קחו) :דוד
 !לכה ...ךל רתומ לכה יזא ,הא :הדלוג



 % ךתטמ לע הבישיה םג :דור
 : הזמ .רתוי הבהה דוע :חדל רג
 --- ילא .ךתוא .ךושמלו ךידיב ךתחקל םג :דוד
 ,חומ .רתוי הברה .דוע :הדלונ
 ,ךיתפשב ףקשנלו (היולג תוצילע ךותמ הילא ברקו ךלו) :דו ד

 + ךיתפשב
 !דוד ,הז םג ,הז םג (תינרוחא ונממ תקחרתמ) :הדלוג

 תאטוח הככ ,יוה  ,יוה (קוחש ךותמ ,ומוקמ לע האשנ :דוד

 !הדלוג ,ךתמשנ :איה

 + תעדי אל התאו :הדלוג
 ?ךשיא תא הככ תומרל הצור תא הז עורמ :דוד
 ...רחא שיא יכנא תבהואש םושמ :הדלוג
 -- רחא שיא :דוד
 ,י!ריעצ הככ !ריעצ, הככ .,,םימיל ינממ ריעצה :הדלוג

 הז דצב הו \ םיבציתמ םהינש) ! יארה לא אנ-בציתנ :דוד ,יארה לא

 -- האר ,אנדהאר (יארב םילכתסמו

 :המ :דוד
 יפמ טלמל | יתייה הצור ...םולכ אל ,םולכ אל :הדלונ

 + המכחמ אלש המדרבר

 +? הדלוג ,תא האורה (יארוה לא ברק :דוד

 !ילצא המהשמ ךחצמבש םיטמקה םיבר ,יוא ,יוא :הדלונ
 .דחא ףא ןיא ךחצמב :דוד
 + םימיל 'ריעצה ונתאמ ימ ךא :הדלונ
 + (הקיתש ךותמ יארב לכתסמ) דוד

 םינש (יארה לע הארמ) :דוד ,הז תא ךל ראת ושכע :הרלונ

 ,(יאהה לצאמ .תקחרתמ) .. .ה ב.ה א - קח ש מ .קחשל .םיליחתמ הלא
 !ךיפמ המכחמ אלש הז רבד טלמנ הנה :דוזד
 ..,יאדוב היה המכחמ אל הוכש הבהא-קחשמ םלואו :ה דלג
 +ילעמ תקחרתמ תא עודמ :דוד
 הל היה רשפא ול  ,יוה .(תשאונו רעצ ךותמ ,יאשחב) והדלוג

 ינא ירה (היתפש לע ףלוח לק קוחש) ...תכחונמ אהת .אלש יתבהאל
 דועש ,דוד ,הארת האר ...םירז םירוהרה ידיל םעפה דוע האב
 . ךרובעב שיאל אשנא

 %םנמאה :דוד
 םינפ: .,,ךילא אובא ישיא לש ופתכ ירוחאמו :הדלונ

 .יתבהאל יזא הל ויהי םירחא
 ? םירחא , םינפ :דו ד
 ולכ ינפ לע הסכמו וניניב הלוע לודה אטחה :הדלונ

 .(תכשוממו .הדבכ הממד)

 ,.(אזבי ףוס)
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 .אנהכ רוד

 ,םיִבָתְכִמ הָשלש
 םלוכ ואבש ,ליז דנאלרוג יח 'ר ידידי לש ויבתכ תא יקדבב

 רבולטוג :ביא .בתכש, םיבתכמ ינש םכותב .יתאצמ ,ותומ רחא ידיל
 איהה .תעב :ןיקסנלומס בתכש .בתכמ םגו גילרת תנשב דנאלרוג לא
 רמוח םהב שוש ,הלאה םיבתכמה תא םסרפמ ינא ירה :,ג'באל
 ,.רבולטוג .בייאו .ןיקפנלומס ץרפ לש .םתומד רואתל .אלפנ

 / קהה

 םלועה <
> . , 

 הש אה-תוומתמההוההההההטהההההקהההההההההההההההטההההההאהההההההההההואהאהההההאהההההאה(הההטקוההההההההההמהמהאהטממהההה אונס

 :דנאלרוגל ג"באמ ,'א בחכמ
 . רימאטיז 1878 ינוי 9

 !רקי דידיו דבכנ ןודא
 העותה,  רופפה תודוא לע ךילא  םירבד תוברהל יתיצר

 םימיב  ינפל  ארקנ רשא ,"רחשה, עימ ל"ומה לש "םייחה .יכרדב
 וכ  ,ינזא עמשמלו יניע הארמל יתממותשהו ,ופוסל ושארמ הלאה
 יפי אלמה הזכ רפס .דוע יתארק אל םירבע םירפס יארק םוימ
 ,וננמזב ראמ ץוחנ ולוכו ,וכח .הגהי תמאו ,ויתורג לכ לע םענו
 תמאה ;רסומ תחקל  לארשיב וחלשו"ודילוה ומצע ןמזה ולאכו
 ןטשל ודמע .רובעב ,הזֶה ל"ומה תאמ יתער החנ אל יִכ ,ךל דינא
 תעל = ,ליז סירעטטעל יולה ריאמ רידה .דאמ רקיה חונמה ידידיל
 לע םח אלו ,הרמה לע זירפהו השק תרקבב וחוה רמהו .,ותנקז
 ובל = ןמוא .רובעב ןמזה תוקוצממ ךשח ילב ףררמו ןקז שיא דובכ
 עיגח + וירוענב ולגה תא בווע םירעטטעל היה םא :יכ.-- ומעל
 ימי :לכ הבוט ול קיזחה רייש םכחהו ןואגה .םגו ,דובכלו רשועל
 השומנ  ברחב | וילע .םק ןיקסנעלאמס 'ה הנהו .הזה רבדב וייח
 שיאה .תא- יתבשח .הברה םינש ךשמב לחנש ודובכ רפעל ליפשהו
 םצפח לכו םעשי לכ הזש ,םיליבשמ יצח ונצרא יריעצ דחאל .הזה
 רלוהל וכו אלו :םינקז .םהש רובעב קר םינקז םימכח תוזבהל
 , רחואמ ןמזב

 ,שדח : עימ  .ליומל = ןיקפנעלאמס 'ה היה יכ ,יעמשב יהיו
 רבדה אוה ,יתרמא ,ומע ידי  תויהל .ינממ שרד אלו יל ארק אלו
 יתנקז .יכ ,יתאטח הלודג האטהו אוה םינקז אנוש ' ,יתרבד רשא
 יתמש אלו לינה ע'מ תא תורקל םג יתיצר אל ןכל .םימיב .יתאב
 ' :,ימצעב ארוק ינא ןיאו יניע והכ רשא 'ירחא םג ףאו ,וילא יבל
 הלע אלו .ויתרכז אל ותואו יל םיצוחנ םירחא םירפס יל יתרחב
 = וכ רענרעל 'ה .דבכנה | ידידי יל ריגה םונורחאה םימיב ,יבל לע
 והריבעא :יתרמא ,ינפל = והללהיו םייחה יכרדב העותה תא ארק
 ארקנ  יכ ירחאו  ,וב = אצמנ רבד שרש המ האראו ינפ לע אנ
 :יתפלחהו , ,ומות דע ארקנ יכ דע ידימ וחינהל :יתלכי אל ,ינפל
 אל הלאה .םירברכ בתוכ שיא  םנמא יכ .ורבחמ לע יטפשמ םג
 ,סירעטטעל םע השענה לכ תא יתחכש ,תחשמ שיא תויהל לכוי
 ומע ':תבוט .שקבמ | תורומח שיא .ראת קר ינפל | תואור .יניעו
 + לינה ורפס לע יבל ול  שחרי תודות ףלאו ,דחי םדא לכ תבוטו
 רופסה דיע יבמופב יתער הוחמ יתייה התע יכ .תוחכה יניע אלולו
 " תופשל םגרתהל אוה יוארו ,וננושלב .והומכ היה אל רשא ,אוהה
 תעב .ךבל שחר המ יל רמאתש שקבא ידידי .ךתאמו  ,תויפוריא
 תא  הנש אוהה רופסה ,היהיש ךיא היהי -- .לינה רופפה תארקש
 תא ינא בשוחו ,ומע םלש יבלו  ,ןיקסנעלאמס 'הל עגונב יתעד
 תרקבה םומלוב ותזחאש ,וירוענ תאטחל םירעטטעל דגנ וממוקתה
 .ונמע לנב ירועצ ןיב  ונצראב איהה תעב הגוהנ התיהש הפוצחה
 ,ימצע לע רמוא :ינא ינשה רצמו ,יקסנילעב תובקעב תכלל ושקבש

 הכרהב \ תמאב יכ  ,הרושה תלקלקמ  םירעטעלל \ יתבהא
 םיתבתכו 'םהב יתשגרה ינא םגו ,ןיקפנעלאמפ ירבה וקדצ םירכד
 רשא ,םוטעמה ויעשפ לע התפכ יתבהא קרו ,םירעמטעל 'הל
 אוה בל םכח :יכ ,הזה םויה הנמאנ עדא פייכע :.םהילע יל הדוה ומצעב
 עקבי .זא * ,ונמעב וברי  ותומכ  ,אוה לודג םדאו .ןיקסנעלאמס 'ה
 -- !חימצת הרהמ ותכוראו לארשי רוא רחשכ

 ילוא

 .רנאלרוגל ג'באמ /'בג'בהכמ
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 !דע  תכרבו .תמא .םולש
 רשא | ץץקסנעלאמס ,לש בתכמ הפ ףוצר 4 ךל חלוש יננה

 ול .יתכתכ רשא הא ךעידוהל ינא .חרכומ וירבד .ראבלו ,יתרמא



 ובתכמב יתוא לאש ענוואקמ ןאמרעקוצ 'ה .יכ ויתעדוה ינא . םרוקמ =
 ינאו .?ול ןמשל םירמועה "רחשה מ ףגנ ינבא ולכי יתמ .: רמאל
 רתי  לעו  אנחכ | ר"רמ "ףגנ ןבא,  רמאמ לע ותנוכ יב יבשחב

 ןח ינבא קר הלאכ ףגנ ינבא .יכ : ויתינע הז .רותב .םירמאמ
 יכ רשב .לבל תראפת המהו , "רחשה , ראפתי ןהבו ונתורפסל םה
 ןיקסנעלאמס ירמאמ לעו  ,ויפב תוקלח ןיאו ,אבי ףנח וינפל אל
 ורכש םלשמ יתייה פרפמ ךאשה יתייה ,אול יכ .: רמאל יתרמא
 .(* אמאנאשה .רבחמל .הרק רשאכ הלמו הלמ לכ דעב בהז .םודא
 ןכופה לע .התיח ותנוכ יכ = ,יננעיו .ינפל לצנתה ןאמרעקוצ הנהו
 "רחשה, תא ץיפהל וירי .ןויפרבו ותולצעב רשא , אשראווב רשא
 לע .ל"ומחל דאמ ריספי ונמזבו ודעומב שיא שיאל וחלשלו
 'םהמ | .ילא ובתכמב  ןיקפנעלאמס ירבר םיבבוס הלאה םירברה
 אוה המכ דעו ,ותמאל המאה תבהא וב הרבג המכ דע הארה
 לחומו חלופ ול הלא רשא שיאל , םיוש ובלו ויפ .ויהיש ץמאהמ
 יתערל ילצא יכ , תצקמב ותערכ יתער ןיא םג םא , דימת ינא
 תמאב הרמאנה ותער לע ספתנ .םדא ןיאו ,בלה רחא ךלוה לכה
 , בלב דחאו הפב רחא ,םירקש רבורו ףנח הפ םא יכ ,םימתבו
 ינפטשת ותבהאו ,  ינללהי םויב עבש  םאו  ,ישפנ הבעות חזכ שיא
 יתלגרוהש א"ד םומינ פ'ע תוערו  תורידי ול םלשי ייפ  ,םימ "ףטשב
 !ומע לב יבלו , םב

 .ג"'באל ןיקסנלומס 'פמ ,'ג בתכמ
 ! דבכנהו רקיה ידירי
 םנמא אוהו  ,יניע רגנמ םירתסנ אל  ןאטרעקוצ 'ה- ירבד

 רשאכ ,ןיבור .ר"דה רפסלו .אנהב 'הל רשא ."ףגנ .ןבא,ל םג .ןוכ
 , ?רחשה,ל ראמ וקיזי הלאכ םירפס יכ ,,רתסב אל שארמ יל ריגה
 ..הומכ ןיאמ תופרוקיפא אצמה וב רשא "םלוע םע, ירפס םג המו
 תונשל .יתוא .םיצעויה .לכל הנעא רשאכ רבד -ותוא .יתינע .ינא ךא

 ךא | ,דוככב .תומי וא .וכרד יפ .לע היחי רחשה, | :"רחשה, ךרד <

 ,יבהואמ .דחאל : יתובישה רשאכו ."םישדקהתמה תרוצ .שובלי אל

 שמח יל תהל ץפח רשא , ןילרבב יתויהב  ,רעמייהסערליה .ברה
 לע חפסא םא ', הנשב הנש ירמ התל חימבה ןכו רעלאהמ .תואמ

 טושפל | יתיוג  רוכמל יל .לקנ .:ויקובישה .תחאב | ינאו ,  םתרבח

 תא חובנל ישפנ תא רוכממ ,םחל יתותפ רעב קושב  םיבלכ
 "רחשה,מ םדי וכשמ הוה רבדה לעו .  היוללה .יריש דחי םיבלכ

 רוע .לכ השעא ןכו , םהילא יבל יתמש אל ינאו , םימתוח .םירשע
 תרחא הבשחמ הלעת הלילח םאו . יברקב היהי ןוכנ חור א רשא
 בבל תחמשב רחבא ,םייחה יעגפ ידי לע םימיה תוברב יובל לע

 . לועב רוע .תויחמ ,הפוטח .התימב .תעב
 םג םא ,םימודאה יכ ,ההא םרפ ךלמ אל יכ דאמ יל רצ

 אל רועל התע יל ויה ,ףר לכ דעב םא יכ הלמ .לכ 'דעב אל
 םיפדהל יתלוכי התא ךרפס תא םגו ,"רחשה, תא םיפדהל טעמ
 תא אנ בושח ,.סרפ ךלמל הכו הכ ןיב היהה ילוא ךא ..הרהמב
 : םשב "רחשה,ב . ןתונ [ינא] רשא שדחה רופסה ןעמל םימודאה

 ."רבשו :ןואג

 תא ('ח "הנש רחשה,ב)  ןיקסנלומס .םפרפ .ו"לרת  תנשב
 אוה  ,םחנמ*ןב דגנ  תושק וב .רבדו "תעמל הע, עודיה .ורמאמ
 ,ןיקסנלומס לע המחו םעכ ג"בא ןקוה .ררושמה אלמתיו .ןמב'מרה
 .סחנמהןב | ביר תא .ורימ בירל | אצו  ,ול אנושל ךפהנש | רע.

 אשראווב רקבמהו , תינָש "העותה, ורפס תא  ןעיווב .ם"פר םיפרהשבו =
 תור ג"בא ןקזה לע רבע , איסורב הו. ורפס .תא רוכמל ול השרה
 ביצנ לצא ם"פר תא ןושלב הכהו ךלהו .,םירפוס תאנק  ,האנק
 רפאנו ,וב ותחשמ יכ * ,"העותה, ורפס לע הרס רבדו ,  הנידמה
 / -תוומופ

 יב ד ,יזוררופ ררושמה .תאמ אלפנ רוש (*

 רפח השע ב"פסב .רשא .רקבמה םלואו : . (" להקב אובל הזה .רפסה
 תועיגי -רחאו | ,ותרועל | אציו ם"פר | םע
 ..ורפפ לעמ .םרחה תא ריסהל .ןיקסנלומס

 .ע"רת ירשת ט"כ אפידוא

 יריב :הלע  תובר

/ 

 צו

 .םניפ ב

 ,תויָפָרְנויִלְּביִּב תומיִשְר
 ,יגוגדפיףסאמ --הבוט .הנתמ ונל האיבה י"אב םירומה תדונא

 יאדו םירומה דוחיבו םירוהה , (** תרבוח יתש ונממ ואצי רבכש
 תונורחאה םינשב . הזה .בושחה לעפמה תא הכרבב | ומדקי
 שפשפל םילינרה ,הלוגה תוצראבו ייאב םיריעצ םירומל וניכז רבכ
 היגוגרפה יכ ,םה .םיניבמו ,םתדובע ןובשח תא בושחלו םהישעמב
 םיצמאתמ הלאה םירומה .השעמ ןיא רומלת ןיאבו איה הלודג הרות
 תוינויע תוינוגדפ תולאש המכו המכב וטבחתי רשא שיו ,םלתשהל
 .ןורפחב רככ :הז םישיגרמ םה .תובושת ןהל .אצמ ילבמ ,תוישעמו
 תוחפ ,תוקיפפמ תובושת אצמל .ולכוי ובש ,יר ב ע ינונדפ ןגרוא
 םירומה תדוגא .םחומב תוצצורתמה תונושה תולאשה לע ,רתוי וא
 התמ םיתניבש אלא ,יגוגדפ ןנרוא דוסיב איה םג הלפט  היסורב
 ..רבדה עקתשנו תולוק .ילוקב הדלונש תאזה היצוינגרואה יאשחב
 ,הזה לודגה ןורסחה תא תונמל יייאב םירומה תדוגא תרמוא ושכע
 תוחנומה .,תונושארה "ךונחה, תורבוח יתש ייפע םיאור ונא רבכו
 הממ רתוי הברה םהינפל ,רשא תא םיעדוי יא : ירומש ,ונונפל
 ; היסורבש !םהירבח . רבדח" תא:-ועדיש

 (ברוט ,נ רירה) ךרועה לש ורמאמב תחתופ הנושארה תרבוחה
 הארמ תויעדמ תוחכוהו אירב ןויגהב  .."היגולוכיספהו היגוגרפה
 הרקיעב ןעשהל הכירצ טרפב תישעמהו ללכב 'היגוגרפהש ,רבחמה
 התנק רבכש ,תינויפנה היגולוכיספה לע .דוחיב ,שפנה תרות לע
 רפוסה ריבעמ בגא , םיילאירה םיעדמה רתי ןיב חרזא תוכז הל
 עדממ הינולוביספה תוחתפתה ןפוא תא תיללכ הריקסב ונינפל
 המועה  ;יריפמא ערמל ,תוינוינה תורבס לע קר דפוימה  ,יסיפממ
 ,הרומהש ,ברומ רמ. חיכומ תעדו .ןורשכב .ןויסנהו .תולכתסהה לע
 סיסבה תא רפח והיִרה ,שפנה תרותב הקיפסמ העירי : ול .ןיאש
 םיימינפה תונויזחה תא ןיבהל לגופמ וניאש םושמ  ,והשעמל ןוכנה
 תוידותמה תולאשל םג ,ויכינח שפנב םילגתמה םיטושפ רתויה וליפאו
 תינויסנה  הינולוביפפה תרזעב :קר תוקיפסמ תובושת אוצמל רשפא
 תועטומ ר'י'פע .תוטשפמה תורבסהש םושמ ,דבלב תוָהּבס תרזעב אלו
 ,דליה .לש שפנה תרות .ךנחמהו  הרומל איה ההבכנ  דוחיב . ןה
 ! וסור רמא רבכו .ומצע ינפב יעדמ עצקמל התיה הנורחאה תעבש
 .ךונחה .תרותב תודוסוח לכ. דוסי  והז--דליה תא ער,

 ואצי הקידותמ וזיא תאירקב יכ ,םיבשוחה ,םישרחה ונירומל
 יכ ץעיל רשפא ,דבלב "יגוגרפ שוחב,  םהל .ידש וא םתבוח ידי
 תאו םהל רפחה תא ועריו ..ברומ רידה לש ורמאמ תא וארקי
 ..ןושעי רשא השעמה

 ורמאמ אב :,ינויע ולוכ .אוהש ,ברוט רמ לש ורמאמ ירחא

 תונורכז , ןהכה ללח .ןב יכדרמ לש ורמאמב ןויע םירבדה יטרפ תא. (*
 .(ז"ב דצ) 'ג ךרב "סררפה,, "םיחכשנ

 םורומה תהיגא י"ע רואל אצוי ,םורוהו םירומל יגוגדפ ןותע ,ךונחה (**

 [וומת---ןויס) 'ב תרכוחו (ריא- --ןסונ) "א תרבוח , בורוט ,נ ר"ה תכירעב "אב

 + רפי ,ע"רח



 ןיא יכ ,ישעמ ולוכ אוהש .,"תונינעתההו הארוהה, :ךנימ 'פורפה לש
 םידימלתה דצמ = הבשקחה- תוררועתה דע  הלאשהש: ( ,הרומ

 גשומה חותנב קפוע הניא רבחמה .וחמב תרקנמ הניא .דומלה תעב
 ישפנה ןורשכה תא אוה חקול םא .יכ  ,ותוהמו  תונינעתהה לש |
 ,ותייה ואנת רצמ  והנחובו םדאה שפנב הלנתמ אוהש ומכ הזה <

 דסומ  דופיל | ,רליצו .טרבהה  תומימ ,תונינעתהה התיה עודיב
 אל .הירעלבש ".הבשקהה םא איה איהו ,רפסה תיבב הארוההל
 ,וירבחו טרברה תעה :יפל ,הליבומ תונינעתהה קר .ָךומל לכ וכו
 רמולכ ,תיע'צמא ית ל ב אוה םא תערל -- היוצרה הרטמה לא <

 םיעויסו .םידדצ םירבדמ אלו | ומצע - דומלהמ  תעבונ איה  םא-
 לש םנוצר תא םידבעשמה הלהתו הפרח ,שנועו רכש וגב .םינוצוח =
 ול רשפא ללכב םא, :הלאשה לע רמוע ךנימ 'פורפה ..םידימלתה =
 םפופ דעו םתישארמ םינינעמ ויהי .וירועשש ידכ ,רבד תושעל הרומל
 םייחה .יאנת יפלש ,הנקפמ יריל אב .אוחו ?"םידימלתה לבל ₪

 הברה שי .,ונימיב .םהב  ןימייק  ונאש = ,םיהיבב  הדובעה :ינפאו
 תונינעתהה .דעב .םיעירפמ םהו  ,םקיחרהל .רשפא-יאש ,םירוצעמ"
 הרומהל תושרה ,רבחמה תעד יפל ,שי ךכיפלו ..הרוהטהו .הפוצהה
 ,דימלתה לש ותבשקה תא ררועל ידכ םינוציח םיררועמב עויתפהל
 תא גישמ הרומהו = ,המשל אב אוה המשל אלש .ךותמש  םושמ |
 ,וזכ .הדמב ןינעמל .רמוחה תא תושעל ודיב הלוע קר .םא, ותרטמ =

 רשפא יא  ."ולמעב .הוש "%תוצמאתה יכ. ,ריכיו ןיבי  רימלתהש
 אוה דחא רצמ :ךנימ ירבדב שיש תידוסי הריתס לע ריעהל לבל
 םלתשהלו .תכלל רפסה .תיב לע .תלטומ תיחצנ הבוח, יכ | ,ףמוא
 תיעצמא יתלב תונינעתה תנשהל םיצוחנה םיעצמאה תאוצמב
 םוקמבו  ."וז תונונעתהל ןטשל םידמועה םועירפמה לע רבה
 ןיאש ,רמואה ,סמ'זד .ינקירמאה גולוכוספה ירברל םיכסמ אוה :ּףָחא
 רשפאש המכ דע ונינעי וירועשש ,לדתשהל הרומל תוציחנ לכ
 ויכינח לש .ןוצרה תא ללכשלו חפטל וילעש אלא  ,םידימלתה תא
 ויה םהידומלש ,םינויה .ןמ היאר איבמ אוהו .םתבשקה תא .ררועלו
 תרטמ םא : הלאשה תררועתמ :ןאכו , וקוזחו ןוצרה חופטק  םינווכמ
 תונינעתה .לא ףואשל . לכונ "ךיא = .ןוצרה = תוררועתה איה .ףומלה-
 לבלו קלח םוש התולגתהב חקול וניא ןוצרהש ,תיעצמ א יתלב
 6 םלואו +דאמ תמצמוצמ הדמב הב ףתתשמ אוה רתויה <

 ,קסוע  אוה יכ ,ותובישה איה הבר .רמאמבש תאוה = הריתפה
 רמ אוה יוארו .הארוהה לש תוידופיה תולאשה תחאב * ,רומָכ
 לעו ונתורפסל רמאמה תא םינכהל למעש ולמע דעב חבשל יקסבשיףק |
 םיירבע םייוטבו .תומש אוצמל הילצה .ובש ,לקכושמה ומוגרח"
 , ינולוכיספ עצקמב םיטשפמו םיקד םיגשומק .םיקיודמו .םירוהב <

 ובש ,רמאמה םג .ךייש הינולוכיספב םיקסועה םירמאמה לא
 תונושלה תארוהב תילולמה תוזכרתהה, ,הינשה .תרבוחה  תחתופ |
 עיעל  ידיחיה - אוה הזה .רמאמה = . ןתשפא קחצי .תאמ  'תורוה =
 .יהוקמ | יגולוביפפ רקחמ  אוה = ונכתש ,תיגוגדפה  ונהורפסב <
 םיוהתמה םיישפנהו םיינפוגה םיפצורפה תריקחב | קסוע  רכחמה"
 , םילמו םינשוממ  תמקרתמה ותבשחמ תא ועיבה תעשב םדאנ |
 הלודג'חמכ דע ,םיקיודמ :תונויסנו םיינויגה םיתפומב חיכומ .רבחמה =

 קר .הספדנ 'ב תרבוחב ,"רפסה תיבב תונושלה  יובר  תרצע איה
 םיאצומ ונאש ,תוידופיה תוחנהה ןמי םג לבא , רמאמה לש ותישאו <

 תיעבטה הטשה הקדצ המכ דע ,םפשמ איצוהל לכונ  ,ותלחתנ
 וירבה ךשמהב .רבחמה דוע לפטי הארנכ , תירבעה הפשה דומלג
 םיסב .לע .הדסוימה , הנוכנה .הבושתה תא הל אצמיו וז הלאשג
 ,םינורחאה .םימיב .רתויב תשגרומ הזה םיסבה .תוציחנ  ,יעדמ'
 . "תירבעב תירבע, הטשה לע םיקלוחה וברש העשנ

 יםידליה יקחשמ לע, רככנו הפי .רמאמ .םג אב 'ב תרבוחב
 וליחתה םתלעותו םירליה יקחשמ תוציחנ דיע =, ךבריוא .פ תו

 4 םלועה 3

 .םידליה ינג לש לודגה רצויה ,לברפ תומ ירחא |

 + ג"סרת ,גו ב , א תרבוח "גוגרפה,ב
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 הנש םישמח ונייה= ,(* ךרעב םינש .הנמש ינפל קר ונלצא .ףברל
 . ןיא השעמל

 ,וילאמ .ןבומ ןכבו  .הלחתה | וליפא טעמכ הלוגה  תוצראב . ונל
 ףונל ה םידליה יקחשמ לש םתוציחנ רורב .דאמ .בושח :ונלש
 תוחוכה ףרע רמולכ ;לקדמה ףדע, תודלות קר ונניא קוחשה ,שפנלו
 ליכגמש ומכ = ,אצומ םהל םישקבמו  םדאה | ףונב םירבטצמה
 תולגתה םג אלא :,קוחשה "לש תינולוכיספה ותבס תא רסנפס
 תוחכה ראשו יוקחה תקושת ,ןוימדה , שפנה תדובע לש תטלוב
 רליה תא םירגמו  קחשמב | םנוזמ 'תא .םהל :םיאצומ \ םיישפנה
 ושלשל םיקלחנ םה הנה ,םיקחשמה  תדועתל עגונבו .עשעתשהל
 ;םישותהו .םירבאה ,םירירשה תא .םיקזחמה םיקחשמל א :םיגוס
 ,היסטנפה ,ןוצרה) םינוילעה שפנה .תוחכ תא םיחתפמה םיקחשמל (ב
 תויחל ןורשכה תא דליה בלב .םועטונה םיקחשמלו .(ג ;(טפושה חכ
 קוזחק 0 רמ איבמש היארהש = ,ריעא בגא ,םייתורבח םייח
 םינטקה יקחשמב תויעבטה תויטנה דיקפתל "ענונב 'פואורנ = ,תעד
 םא ,אוה השולק --- תורליהו םירליה יקחשמ ןיבש לדבהה ןמ
 תורעופ תועונת ריפע םישרודה ,םיקחשמ םהל םירחוב םידליה
 ריפע :סנכתש ,םיטקש םיקחשמל רתוי תוטונ תודליהו ,תוריהמו
 ,(תובוב ,חבטמדילכ  ,הסיבכ) םינבה | לודגו תיבה תוכולה אוה
 אישמ םייחב תודועתהו םינימה לדבה,ש םושמ הז ןיא הנה
 :תודליה ףוגש ינפמ אלא ,"םינוש םינפואב קחשל הדליהו דליה תא
 תודלילו ,תונאוסו תוקזח תועונתל לגוסמ וניאו -ךרו הפר רתוי אוה
 םירכז םידלי םג .רפנפס דמע וילעש ,"ץרמה ףדע, ותוא םנמא רפח
 ךירצ .,תינשו = , םיננאש םיקחשמ םהל .םירחוב  םישלחו םינלוח
 -- ,רבחמה .םג .ריכומש המ --,יוקחה:תיטנב  לדבהה תא שקבל
 , הקמ, םאה לא .התשבלתבו . חינפ האנמב הבורקה .הָרליה לולב
 = רמ :םירבגה רתי תאו ויבא תא הקחמ דליהו ,הנורחאה וז תא
 תריחבב  םידליל תורחה | תוציחנ ל םג תעדב רבדמ ךבריוא
 ,םירבד ינש -- ,קחשמב דומלה תא בברעל  ןיאשו  םהיקחשמ
 םוליגרה ,ונלש םיטעמה םידליה ינג .ילהנמ :בטיה רוכול םיכירצש

 םהינג תא םיערוז םהו ,םירוהה לש תורעבנה םהיתושירדל .ענכהל
 : , םיאלכ

 ,(אובי ףוס)

 הפשל * תורדתסהה 5 .םיפורת םורבחה בויקב ודעונ ןושח -/ ל
 תונכהה רבדבו .תורדתסהה לש  הֶתרְובע /ררס רבדב ךלמהל תיהבעה תוברתלו
 : 3 . הנושארה .היסנכהל

 .אוה טעמ היסורב םיפינפהו]תודוגאה רפסמו ןיידע איה הריעצ תורדתפהה
 "דבלב .בווק לולגב קר = . תוריחב י"פע אלו תונמוה י"פע הריעוה הלהקנ ךכיפל
 ל התע הז םש וליחתה םיפינסהו הצורח הדובע ינמיס .וארנ

 האצרהה . םיבהלנ םוחוכול רמח השמש התישארב תורדתסהה תחלצה יא
 = רואת הזמ רבעמ + םיבפה ינש ויה .בויק לילג ד"ע האצרההו .הנליו= לילג ר'ע
 קופס .ףותמ הרובעו הקוח הנומאו .ןוחטב - - הזמ רבעמו םירוחש םיעבצב בצמה
 = ? השוע וז המ החמשל זולאש וללה : םיחכותמה וקלחנ הזב אצויב . הבורמ שפנ
 ונע .וללהו ; יתוברתו ימואל לעפמ לכל קוחרמ דמוע  םעהו הנונתמו .ךלוה לכה
 ,הרובע קר השורד , ונמלועב םישעמ שיו העונח שי + םתמועל

 ? בויק ינב וב וכֶרְבִתנש | סומסימוטפואה תבס התלגתנ .םיחוכוה ךשמהב
 | טעמב .תוהדתסחה תדובע לכ תא  םידימעמ מה . טעומב | םיקפתסמ סה
 ! ;בחרג רב .תמאב .בויקב 'םהינפל םיאצומ םה הז .ןדינבו , ירכעה רובדה לע קר
 ,חירבע םירבחה םירברמ פמצע ןיבל םניב םגו ,תוחתפתמ ירבעה רובהל .תודוגאה
 ,ןבומכ ,םיצמאתמ בויק .ינב . הז עוצקמב העונתו םייח ינמיס ריעב  ואָרנ ללכבו
 םירועצ תגולפ דוסי ,ברע .ירועש רוסי :ןוגב ,םיישממ םירבד/ הלא-וא םג תושעל

 ינג | תוציחנו "םירבע .םודלו "לברפ לש רפס יתב, יוטאמ י''ע ('



 יבגל--ףקיעה יבגל .םהיניעב םילמב הלאה םירבדה לכ לבא .(תורפסה - תצפהל
 / + ירבעה .רוברה

 לע  תמערתנ (הדשה ירעמ ואבש הדיעוה ירבח בור) ."היציזופואה,ו

 ?קיפסמ ירבעה רוברה םולכ , ירבעה רובדב קר הדובעה םוצמצ לש וז הטוש
 "רבע תפש יבבוח, ירחא שדחל האב המ --- תורדתסהה הרצונ הז םשל םא

 איה -- יקצולפ רמ רמא -- תולגב ירבעה רוברה, ?"הירבע, ירחאו
 םיקוקז ונא ןיא עורי רפסמב םירפסו םיגותע תצפה ליבשבו , הרומג חיפוטוא
 ונתגאד לכ ונא . המצע תונחה ןמ טלשה לודג ןאכ . תיממע חלודג תורדתסהל

 ."ירבעה רובדה לש טרופפסב עשעתשהל ונל לאו תודהיה םויקל
 לע עיפשהל ,םיימואלה םייחה ינינע לכ תא ףיקהל הכורצ תורדתסהה, ,

 לכל סינכהלו םירכעה םירומה תאו םירוהה תא ןגראל ,ךונחהו  רובצה תורסומ

 . םוביחרמה ושרד ךכ , "ימואלה חורה תא םוקמ
 ,רמאנ תודוגאה ליבשב העבקנש הדוכעה תינכתב : החצנ וז העדו

 ,ריעבש תוברתהו ךונחה תודסומ לכל ןהירבח וטנכי יכ לרתשהל תוכורצ תודוגאהש

 םג םלואו . םיירבעה םידומלה לעו  תימואלה המרגורפה לע םוקמ .לככ ונגי יבו
 םורבחה, , הריעוה החינזה אל תירבעה הפשה לודגו ירבעה רובדה תבוח תא
 קר יבמופ לש םוקמ לכבו בוחרבו םמצע ןיבל םניב דימת רבדל םי ל דת ש מ

 רשפאה יפכ שירשהלו תירכע םהיתונבו םהינב תא רמלל םה םי ב יי ח ו ,תירבע

 תצ פהל םיריעצ לש הגולפ תדפימ הדוגא לכ ;םתיבב ירבעה רובדה תא

 ."תוירבעה, תואצוהה ירפסו םירבעה םינגרואה

 ,תולאשה ןתוא תיבויקה הדיעוב וררועהנ האבה הוסנבל עגונש המב

 ורערע םירחאו יקצולס ,י ,א * , ץובורשט ברה | , ןילרבב ןהילט ודמע רבכש

 תננוכמה תירוטלוקה היסנכה יהיצ יכ ,  היצניריפנוקב הלכקתנש הטלחהה לע

 םירחא םישנא םושו תודוגאה תאמ םירחבנה ולא אלא םניא הנושארה

 הבוט היהתש רשפא וז, תויטרקומד ,  הנמזה י"פע חיסנכב ףתתשהל ןלכוי אל

 ךא . תוצראה לכב היפינסו הירבח בריו תורדתפהה התפתתש רחאל -, החעשב

 םיחפיתמ םיפונפהשכו היחתה ןויערב  םיקוזחמ להק שוש םרטב ,העש יפל

 -- תוירוטלוק תועונת, , תודוגאל קר ןגעהל היסנכל הל רשפא:יא : , תודככב

 הבשחמה ילוצא ירמלע ,  טעומה ירי:לע  תורצונ --- ץובונשט ברה ןעמ

 תרובעב םיעוקשה םישנאה ידו:לע ארבתש הכירצ  ןנתעונת םגו , םיטעומה

 תויהל .םיכירצ היסנכה = דוסוו רקע | , םירועצהז  ןומהה ירו:לע אלו תורהיה

 הז תמועל .*ךכל םייוארהו םיצוחנה םישנאה תא םהילא ופרצו .םהו \, םימכתה

 תויביטקאה תא םירתשו םייהלו הדובעל ררועתש הכורצ העונתה : םירחא .זנעמ 2

 ---חורַב םייוקל ונא, . דבלב םימכתל שרדמ , טשפומ ןינע היהתש אלו םעב

 ללגב ךא ,םימכח ידימלת לש תופסא נל ןיאש ינפמ אל --- ןוקשיסוא רמ רמא

 םומכחה ואובי ז א הרוהב קוסעל ןיופחי םעהשכ , הרות דמול ונניא םע ה ש =

 המויקתנ אל תא ז לכבו ,םימכחהו םינברה ויה תונויצל םינושארה םג . ותרזעל

 תואצרה ונל וארקיש םירפוסו םימכח ןימזנ םא ,  התרזעל םיריעצה ואבש רע

 ןכות תא תולועפל אוצוי רשא םיעמוש להק היהי אל םא , םולכ לעפנ אל תוקומע

 + "תואצרהה

 יפל, : תאזה הטלחהה תא הלבק איה " הרשפ ידיל האב הדיעוהו

 םונקפעהו תירכעה הבשחמה ילודנ ופתתשי הנושארה היפנכב יכ , אוה בושחש

 העפשה היפנכהל היהתש ידכבו , םתדובעב ;9304-יכהל םילוכוש ,םיימואלה

 םישורדה םישנאה םתואש , ךכל גואדל היסנכה תא ןיכמח דעוה בויח---הלודג

 ואצמי םא ,הזמ ץוח ,היפנכה לא םיריצ רותב תודוגאה ךוהמ ורחבי  ונל

 תושרה -- הוסנכה לא ורחבו אל רשא אוהש עוצקמ הזיאב םיחמומ  םימכח

 היסנכה לש הנושארה הכושיב עיצהלו היסנכה לא םנימזהל יזכרמה דעוה דוב

 ןיכמה דעוה ינפל הדיעוה העיצמ הזב אצויכ . תטלחמ העד תוכז םהל םג תתל

 םירבדב אובל  ידכ םילודגה םיילארשיה םיזכרמהל  םשדיעודו .םושנא חולשל

 לכלו םעהל םידחוימ םוזורכ םפרפל ,  העדנתה לא םברקלו לארשי ולודג םע

 + "תורדתסהה תורטמ- תא םהל ררכלו תויטנגיליטנואה תוררשה

 רבדה רקועב ,הינמרג ירעמ תחא --המוקמו , ב"ערה הכונח---הוסנכה ןמז

 םיאנתה י"פעש אלא ,לארשי ץרא אוה היסנכל רשכומ רתויה םוקמה יכ" , לכה .ודוה

 וזכ היסנכ רודס רבד:לע .דוע בושחל ןיא היקרוטב ושבע סוורושה = םווטולופה

 + לארשי:ץראב

 םונושה היריקפת ד"ע תערו ןורשב בורבו הכוראב רבד קילאוכ .נ"ה רמ
 :רומלת יכ ,זירכהל -- הז רכ ה לש דוקפת חל שי לכ תושאר , היפנכה לש
 ,תיזעולה ב"אה תֶא עדויה שיאה ותוא אל אוה ידוהי טנגליטניא וא ודוהי םכח

 י"פע |

 | רימלת לש הז גשומ | ,ותורפסו וחמכחב ,לארשי תרוהב יקבה שיאה םא יב

 "  שדחמ וריזחהל וגולע  ,תונורחאה תופוכתב ללחתנו  םונפל רורב היהש , םכח

 לכל ונלש יריחיה ינחורה רצואהש ,דוע זירכהל הכורצ .הופנכה . לארשי הנחמל

 תב .וניכוהש הלודג רתויה הכמה .תירבעה ןושלה קר איה .תירוטלוקח השגרהה
 ,רכג תונושל , תובר תונושלב םיילארשיה תורפסהו עדמה תרוציו תונושלה יזבר אוה
 ,"תירכעל יוכ:ה תונושל תא וושהש ,הלא ויה ונלש םיגושארה םיינחורה םירמומה,
 תוצוצינה לכ תא ןהל ריזחהלו תוירבעה תורפסהו ןושלה לא בושל ונולע
 '  העיגהש---זירכהל היסנכה הכירצ דחא רבד לע דועו . תונושלה לכב םירוזפה

 | ,בבוה  וגייה ושכע דע, .םעה תרובע תא הבוח םש ל דובעל העשה
 "  םולעפמב לחנ ,וז הבחל ץקה - - רבע תפש יב ב ו ח ,ןויצ יב בד ח , תורפס
 ןנמצע לע לוטהל ונילע , "1 םייתוברתהו םיימואלה ונינונק תבוטל םישעמבז

 תא , תירכנה תנמואה תא ,  יזעולה הרומה תא שרגל  ,ארזע ימיבכ ,  תווצמ
 ורבעה ךונחה תא םתחת לישמהלו ,  זנתובב דוע וטלשי לבל הרזה  תורפסה
 שוא לכ לש יטרפה וכרצל תימואלה העונתה תא תושעלז תירבעה תורפסה תא

 הדובעה , קילאיב רמ תערל , תקלחתמ ,י ש ע מ ה רצהל עגונש המב , "שואו
 , ךונח ,תזנמא , םירפופ תדוגא , תונותע , תורפס :  םיפיעס המבל תיתוברתה

 . דועו , הימדקא דופי ,ירבע רובד
 -- םומויקח םויתורפסה תודסומה קוזחו תמיקה תירבעה תורפסה תצפה

 , קילאיב רמ בשוח תושדחה תויתורפסה תוריציל ענונב , תישארה הבוחה יהוז
 "תורפסה לכ לש תיצמת וב היהיש רפס ,.ימואלה ן ו ג א ק ה תא רוציל ץיוחנל
 ןוחרי איצוהל תורדתסההו היסנכה לע תאז דבלמ ,.השדחהו הקיתעה תירכעה
 רפול שורד הזב אצויכ .כתרה ןבומב תומבעה ןושלה תולאש לכל רחוומ

 == ,תונושלה רתיבו תורבעה ןושלכש תויממעה תוריציה סונכ םשל ןוחרי
 -- ,םירודחה  ,תוצלהה ,תוחישה ,תועומשה  ,םורופסה ,  תודגאה
 רפיל היסנכה לע הבוח ןכ ומכ , הריצי תדוכעל  דופו ב"חא ונל ןשמשי םהו
 םתושרמ איצוהל שורד לארשי תמכח תא , תירבעה ןושלב לארשי תמכחל .ןותע
 ךרוצ שי יכ / קפס לכ םג ןיא .  הרוקמל הרוזחהלו םלועה תומוא ימכח לש

 "ףוסאל וגולע הז ןדינב , תירבעה תונמאה בצמ תמרהב , םירפופ תדוגא דוסוב

 < ,וגל שיש םיטעומה םיסכנה לכ תא ץבקלו רקבל | ,ונלצא רעונש המ לכ תא

 | תוירבעה תונוגנמה לכ תא | ףוסאל | ,ונלש תונמאל םואיזומ | אורבל

 : + "ובו 'וכו תויתדה תואחסונהו

 = חרומ ונל היהי םג םא , הבר חדובע ונל שי .יארו ך נח ה עוצקמב

 = ונח ירפפ תאצוהל רחוימ רסומ אורבל ונולע ןכלו , דומל ירפס ונל ןיא ירה

 , וכבש רפפה>יתב ירומל לש תומרגורפה לכ תא ףופאתש תדחוימ הדעו .בישוהל

 רובדה חופט ךרוצל . דומל לש תוינכת רבחלו תומוקמ המכב ןנש,

 " םא יכ ב"א רדס י"פע אל םיכרענה  םידהוימ םינולמ איצוהל ץוחנ ירבעה

 + םינינעה רדס

 טיסב רותב הדיעוה תאמ הלבקתנ קילאיב ןמפש תאזה הבחרה תונכתהו

 0 י האבה היפנכה תרובעל

 תונורעת ךורעל .ץותנש , בולוקופ רמ רוע ףיסוה קילאיב לש וירבד לע

 = .ונתונותע לש | ,י"אב רשא זגרפס יתב לש , יהבעה < ונשוכר לש  תודחוומ

 - ץיבוגרשט ברה ,בורוט ר"ךה , ןילוגרמ רמ ורבד ךונהה ינונע לע . "ובו ונתורפסו

 < הלאשה תובושח ינפמ  םלוא , הז עוצקמב תונוש .תורוכע ועיצהש , םורחאו

 2 תעש יפל לבק ילבל :טלחוה , תועד בור ידי.לע רתפהל תנתנ הניאש ,.תאזה

 / לנ תא לכיטרפב םיפדהל יצראה דעוה תא שקבל םא יב , הז ןדינב .תוטלחה

 , .פ'צפחה לכל םינועל  הנויהת ןעמל .הריעוב ועמשנש ךונחה רבדב תואצרהה

 + תורדתפהה תבוטל דובעל
 , ומ םש לעש תורומלו םירומל םוורנימופב ךומתל הדועוה הטולחה ןכ

 ר:לע .הרסונש ,  "היחתה, םירפפה תאצוה לע הנד אל הריעוה + יקסניול

 < ושלחה תאזה הלודגה האצוהה ירפימש יפל , התולדתשה יפ לעו  תורדתפהה

 לש תינכתה תכורע לא תשגל ןכ ירחאו ךכל .שורדה ןוהה תא 'הלחת ףוסאל

 ..ןוולומה יצח .ידכ רע היחתה לש תמיקה-ןרק תא תולעהל םיבשוח סה ., האצוהה

 סינוש םונגרואו םירפס איצוהל תוברה לש םוכסה קיפסוש ידכב |, לבור

 ו תמיקה*ןרקב עוגנ ילבמ ,הנש לכב םילבור םופלא ה"כ דע םהב דיפפהלו

 ,ץיבורדנסבלא ,ש

[ 



 .הְָנמרִֶ םיִבָתְִ |
/ 

 שוו  ,רורבה תעש ןיעמ איה ושכע הב תרמוע הינמרגש תאוה העשה .
 םיימינפח םידוגנה .אובל הדריתע השדח תיטילופ הפוקתש ,םירמואו םירשבמ =

 ףופ ןהל תושקבמ תונווחאה תופוקתה ךשמב םתוא האלמ הינמרגש םיבורמה
 ייי אצומ ףוס

 --הונמרג תוכלמ---תחא תוכלמ תויהל ופרטצנש תונירמה ששו םירשע
 יקלחבש דועב .,וטילופה ןרטשמב םגו ינחזרה ןרתסלקב התוערמ השא ןח תונוש
 הרוחבה תוכוו העודי הדמב םיולרביל םיקוח םיטלוש תומורד-תיברעמבש תוכלמה

 לכ שארב תדמועה ,היסורפב תלשומ ,הרשיו תיללכ איה םיטנמלרפה לא

 ! אוה יפורפה "גאטדגאל,ה לא הריחכה קוח ,הפקת לכב היצרקא'רה ,תוכלמה

 :רסנוקה תוגלפמה :םלועה לכבש עורג  רתויה ,ומצע קרמסיב תאדוה ופל
 םוינידמה  תוכלמח ונונע .לכ לע ןהלשממ תא תוכפושה ןה תויביטב
 , תוכלמח לכל זכרמה היסורפ תויהבש ,וילאמ ןבומו  ,םיילכלכהו  םויתוברתה

 םלואו ,הינמרג יקלח רתי לע םג הערל העיפשמ הב הגוהנה היצקאירה יוח
 לש תילכלכהו תיתוברתה ותוחתפתה תרמ ןיבש לדבהה אוה בר היסורפב םג

 םולודג רתויה םימעה דחא , יסורפה  םעה ,תווטילופה ויתויכז תדמ  ןיבו םעה
 הנטק הגלפמ יריב ןותנ ,תונמאבו תורפסב ,הרושבו המכחב ,הישעתבו רחסמב
 , "רפכהו רועה ןיבש,  דוגנה לדגו ךלוהו .חומ ילדו בל ירצ  'םודקנוי, לש"
 המראה תדובע לע תדמועה הנידמ תרוצ היפורפ תטשופ האלפג תורוהמב
 םודקה יטולופה רטשמהו- -השעמה תשורח לע תרמועה הנירמ תרוצ תשבולו |

 םיפמהו ,הלודג הפיסת הזה ירקיעה ימינפה רוגנה דילומ חרכהכו .דמוע ומוקמב
 לא ' םיליטמ םעה לש תובחרה תורדשה לע דוחיב אשמל םילפונה םיבוומה
 דקתשא הנקתנש  "תוסננופה המרופיר,ה , דרמ חורו ירמ ולה תורדשה ךות- |
 םושרח םיסמ םינושה רחסמהייפנע לעו םייחרכה רתויה םוכרצהי לע :הפימעה =
 םיבורמה םהיסכנבו "םורקנויב, = , הנשל קרמ  םינוילימ תואמ שמח .לש .םוכסב
 הכרע "סעה  ברקב ןוצרההוא תא .הנוכב .תוברהל ידכ .ומכו ..רברה עגנ אל |
 הלעתו תושגותהה לדגתו הריתכה קוח ר"ע הלקלוקמה התעצה תא הלשטטמ =

 לעחימ,ה אוה ןלבפ .ץראב הומכ רוע התיה .אלש דע וזכ ההובג| הדמל
 , תוצירחב ותדובע תא אוה דבוע  ,תוינוצקל הטונ וניא ,  ןעבטמ "יזנבשאה
 דנ רבנש ןויכ לבא | . אקיטילופה תא בבחמ וניאו תונותמב ורכש תא החוש =
 תקלתסמ איה ןיאו ותורמרמתה איה אמיק"תב ירה ,תורמרמתה ידיל אבו ומוקממ <

 רוע טוקשי אל םעהש ,אוש תאוכנ וז ןיאו . הקופס תא אצמת םא דע ונממ"
 תונוחצנה . וילעמ םיקועמה םילבכה ורסוהו הוצקאירה לופת רשא דע היסורפנ

 הנשב וכמסנש , תיטרקומיד:לאוצופַה , תילקידר רתויה הגלפמה לש םובורמה =
 הארתה םישמשמ ,תויביטברפנוקה תוגלפמה לש תופוכתה ןהיתולפמל הנ!וחאה =

 לע ץקה ץיקה .ההאבה הנשה ףוסב ול םילכ וימיש , "גאטסכויר,הל המועז
 + הינמרגב היצקאירה

 רשא םירוהיה לש םבצמב םג הבורמ .הרמב רבדה עגוג ןבומכו
 תומשיטנאה לש החכ םג שלחי יאדו תיללכה היצקאירה תלפמ םע , תוכלמג

 םומשיטגאהל תושקו תולודג תולפמ הנורהאה הנשה הליחנה רבכו < תימילופה
 - -תוישרפה תא בברעלו םינינעה תא לבלבל םה םיסנמ םנחל אלו , הינמרגב
 הז תוישרפ בורע תוכזב .םירוהיה תלאש תאו יללכה יטילופה בצמה תא
 , אבו שמשממה "ןירה םוי,  תמיאמ לצנהלו םיניעה תא אמסל םה םורמוא

 תאזה הקודכה הלובחתה חלצת אל םעפה יכ ,חיכומ תוערואמה. ךלכמ לבא

 האירק ראשת "תירוהיה הנכסב םחלהל ידכ תונויגלה תא | םויגל, האירקהו
 + הרורע =

 :קאירה תליפנ לע וכמפי םא: הינמרגב וניחא ועטי הלודג תועט םלואו
 לודג הכרעו איה הבושח יאדו וז הליפנ ,דבלב "גאטסכויר,הב הוצ
 תוריחבה לא םינכומ םידוהיה ויהי יכ אוה לודג רקיע .,הזב יד ןיא לכא .,ונל

 וניגי רשא  ,םידוהי  "גאטסכויר,ה לא ורחביש ולדתשיו דעומ .רועב תואבה =
 -- "םודוהי, השלש קר- "גאטסכיירה,ב שי ושכע ,םמע ינב ינונע לע לעופב =

 ,תולופכ תואכרמב "םידוהי, םה | םתשלשו --- ,קנארפו ןעגאהטדאטש | ,רגנז <
 םירומעמ | םניא  םילרבולה 4 ,תיטרקומירלאיצוסה הגלפמה לע םונמנ םתשלשו =

 לא עגוגב םגו ,רחבהל הוקת לכ םש םחל ןואש תומוקמב אלא םירוהי םיטדידנק
 תוקפל אפוא ונא םוכירצו ,הז םטיסכתב םילרבילה וזחא רככ תואבה תוריחגש

/ 

 ,הבורמ הדמב םודוהיה .תרזעב םישמתשמה ,םילרבילה .תאמ שוררלז ונינוע תא

 רע וב "םיסייפמ, היהש הניזגמה קחשמה ותואמ ףוס ףוס ולדחי יכ ,עודוב
 , הדחוימה ןתובישח תאפמ ,תואבה תוריחכה לא תונכהה .טהיכמות הא התע
 תא ןרחאי םא םמצעל הינמרג ידוהי ואטחי .אטחו ,ץראה לכב .רבכ וליחתה
 + םהיתושירה תא | קוידב ליבגהל .תאזה רשוכה תעשב ושמתשי אלו רעומה

 ,הינמרגב | םידוהיה לש .םהיפרטנוא  םה  םיכורצ .הבורמ הנגהל םנמאו
 יווש ןיכו .הכלהל םהיתווכז ינוש ןיבש .קחרמה אוה בר ןוידע ןכ לע יכ
 םיטפשמה ןוורטסינימב ,םירציפואל .םינמנ םידוהי ןיא אבצב ,השעמל םהיתויבז
 םידוהי םירומ םידימעמ ןיא רפס יתבב ,תונוג ה תורשמל םיעיגמ םירוהי ןיא
 תקחוד תושרה םג אלא הכותמ םידוהיה תא הקיחרמ הרבחה קר אל ,'וכו 'וכו
 ,לשמל ,דחא לולגב םתמוק תא ףופכל  תלדתשמו םהילגר תא תועורק םותעל
 ,"ם ת ג ו מ א ו םתדיל ,םויטרפה םהייה, ר"ע. ןירה:יכרועל הטיקנא התע הז וכרע
 ינפל ,ודמ  רתוו תטלוב תאזה תימשרה הטיקנאה לש | תומשיטנאה התנוכתו
 היהש ,גניקיש רטלוו ,גרוברמב עורי דחא רוסופורפב השעמ היה םיטעומ .םימי
 הכרה לש םחתפ לע קפד רשא  ,םיטפשמה תרותל טרודנק ,ידוהי דימלת ול
 ןיגהו רוסיפורפה דמע ,הנענ אלו "רארנערעפער, רותב ולבקל שקבו .ןידייתב
 ןיגמח רוסיפורפהבש אלא .דימלתה הנענו ,םיטפשמה רטסונימ ינפב ודימלת לע
 \--- + "חז טרידנקלו ךל המ, | .ירנולפיצסיד-שנועב | וילע  ומייאו הפיזנב :ורעג
 ןוא,- -ירטפלא ר'דה , םוירטסינימהב תואטוסרבינואהיינינעל  רוכומה = ל ארק
 4"! ךלש .םניאש םורבדב ברעתהל ךל

 העשב טפשמו קוח ף ו דר ל רופא לבא ,טפשמו קוח ת ור ו ה ל רתומ
 , היסורפב השעמלו הכלהל םיקפופ ךכ---,ידוהיל עגונ רכדהש

 ףא .םעה תלבשהל  ןוירטסינימב  םידוהיה .בצמ אוה הומ בוט אלו
 :וסיפורפ תגרדמל םילוע םניא םידוהיה ןיבש םיניוצמו םילודג רתויה םומכתה
 םידוהיל ונתנש ,דובכה תותוא .םדיב "הרמה בתכ, ןוא םא---ןינמה ןמ םור
 ,םילוכי םגיא ,תיגולרבה הטיסרבינואה רופיל האמה תנש תגיגח ילגרל םירחא
 + םירוהיה םומכתה תאמ | תועיכקב םוללושש תויכזה םוקמ תא אלמל ,ןבומכ
 ופתתשה אל םירוהיה םיטנדוטסה תודוגא יכ ,אחרוא בגא  .,ןויצל יואר)

 תשקב .,ב"הויב .תויהל הלחש .,הרכזגה הגיגחה .תעשב | ךרענש "פרמוקה,ב
 תאמ  םקיר הבשוה ,רחא םויב "סרמוקה, תא עובקל םורוהיה םיאמודקאה
 טעמ = םינוניבהו םיכומנה רפסה יתבב .(הטיסרבונואה לש רוטקרהו טניפה
 ,"יולפרב ערואמ, טעמ:אל ןואש ררוע הז ןודנב .םידוהוה םורומה  רפסמ דאמ
 םימשוטנאה ורמע .םעל פ"הבב םירחא םודוהי םירומ תוגמל העיצה ריעה תודיקפ
 . םעה ירליל הפקשנה 'הנכסה, לע תועוז לוק ומירהו ""םייתמאה םיזנכשאה,ו
 םודוהיה םירומה יכ  ,היבוהו "ןידה תא | קיתמהל, רחא  ילרבול ןותע הסנ
 םועדמ תורוהל וכזי םג םאו ןתילארשיה תרה תא. רקיעב תודוהל םירותע םיעצומה
 ,.,"? םיגוגה תונובשח יבשחמ םירוחיה ןיא .םולכ, --- .הקיט מתירא ןוגכ םירחא
 ' ותטלחהבש הדחוימה המוענה לבא .ותערמ סנמא .רזח אל יולסרבה טרטסיגמה
 :הלטבל .אצו אל שערה יכ ,םיארמ הילע ףיסומ אוהש "םירואבה,! הגורחאה
 טרטפוגמה .עיגרמ---,םירומאה רפפה יתבב  ונמו םידחא םירוהי םירומ קר ןה,
 רחויה לכל .תילארשיה תדה ירומל תא קר רוי :וללה םירומה--: תוחורה תא
 יכ ,"הנכס, לכ םהב ןיאש  םירבד רמולכ) .עבטה :ידומלו הקיטמטמ םג ורוו
 אל םומיה ירבדו תורפפהו הפשה ידומלב (תויטוירטפ םושמ םהב ןיא ןכ לע
 + + * "קלח םהל היהי

 לעו ,וב תונעל "תימואלה . תונותעהל,, בר ןינע .הנתנ "יולסרב ערזאמ,
 ןלפטש .,"ינויצסנס,ה טפשמה פ'ע רומעל רשפא / וז :תונותע לש התגוכתו הבוט
 , ןהורב ימשיטנאה .גיהנמה אוה הזחמה "רובג, ,םימי עובשמ רתוי ןילרבב וב
 "ימואלה ןועובשה, לעב  ,"גאטסכוירה,ב  עודיה 'טרהאוולהא לש ומוקמ שרוי

 :ותבו םישנא .ףרחמו ךלוה אוה ונותעב וכ .ותוא םושאה רוגיטקה ,"תמאה,
 אחו ."תונמש , תועדומ ונותעב וסיפרי יכ ז"יע םחירכהל ידכב ,םיעודי רחפמ

 ןותע, אוה וז "תמא,ו  ,ויפודגל ןיק המושמ ןותעב הערומ תפפרה יכ ,היאר
 ,יסופט "ימואל

 , "תמאה, לש הוה סצורפה י'ע יולג ידול ןאב םיפו םירבד הברה

 ,רברה םהינועב ער רוחוב .,וילע םיחמש םימשיטנאהו םירנויצקאירה ןוא ןבומבו
 ,וכה ואלב םג םהל תקחשמ העשה ןיאשכ ושכע אקוד "תמאה, ושעמ ולגתנ וכ
 תא םעה בלב קוחל ליעוי "תמאה:טפשמ,ש ,ואריתוש אוה ןידו םה םיאריתמ
 :ז הרכה קוזח רתויב םתוא ת'עבמ םעפה ,תיתמ אה תמאה תונה
 6 .אובל תובורק תוריחבה



 ,םיעבש ורכמנ םולקש

 .תּונויצב

 ז'ש ירשתב ח"כב הרמגנ רבכ | ג"וה םולקשה תנש וכ , םורוכזמ .ונא

 בורש םושמ ,הב לח סרגגוקש ,, ר"יה תנש הליחתה רבכו (רבו טקוא 18/81)

 ןחל חולשל לוכי מ"הוה ןיא ,םילקשה תונובשח תא ורמג אל ןיידע תודוגאה

 וזרדזיו הז רבדל םבל תא ונירבח אנ ומישי ,  השרחה הנשל םילקשח תא

 תנשש וחכשי אנ לא ,הרבעש הנשה לש םילקשה ימוכס תא דימ איצמהל

 רחא םוי ףא דבאל אפיא/וגל רופאו , םישדח הנומשכ קר הב שי סרגנוקל "יה ;

 + הזה רצקה ןמזה ןמ

 וז תרבוחב , יאו תונויצ : תיפורו  תירוהי ןושלב השדח תרבוח האצו

 רואת םגו וניתודסומ ד'עו י"אב תובשומה בצמ ד"ע תושדח תועודי ןאב

 'פאק 8 תרבוחה ריחמ . התדובעו תוגווצה דע יללב אובמו  םיסרגנוקה תולועפ

 ראמ הפי תרבוחה . ןהיתונמזהב זררזהל תושקבתמ תודוגאה ,בור 3 ,סכא האמ

 . הלומעתל

 ,הנשה ךשמב תורדתסהה תולועפ לש ח*וד רורסב ושכע קופע מ'הוה

 לש ה'הודה תא ול הנאיצמהש  תוצובקה תאמו תודוגאה תאמ שקבמ והורה

 + ןהיתולועפ

 ה -

 רטפתנ ןודנולב גרבנירג רמ ונלש קנאבה רוטקרירש ונל םועודומ

 + הרמשממ

 , הדיעוה ירחא ףכית ותדובע תא דבוע ליחתה הילורופב יכלפה דעוה

 ררועמ אוה ובש , ןושארה ורזוח תא ךלפבש תודוגאה ןיב ץייפהו איצוה אוה

 ברע ב יזאיל תורעקה תא ררסלו םילקשה תונובשח תא רומגל תודוגאה תא

 אצישוא-אבונ ,ינורקצנאל םירעה תא רעוה ירבח ורקב הז דבלמ |, כ"הוו

 םידחא תומוקמב . ץענאיטפארט ,המידאק ,דאשרעב ,קינלי' צי'צ / אצינבור

 הבוזעה הבר םידחא תומוקמבו ,תושדח תוצובק רדסל רעוה חכהואב ןחולצה

 ,הדובעה תא רדפל התע תעל היה רשפא יאש דע ךכ לב

 + "הוהה:תדובע,ב םיקסוע  םינויצה .וליחתה אילודופבש תודחא םירעב

 תורוגא םגו תיתורפפה הרבחהל םופונס וללה םירעב םירסוג םתוזירז .ילגרל

 +ןובפחו הולמל
7 - / 

 י(תיברפב ךלפ) ןיטוחב  הרוגאה  תולועפ לש  ח"הודה תא .ונלבק

 ,הדובעה יפיעפל תודחוימה תו דעו וב שיש ,דחואמ דעו י"ע תלהנתמ הדובעה
 ,םיות .ורכמנ : להקה .תבוטל .הדובעה שלהג דוחוב

 הסינכה הסידואב צ"וח דעו תבוטל םג = .'וכ\ = תואספוקה תקרהב רדס עבקנ

 םג  תפסאמ הדוגאה , הרבעה הנשה לש ,בור 96 םוקמב ,בור 45 הרוגאה

 םילכקתמ וליחתה הרוגאה לש התולדתשהב .. תיביטרפואוקה הבשומה .תבוטל

 רפס-תיב אצמנ רועב ,("הריפצה, 7 ,"םלועה, לש .סכא 6) םירכע םינותע ריעב

 ,הרוגאה ירבחמ דחא י'ע להנתמה תורעגל =
 ורופסהל הדוגאה ירכה ופסאנ יקסניול לש ותומ ר"ע העומשה העיגהשב

 םתופתתשה ישגר תא םיעיבמ םה  הזבו . לצרה רעיב ץע ורכזל ועטנו

 + ונתורפסו ונתוררתפה לש .ןרעצבו חונמה תחפשמ לש .הרעצב

 תולועפ לש .ח"ור .ארקנו םילקשה תפסא התיה בליהומ ךלפ ידאולב

 רבהה תבס ,ףסכ ץובקב המצמטצנ הדובעה .סרגנוקל ג'יה תנש ךשמב  דעוה

 ךשמב , םירבח השלש וא םינש לש םמכש לע הסומע התוה הרובעהש איה

 רדח רסיל הטילחה הרוגאה .בוט םשור ושעש ,םופשנ העברא ןכרענ הנשה

 הרוגאהב ר"ויה . םירמלמה רצמ הקזח תודגנתהב הלקתנש אלא ,ירובצ ןקותמ |

 םינויצה לע ונושלו וכ , והותימי יב וילע ומיא םהבש םומינונא םיבחכמ םג לבק |

 הרומ רמוע ררחה שארב .םידלו18 ןקותמה רדחב םידמול ע'על .המודבו

 האבה הגשה תישארמ וגמזוי הז ןוופנ הילצו םא , ההובג הלבשח לעב ,בוט

 ,'ר 10 ופסאנ הכרעהה ח"ע ,םיעשת ורכמנ םולקש . םםישדח םיהומ יינש 'דוע

 0 . לבור 50 לש םוכסב ונקנ תויגויצ תוהבוח , לבור 186 ליהקה .תבוטל

 דופיל הרבחה לש תחא תיקלח .הינמ חרבמנ םגו םיקנבה לש תוינמ 8 ורבמג הז
 ר"ע האצרה הארקנ הבש ,הפסא הכרענ תוכוט מ"הוחב .. תיביטרפואוק הכשומ
 8 םיבר םיריעצ ןפתתשה הפסאהב . האיציה תלאשו י"אב תישעמה הדובעה
 / רדחה הרומ . ונתורפסו ונימי ירבד דומל םשל | הרוגאל רדתפהל וטילחהש

 , .םומיה ירבדב םידחא םירועיש םהינפל ארקי

4 
 .הָיְמּוהְּב

 רוחיב ,םעה תלכשה תודא לע םיחוכוב ושכע םוקופע הכלמטה:תמודב
 ,ידמל חיכומ .םיחוכוה לש ןבותה . םויטרפה רפפה:יתבב םידומלה תינכת רבדב
 המודה דצמ תולקהו תוחנהל תווקל םוקמ  רכנֶה ימעל םהל שי המכ דע
 לכש איה ףא תשרוד ,היפימוקב הלכקתנש התרוצב ,המצע .העצהה , הלשמטהו
 הומע לש רפסההותב רבדב תונקתהו תי םו ר קר רפסה:ותכב :ודמלו םירומלה
 הול םוכסתש יאנתב ךא ,הגרמלת םנמא תוימוקמה תונושלה ,ולטב רכנה

 'רפסה:'תבב םגו .םיפור םה הירבח תיצחמש ,רפסה:יתכ לש תיזוחמה הרעוה
 + הרומג הבוח .אזה תיפורה הפשה דומל .םייטרפה

 | לע םג וז העצה לוחת אמש ,םיבר בלב ררועתנש ששחה םלוא
 | ---רפסחהותב לש יללכה גוסב ועלבוש םושמ םלטבתו םידוהיה לש "םירדחה,,
 | פל תוראשנ "םירדחה, רבדב תונקתה יכ ,העצהב רמאנ שוריפב ., םייקתנ אל
 . ,יונש ילב ןהש ומכ העש

 = ---תוביפירגורפ תויהמ איה הקוחר המצעל איהשב םג העצההש פ"עאו
 .הלאשה תודא לע ולש הוצאראלקידב ,הפ ק ,שדחה רטפינימה עיתפה

 "-הלגו  ותוונמיב תכלל קיחרה אוה . םוארבאוטקואה תא וליפא ןירל תדמועה
 [ .הוומג הקיתשב המודב ומואנ תא לבק זכרמה לכ יכדע ,הזכ ןפואב ויתוערו תא
 ! ,ונמס תכלל קיחרו דוע םירבד המכבו ץירווש יכרדב ךלו הפקש רבדה ררבוה
 תולקהה תא םג החדו היטימוקה הרימחהש הממ רהוי דוע רימחה אוה
 +רכנה ימעל איה התשעש תוטעומה

1 

 ,תוברתטו תוכלוה גריברטפל םיאבה םירוהי לע תולחה תורזגהו תורמוחה
 .טג שורדל וגהנ ןשכע ; טרופספ קר אבה ירוהיה תאמ םושרוד ויה ושבע רע
 -שלתהל ךירצ ריעה רשש אלא , תוקיפסמ ןניא וללה תודועתה םגו ,הדיל תדועת
 = ןל תרתומ םאו .וותודועת ןה תוושכ םא , הרוכה ריעל אכה ירוהי לכ רבדב
 | + הבושוה

 'רע אוה םג השק עבק תבישו ב"טפב םיכשויה םידוהיה לש םבצמו
 , הועו , תורלימה ,םיגשה יאפור לע דוחיב , לכה לע הלח ,הקודב  תרזג ,.דאמ
 ,.טיסה תטלחה לש שרחה ןבומה יפל , אקוד םתכאלמב קופעל םהילעש
 "אוה .עדוי םא , ותוא םוסנמו םינשה אפור תיבל : םיאבו םילחהמ שרח | ילגרמ
 ,יקב וניא אפווהש וחכוישכו , הב קסוע אוה םאו | ותכאלמ תא תמאב
 .ולש הבישיה תוכזו שורדה םוקמל רברה תא םועורומ םה ירה ,ותכאלמב
 < פושמ ,םונמוא םירוהי םג ב"טפמ םושרגמ וליחתה םינורחאה םימיב = , תלספנ
 , . םתרובע ןחלוש לע םיבפמ םתוא ןאצמ אלש

 עב םג םא וכ םונבה וניעב קר אל רתיהכ רמשה  השענ המב דע
 / : השראווב הרקש הזה הרקמה ןמ תוארל רשפא םמצע םירוהה

 קחנ אל , וז הנשב .היסנמיגה תא רמגש , רימא רחוס ידוהי לש זנב
 ב .הזכ 5 ד תושעל הצר אלש אלא ,דמתשהל ןבה טילחה , הטיפריבינואל

 . !תחפשמ נב תא כאה לוהקה וא . לו השקבב םזוילא הנפיו . וירוה ןוצר

 8 תדה תא לבקל ןכהל ריתהל :דחא הפ הטולחה הצעומהו 8

 .,ןמע תונבמ השא ול אשיו ירבעה לו

 .ינרבדלוג ,ל ,י .איצומה

 0הגבסה 1. ת. 0

 "ןמאנ

 ,בונאיורד .א .ךרועה
 005 \. ז.



 רבמ ןיב וציפו

 קסבורדנסכלאריעב םימלא םישרח 9 הירי הקלחמ

 הכלממה תושרב היהת 1910 תנש רבמצד 8 0 עירוהל תרבבו

 [םספפוזק. תסד.] 1 לפה

 קסבורדנסכלא ירעד .םימ ילא-םישרחל :רפסה .יתב :תבוט
 .עיראטאפוועיו 1
 ירחא ,ןימעקאפ ענאיזאק ירי לע ונצרא יוצק לכב וחלושי  ל"נה  הלרגההיפוש

 ,לבגמ םיטיטרכה  רפסמ "לבור 1 םיטרבו סיטרכ לכ ריחמ תלב
 + תאוה תבתכה "פע .חלשי ףסכה

 7. \הסאסהתהקספסא5, 6820018003. 270. 0ע027 110640
 6708 0 הש 0-0 מאי

 תחא תוכז .165 אוה תוכזה

 7 ב"ור 0

 ילרוג םיששו .תואמ עבש

 בור 0

00 
 יסיטרב ,רפס

 ןלבבש  הלודכה  תוכו
 ּ 0 תחא תו

 7 25 דחאו דחא לב תוכז 1-0 2 רי

 לכמ םירחכנ ואוכי הבש ,הזל .תרחוומ היסימוק = תקפת .הלרגהה לע

 השעמה תשרח יתכבו תוימוקמה תואקורבפהב םודבועה לכס םג ןכו

 .הזל י"ע םירחבנה .םיימוקמה לזרכה תולפס לש

 תואצוה לע  אטסופה י'ע הכוזה דיל רשי הלרגהה רחאל ףכיה הנחלשת .תוומו)
 םיסיטרבה קר .וחנוי 'זאריטב , . הכוזה

 ףסכה יִתא .חולשל םישקפמ ,םיסוטרכה .חולשמ תעכ .םירוצעמ  לכמ .עגמהל ודב

 הסירהא םע  םיפוטרכ .לש לודג .רפסמ לע דחיב םירחא םושנא האמ לבקתמ
 5 תטריפמ

 תורד סעה

 .םורובמה

 .וטרפ

 7 ,תונב תואקרמ 5 חולשל אנ ףליאוי םי'זאריטה>חול\ לבקל םוצ
 ;םולכקו הה רהאל

 ,.;הדלותה יעוגנ םידליה תבוטל
 כ

 ףכיתו .יפאק

 ד
 תסנכה-תובב הרמז לש -- הרשע"עברא .גבותב

 תמכסהב .םנכותבו םתרוצב םימיענו םיפי .תבשה םויו : ליל :תולפק
 ;גוחנכ טאבאר סיומל .לבור ינש  םריחמ -- .םשל .םיעדונ םינוח
 םה לכור .ינש .(עמהאנבאכ) = הפיקז י"ע וא שארמ ףסכ =י"'ע קל

 .ןארק 5 :

0. 011008 00 

 - רפס רואל אצי

 "ץרֶא לש הָבּושי
 .ןרָאהנייא , 1 ,א תאפ "המדאה תרובע .תרות,, וא

 ; םונורגא רינישזנוא 2 :

 ישאר םג . .ללוכו המראה .תדובע: לש המלש .הרוח קיזחמ .רפס
 'וכו .(אינולואיג) | ץראה :תרותו .(אקינטב)  םיחמצה. תריהב םיקר

 יתלבח . תולמל  םירואבה ופוסבו .,םיבר . סופי" םירווצ םע
 יזנכשא .םוגרת .םגו :,תובר .תויערמ :תורעהו - ,ונתורפסב תוליגה
 וא  םישרדמהו רוטלתמ  :וחקלנש םיחמצה תומשל יתרו

 , תימראה הפשהמ :
 רינ לע םפדנו (בָאטְקַא) תינימשה לע םידומע 4% קיזחמ רפס
 לע ןבומ :אוהו \,קיודמה ונונגסב .ןייטצמ .אוה תופי .תויתואבו ה

 .תיערמ .הנכה ול .ןיאש ארוקל ףא הלקנ
 יתבלו . תירבע .ירומל . כיור .5,80--חולשמה םע :איסורב .וריחמ+

 " / ;הסירדאה יפ .לע  תינפל  ,כ"ור 1,80-- ארקמ

 רז. תתסקהמ. ]403 , ו. 6. 0
 יפ לע  תונפל ,קראמ 4- -לארשי ץראב ,קראמ 5--ל"וחב ןריחמ

 : הסירדאה :

 | [- ו ו ו רש

 כ אוראמ \ הכלמה לש תחקפמה

 ינש .הבלמ םישדח ינשל תחא ליוי םירומלו. םילוהל יגוגדפ .ןותע

 ב 0 == ;יקצינכר חי (םינכח :ךונח .לע) |

 תונוש תועידי (+ --ול +

 ו-5 7 המשה תיורחמה רואל האש
 = שפחב "המידק חול ה לפ

 25 .א"ערת תנשל

 0 משה רמוחה 1
 ,(תואלבט םירשעו .תחא) הקיטפיטטסל .הקלחמ ]1
 .תינויצו .תידיהי .היגולונורכ .חז
 ,םייל-כ םידוהי .םידפומ (א : םידסומ 1

 הילננא ,זנבשא ,היסורב .םידוהי םידסומ (ב
 .תירכה .תוצרָאו

 2 :אניתשלפו תונויצ
 : ,םיסרגנוקה (א
 ,(םידסומ ₪ל רואת) םינויצה םידסומה (ב
 !ץראה תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה סט
 םיינויצה .םיקנבה תוינמ .ירחמ םע תואלבפמ (ד

 . םהישולתו

 ,תויצרידיפהו תיצראה ידעו ,פ"העיה תופי רדא (ה
 רירכ לכב םיונויצה םינותעה 0

 םיימואלה ו תודלות .\1
 .(תוגומה ששו תויפרג

 = .םיטסרופס \ רתויח תיסורו תירוהי ,תירבעב ןויצ יריש .1
 : ,תוערימ יזוז

 2 7 ונא ובא 2= לע ,'ק 15 הלשמה ילב רלפמסקאה ריחמ

 8 .ץראה
 < נוב ₪0) ל

 ו פא האמ לע ,15'/,-- ןכא 50 לע ,1090 לש התנה
 .תולש מה תואצוה ילב ל09/

 .תונמוהב זר ד זה ל תשקבמ ""הטירק, תאציה
 נא ךליאו םירלפטסקא הרשעמ ;םינמוזכב קר  תולבקתמ .תונמוה
 -.:הסירראה פ"ע חלשל ךורצ ףסכו תונמזה .'עמהאנבאנ,ב םג םיחלוש

 רז ה ת0הפ5ה667227. םחהמחמ
 : "המידק, תאצוה .תפירדא

 ו ו תוהה 070 318

 ,:לשי 0 הינשה .תרבוחה םימותחל החלשנו .רואל האצי

 "ךונחהק

 .שפחה ישדח

 יןפתה
 לע( א החצי .תורוה תונושלה תארוהב תילולמה תוזכרתהה (א
 ה, םייסמעה  ,רפפה .יתככ רומל .(ג--.ךבריוא ..פ + םירלוה יקחשמ
 לארשו יתבל םיבתכמ ו ף"ד .רפסה יתבב ב"גתה (ד--. ב

 :, יקסכוקרווא ,י" ,י"אב .רפסה .ית
 ונותעהמ (ח == ילאיחי ו ,תראבט .האירקב
 יקפבשורק .מ ,הופרגוילכבו תרקב (ם-א ,

 םירוטה ךכרט תאט רווח .כתכט (א ,תכרעמל כתבמ .ת
 .חיעדומ :(בי ,י"אב

 ,קנרפ %--ליוחב הנשל .קנרפ 6- -ייאב : המיתחה .יאנת
 ,.: םורומה .זכלמ לש תכתכה  פ"'ע .םיפסכ ,ינינע .לכב תונפל

 + תבתבה פע :תכרעמה .ינינע לכבו 1, = 00:00[
 ה ו ו

 .תינבוסה הל הרסטנש . ,"הירומ , תאצוה .?ךונחה, לע תוטיתח תלבקמ היסורב
 ; תיללבה

 ה 3[ 0 ב 4" 8

 עבטה

 רועש :: הטגורל םורועש (3
 פ .י''ב . ,השמ--ןב=--,תיגוגדפה

 התמש עי :ןז האוקיציא א אנימ .וניתוחא.  תמשנ .רכולב
 ע .לצרה .רעיב .ץע םיעטונ :וננה עיירת :וומת .ב'כב הימולע

 :אדלוגו ןהאוקוציא ןועמשו םקעי -
7 / 



 וירוס הקיתוילביב
 .םעלו םירוענה ינבל .תורפסה .בטימ

 .םעח ויחמ -- הפי .תורפס + הנושאר הצובק

 םירופס םינשו םישמח םיליכמ (סופד .תונוילג 50) .םירפס השמחו .םירשע
 ו ו ו שו

 םישרופמו םירדוסמ ,.םיבוהע >,ונירפוס ּולודג לש תוריציה בטיס  םורווצו

 + םעלו  םירוענה .ינב .ארקמל

 עבק ךרדב אוצוהל--איה הו יתורפס לעפמ לש תישארה הרטסה

 , ונתורפסב .תרוציה תועוצקמ לכבש הלוקמהו בומה ןמ ,הושה / חקממו

 :יטסיסו תירידת האירק ידב םהב אהיש ,הזכ ןפואב םיבורע ,םימלש םירפש

 ,ללכב לארשימ שפנ לכל הושו החונ האירק ידכו טרפב םירוענה .ינבל תיטאמ

 לש תוריציל תשדקומ אהת הצובק לכ ,תוצובק תוצוכק ואצי םירפסה

 .דחוימ יתורפס עוציקמ
 ..תילאירה הפיה תורפסל הלכ תשדקומ הנושארה הצובקה

 ואב ,הז רחא הזב םררסכ וו הצובקב ואציש םירפסה תשמחו םירשעבו

 ,םעה ייחמ םירויצו םירופס---ונירפוס יבוט לש תודחוימ תוריצי םינשו םישמח

 םישקה םיאטבמהו םילמה ; עטוקמ דוקנ םידקונ ם ואובי םירפפה

 .ןוילגה ילושב וראב תי
 ,ןודרכ .ל .י-- (רצוקמ) ךרדה תציגק (א

 .ט"ומ ילרנמ--(רבחמה י"ע שרוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ (ג-ב

 .ץרפ .ל .י--(םירופפ השמח) תומישרו םירויצ (ד

 .םכיל ע- םול ש -- (םירופס השלש) ליפוי לש ויתוערואמ (ה

 .קילאיב ג ,ח--ירבע רענ לש ויתונורכומ (ו

 .ןמ שירפ .ד--(םירופפ השלש) תומישרו םירווצ (1

 . גרברעויפ .1 .מ -- (םירופס ינש) םירויצ (ח

 .קינדימ ,א-- רועה ןצבקה (ט

 +.ץיבוקרב .ד .ו --(םונש) םירופס (י

 .ריפ א ש ,ב -- רלדנפה ל'טהרבא (או
 :רועילאְ ן ב מ -- (םירופס השלש) רבעה תונוטתמ (בי

 .יקפבטפ הש ם --ימראה ןבל (גו
 +קבק א א == ליפעמה (די
 ,רוס קפס .מ -- (םירופס ינש) .שרו רישע (ומ

 .יקסבצטידרב ףפוי הכימ--(םירופס ינש) תובא ץראל (זט

 .וקיפ -- (םירופס ינש) תונותח (וי

 ,הסומ ה'גוח -- (םורופפ השלש) םיברעה ייחמ (חי '

 9 .שא םול ש -- (םירופס השלש) םירויצ (טי

 יגרבנוט ש הדוהי-- (םירופס השמה) םירויצ (כ

 .ןיוייר .א -- (םירופפ השלש) תומישרו םירויצ (אב

 .ימ ע7הןב - הנטק הטרד (ב"ב

 .ןויצןב .ש --(םירופס השלש) תודליה ימימ םירווצ ב

 .םבילע ול ש -- (םירופס ינש) םידליה ירופסמ (דב

 .םכילע םולשו .) - (םירופפ ינש) םע ירופסמ (חב

 ,םדעומב םפרפנ תוצובקה ראש לש םנכת ר"ע

 50 ;םירויצו םירופס 5%5)  ,הנושאר תצובק .ריחמ

 ,בור 8 --(סופד תונוילג-

 רפסה .'פאק 15 ומצע ינפב רפס לכ .ריחמ

 ,.'ק 55 -וריחמ ןורחאה
 0 1ב₪ 11 0 1 ] ה 5 0

 לש םבלהתמושת תא דוחיב םיררועמ ונגה הו טקפסורפ לע ,2 3
 , םירוהו םירומ>

 על 2250-22-05 5-25 2522 2 22-25 >,

 : ע .המיתחה .תלבקתמ |
5 ₪8 % - 

 === יעצהת לעופ7 =
 (חועיבה הנש)

 לארשי ץראב שדחב םימעפ :רואל .אצוי

 : ,"ריעצה לעופה, י"אב םירכעה םילעופה תורדתפה לש מ"הוה י"ע

 " םהיפתתשה תא וחיטבהו ,הגה רע ופתתשה ריעצה לעופה-ב

 ! םוקמ וב בצקה ןכ .,י"אב ריבצה ינקסעו םירפופה יבוט ,אבהל םג

 | , תימוגרתו תירוקמ הפי תורפסל רבכנ

 , י'ע) קנרפ 6 הינמיתוע תונידמ| רתיבו לאושי ץואב המיתחה יאנת

 [ פלו ; "ור 8 וא קגרפ 8 ל"חב = ,(תיקרוטה  התסופה
 אל םישקבמ .הטיהחה תלכקתמ אל הנש יצחמ תוחפל ,הנש יצחל---ךרעה

 ְ 4₪6- .ףסכ םוקסב הטסופ ילוב חולשל
 010. אתסופרתואחמה י"ע יסור ףסכ ופיל חולשל רשפא הוסור ירע לכמ
 תא חולשל רשפא .פאק 10--ב"וה 10 לכמ הלוע חולשמח ימד ₪9ק020קז)

 ,אנליוב "םלועה, וא  הסידואב "חלשה, | תכרעמל .םג המיתחה ימד
 *ובעיחא, תדוגא ש"ע קרויונב "קלאפ עשידוי םאד, תכרעמל--הקירמאב

 תואחסה י"ע ופיל ףסכ חולשל רשפא תוצראה לכמ 300 ,)]  ועס0וזה]
 / + הניתשלפ"אלגנא תרבח י"ע וא אתסופ

 00 80000ב 10 12010 1 ג (/ה19866) : תבתכה

 | ר--= "תפי, תאצוה--םימותחל םרפ ==

 :םיארוקלו םיברב הירפס תא ן'יפתש "תפי, תאצוהל תורשפאה תא תת ןעמל
 פע םירברב ונאב , ךומנ ריחמב וזה הפיה האצוהה תא גישהל --- םירבעה

 \ .ויחמ ה יצ תת ב הורפס תא צ"הפה יטתוחל ןתתש "תפי, תאצוה
 הטוחה ןמ . תוכוסה-גח ירחא .אצי "םימעה תורוצי,--הלש .ןושארה ץבוקה
 ,'ג ולווה םיופסה תא םיריכזמ ונגה ,סופרל רסמנ רבכשו ובותל סנביש ,יתורפסה

 ןמינב 'ר י"ע םוגרת ןופרמא תאמ התג

 התנא העצה רטהו ירופי
 , . בוטנומרל , '(הגושאר הירס) .םיריש

 .ץיבונובר ו .א , = ,  יוטסלוט ץיליא ןביא לש ותומ

 [[ | /רגב ה ה, ,  ןמטפוה |, רמרק .לאכימ
 [ (ונש יצחלו הנשל) צ"הפה ימותחל .רפ 4 ל"וחבו .רפ 8 י"אב םידחאל וריחמ

 א 80 וא: .רפ 5 ל"וחבו .רפ 1 י"אב
 | ,םופד תונוילג 15 ךדעב קיזחיו תבושמ רינ לע םפדי ץבוקה

 . . יקסנקליו .ם
 | ןןיבונועמש .ר.ש

 םיניע הארמ =
 ,ץיבוסונומ ,מ האמ

 | | .הבחרמו הדבעמ הנקתמ תישש האצוה
 !מטוקתו תופסוהב ,לודג .רודהב .וספדנו שדחמ ורדסנ םיקלחה ינש

 .םירישה קלחב כו  םירופסה קלחב ןכ הברה

 .ק 40 ריחטח סופדב תונוילג : 8 ןושארה קלחה

 יק 60/ריחמה סופדב תונונלג 10 . ינשח קלחה

 הוצק רנפ
 :ץיבוניבר 'דניקסיו רדנסכלא תאמ

 ןבר תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס
 ,הינש אוודהמ םוקמל םדא :ןיבש תוצמ ןושאר קלח

 .הואל התע הו אצי ןרבחל םדא ןיבש תוצמ ינש קלח
 . עק ₪0 רחיב םיקלחה ינש :;'ק 86 .קלח לכ  ריחמ ן

 : : ל"ומה ידיסו םירפסה רחסמ .יתב לכב גישהל

 יי סת 1 20 המה 1 ₪ 6 1 רצ ומ (1ל8188)

 =, ייטש נ ר ב ה ש מ רמ םע היאושנל הי נא מ יתוחא תא ךרבמ ינא

 :הלו ,רדולוס םחרבא



 תיעיבר

 הע  תוטבדטלקמ | שוכרל | תפאוש | תונויצה % | ירכע ןועו בש
 = |, לארשי ץראב | לארשי םעל יולג-מפשמ :
 .(יזכ .תמרגורפ) .ישימח םוי .לכב אצוי

₪ 4 
 יופכתה

 0% : הפצמה לע
 0 :רורבה (א

 / %ועילא לש ולבוי נחל (ב /

 ,םוקילא-ןב .ןילרבב תוריחבה תמחלמל 6 =
 .תובשחמ לעב ,(רמאמה לע--כ) , םימשרו תוריקס ₪

 .ןופלגצק קחציו . (ףמ--המוד) 1 לכ ונפ לע יח ינא 4
 . - א קפנאיליספהשמ | ,(ףס-רמעה יפט) ,השדחה הרומה 5
 ,\רלפנרב ,ש רד ,"פ ,.ברעמב תיעדמה תורפסה 6

 ,טסנרָא יב ,( .םימוחתה ךותמ
 '.םביפ ב ,(ףופ .. תויפרגוילביב תומישר 8

 , .  .ןיקשיפוא 5 .א = ,יקסניול ל ,א לש ורכז תא םיריקומה לא ₪ =
 ,שינעה רואמ 1 ,(1)  .היצילגמ םיבתכמ : (0

 י : , . תונויצב 1

 .היסורב (19

 , ץראל ץוחב 8

 . תויתורפס .תועידי 4

 ,'וק 55 שרחלו ,לגוו 1 הגש עגרל ,לער 5 הנש יצחל ,לצוו 4 הנשל :היפונ "םלוקח, ופפ

 ,ךלוד 8 */ג השירימא ,גניליש 9 הילגנאב ,קרשמ 9 הינמרגב , םירתכ 10 היראננוא.הירטסואג : ל"ותפ = :

 .חפש עפרלו יצהל הז ןותשהכו ,קגרפ 19 תוצראה רתיפו היצנרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראפ

 = 47 90 הפורדאה יוגש רעב ;

 .'ק 06 םירומעח ראש לעו .'פוק 0 ןושארה רומעה לע -- . םיתעברא תקליחמ טישפ הרוש לג רעב : תועדומ ריחמ

 ) היראה 0

 6? תתתהוה ,['גסתהו", מהמאה, 11ךתהממהמ 0007810888 8. [) 1000ג600ת ,,1140]גזמ', 0/ומא-
 6 .יפאק 0 ןוילג לכ ריחמ 0 : ו
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 .םיאפורה תצעב ועמש

 לש יצחו תחא ףכ .יכ ואצמו .ובשח םיאפורה
 0 / , לארשי ינינע לכל שדקומ .יתוגלפמ-יתלב .יעובש ןותע

 רט 5 - לרב כ ,זיש .וילסכ שדח שארב  ןילרבב :עיפוהל לחי
 / ,ברעמבו חרזמב םירפוסהו םימכחה יבוטמ תופתתשהב

 ' םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב לורבה דוסי תש  ליכמ

 וב שי ילזרב, ןייבש לזרבה דוסיו , םיאפורה לש םילועמ רתויה
 0 הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 +, תונייה ראש (לכמ - לוזו .רתויב . ליעומו םינטקלו ,םילורנל

 ררכלה
% 

! 

 ו -
 \ תימואלה : וגתיחתלו .תיתדה .ונתרופמל .וחורב ןמאנ היהי :יירבעהש

 ,הגש .יצחל לבור 5 :,הנשל .לבור 4 :  היסורב ."ירבעה, .ריחמ
 .תוצראה .ראש ףסכב הז ךרע 2 ןהנש עברל .דחא לבורו

 : : תבותכה פיע .חולשל המיתחה .ריחמ .תא
 מ הת 0 6 ]ג תם 000 5

 :לא וא

 דע סע 21. 1110680160 0 1 חת

 עו
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 שרוד לכל םגח חלשי םיפתתשמה תומש םע טרופמ טקפסורפ

 + תבותבה פ"ע תונפל היצרטסינימדאהו תכרעמה ינינע לבב

 0 00810 סע1ומ, ₪ 4

 תישילש הנש
 לה

 ריוצמ עובש ןותע

 ינבלו .םידליל תוקוניהל

 ו

 ₪ .,םדימלתל .ירבעייסור ןולמ :םרפ 9

 פאק  ח"כו  כ"ור; 'א .הנש' עברל
 :הספירדאה

 ה ץעהבסא, כה הנו ה, [ ההקסא ווד
. * 11300 60804102 88% 1 . 

 ב 4

 .'פאק 15 רוע .ל'וחב וריחמו

 אשראוו ןיא טניישרע רעבמעוואנ ןעט-5 ןופ

 : ןעמאנ = ץטימ גנומייצ עכילנעט \ עשידוי  'עסיורג  עיינ א

 "םנעמאמ רעה>
 ענעועוועג עדנעגלאפ יד .ןופ טהעמשעב גנומויצ רעוינ רעה .ןופ עיצקארער .יר-

 !ןעבעל .רעזנוא,  ןופ רעדעילגטימ

 (ן'ב)  יקצולירפ יבצ 'ה
 סעד .ןופ רעבוירש ןוא "ןעבעל 0 ןופ ראטקארער רעשיטקאפ רענעועוועג

 "+ "טנעמאמ רעד ןעמאנ .ן'טימ לעקוטרא- םוול .ןעבילגעמ .ןעטסואוועב

 (םקוא) יקצולירפ הנ ה ו
 ;ןעלקיטרא[עשירארעמיל ןוא ה רעגרוברעטעפ,.- עטסואוועב יד ןופ רעבייהש

 רידא ןב ,.םוטנעדוי ןוא טייקשידוי (7 וו יז א  (קורד :.ד) ילארזיא רה

 .טילאש .ם . םלוע-םע ןוא ול"יב 8 -גנושויצ רעיונ רעד .ןופ - עיצקאדער רעד ןיא .ןעמארטענוירא ןענעו יז רעםיוא
 .קילעראג .ש . גגוטראוורע ןוא 9. רערעולגמימ = עגירנעמשעב לא ייטנעמאמ ער, :

 ל ללה | רעקנעד ןוא .טסיצילכופ רעטסואוועב רעד
 םכילע םולש ו רעטבעילעב .רעזנוא :ןוא

 ,יקצולירפ יבצ
 .פמאק טע יקסיואדרעב .,ש :: רעבעגסיורעה

 וויירפ.סטנעמענאבא

 , לבור = 1,50 רהאי לעטרעיפ א : ,לבור 3 רהאי בלאה א / ןלבור 6 רחאו א ראפ
 .פאק 50 שרוח א /

 . גנאלרעפ ץפיוא טקישעגסיורא .ןערעוו ןעטקעפסארפ ..עיונעג + >>
 , + עיצארטסינימדא .ןוא \ עיצקאדער רעד .ןופ סעררא

 םהקוגםה. המאפה 4. ק6תהאעוא ,מעמ ו ,
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 + ראטקאדער

 תחר--- םורועגה

 ,עעדיא עלאנאיצאנ יד ןוא םזיגויצ רעד (8

 ידיחי רעשירוי רעד ןוא םזינויצ רעד .(6 |

 ! :; ילצרה רעי,ב .ץע. םיעטונ יננה כ ,

 ,הסידואו יושרו "5מ"רכ,, תרבח לצא הריבמה

 | ידנאל וא ] קלֶאפ .
 :עג:שיפאואליפ .רער .עטעמריוועג 0 רעביבלעמאז

 םוינויצ .ןופ  קיטירק רעד .ןוא גנורעלקפיוא רעבילטפאשלעו
 = הר -םראומ ןופו .ןי"ןעטיוהב ןוא==

 2 ,םילאש השמ :ראטקאדער
= ₪ ₪ ₪ = ₪ . 

 : טלאהניא ןעדנעגלאפ ן'טימ ךוב עטשרע סאד ןענעישרע ץיא  םע

 .טיל א ש .ם .תוריתס עשידוי יד ןופ גנוגיטבערעב יד .(1

 .םיובנירבג .י . גנוגעוועב עשיטםינויצ יד '(9

 :ןוימדדלעב
 .אירול ףסוי .רדי י סוינויצ .ןיא עעריא-הבולמ יד (4
 +קלאפ סאה ןוא דיחי רַעָד (5

 ,תונשחמ-לע 'ב

 .רעגוג ,ש .לעדנערעק עטויזראפ סאד (0

 || .םיובנריב ןתב ,ןד

 .,פאק 60 זיירפ |

 :ןעדנעוו ריו 0 טימ

 ה ןנסתהווטומ ,,[ 803 ו 00 4
 תה א שהתה

 ור .םויב ןיפוריאה תירבב ונאוב :םוי רכול,

 ,ץיבושריה הליב הרש 0
 *.ץיווערוג .לדנמ .םחנמ

 :.ירשת .'ב

 שי ייילקיע ו



 הנש <

 1[ .א ג, 17-65מ 1\סט6וגטשמ 1

 .הָפְצִּמַה לע

 .ו רב ה

 התיהש הצעומ דייע  העידי  םיאצומ  ונא םיימויה  םונותעב

 םידוחיה תופתתשה ד'ע ונגד הב: רשאו םייימואלהו םיארבאיטקואהל +

 ודגנתהש םיארבאיטקואה.ןמ ויה = .ןולופ.ירעב .."תימצעה - :הגהנהב
 םניא .,יקפבארג. ירבדמ :הארנש :יפכ  ,םינלופהש םושמ =; תולבגהל |

 היח ..ןתוא םייבחמ .םניא ןילופב .הכלממה = יפרטניא .םגו ןהב .םיצור
 לא ףרצל | יוארש ,רמאש ימ םג .םיארבאיטקואה | בלק

 תא םיבשוחו .היסורב ודלונש םידוהיה םתוא ןילופב תיסורה .הירוקה

 אל הצעומה .ירבח לש לודגה בורה  םלואו - תיפורה וול

 םיחוכוה .ירחא הלבקתנש הטלחהבו ,וללה .תודיחיה .תוערל םובס

 םידוהיה  תלאש לא .םיימּואלהו .םיארבאיטקואה .לש םסחי טלבו

 תופנב .הכלממהל הל שיש םידחוימה םיסרטניאהש  ייפעא, ..ללכב

 תלבגה תא םיבייחמ םניא --- ..המלחההב  רמאנ ךכ == ,ןולובא

 לכמ ., תונידמה ןתואבש םירעה  תגהנהב םידוהיה לש םהיתויכז |
 אוהשכ ,םירוהיה לש םהיתויכז- תאושה רי'ע ןויערה .ףוג ירה :םוקמ-
 םירעה .תגהנה דייע .קוחב היהי אל .םאו ,דספנ ןויער :אוה ,ומצעל
 לכות ירה :,םידוהוה 9 םהיתויכז תא .ליבגמה ,דחוימ .ףיעס ןולופב <

 הגהנהה ריע קוחה = תעצהל | תנכוסמ אמגוד  שמשל וז .ארבוע
 , ... ;"המודהב .ררבתהל  תדמועה ,היפור .ירעב תימצעה

 םיטיבמ .תישילשה .המודה יטינהבק  :ידמל .םירורב םירבדה
 אקיטילופב .דסומ דוסי .לעכ .םידוהיה .תויכז תא .לובגהל  ךרוצה לע

 ,תימינפ
 לש %ז םתפקשה >.שדח רבר םוש הז רורבב : ןיא תמאב

 םגו הכלהל \ םג הטלבוה רבכ םידוהיה .תלאש | לע המורה יטילש
 .םולכ הפיפומ הניאש טעמכ הרומאה הטלחההו .,הכרצ:יד .השעמ

 ,לכל יולג * המוחב ועימשהש הנושארה .םעפה .יהוז = םלואו
 יפרטניאל איבהל םידוהיה .םילוכיש הבוטה לע .םג רתוול יואר וכ

 תומלש, לע .ונדמע רשא שי ושבע דע  .טילשה םעהו  הכולמה
 תורחא תוחור .ובשנ רשא שיו ,םידדוב םישעמ .יייפע תאזה "הבשחמה
 תומלש, תא ולטבו היפ .לע הרעקה .תא וכפהו .םירחא םישעמ ואב
 תויצקרפה = 'ברקב ולאכ .רבדה המוד | היה .םיקרפל | ,י'הבשחמה

 םתושעלו םידוהיה לא רבד תוסנל ןוצרה שי ,ןהילע תכמוס הלשממז
 .+ יפלממה ןויעהל .'תרש .יל

 תיעיבר

 ====,איערת ,ןושחרמ ו'ט ,הנליו =====%-
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 .התחה הרומאה הצעומה = : וז תועטל םוקמ רוע ןיא וישכע
 "הירוקה לא תופור םירבדמה םייסורה םידוהיה 5 דיע העצהה תא
 :" ייפעא = ,וז- הירוקל  ןילופב םיפרטצמ םינמרגהש העשב : ,תיסורה
 העיגמ הניא תיסורה 0 םתוריסמו ,תיסור םירבדמ םניאש
 : יוז הרוטלוקל םידוהיה לש םתוריסמ  תגרדמל

 הוה רורבה ..םוקמו .ןמז לכב רומגה .רורבה אוה ליעומו הפי
 :.תורודלו העשל 0 ונל תורוהל ךירצו לוכי םויה וב םידמוע ונאש
 וללה םנמא .,ונולע .םבלבש המ .לכ תא םינלופה .ןנל .ולג- דחא דצמ
 <> הניע ירהש ,םהינפ לעמ .הופמה תא ריסהל ללכ םיחרכומ ויה אל
 < םמצע המורה | יטילש - - םירחא ייע .תישענ םתכאלמ יכ ,תואורה
 "" ןיה םילוכי ירה ןככו ,םידוהיה לש םהיתויכז  תלבגה לע ורתווי אל
 וקתש אלש .ןויכמ לבא ,המודבש :בורה לע ןעשהקו .קותשל םינלופה
 "'רצמ .אוהש ומכ ונילא םפחי ונל ררכתנ | ,הופמה תא = ורופהו
 - נברקבש םיצובקה םתוא . םיטילשה םג םבל לכ תא ולג | ינשה
 "יבלממה ןויערה יספורטופא ואובי םוי יכ,הוקתכ םשפנ םיעשעשמ ויהש
 . םתוא  ,"תרש  ילכ \.לש  ריקפת תוחפה לכל ונל רוסמל | וליאוי
 םיהונ ויהו .הזכ ריקפת אלמלמ  תחלופ םשפנ התיה אלש םיצובקה
 וראשנש | ושכע >תודוהל : םיחרכומ = ויהי = םה  םג *--  ,וירחא
 [ ,םתוקת לכ  התיה אושלו  'ץוחבמ :םידמוע

 רתו  לככ ונומכש  ,ןובהל העשה העינה ףוסףוסש % המודמכ
 ,ונל .םיִָרחוימה םיימואלה ונתקיטילופו ונינינע אלא ונל-ןיא .םיימואלה

 ו רופא 0 וגו .

 \פוריא ירעמ תחאב .רבדה היה הנש םישלשמ רתוי ינפל
 :רוחשו : םינפדרוח ,שפנ-ץימאו וג-הפר = ירבע \ ריעצ העת תולורגה
 - שי םנמואה :הרמו הלודנ תחא הכשחמ הספוכ ובל תאו ,םיניע
 = 'הלנ וצראמ רשא ,םימעה לכ ןיב דרופמהו רזופמה הז םעל הוקת
 +?הוקת ול שי םנמואה ?רבד - ומלועב דוע ול ןיאו חבש ותפש תאו

 ובלו תאזה .הרמהו הלודגה ותבשחמ תא בשוח אוה דועבו
 בחרו רחפ :וכלו ויניע ורוא הנהו ,םינורחאה שואיה יסוכרפ סכרפמ
 < תוצראמ = ררופמהו = רוופמה .םעה .בושי = ! הוקת שיו שי = :וברקב
 רכנה | תופש תא / בוזעי ,הב  קבדו אוה וצרא לא בושי :,וירוזפ
 : בושי ,הב .קבדו אוה ותפש לא בושיו רכנ תמרא לע ול לגס רשא
 ---סרוה רשא .והונ תא הנביו 0 העימטה ךררב הערה -וכרדמ
 " : + + היחו



 | מ ןוילנ

 :רוח ,אוהה ירבעה ריעצה לש : םילפאה :.ושפנ יקמע לכו
 ,ויחא לא אציו ,החמש תעורתו רוא ואלמנ ,םיניעה-רוחשו םינפה
 ויפב הלודנ הרושבו  ,םתולפשו :םינעב םידבואו הלוגב ותא  םיקמנה
 לא ,םכילא ובוש ! תודפו הלואנ שיו שי  ,הוקת שיו שי : םהילא
 !ויחו -- םכתפש לאו םכתמרא לא ,םכמע

 לכב לארשי ינב תא ונוה רשא הלודגה האנואה ימי םימיהו
 ,ואר ..רמ רבד םכבבל םע יהי לא .: רמאל םהיתובשומ \ תוצרא
 חלושו םרעמה ןמ הלועו עקוב ,ןויושו תורח רוא ,לודג  רוא הנה
 םכלוכ םתיורו + ,םיתחנ םתא ןהב .רשא ,תוצראה .לכ לא וירהז תא
 ,ץראה חרזאלו םכל דחא טפשמ ,ןויושו  תורח  ,רוא

 ,םיניעה:רוחשו .םינפה:רוח ,ירבעה ריעצה איהה תעב אןבבו
 ינועב .עתעתמכ יהיו ,ומעל הלודגה ותרושב תא רשבל זירזו\ דרח
 = .ורבדל .ןזוא .וטה .אל .םעה .ילודגו ולוקל םעה עמש אלו ,םעה
 .ותרושבו .אוה .וחכשוו

 םינפהזרוח ריעצה איה ,הדוהי:ןב רזעילא היה .םחול םלוָאו
 םג םא וילע לופיאל ובל רשא ,םהיל ,איהה תעב ,םיניעה:רוחשו
 תאצל וכרד הז רשא םחול ,םהלש רשא לא וירבד וחילצי אל
 לעללארשי הנחמב רבד עמשנ דוע .םרטבו  .הכרעמה לא .הנושאר
 הפשה תיחת רבד לעו  לארשי ץראב שדחה : ירבעה  בושיה | רבד

 ,ץראה לא .יריחי  רועצה הדוהי-ןב הלע  ,םירבע ה ץראב .תירבעה
 , ותושעל םירחאל ארוק : נא רשא רבדה תא ימצעב םייקא : רמא יב
 רכנה  תופש תא בוזעל .רחנ : -רדנ רשא | .ן ו ש אר ה היה: אוהו
 תא ימצעב םייקא :רמא | יכ = .ויפב לארשי  תפש תא " תויחהלו
 .םירחא לע הלוטמ ינא רשא הוצמה

 הלודגו השקו  .אוהה .םויה ןמל ורבע הנש םישלשמ  רתוי
 היה -אוה- .םינשה .ןתוא .לכ .הדוהי-ןב םחלנ .רשא המחלמה  התיה
 וינב יפבו ויפב .תירבעה הפשה תא היחנ ליחתה רשא ,ןוושארה
 כל שאר דונמו .קוחש יהוו ,-- .ץראב ול ודלונ רשא = .ויתונבו
 םיפנחה ?ע ונושל טוש תא ררוע רשא ,ןו ש א רח :היה אוה :.וואור
 ,ןושארה היה אוה .םהה םימיב םתוא ץראה האלמש .םיאמרה
 היה אוה+ ,הקולחה איה ,דסחה .םחל .ילכוא תא הצמשל ןתנ רשא
 םירוחשהש ,לארשי ץראב :תורחו .שפוח .ייחל ארק רשא ,ןוש ארה
 תא םיאנקמה ,םירוחשה וילע .וטימיו --- .הילע .םתלשממ תא וכפש
 ,.,ומד תא וריתיו האוש ,ךשוחה תאנק

 ותמחלמ הליחתה ןא רשא ,םינושאר םימי הדוהי-ןב רוכזי יו
 ,ויתומחנו ויתורצ תא הנמו רפסו ומלועי ןובשח תא השעו  ,הלודגה
 : רמאו התע םג ובבל בחרו דחפו = ,ויתונוחצנ תאו וירופי תא
 האב הנה ..התיה אוש תרושב אל ימע תא .יתרשב :רשא .הרושבה
 םיבש ,םיבש םֶה הנה ; ןהילגר לע ּודמעו תושביה תומצעב. חורה
 .היחתל המק ,המק ,הבשחנ תותמב 'רשא ,הפשה הנה ;םתמדא לא
 יתמחלנ  אלש דע -- .הלטבל ואצי אל ירוסיו יתורצ .,יתומחלמ
 רשא | ,רבדה ותוא רצונו  ךלוה ,יתמחלנש ושכע = ,רבד היה אל"
 + .; יתמחלנ :וילע

 םחלנ רשא תומחלמה תא קוחרמ וניאר רשא * ,ונחנאשכו
 ויחא לא אצי זאמ ןהב ךלה רשא םיכרדה תאו הו רזעילא
 השע לכה תא םנמואה, :ונשפנ תא םילאוש ונחנאשכ --- ,םויה דעו
 יכ ויה אל השקהו הכוראה וכרד לכב םנמואה % יוארכ 'הדוהידןב

 ונמצע לא .בישנ ונחרכ לעב--"ל ויה אל .תודיריו דבלב תוילע םא =

 ושענ אל .השא םישעמ םג ויהָו ויה ,תורירי םג :ויהו ויה : רמאל
 החכות םע ,הפש "תישע, םג התיה הפש תיחת םע  ,יוארכ
 םע םיפיקת םידיקפל .םינפ תאישנ םג היה םיאמר  םיהוחשל
 .תרחא . 0 האנק .םג .התיה .לארשי ץראל שפנ תוריסמ

 המיקה רשא | םירוכגה .רחא :,לבויה לעב אנ השעי םלואו ,
 ושפנ .ןובשח תא .ומצע .אוה א קשת , הנורחאה ל ונל |

 ןהואמ '
 , תורחא וא .ולא תובס ילגרל , ןהאמ"

 .םא יכ ונל ןיא ונא | ,תואיגשהו תוריריה לע םג דומעי וילאמו
 :ןובשחה .לש למּוכס

 אלש רע :הלטבל ואצי אל הרוהי:ןב לש ויתומחלמ --
 רשא רבדה ותוא רצונו ךלוה---םחלנש ושכע  ,רבד.היה אל םחלנ
 ... םחלנ .וילע

-- 
 ,םוקילאדןב

 .ןילְרָבְּב תוריחבה הָמָהְלִמְל

| 

| 
 הילעה איה הלוגה ימי = ירבדב םיבושחה םיקרפה ןמ דחא

 ,תולהק הברה < וגל ויה  .לארשי תולהקמ הברה לש הריריהו
 ---ןהנממ לודג .קלח ,תוחפה לכל ,וא---, הלוגה התיה תורוד ךשמבש
 ,םלועב תומסרופמו תועודי הלאה תולהקה ויהו ,ןהמ העפשה  תלבקמ
 וחכשנ םגש .ןהמ שיו , ןהעפשה העקפ ,ןתלורגמ ודרי ןמז רחאלו
 , ירמגל

 תאצוי התיה העפשההש ,הארנ .םירבדה רקיע לע רומענשכו
 אלא , לארשי  יסלכואכ  תובורמ ויהש 0 אקוד ואל וואבו

 הלטינשמו .  תודהיה  ינינעל .רואמ תושמשמ ויהש תולהקד
 ינינעל רואמ שמשל  תלוביה

 ןתובישח הקספו 'ןכרע  לטב ,  הודהיה באר בבני וטעמתנ אל םא  וליפאו
 / סידוהיה  היפלבוא

 = .קראי-ןינכ לארשי 0 הבורמ הלהק םלועב .ההיה אל.
 העפשה םוש קראייוינל הל :ןיא ןיירע תאו לבבו . הקירמאב רשא
 = .אצויכ , רבד םושב הל הפופ תענכנ .הלוגה .ןיאו ללכ .הלוגה לע
 ' הלודג  רהויה - תילארשיה הלהקה איה , לשמל  ,אסידוא ירה .הזב
 זוחפה לכל םילוע  םידוהיה היסלכוא = ,היפורב (אשראוו דבלמ)
 = העיגה אל ןכ יפ לע ףאו ,אנליוובש םידוהיה יסלכואב  םילפכ
 = .חתיה אסידוא ימי ירברב םנמא .אנליוו לש ההלעמל םלועמ אסידוא
 הל .השבוכ ולאכ רבדה היה המוד ואש ,הרצק תחא הפוקה
 > אקוה | לבא  ."אפירוא .חסונ, העבוקו המצעל העפשה וז הלהק
 , ןיפלכואה .יוברב הרוקמ  העפשהה ןיאש , הדיעמ וז .הרצק .הפוקת
 אסירואב .הליבחה הדרפהנשמ  :ובש | רואמהו .ינחורה חכב אלא
 ,םישנאו םינוגה םימכח .ירימלת טעמ יתמ אלא הב הראשנ אלו
 < ,םהילע עיפשהל  םחכב שישו  םבל לא | םיכורק תודהיה ינינעש
 = .ירמגל רבכ .חבשנש טעמכ "אסידוא חפונו, העפשהה ףכיה הלטב

 < פירוד ינפל קר אל .,אטילר םילשורי  ,המצע | אנליוו ירהו
 - העפשהה התיה הבר השלשדםינש תורוד ינפל םג אלא  ,תורוד
 : \ תואושנ : םיניעה ויה .הילאו הלוגה ןמ .לודג קלח לע העיפשהש
 םיברל המכחו הרות ןאצי הנממ , תוחהיה רצבמ וא  התיה איה
 ,ללכב :תודהיה ינינעל וגאד רשא הילודג ויה םיברו הלוגה .ינבמ
 הנממ ולטינשמ > ,אנליווב .המכחהו .הרוהה .וקספשמ | ,ושכע לבא
 ,םמוקמב ואב אל םירחאו | תודהיה ינינעל וגאד רשא הילודג
 ףלא תאמל .בורק הב שיש = ,וז .הלודג קר אנליוול א .הראשנשמ
 אה ירהו התהעפשה הקספ ,ההנררממ הדרי = ,אל | ותו > םירוהי
 . תדרויו .הדרוי

 = רואמ .הויהל וקספש | םושמ | ,תודרוי  תולהק שיש םשכו
 .םושמ , תולוע ןהש תולהק שי ., ךפיהל ,ךכ  ,הינינעל רצבמו .הודהיל
 .הינינעל רצבמו :תודהיל .רואמ .הנישעתש ןהל ומרג  הונוש תובסש

 .'ןילרב הלוע | וניניעל . ןילרב | :היח = אמגור :ונינפל  ירהו
 .השמשמ טרופקנרפ התיה רחא רוד ימי .ינפל , ידוהי זכרמ .הישענו
 טיופקנרפמ הלודגה ,הארנכ ,תלטינ ל .הינמרג ידוהיל .זכרמ

, 
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 התיה טרופקנרפ לש התעפשהש אלא דוע אלו ,  ןילרבל תנתינו

 תעפשמ הליחתמ ןילרבש רועב ,דבלב הינמרג ירה / קר הכופש

 ,חדרויו תדרוי זירפ ירה ,הלוע ןילרבש העשבו .הלוגה ןמ לודג קלח לע
 םנאילאה לש תיזכרמה הגהנהה ןיב וצרפש םיכוסכסה הנה

 .ןילרבב סנאילאה לש הפינפל רשא יזכדמה  דעוה ןיבו זירפב .רשא
 אל יאדו ,ומטחמ הלעמל םירמועה םירבדב תספוה וניע ןיאש ימ
 ריכזמ ןיב ,םדאל 'םרא ןיבש םיכוסבס אלא ולא םיכוסכסב הארי

 תמחלמ אלא ןאכ ןיאש ,םירמוא םירחא ,אישנל אישנ ןיבו  ריבומל =
 שירשהל םא יכ םתנוכ ןיא , םיאזירפה , וללֶה :.תויתפרצהו תוינמרגה

 םנאילאה רפס יתב לש תוכינחהו םיכינחה ףלא םיעברא תובל ברקב <
 ,רללהו  ,ןהילא הבהאה תאו תויתפרצה תוברההו הפשה תא
 תוינמרגה  הפשהו .תוברהה לש ןתנקת לע םידקוש | ,םינילרבה <
 ,ןבומכ ,תויהפרצה םוקמב רפסה יהב לא | ןתוא םינכהל  םיצורו =
 םיישיאה .םיכוכחה | ד"ע  הנושארה החנהב םג  המא בוטרוק שו
 םיאנקמש האנקה ד"ע הנורחאה החנהב םג .תמא בומריקמ רתויו =

 ןיב המחלמ ןאכ שי רבד לש ורקיעב םלואו  ,תוינמרגל  םינילרבה
 ןיבו ,  תדרויו תכלוה , תעקושו תכליה תילארשיה .ההלהקש | ,זירפ
 ..חכ * הפיסומו תכלוה ,  הלועו  תכלוה תילארשיה .התלהקש , ולרב

 םה םיטעומש .םושמ .תדרויו תעקוש תיאשרפה הלהקה ןיאו =
 םינשב לדגו .ךלוה זירפב םידוהיה רפסמ ,הברדא : םידוהיה  היסלכוא
 תוחפ אל זירפב םידוהיה רפסמ היד 1905  תנשב  דועו .,תונורחאה
 םושמ חכ הפיפומו הלוע תינילרבה הלהקה ןיאו .שפנ 70000 מי
 שי .ןודנולבו אניווב ,טשפאדובב :םידוהיה  היפלכוא. םה םיבורמש -

 םושמ | ,תעקוש זירפ  ..תולוע ןניא וללהו---ןילרבבמ  רתוי  םידוהו
 ,םיטעומה הילורג בל .ברקבש םושמ: ,הבש רואמה  ךעדנו .ךלוהש =

 םושמ = ,תידוהיה השגרהה הקסופו תכלוה , הל וראשנ > ןיידעש
 ,םחרב לעב קר םיריבכ םיידוהי  םירסומב םימלוש וללה םילודגהש =
 םהל ולפנ, = וללה  םידפומה .רשא ירחא = , ךכ רמאל רשפא םא =
 ,םתרימשב ובייחתנ םהו "השורוב <
 סנאילאה תא .םהעשב ותעייסו הימרכ ודסי אלמלא , לפט .תודהיהו =
 ויה אל .יאדו זא .יכ = ,'א'קיה תא ותעשב | שריה = רצי  אלמלאו

 ןולרבו , םמצע ןוצרבו םשפנד ארבסמ .ןהוא םידסימ | והעיפו .ךאנול
 םושמ = ,הלועו 'ךלוה .הבש דרואמהש * םושמ = , הלועו | תבלוה <

 ,הלועו ךלוה אוה םנ  םרפסמש =, הילודג בל בהקבש
 םישקבמו  םישעמ םישוע .םהו , תידוהיה השגרהה .תפפוה הליחתה =

 ושכע לש :ןילרב :ינקסע = , תודהיהל  הרימש תושעל :ידכ  םוכרד
 ורצי םמצע םהו ,םהיתובאמ הלודג "השורי,, כוש םהל .הלפנ אל =
 וב םישמשמ :ןוידע ערהו בוטהש י"פעאש  ,"ןייארעפ-םפליה ה .תא <
 םג שידקהל םינמאנה םיימואלה וכרטצי .יאדוש י'פעאש  ,איבוברעב .

 םג .שיחכהל רשפא :יא םוקמ לכמ *,םינטזה :ןמ ןמזב המחלמ :וולע
 . הברה ותובישחו לודגה .וכרעב ושבע =
 ,אילג אל .םמופל םבל ןיירע .םמצע : ןירפ "ילודג,ש רשפא /
 אוה  הודהיה .םויקש , םמצעל :תודוהל םיצור םה ןיא ןיירע .רטולכ <

 ויפ רשא :שי לבא : , ךרוצ וב םיאוה 4 םה ןיאו םהל השקה רגד
 אבשב .ובלבש המ לע וירכמו ותעדמ .אלש .ולישכמ .םדא לש <
 לא  ,זירפ | ילודגמ דחא .לא = ,"'םישלפה יבא, , ץיבולטייפ ר'דח =
 "םישלפ,ה תא .םיקל .ירכ רזעל 7 היהי .יכ ותאמ שקבל , ךאנו <
 10008 870ת8 8880 0 וו :ול רמאו ךאניר וב רעג , םתודהיב 2

 ןיאו .רתוהו יד םידוחי ונל שי) 0% ת'גדסמפ הפ 6801ת8 0'הוזסמ

 לפטל םה "םיחרכומש,, וירבחו ךאנירל פהל יד ... (םירחאב .ךרוצ וגל = |
 רטפהל רוע רשפא יאש םידוהיה םהואב = ,ןיעב םנשיש םירוהינ |

 לע .םידוהי ףיסוהל | לבא = ..רבלב | םיניערתימצע = ירידלע .םה
 ..הלואו .תוטש .יהוז---םי

 אמופל = םבל .ןוידע ןולרב .ילודגש רשפאו .רשפא .: ךפיחלו
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 ..רקיע םירפומה םהל ושענ  ירחו

 + ו .
 3 3 םלועה <

 םברקבש | ,םמצעל תודיהל םיצור םה ןיא | ןיידע = ,אילג] אל
 תידוהיה השגרהה התוא ,שממ תירוהי השגרה תפסוה = הליחתה
 וישעמ רשא שי לבא . תימואל השגרה לש ןוגה .בוטרוק םג הכ שיש
 .ובלבש המ לע והערמ אלש םיזירכמו ותוא םילישכמ םדא לש
 ברקב אלא "םישלפה, | ןינעל םיכמוה אצמ אל :ץיבולטייפ ותוא
 ,  ..יםינילרבה םינקסטה

 זכרמ .תישענו :ןילרב .תכלוהש | ,ךכל ימרג  תובס הברה
 קלח לע התעפשה תא תשרופ איה ךכ ךותמשו תודהיה ינינעל
 התוברק קפס ולב איה תירקעה הבסה םלואו * .הלוגה ןמ לודג
 בורו הנינמ בור איהש | ,אפוריא חרזמ לש תורהיהל | תיפרגואיגה
 לש .תחרזממ = ןה תוקוחר זירפו ןודנול | .הלוכ תודהיה לש הנינב
 הילגנאל םיאבה ,םיטעומה חרזמה ידוהי ןיבש אלא דוע אלו ,אפוריא
 הציחמ הלירבמ הלאה תוצראה לש םיבשותה םידוהיה  ןיבו ,היצנרפו
 ןבומב .איה  הבורק .ןילרב ביאשמ = ,ןושלה - חריסהל .ןיאש
 אפוריא .ברעמב | ריע ךל ןיאו  אפוריא לש החרזמל יפרגואיגה
 םינקו ,חרזמה ןמ .םידוהי םירחופו  םיטנגילטניא ,םימכח ידימלתש
 תשמשמ הניא ןושלה םגו  ,ןילרבכ דימת הב םייוצמ = ,םיריעצו
 רומגה ינמרנה .ירוהיה וליפא ףוס ףוס ירהש ,הרומג  הציחמ ןאכ
 היסורמ אבה ויחא תא ,ךכל ןוצרה קר ול שי םא ,ןיבהל ודיב שי
 איה אפוריא חרומ לש תודהיהל ןילרב לש וז התברקו .היצילגמ וא
 יאדובו .הנוצרמ 'אלש ילוא = ,הכות לא הטלק :יכ * ,ףכל המרגש
 הינקפעבש םילועמהו טאל טאל תידוהיה השגרהה תא ,התעדמ אלש
 הלאכ .םהיניב שי" רבכו .תודהיה . ינינע תא ןיבהל | ורמל הישארו
 םינינקח תא ריכהל ,םחרכ .לעב ילוא ,החקפנ םניע רשא
 .םהב היולת תודהיח תמשנש ,םיימואלה

 " תנהנהל = תוריחבה . ןילרבב הנייהת םיטעומ | םימי  דועב
 " םולשב תורבוע = ולא .תוריחב ויה  רבעשל | , תילארשיה | הלהקה
 י"פע  םיפנהפ  םינממ ויהו = םינישה "םיהמארה,, םיאב ויה . תחנבו
 ןיב .רוגנ וז המחלמב םיאור שי .. המחלמ הצרפ ושכע .םחור
 םיביטברסנוקה | ןיבו הלהקה שארב התע  םירמועה = םילרבילה
 םיבישמ .ןיא . ךכ .רבדה .ןיא המאב ,.םמוקמ תא תשרל םירמואה
 :הירבר תא 'תדמעמה ,  תוביטב-סנוקה . תינרוחא םייחר ךלהמ תא
 אל תמלשה תויהל .דוע בושה אל ,  םנמז ורבעש 'גהנמהו קוחה לע
 וללה .רחא דופי הי שי המחלמה .רחא | םוקמב אלו ןילרבב
 לש הרצבמב = ,ןילרבב :יכ ,רוע םיאור .םה | ןיאו .היומס = םניע
 , תימיאלה .תידוהיה השגרהה םג םוקמ הל  השבכ ,העימטה
 ךכיפלו = ,ידוהי  זכרמל = ןילרב תא  \תושעל הדיתעש | איהו
 לבל \:םהלש  ןילרב = לע \ "םירמושו = םרמע = לע = םירמוע  םה
 םושיגרמ רבכ וללהו .התרוצ הא הנשה לבל ,'הלקה, םהל עראה
 תא הנשת אלש = ןילרבל הל רשפא>יאש ,םה | םיעדויו  רבדב
 ,.התרוצ

 ךכב .ןיאו
 זבכ  ,ןילרבב "םירמוש ה םיבשוי וילעש
 .,.ץצקהל ופוסו

 , ףנעה ! םינושארה וחצני םעפה םג םא ,םולכ

 וכותב םוררקה עקתנ

 וש
== 

 .תובשחמהלעב

 \םראוצ לעמ םיקרופ טעה ישפותש העשב ,גחה .ימימ רחאב

 םירפוס לש הנמק הרובח הנמרדזנ ,תכרעמה>יתבב הדובעה לוע תא

/ % , 



 לע .ןילוח תוחישב תודחא תועש תולבל .ידכ .,שישי רבח תיבל
 הלחת ומצע לע לבק הרובחה ןמ רחא לכש יפ-לע-ףאו הת סוכ
 דע הלק העש הרובחהל הרבע אל ,תורפס ינינעמ ותעד חיסהל
 ,םיריעצה  דחא לש ויטעב | ליחתה חוכוה .יתורפס חוכו ץירפש
 ; רמאל וירבד תא םייסו ןקז רפופב רברש

 התיה םינושארהלש ,אוה םיריעצהו םינקזה ןיבש קולחה,
 רובדב םישמתשמ  ,םיריעצה ,ונאש רועב ,טרופס ןימ  תורפסה
 םיצור ונאשו ונל רקיה | ןויער  הזיא ורדי לע עיבהל .ירכ םופדבש
 לע יודו ןיעב ונל תשמשמ תורפסה .רשא שיו .םירחאל ותונקהל
 .םירחא לש םבל םג דרחיו דערי ונא וניודו ךותמו. בלבש המ
 ,ךוראה רמאמה אוה םינקזה םירפוסה לש .תינחורה םנקויד תומד
 !בלה תא ררועל הכירצש וז ,ה רצ קה החישה תא ונרצי .ונחנאו
 ץרמנה  קוידה לע איה תדפקמו יוארכ איה  השטולמש םושמ
 . ..'ןכותהל עגונב

 ראבלו וירבד לכ תא רומגל ריעצה רפוסה קיפסה םרטבו
 .חוכוה ץרפ רבכ ,ותבשחמ ירקע תא רומנ רואב

 םילידכמה הלא יפלכ החמו ץפק םינקזה םירבחה ןמ דחא
 וניאש ימו  ,דבלב ןורשכ אלא תורפסב ןיא- .םירועצל םינקז .ןיב
 לכב ,וינפ לע םיעורז הנקה יטמק ותדיל תעשמ יהה ,ןורשב:לעב
 ועדיש  ,ךוראה רמאמה תא ואנשש םירפוס םיאצומ ונא .םינמזה
 ,םינפל ..רורב .ןפואב .םנויער תא עיבהל וניבהש ,רוצקה דוס תא
 ידומע תא ופיצה םיינלטבה םירמאמהש העשב ,ם דוקה רודב
 ויהש ,לילמו  םיזח לש םהירבד  ומסרפתנ  ,"הריפצה,ו .'ץילמה,
 הקומעה תוניצרב וא תינויגהה םתוריהבב םא כלה תא" םיררועמ
 ןמיס .הניא .ונרוד ינב ורציש הרצקה החישה ,םהירבדבש תימינפהו
 ינינע  תוגלפתה | ילגרל האב | איה -אלא  ,הרתי  תוקמעל ללב
 ,םימדוקה , תורורה ינב = ןועדי .אלש = תובר  תולאשל | םייחה
 יאנפ דוע ונל ןיא ושכע | . תוימואלהו  תוילאיצוסה - תדלוה .ינפל
 השרג ונימיבש םשכ .הב ךיראהלו הלאשו הלאש לכ .לע .דומעל
 החדנ | ךכ ,ךוראה | ןאמורה תא תורפסה קושמ הרצקה הליבונה
 ] ו לכבו .הזיזפהו הרצקה החישה ינפמ טקשהו ךוראה רמאמה התע
 ךוראה ורמאמ תאו .בוח'צ ינפ לע יוטסלוט תא רככמ :ינירה .,תאז

 תבחא, ילע .ביבח .ןיניירב לש הרצקה ותחיש ינפ לע .לילמ לש =
 .,.ןאמפוש לש הציקספה ןמ רתוי הברח.ופאמ לש "ןווצ

 םכניאו -- םירבדה ךותל ישילש סנכנ--הלאשב םינד .םתא,
 .רמאמ לש תיסופטה ותרוצ תודא לע ןובשחו-ןיד םכמצעל םינתונ
 םללגבש ,םיקהבומ םינמיס ןשיה רמאמל ול ויה ללכבש ,ינמוחמכ
 םלועמ היה אל ,תישאה ,.ותוא לכעל םיושע םירועצה :ונא ןיא
 העשב .םאתפ עתפל ןותעה ידומע לע ץפק אוה ןותעב-רבר
 יוחב המקש הכפהמ ואיבהש ,תוערואמ המכו המכ םלועב וערואש
 וארק . ךכב-המ לש םירבדב רמ אמה לעב קסע ,תונידמו  םימע
 הדדונתה זאש | ,םינשה ןתוא לש "ץילמה,ו  ידוגמה, תונוילג תא
 םונינעב העש חתואב .םילפטמ םי רמ א מ .םתיארו--הלוכ חפורוא
 ,תינש .םהילא בל םש תעד-רב לכ ןיאש ,שממ םוש םהב ןיאש
 ,ןקז דוד ןיעכ ארוקה לא ופחיב ומצע תא ר מ אמה לעב האר
 ארוקח לא אצוי .היהשכ םומינ םוש עדי אל ,ול רתומ לכהש
 ,והומכ םכח אוה ארוקהש רשפא יכ ,ותעד לע הלע אל .םלועמו

 ,ןבתה תא אלו רבה תא קר ארוקה .ינפל תתל ץמאתה אל .ןכלו |
 היה רמאמה לעב ,תישילש .תירוביזה תא אלו תידעה תא קר
 -םילמ הירחא וררגנ דימ ,תחא הלמ וטע טלפ ;םילמ לש לובמב עבוט
 המחלמ לש םירישכמה לכ ואב .רימ ,יקשנ, הלמב שמתשה ;רפסמה-ןיא

 אבצ-ירש וצר וצא .,םיצח ופע דימ  ,"לטקדהרש, לע רמע | ;הלודנ =
 ובפשנ ןשע תורמתו שאו םד ילחנ ירהנו םירהוד םיסוס לע םיבכור
 ,רמאמה לש ונינעל ירמגל רתוימ היה ארונה רויצ,ה לכ יכ ףא ,םימכ

 2-4 ל

 לעב ערי אל ,תיעיבר = .ונויער תא .ביעהש -אלא רוע אלו
 :הפ-לעבש רברל בתכ בש רבר ןיב  לידבהל רימאמה
 הו םיברועמה םינונגסה  ינשו .בתכ ב -םואנ היה רמאמה
 ..'םוטמוט .תרוצ ותוא ושיבלה הזב

 ,םאונה ירבד תא םיבר תולוק .וקיספה ןאכ
 ,ונמלועמ  לטבו רבע  רבכ---םיחומה | ונעט---הז  פופט,

 םתוחב םיעוכמ ויה אלש ,םירמאמ ואצמג םהה םימיב םגו
 ,םעה רחא ירבה הנושאר וספדנ "ץילמה,ב ןה ; תונלטבה
 ןורשכ ילעב םירחא םירפופ תאמ םירמאמ המכו המכ דבלמ
 8 : כו

 ...קזחו ךלה ךלה שרחהו ןשיה רמאמה תודא לע חוכוהו

.% * 
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 ותריד .רקוע .אוה ןיאה ?ונתורפפב רמ א מ ה .תמ םנמאה
  תידוהיה תורפסה לש .התושרל רבועו תירבעה תורפסה ןמ

 תירבעה תונותעה תא . םיאלממה :םישנא ונימיב .אצמל השק
 ללח הנה .שיו שי םש + תינוגרזה .תונותעה כ'אשמ ,םי רמא מ
 | תושעל הסנש הו = ,טילאש .מ .הנהו = קילרוג | .ש הנה  ,ןילטייצ
 ֶּ ; . .ןוגר'זב :"רמאמה :תיחתל , הלומעת

 ,אלפנ ןויזח .ינפל תעכ תדמוע תירוהיה הקיטפיצילבופה
 םיימואלהו ,חירבעה הורפסה ןמ :הש ו ד קה .הלטינש העש התוא
 = םוי .ינרצל .תירבעה .ןושלב םישמתשמ  וליחהה םתטישל .םיכלוהה
 : תירבעה תורפסה ןמ ר מא מ ה םלענ --- ןילוח התוא ושעו | םוי
 תא ושעש םויב וב  "שירוי,הדילעב  הנחמב היחתל םק אוהו
 : , ןחלופל ןוגר'זה

 הווחאו הרושק .הקיטסירמאמה יכ ,  חיכומ הזה רבדה .ןיאה
 רמ א מה יכ 3 ןושלה לא | רפוסה לש  יעבטייאה ופחיב דימת
 ---רפוסה יניעב שבול ןושלה לש .םגה .רמוחהש העשב :לדגו ךלוה
 ? השודק לש הרוצ --- םיבר םיארוק יניעב םגו

 העשתו םיעשה ואצמנ / םירפוס האמ ןיב רשא ,םימי ויה
 < ,הבר  העיגיו למע .ירחא . ,.אורש>ימ יריב 'הלע םא  ,הצילמייבתוכ
 -הרקמ תוחא לע .ל"וח :ירמאמ ירבשו םיקוספיירבשמ הצילמ .רבחל
 הטמק הלפנש ןולפכב. םיטחוש ינשב .השעמ. ר"ע  ,לשמל --- םוי
 יפי = וז .הצילמב ".ץילמה - האר -- ,לגע תטוחש לשב םהיניב
 סונינע שיבלהל .םהה םימיב וגנעתה םרארינב .ןכוהו .ןינע , דוהו
 .הבגשנ םיאיננ ןושל לש .תוכלמהידגב ןכותו שממ םהב ןיאש

 = .שיגהל רשפא  ,.םהיתובנזב .הזל הז .םילותח .ינש \ ןירשוקשכ
 < לבא; "םייח:ילעב<רעצ , תרבח ינפל וז = תוירזכא לע  הנולת
 שגר | ונברקב .ררועתמש 'קר אל | ,ודחי  רומחו רשנ  םימתורשכ
 " .טושפה יטטסיאה .שג-ה םג ונברקב הופנו בלענש אלא , תונמחרה

 תורפסב | ,לאל חבש ,הפלח = רבכ .-תוצילטריבתוכ .הפוקת
 תוצילמה .םנמא :, ןוגר'זב תוצילמ לש םימי .םיאב הנהו ,  תירבעה
 ולב ךא .הלכשהה ימיב  הצילמה לש  הסופטמ ןניא  תושרחה
 "וכו סנדקיד = ,םילא | , םזילאוריבידניא ,קנילרטמ  ,ןסביא  ,השמינ
 רופס תודא לע רברל ינוגר'זה ר מ א מ ה לעבל ול רשפאהיא 'וכו
 ןאב םג ,שא םולש רבד לע .ןכש לכ אלו ,שטיימ השמ לש ןמק
 לעב ןיוכתנ .םא ,םיעדוי ונא .ןיא .ןאכ םג ;"םואלכ ,  גהנמ םיגהונ
 ארוקה  ינפל ררהתהל הצר וא .עודי = תונויערדךלהמל רמ א מה
 רורמ ליכשפה .היהש םשכ ,םישדחה  "םירובד ה לכב  ותואיקבב

 ודיל .האבש העשב = , ך"גתב | ותואיקב תא תוארהל ליגר ןשיה
 : .הז .םע הז .םוטטוקתמה םיטחושה ינש .ד"ע  בתכל

 \ '\ונתמשנ ימינ תא עזעולו ונילע עיפשהל רובד לש וחכ לודגו
 ןמותל .הריצ = אוה רובדה וחוא יכ | ,םיערוי ונאש העשב קר
 = שובלכ ןויערה. תא םלוח :רובדה :יכ ,םישינרמ ונאש העשב ,קומע

- 
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 5 3 םלועה

 , + דוע םתוא .תיושה המ לא :דור הנהו םישח ונאש העשב ,םיבוברש ילבו םיטמק ילב ,  ףוגה תא =

 .,,םימעפל .בתוכ .תייה הל - םג ... .הֶיַפ לש הלאל :הדלוג תדוקנ לא  עיגהל  םיחומב םידעצב רהממ רפוסה לש וטע
 ,םיבתכמ ינשו =... .םיתנש ינפל . םימעפ יתש :דוד 5 לפאה קחהמה ךותב הרוא

 ,..תוצ יל עו ם יי חםיאלמ םיבתכמ ינש .רתוי אל :הדלוג םיאור ונא ןיא ןוגר'זוב שדחהו תירבעב .ןשיה .רמ אמ ח ךותמ

 3 ךילא בתוב .יתייה המ  ,הדלוג . ,ךילאו (ךומג לוקב) :דו ד וניאש ,םהרנ טע רדונתמ םילמ לג ךותב .רפוסה תנוכ תא
 +++ קכנא תעדוי םולכ :הדלוג יתמא רפופ יבגלשש ,םירבד*הישאר לש הודחה תא עדו. 0

 . רוע ירכזת אל (יאשח .רעצ ךותמ) :דו ד ןמאהש ,רב ר:ףופ לשו ,תילקיסומ ה ח ית פ ןיעמ :איה ירה ==
 ; בטיח .יכנא נתרכוז ,ה היל גוב . הנטק הינופמיס לש הליעבנ ןימ .וב האור

 : ירה דטר שי >ונימיב  םג) . ןאמורה תא .הינפמ השרג  הליבונה אל

 ךותמ הנתמהה רבד לע (םינשוממ םירבדכ) :הדלוג רמאמה תא החה רצקה מאמה אלו (םילודג םינאמור םיבתוכ

 .המיא ' , ארוקה .לא רפוסה שיגרמש דובכה | ,ןונגפב קוידה קר , ךוראה
 , (וינפ לע חארנ לק קוחש) דר ד םינופצה ןואהו חכה תרכה ,ספדנה רובדה לא יניצרה סחיה
 ליחתה ונרוד"ןבש . , ךכ .ידיל איבה הז לכ---בלה>ןמ:אצויה רובדב
 . וירבדב ומצע .תא םצמצמ

 רודה .ןמ = תוחפ .שיגרהו שח ןשיה = רודה יב | ,יל .ירב
 ינפמ אלא הז ןיא --- םינרצק התעו םינכרא ויה וא םאו ; שדחה
 וניתובאמ : רתוי וננה .הרכה-ילעב ,שדחה רודה  ינב  ,ונאש
 . ,רנינקוו

 . ןוסלנצק .קחצו

 !לכ .יִנּפ לע יח נא
 .תחא הכרעמב המרד

 (ףוס)

 %הרלונ ,יל תבתכ אל עודמ (בצעב) :דוד
 +ןאל :הדלונ
 + תוקוחרה תוצראה לא :דורד
 -- תלאש ךכ אל :הדלוג
 + לאשל ךירצ ינא  דציכ :דו ד
 -?יניתינע אל עודמ--, :הדלוג
 .יבתכמ לע ,הדלונ ,יל תינע אל :רוד
 ינעמלו אמלעב םירבר .םהב בתוכ תייהש םושמ :הרלוג

 <. אקוה
 .(המת הב שינמו ומוקממ םק) דג ד

 ! אקוד ינעמל :הדלוג
 + יבתכמ לע יל תי נ ע אל עודמ (שביו תצק השק לוקב) :דר ד
 םיבתכמהש יל .עדונ .(םו לוקב) -- ? ךיבתכמ לע :ה לוג
 !ויה ך ל ש אל
 +? הרלוג ,םהמע תישע המ (ריהי) : דו ד.
 . .,םיתיושה :הדלוג
 %המ :רוד
 דחוימה המ:רבה ךיבתכמב .אצמל יתייה הצור :הדלונ

 . ..םיתיושהו - .ךלשמ םירבד | דועלו םהל

 וללח

 ?המ לא :רוד
 תתנש הז ךיריש רפס לא םיתיושה רבד תישאר :הדלונ

 - = /םינפל יל
 ! הלא יריש לא (והפפ תא ןחלושה לעמ ףטוח) + דר ד

 :ךשקבא םלואו ., .דחא רבד דוע לא ךכ רחאו :הדלוג
 . ןחלשה יבג ג לע רפסה תא ה אנימה

 +? קחוצ התא עודמ :הדלוג
 המ  יוה (קוחצ ךותמ) :דוד

 . +. חורה וילע חונתש
 ,הלאכ םיבתכמ יל תבתכ עודמ (תבלעגו לפונבלב) :הדלוג

 הי'שב | רמול לולע םראש

 ? דוד

 ? ךל .בתכל .ךירצ יתייה םיבתכמ הזיאו :דוד
 .תוצילעו םייח םיאלמ :הדלונ
 ? היפל רשא םתואכ :דוד
 + היה רשפא-יא םולכ (תצק המידאמו תשיובמ) : הדל ג
 + אמלעב םירבד ךל .בותכל :דוד
 : 261 רנָא יתרמא .ךכ :הדלוג
 ןבומב  תפלחהש אלא ,םנמא תרמא ךכ (לק קוחשב) :דו ד

 + החוג ,ינממ .תלבק םיבתכמ המכ -- .. ,םירבדה רדס תא דחא
 ,הרשע :הרלוג
 ! םיבתכמ הרשע :דוד
 ,.,םינש שלש ךשמב :הדלוג
 ושכע = .,+ םינש קר היפו .,..הרשע ,הרשע :דוד

 וזיא -- הרשע לש תמאו םינש לש תמא :הדלונ ,ךבל לא ימיש
 + היפ לש המולש המ -- ל העירכמ

 ,שיאל האשנ רבכ :הרלונ
 ההמת +הרלוג ,יב ילכתסת הככ עוהמ ...-- +ךכ :דוד
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 ? תא
 נא :הדלונ

 ,,, םיבהכמה
 ךממ ריתפהל ..,םיענ .המו בוט המ (לק בצע קוחשב) :רו ד

 --חלא לכ ירחא ייל ינימאת אל םא םלואו ,יבל יננתי אל המ-רבד

 / , ןוצר הזמ עבש ינא
 ?עורמ :הדלונ
 ןימאהל .יליחתתשמ :דוד

 .(וירבדב רצוע)

 ?המ %המ :הדלונ

 .:;ךילעמ .יניקיחרתו ,ךיניעב ןח דוע אצמא אלש :דוד
 %..,1 היהת אל היה (המצע לא תרבדמכ , הבהא ךותמ) :הדלוג

 ,יל רמא ,יל .רמא םלואו
 + דיל "קרו יל

 ,. הדלוג ,הברֶה יתנומא רובעב ::דוד

 רובעב \(טאלד טאל .וירבד תא .תרזוח ,הכובג וב תלכתממ) :הדל וג

 \ + -- הברה . ךתנומא
 %--יִל יחלפת אלה :...המדרבר דוע רובעבו :דוד

 ,רמא  (המח תוחידי .ךותמ ורי תא תצחולו וילא תשג :הדלובג

 רכדב | ושכע םנ ןוידע ךל הנימאמ

 ,ארירנא+יזא --2?הֶזב

 ! דוד
 , " ...ךיתפש ולא ,ךיתפש :רוד

 קר .הלא לכ תא :תבתכ עודמ | .דוד

 = - ארי
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 .(ודי ךותמ הדי תא האיצומ) הדלוג

 =- ףילעמ יתדרפנ םינש שלש ינפל :רוד

 , תרבזנו השאר \תא תצק הרירומ) : הדל ג

 ,.,הרדירפה יענרב

 (המצע לא .תרבדמב

 הנושארה הירכנה | ריעבו -- , יתעסנ :ינאו  יִניִתקשנ :דוד
 -- הברה יתנומא יבל ךותמ ילא תרבוד הליחתה

 ? יִלֶא (ררחו ךומנ לוקב) :הדל וג

 היתפשש וז הדלוג לא | (דחי םג תולעפתהו ליג ךותמ) : דו ד
 -- תובוטו  תורק  הככ

 ןתוא לכו וז הָיּפּו (יכבב תצרופש טעמב , תומוערתב) הרעה

 יתייה הז אל ,הז אל (הידי תופכב הינפ תא הפכמו תששואתמ) -.,3תורענה

 ךומנ לוקב , הבולע ,רחא רבעל הינפ תא תצק תכפוה) ל רמול הצור

 ,הנורחאה תעב | אב תייה אל ,ללכ ילא אב תייה אל  (היבומו
 ..,ויהש םימיב ומכ ,הזמ ךעפנ .ינפל

 ..דימת ךילא אב יתייה : דור
 ...החיב תו רענה רבח םע :הדלוג
 תא ירכזתה ,אב יתייה ידבל םנ :דוד
 ,יתרכז הנה (המצע לע תרבדמב) :הדלונ

 ? רימת .ילא .ךאיבה המ :רמאו יל .הלס ' ,רוד
 -=המ-רבד ;הדלוג ,ינכנשמ המדרבד :דוד
 !רמא !רמא :הדלונ
 .ותונכ ערא אל :דוד
 תבשי אל תחא םעפ ףא ,הברה ילצא תבשי אל :הדלונ

 תייָה אל םולכ :דוד .,תמאה ,תא--,ךלוהו אב :תייה ,הברה .ילצא
 ..(הירבדב .תרצוע) - -ולצא ךתבשב שונרמ

 + המ (לק ךויחב) :דוד

 +םינשב ךממ הלודג ינאש :הדלוג
 !הדלוג ,הזמ ילדח :דו ד
 ,ההא ךא (בצע קוחש ךותמ) !אוה ךכ ,אוה ךכ והדלוג

 .. .הז דגנל הנובת ןיאו הצע ןיא
 .רבהה ןוכנ אל דור
 ?יליבשב הצע ךל התיה םולכ <-- התא (תקחצ) :הדל וג
 : .םיתש :דוד
 ?ויא :הדלוג
 ! ךיתפש ולא : רו ד
 ...םולכ אל הז :הא :הדלונ
 !הינ שה יל הנשי יזא : דור
 , ?היא :הרדלוג
 ,..ךש!א םעמ ךתוא לוזגל : זאמ ךירבד !תא ךירבד :דוד
 ירוחא לא הֶרפ) ..רחא ןינע רבכ והז (קוחש ךותמ) :הדלוצ

 ךופדתבת רח מ יל איבהל ביחתמ התא ירה (םשמ תארוק ,.דוגרפה |
 םה הלא | (הדחה לא הבש) !הלוכ תא תכפש הנה --> השדח
 ! ךיבתכמ

 + ךתא :ןיידע םה םירומש םולכ : דוד :
 .םינורחאה ךיבתכ .םע דחיב ילצא םה םיחנומ ;הֶא :הד לוג
 .םהל האנ .ךכ :רוד
 .תיש ילשה אבטצאה ינפ לע ,ןשיה ירפס ןוראב :הדלוג
 הז םירפס ןורא ,ואר = .אנחואר | (דוגרפה חתפ לא ברק) רוה

 !ןאכב .דמוע ןיידע =
 .ןקרזמו ומוקמ לע ילצא דמוע לכה : הדלונ
 ,הברה אל (רדחב וביבפ לכתפמ) : ד ו ד

 ,ריעצה .,התא אלמלא %ךל טעמה :הרלוג ,
 . הזב .םג  השינרמ =

  יכנא אלמלא :דוד

 ? ןורחאה ףרחה
 ,יל רמא .,,יתרכז

 יתייה אל

 דמ ןוילנ |

 ינא .,רעונה למס ,ךתוא ,דוד ,ךתוא האראשמ :הדלרונ
 -הרומ תא תלשונ) . . ,תומדא ילע רבכ .היח ינא  תובר םינשש ,תרכזנ
 ינועש % ךלצא ושכע העש הזיא (וב תלכתפמו ןטקה הלש תועשה

 ,תצק :הנושמ ...ךלש הזמ תרחואמ רתוי העש :דימת  הארמ ילש
 ?תאז ןיא ףאה

 .הרש עץ :תחאה העשה (ונועשב לכתממ) :דוד

 :האר ! הלילב הינשה העשה ,הינשה ילצאו :הדלוג
 יאדו יניע תורומש -- ינאו \!התא רע ןיידע -- התא  ,האר
 ...ןושיל  רבכ  הכירצ .ינא ןובשחה יפל .... טעמ | דוע  הנקבדת
 ! התא רע" --- .חתאו

 %והמ ךדיבש הז יבתכמ רורצ :דוד
 !רקשה ידע ,םה הנה :הדלוג
 ?רקשה-ידע :דוד
 "םיארונ םירבד, ןאכ התא בתוכ :הרלונ

 -- :הזה דחאה רבדה תא קר ,התע ינתשקב ול
 %המ ;:דוד
 =- 1 שאה ךותל הלא לכ תא יכילשה--, :הדלוג
 ךותל ,שאה ךותל הלא לכ תא יכילשה (פו לקג) : דו ד
 ! הדלוג
 ךבבל םע שיח ,תמאב (דחי םג .ןוהמתו החמש ךותמ) :הרלו ג

 +הלא לכ תא ףורשל
 ! ףורשל (טלחהב) :ד ו ד
 ףומג לוקב תלאושו ותנחוב , הינוא עמשמל הנימאמ הניא) :ה דלוג

 +המיא ךותמ הגנתמהה תא ..,התוא םג (תצק
 ! שאה  ךותל :(קוחש ךותמ) : דוד
 !תקחצ הנה .הרלוג
 .ןשיה המשב הל תארוק תאש םושמ :דוד
 +חמ * (הניכהש ילכמ) :הל וג

 .ינזא תא .תצק םרוצ ןשיה םשה :דוד
 ?ותונשו :הדלונ
 אוה ,רוצקב . . . ראתה םש ותוא ילב ,ילצא רצקתנ :דוד

 . טושפ ןפואבו םויה ילצא .ארקנ
 3 ךאיה :הדלוג
 (וחצמ- לע .ורי -תא ריבעמ) .הנת מה ה :דוד

 ןיא ,דוד (הממד לש עגר ירחא ,רשחב וב  תלכתפמ) :הדלוג

 -- ןוצר העבש ינא
 %הממ :דור
 .םשה יונשמ :הדלוג
 + < . רתוי אלו ילצא רצקתנ קר אוה : דוד
 המיא -ילע - ליפמ = אוה  ירהו -- ךלצא רצקתנ :הדלונ

 \ . ., םילפכ
 תחכשש ,ךל :אוה .ןמיס .ּתַא תרברמ .,הדלוג ,הככ םא :ר וד

 ,וללה םיבתכמה ךותב םש בותכש המ
 (הפ לעב  םימלש םירמאמ לע טאלדטאל  תרזוחו תרבוו) :ה ד ל רג

 ;בדקו- ךלוה  ,ברקו  ךלוה .אוה .:תומה רבד לע הפ תבתכ
 + . ברקו .ךלוה .אוהו = .,ךרהה-תציפק ול שי  םויו םוי לכ לע

 ,םרקו ךלוה :אוהו --- ףכ הכמ ,ףכ חכמ = ,ךידי :שרופ התא
 רק ךוליה

 םיבתכמה .תרשע תא ,הדלוג ,שאה ךותל (קוחשב) :דוד
 ! םתוא ינוד הפרשל
 .+,יניעב םויה תצק אוה דושח ךקוחצ םג :הדלוגה

 ךלוה א וה .ןיא : הזב הצור  יתייה .ריעהל קר .ינא ודוד |
 ינא | ...יל ןיתממ 'ליחתהו תכלמ רמע רבכ ,הדלוג דוע
 < .רילא  ךלוה ינא (ולוק .ליפשמ) ! --- ךלוהש .אוה

 ה

 ,שאה

 ,וללח
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 למ ןויל

 !התא :הרלוג
 יתייה .הנושארב --- . יכנא .יכרד יתזחא - דמעשמ :דור

 תא השוע ינא ושכע םלואו ,יחרכ לע .ךלוהו .הכוב  .ךלוהו הכוב
 .שפנ ןויוש ךותמ ותארקל יבהד

 ,..דוד (הדח) :הרלוג
 .ךל ראתל תא הלוכי יכו (הנש שרגמב .ויניעב שמשטמ) :דוד

 אהי ,ןמפשב ולסלסב וא ,ויניעב שמשממ םדאש העשבש .,הרלוג
 -- רהרהמ

 ? המ (התדוכ) :הדלוג

 +ייחל ץק השעא אמש --- (ויתפש לע הפר קוחשב) :דר ד

 %-- תצק ךחנל השעמ תעשבו :הדלוג
 -- תצק ךחגל םג ,ךכ םנמא (קוחשה ותואב) :דו ד
 ?רוד ,ךל  ןינמ הלא לכ (בל ןורנשב) :הדלוג

 + םומעש ךותמ
 היתודוא .ךל יתבתכש ,וז הלחמ אל םג . ..!הלילח :דו ד

 אלא הז .ישפנ - ןויוש יל אב אל ,הא . ךכ ילע הלעפ  ,יבתכמב
 ןתומלוע  שיערמ יניאו = הכוב יניא רבכ  ....דבלב תוליגר .ךותמ
 תולגמ ךל דוע חלשא אל הינש םעפ ,הרלוג  ,ךבזעא אמשו
 ... ולאכ תופי

 ..?עדא ךיא דוד ,ןופא ךרקי םאו (תשאנ) :הדלוג
 .ךל .ודיגיו .ואובי ,חֶא :דוד
 יוה  (ארומבו תולודג םיניעב וילע הטובמ) :ההלונ

 .,יודור ,קקמכח הככ
 ,הדלוג ,ךל יעד ..רכנב הפי יתחתפתה יכ הנה :דוד

 תוצראה  חבשב רפסלו םוסרפ תושעל ביח םדא . לכש
 .תוקוחרה

 וןבא-: חדלה
 םיליחתמ : רקיעה .םימיכחמו םש םיכלוה םויל םוימ :דוד

 --החותפ תישע ןזאה ,ןיחב הלו יוארכ עומשל
 !ןאה םג :הדלוגנ
 ...ןושלה תא תרהטמו תרצקמ איה ירהו :דוד

 אמש

 ההלחנה

 ךרדה איה = וזיא | (תצק שחולו ךומנ לוקב תלאש) :הרדלונ
 +תוקוהרה תוצראה לא הליבומה

 ..ךרדה דאמ איה הקוחר ,הה (הבוצע חווב) :דוד

 + הלבאו :הדלונ
 ,..ראמ ,דאמ : דוד
 ?וז ךרדב אוה ירירע םדא לכו :הדלוג
 ,הדלונ = ,תייה ול  ,יוה ...דאמ ירירע ,ירורע :רוד

 י! יתא

 % תוקוחרה תוצראב :הדלוג
 ,..םימיכחמש םוקמב םש :דוד

 הילעמ .תצק החוד איה = | הוחא קוחרו ריממ שגר הא) :ה דלג

 (שפנ ירופיו רעצ םיקיפמ הינפ ,השאר תצק הפיקזמ ,דוד תא תחאה הדיב

 ךתואו -- תוקוחרה | תוצראב ,דוד  ,ינא םג .םש יננה--םה ,םה

 / -=- הֶאור .ינניא

 םג דוע יתוא םיאור םניא יכו (ךומנ--ךומג לוקבו בצעב) :רורד

 ...רבכ .יתבש יכ הנה (הפר רתוי לוקב) -- ?םש

 ?םש רק הככ עודמ (ללב העמש אל ולאב) :הדלרוג

 רק (לק דער .ךןתמ שחולו ןלש ךותב תחאה הדי תא םמחמ) !דוד

 יי; ךכ:לכ םש רק = ,הדלונ ,םש
 םירהממ הככ | עודמ ,..ךכ לכ םירהממ םיבעהו :הדלוג

 ? םיבעה ==

 תא ךל יתחלש הזה רחה לעמ ,תילע הובג רה לע : דוד

 =- + ןורחאה . יבתכמ
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 +הכיא ..,וילע ךיתאצמ אלו ,רהח לע יתילע הנח :הדלוג
 -- ךיתאצמ אלו רהה לע
 ,(ולש ךותמ הדי תא איצומ) ...יתבשו יתדרי רבכ ינא :דוד

 + (האכדמו הפיע הטיבמ ,טאלחטאל תרענתמ ,תצק העזעדזמ) ה ד לו 4

 אובי הנה .ךלוה ינא | (הדבכ חורב .ןועשב לנתפמ) :דו ד

 , . דרחוו התיבה
 ?עודמ :הרלוג
 הקלחוה אל :תיבבו - ןורטאיתה ןמ | אובישכל :רוד

 , . .הרונמה
 +הרונמה תא ול קילרהל ךלוה ךנה ןכבו :הדלוג
 אוה יוארה ןמ | (הפר קנחשב)---..,רוא ול .היהיש יהב :רו ד

 ...רתוי טעמ וברקל יליחתת ,הדלונ ,תא םגש
 ,רחמ .םויל חנה הז תא :הדלוג
 -- יל היהי רשפא יאש ,תויה לכוי .,רחמ :דו ד
 ?המ יכו :הדלוג
 הבשחמה יב הלועש ,הז ברעב הינשה םעפה יל תאו :דוד

 לע יל .תרכזהשכ ,ה"חתמ -- +יל היהי רשפאדיא אמש -- : וולה
 =- ךופה תבת רבד

 הא ה הלהב

 תבת .רחמ ךל איבהל . רוגרפה  ירוחאמ  יניתיוצשכ :ד ו ד
 ,. יל היהי רשפאדיא אמש :וז הבשחמ :יב הצנצנ -- תהחא ךופ

 ,לכות לכו יכ ! אל -- אל (עומשמ הינוא תא תמטוא) :הד לוב

 יחא

 ..,1 טילאוט לש הנטק -- הנטק הבית (תננחתמ) . . , דוד
 ? תאו לכב יל  היהי רשפא-יא אמש :דודד

 ונפ םע זא האב ..ינא - הנא = ,יוה  .,יוה- .: הדל
 י ...(םירדוקה

 ,ךופ לש וז הבת :ךל איבי  ,הדלונ ,יחא : דוד
 ! ץרוש (בצעו לק קוחש ךותמ) :ה דל וג

 היח .אוה | ,ץרושל ול יקחצת לא ,יקחצת לא :דוד
 וונלבכ ינפ לע היחי

 רברה תא ונממ שקבא אל ,שקבא אל נא :הדלונ

 , חה

 ןובי ,אוה * ,ללכ ותוא שקבל הכירצ תא ןיא ,הֶא :דוד
 הברה הברה הנורחאה תעב ןיבמ אוה ירה ,. ,ומצעמ תאז

 (רדוחו ישירה לוקב ,םינפ לא םינפ ודי תא הל  טישומ) , ומצעמ םירבד

 : =- הדלוג ,אבט אליל

 ,..אבמ אליל (טאלדטאל .איה ףא וב תלכתממ) :הדלונ

 תצקמב הילא הבש , ולש ךותב הזוחא הדישכ , םינפ לא םינפ וב וטובה ירמ

 רק הככ עודמ (הילאמ תצק וילא תכשמנ איהו ,  הרבכה היזהה חור .התוא

 + םש
 ושאר לע דאמ םש רק ,םש רק (טעמכ תתו) :דוד

 + ., םירהה

 ? הככ םירהממ םה עודמ -- םיבעהו :הרלוג

 ערונ לכה ,יאר = ,אנ יאר (לק קוחשב .הדו תא חנמ) :דר ד

 ..:! תחא תבב ךל

 תרנוס ינא ,ןאכמ אצוי התאש ,הז עגרב (האריב) :הרלוג

 ....[ול .תחתופ יניא- -אובישכו ,תלדה תא ךירחא
 +קפדי םאו :דוד
 !ךופל הכירצ יניא ,הכירצ יניא :ול רמא :הדלוג
 ,(תאצל תלדה לא הנופ) דוד

 תרוח ותוא הולמ) .:ה דלג
 .היפ

 + המ (וינפ תא הילא ריזחמ) :דו ד

 תאמ ךל םולש (וירחא .תארוקו



 האב איה ,רקבב רחמ ,רחמו םולש הרסמ איה :הדלונ
 .. < ךתיבל ךילא

 +?ימ :דוד
 :היפ :חדלוג
 ? הירוענ-לעב לש ותעידי .ילב (לק קוחשב) :דוד
 ,ןורטאיתב .הז תא יל התלג השיחלב :הדלוג
 אלו חרפי אל לודגה אטחה ,אושל :דוד

 (אצוי) |... דוע
 הלעי

 ;העי בר" הזזחמ

 ירוחא לא ךב רחא תסנכנ , תלדה תא רהמ וירחא תרגופ) :ה דל ו ג

 + (דוגרפה

 (.רפסמ יעגר הממודו :הקיר הניצסה .,הכשממ הקספה)

 (:ץוחבמ תלדב ,  וז רחא וז ,  תולק תוקיפד)

 !הכירצ יניא ! הכירצ יניא (הדהפנ , דוגרפה ירוחאמ) :הרלוג

 (יתלדב .תופוכת תוקיפד)

 ! ךופל הכירצ ינוא :הדלונ
 (ץוחבמ תלדה ירוחא היפ לש הקוהצ לוק)

 , דוגרפה ירוחאמ רהמ תאצוי) :הדלו ג

 !היפ ! היפ איה תאז (החמש ךותמ תלדה

 ! הבכש אל ןיידע  ,סנכה  (ןורדסמב תארוק ,תסנכנ) :היפ
 +? דמוע םש ימ:הרדלוג

 תא תחתופ , םירהונ םינפב

 יש יא -: הופ

 ! אבט אברע | (וז העשב םקש , ןואשה לכב םשאכ םנכנ) !ףסוי

 איה !רבכ הבכש איה -- (ןונפב ותוא הקחמ ,ףסויל) :הי פ |

 !חבוהו האר "ושכע :1 בכ :ףבכש

 רשפא דצוכ  וזכ תרחואמ העשב .., היפ ,יא :ףםפוי

 ...?רז תיִבְב קופרל
 + ןורטאיתה ןמ-םתאצי התע הז :הדלונ
 ! ןאכל ויתכשמש רע םלואו --- ,רבכ אל הז :הי פ

 ?ימ תא :הדלוג *
 וישיא תא :היפ
 תונומתב לכתסמו רדחה יתכרי לא קחרתמ) ףפ וי

 -- היפ (הרצה היפ תא הטמ) . הדלוג

 , הבר תונינעתהב הולא תגחוג) :היפ

 ! הדלוג ,םר .לוקב אל
 %המ יו :הרלוג
 -- ...יש יא (רצה לא הזימוב) :היפ

 %ך ל הש .רבב
 ! ךלה התיבה ,התיבה :הד לוג
 ,..%ול תרסמה ,..יסה :היפ
 ,רקבב רחמ  ,רחמ וילא יאובתש :הר לוג
 המ ,רמא המ -- אוה | -- ...יסה:היפ
 .ךמולשל לאש אוה :הדלונ
 + ךכ ה ים
 .לאש--'% היפ לש המולש המ, :הדלו'ג

 אוה . .. + יניע תא רחמ .וילא אשא ךיא ,יוא ,יוא :היפ 0
 ,..םולכ דוע עדוי וניאש .יאדו =

 חנומה םירישה .רפס יפדב לעלעמ ,ןחלשה לא םיתגיב ברק) ף וי

 / .(וולע
 ,ול יתדגה רבכ ינא (היפ) :הדלוג

 ,,.רוא ,ול יוא (הידו .ךותב הינפ הטילמ) :הי פ 0

 םירישה רפס ותוא ,היפ ,יאר ,אנ:יאר :ףס וי

 / = //(םשו הפ וב ןיעלו  לעלעל ףיסומ)

 + (םילתכבש

 (הל  תשחולו העורזב התזחוא

 הז (ךומנ רתוי לוקב)

 ?הרלונ ,רמא

 ! ונתיבבש

/ 

 7 - 3 םלועה <

 ,. יל יוא ,יל יוא + הדלוג .רמא .המו (הרלוגל) :הי פ
 +? רחמ ולצא :ייהתה (םיבצע זגור ךותמ) :ה ד לוג

 ול תרגהש ,םנמא בוט בומ !רקבב רחמ ..,יסה :היפ
 תא ול הדיגמ יתייה אל ןפוא םושב | ,יאושנ רבד לע םויה תא
 -- +וינפו +התע והארמ המ ,יל אנ:ירמא םלואו . . .ימצעב הז
 ,,.םולכ יל יריגת לא ! ידומע ,ירמע ךא -- .% םה המ --- וינפ
 =, 1 לנָא יניעב ותוא הארא .. , ימצעב ותוא האראו אובא רחמ
 ' !ףסוי ,אוב -- ! אבט אליל

 |  ,..רפסה תישארב כותכ המ"רבד ,טעמכ אנ יכח :ףסוי

 ב

 !רבלב םשה קר והיפ ,יאר ,יאר

 ּ + הככ המת 'אוה המ לע (היפל) :הדלוג
 | ,..רתוי הברה בותכ אצמ ילש םירישה רפסב :היפ

 !ץרוש דור (רפפה לעמ ארוק) :ףסוי

 ,ומש תא קר םתוח היה םיברל ,ךכ םנמא :היפ
 ....רתוי .אלו :הדלוג
 ן (רפפה תא רגס) !ץרוש דוד :ףסוי

 : !הדלוג , אבמ אליל - - !ךלנ ,ךלנ :היפ
 : (םיאצוי) !אבט אליל :ףסרי

 ,ישימח הוהחמ

 תמיתחב תלכתסמו רפסה תא תחתופ ,ןחלשה לא תשגנ) הדלוג

 .(דוד לש ודי

 (.תלרב תימואתפ הקיפר , הכשוממ הממה)
 = רוואב הידי תא תטשופ * , יביטקניטסניא ןפואב תעזעדזמ) הדלונ

 חעוטנ תראשנ איהש עלא ,תלדה תא הרגס אלש הז עגרב הרכוב
 / .(תלדל תאפוק הטיבמ , המוקמב

 | ,תלדה רי לע םלא ראשנ . םירדוק -- םירדוק וינפו פנכנ ץ רוש
 .(ויפמ הגה איצוהל תלכי יתלבמ

 .,+! ךופ ..,! ךופ (םואהפ דחפ ךותמו תלבלובמ) : ה דלג

 בשוי .אוהו ,תקלוד ,תקלור הרונמה .תמ אוה ,ץרוש

 ,תמ בשוי אוהו -- ןחלשל תמ
 הדלונ

 מ
 (.תאפוק וב .תלבתפמ ,תרוחו תבלוח

 6ךסמה)
 ,ע'"רת

 .יקסנאיליממ השמ

 .הָשֶדָחַה הְרומַה
 ,(רמעה .ימימ)

 (ףוס)

% 

 < הינפ לעמ .וטבמ תא ריפה אלו תיבה ריל דמע יכדרמ
 ,רבכ המלענ הבכרמה .הבכרמה לא התלעש ,הוח לש םימוגעה
 \ ₪ רשא םוקמה לא , הירחא טיבהו ומוקמב רוע רמע | יכדרמו
 %,רבד ונממ םלענ הבכרמה םע דחי יכ שיגרה םואתפו , המלענ
 0 ולאב ,ול .המרנ 7 העש ינפל ותוא אלמ היה ובל לכש
 : . םואתפ .הנקורתנ ותושי



" 

 תא חקל ,ומצע תא | יכררמ / זרז --- !דובעל : ךירצ -- /
 .ושחלתהו םישנ לש איפונכ הדמע בוחרב . הצוחה אציו ותדובע ילב

 ,איפונכה ןמ .תחא .עצמאב שחלה קספנ ןהילע יכדרמ רבעשב =
 השאר תא .הכפה ,קמוופ וגרס  תוקמוצה היריש ,הנקו השא =

 רשא הרוה המלעבו וב .יב  יכדרמ עריו . םעז םבמ וילא קורותו

 ,ויתפש לע רבע רמ קוחצ .םישנה ושחלתה רדחב ותא הדחיתנ

 . ומרכל  ךליו .רהמיו
 תוקרוז .ובכרנש םינפגה םג ולאכ ול המדנ ומרבל אבשכו =

 :וז םע וז תורפסמו תושחלהמ ןה םג ולאכ ,םעז יטבמ וולא =

 ! קסוע .אוה המב --- אוהו ,הפ לכב ונהוא םילכוא "םיריזח,ה
 האצמנ םנמא ,יכדרמ שגנ הילא רשא ,הנושארה ןפנה 8%
 הומסרכוו דצ  לכמ הילע ותש תוש "םיריזח,ה : הלודג הרצב =

 ,הל .ביבסמ רשא אמוגה תא חתפיו יכדרמ רהמיו ,הפ לכב

 ,הצוחה םכילשיו ץעה רשב לעמ "םיריזוח,ה תא ונוכסב .תורכיו ,

 םינפגה רהי ואר .ישפחל איצוה המונצהו הנטקר .הרומוה תאו

 : התוערל השא הנוומרתו הנעעונתתו ההמוק תא םתרבח הפקו וכ

 ! אוה הנה ,ונליצהל אב אוה הנה

 רבכ | וירחאמ | .ןפגל  ןפנמ  רבעו תוהיהמב דבע יכדרמו "

 ןהילעו המוק תופוקזו תוררחושמ םינפג לש המלש הרוש .האשנהה
 עיגהש רע הררקתנ אל יכדרמ לש ותעד םלואו ."םיריזח,ה .יללח

 .תור ףילחהלו שפנהל רמע וא .הרושה ףופל
 ירחא רובעל קיפפה רבכ | ,יברעה | לעופה ,הללארבעו

 לע בשי .אוה .החונמ תעש ול העיגה רבכו ,תורוש שלש םירהצה

 .הרתי תומיענ .ךוהמ הרגיס ןשעמ אוהו ויתחת תופופכ וילגר ,עקרקה =

 .אלפתמו וינפב םיבמ = ,יכדרמ לא ןנובתמו ..הללארבע .בשוו 3

 ףכית | ליחתהו  םולשב  וכרדכ וכרב אלו 4 םרכה לא אב .אוה

 אלא רוע אלו .ללכ הנכה לכ ילבו הנושמ תוזירוז ךוהמ הדובעב

 ןמ תורחא הנהו ,קוחרמ  ההאר הללארבע לש הדחה וניעש

 ול היה המ .יוארכ תינעשמה לא יכררמ רשק אל תורומזה

 לע .דמע ה'גוחה : ןוהמת הללַאדבע תא ףקת םאהפו ? ולש ה'גוחל |

 םע | רחי הרקעו תוריהמב התוא הספה ודי ,הרושבש הנורחאה ןפגה

 "םיריזח,ה ןמ דחא הא רשק הנעשמה לאו , עקרקה ןמ- "םיריזח ה

 הללאדבע רכוז .ןיידעו = !?ןקירה ולש  ה'גוחה והז יכו ..,םינוילעה
 לכ וחתר ,םיטעומ םימי ינפל .אוה השעש ,הוכש השעמ לשב .יכנ

 ליגרה = ,בוטה וילעב ..,וחורב טלש אלו וברקב יכררמ לש וימד

 ירחאל םנמא !וינפ לע זא ורטס ,רומג רבח םעכ ומע חחושל

 ,אוה לבא .וסיפל שקבו וילא טיבהל יכדרמ היה שייבתמ ןכ

 ,התמה ןפגה תא םריו םק אוה ,ושפנ יקמע לכ תא הז עגרב
 תומימה ךוהמ לאש ,ויתובשחמב עוקש רמעש ,יכדרמ לא ותונפבו

 : המורע <
 ? "הביכרח, וז .ןיא םולכ ,ה'גוח --
 .ולכ .דער .יבדרמ
 ? הרקע הז ימ .? הביברת --
 . תחנב .הללאדבע בישה--,הורקע (םילעב) "םילאמ ה ידי =

 !+יכנא =-
 ו האלו הגה =<
 וילא קחוצה .ףוצחה 'ריזח,ב .לקתנ .יכדרמ .לש העותה וטבמ

 ךותמו םד ואלמ וינפ \ ,הנעשמה לא רושק אוהשכ הרושה ךותמ

 . הדעמה תאו הרמזמה תא ודימ .ךילשה .רעצו נוה
 .הללארבע ,םויה ילע ער יבל ==
 ?ה'גוח ,עורמ --
 .ךל רפסאו בשנ + עומשל התא הצור --
 9 + ה'גוח ,הרובעהו =

2 
8% 

 .האלמ המקנ תוקיתמ .ול חלפ אלו רבדה תא חבש אל , הללארבע

 .ינאפכ  ,:ודיב .םיסיטרכהו הרוא םיאלמ וינפ ,םילשורימ לאומש

 8 : 0 4% םלועה 4

 :םויה.דובעל לוכי יניא 1ךלש הרובעה תא ,הנחקי רשה --
 ותשרב .ךושמי רשא שיאה טפשמ חיהי המ ,הללארבע .,אנ הרינה
 הערי אל רשא היקנהדלי ,הרשע-שמח תב המימת הרענ ,הדלי*הרענ
 הנחקיו ,התיב ינבלו הל הכחמ ריהזמ דיתע יכ  ,הל חיטבי ,אטח
 +. זירפל ותא

 % 'גנרפ ליא רַלָב --
 ,-ןכ =
 ! םה תפותה ינב הישנא - -
 ,ותא הרליה ,הרענה תא חקל שיאה .. הללאדבע אנ עמש --

 , החי ותא .עוסנל הרענל רוסא :הל .למא יכ ,רענ ידגב .התוא שיבלה
 ,התתש | וניימו הלכא .ותפמ * . ...ול רשא אתב הבישויו ,הינאב
 ,וב .הנימאה ,המימתה הדליה ,איהו + . , וניימ התתש החרכ לעב
 ,.יחאו בא הל ןיא ,איה המותי וכ | ,ותוא הבהאו .ותדבכ באכ

 הקשה ,התוא אמט דחא הלילבו ,אנ עמש ,הללאדבע .רחא הלילבו
 ,המימה המצע תא ליפהל הללמואה השקב .. .האמטו הרכשל התוא
 "שיאה טפשמ היהי המ .ואת תא הילע רוגסיו ,םיה ילג ךות לא
 ? הללאדבע ,הוה

 ,וב הורע תאמח :,ה'גוח .,שיאה .אטח ארונ אטח -
 + שיאה טפשמ היהי .המ לבא .יתעדי ,הללארבע .יתעדי
 / . ה'גוח ,תוומ ל התד תחא + טפשמה
 !+האטח המ איה 1עגושמ ץאיה
 אמטתו שיאל יהת ןפ .,הכירצ איה תומל .איה האמט

 ...ותוא םג
 + לוונמה ,א ו ה ,א ו ה לבא
 : ,ומָד תא וכפשו הל םילאונ שי םא
 00 7? הללאמ וטפשמ היהי "המ ,הל ןיא םילאונ םאו

 0 8 ..+ התשע הנוצרב ילוא ,רבגל :טפשמ ןיא + וטפשמ ---
 אמט ,הללאדבע : ,םיאמט םירבגל הללא טפשמ ןיא םא

 ,.!ומצע הללא:טפשמ אוה

 ,ןועמ הללא ךרמשי . ךיתפשב אטחת לא ,ה'גוה --
 !הללאדבע ---
 ?ה'נוח ,שי המ --

 הדליה התוא רבג בהאי םאו
 ? הדובכ ללחממ .התמקנ תא

 קרי ,השעי םאו ,הככ השעי אל ר ב ג !הללא רומשו - -

 : , 1 אוה .לוונמ -- וינפב קרית

0 

 = = םוקניו השאל ול .החקלו

 או.

 ותרובע תא = רומגל :יכררמ םידקה = םויה  ותוא תרחמל

 < .ער הבה ול אבנ ובל :וברקב הלבוח וחור ,הנורש ךליו
 םינושארה ברעה יללצ םעו לוחה ךרד תא רבע םיריהמ םידעצב
 ,םינשיה וירכמ ,ןורש ימרכ לובג לע רשא "רובצה  ןיבל םנכנ
 ,  \תוא \םישגופ ויהש ,ךרדה  ידצב רשא םיהובגה םיסוטפילקאה

 שחלו םילכאכ םהיתורמצ תא םויה ועינה ,זילע שחל ךותמ .דימת

 .,,וינזאב ושחל רמ

 ,ודגנל .הוח .הנהו .ויניע תא םירה אוה
 ?הרק המ ?הפ ךל המ ,הוח ---

 ,י ו רבפ הזו ךל/ הכחמ :לכנא - ,יכררמ --
 :.יכררמ ,שא החדק .תורוחשה היניעבו םירוח ויה הוח ינפ

 י .וילע הפטעתה ושפנ .רבד .לואשל דוע ףיסוה אל

 בששכ | ...ךאוב .רע  תוכחל  יתלוכי אל .יכנא | ,יכררמ --
 וש

3 



 < םלועה = : 10

 יחורב .לושמל רוע  יתלוכי אל  ,ףכית .לכה ול רפסל | ,ול .דיגהל
 ... עגר ףא

 !+ לאומש ןכיה --
 +: ותיבב =
 ,..% הוח ,הרק המ -
 קרזנ .ויפמ ..;יל לחמ אל אוה ... יתרגי רשא תא =

 ,..ינפמ סנ אוהו  ,םויא טהל קירבה ויניעב  ,ארוג ףודג
 ,ול יחלפת יכ ךילא \ ןנחתי ,ךילא בושי = אוה ,הוח -- ="
 ,. ;היחי .אל ךידעלב

 , ינפל  הנוכנ .יכרד .ושכע ,.חכירצ | ינא ךכל אל  ,יכררמ --
 טהלה תא תיאר ול +. ןויפנב דומעי - אל \ אוה לבא .ו(לבא
 ,.. ריניעב .קירבהש

 ,הררחהו .הנטקה = הרי" תא הקזחו הרצק הציחל ץחל .יכררמ
 לאומש תא  האראו הכלא :ויפב וירבדו ,לאומש  תיב לא : ץרוו
 : ..,..ךילא .בושאו

 תוחא , וכשח םהינפו לאומש יר וה תיבה .ןורדפמב
 . איה םג האכורמ תיבה חתפב הדמע הנטקה לאומש

 המרנ , וילא .הינפ תא לאומש םא התנפה יכררמ סנכנשכ
 אוה ולאכ ,תומוערת .לש טבמ וילא הטיבמ \ איהש יכדרמל ול
 ,יכדרמל \ הינפ תא .הליהצה הנמקה תוחאה םלואו  ,רבדב םשא
 . ותחונמל 'היחא תא .בישי אוהש ,וב החטב ולאכ

 .יכררמ לאש--+לאומש ןכיה -=
 ןיא/ == : תוחאה הבישה ---  ,ורדחב ןשי 'אוה \ ושבע =

 תמ ינפכ םירוח וינפו םילשורימ .בש אוה . ול היה המ םיערוו .ונא
 אוהש רמא אבא !ויניע תא  ,יבדרמ ,תיאר ול .המיא תורזמ ויניעו
 אוה ושבע . .., ,הוח .תא םג ,לכה תא .ףדגו ףרח ,קעצ .אוה .,ענתשנ
 ןרהא קר ..וררחל סנכהל ןתונ :אגה | ןיא .ונל ...טעמ הפתשנ ,ןשי
 .םש בשווי
 בכש אוה .לאומש לש ורדח תא תדעור דיב חתפ יכהרמ |
 .םירדוקה וינפב טיביו וילא .שגנ יכררמ , תורוגס םינועב ותטמ .לע
 . רדחה ןמ םהינש ואציו ןרהאל זמר .אוה

 טעמ ול חור יכ הל .דיגהל הוחל עגרל .ךלא יכנא ,ןרהא -- ,
 .בושא  ףכית ..ןשי אוהו

 ...חור ףילחהל ןורדסמה לא אצא יכנא ףא --

 ובשי

 םינקה תחא תבב | ולאש -- +יכדרמ ,ול היה המ --
 + תוחאהו

 , יחיו .םוקי אוה ,ול לקוהש המודמכ --
 םירבודה .לאומש לש. וררחמ העונת שורשר הלע .םואתפ

 +היהי לוק עמשנ עגר ותואב . תלדה לא םלוכ .וקחדנ
 יהירחא לכהו רדחה ףות לא הצרפו םאה הארק- ! לאומש ==
 .םד .םילאוגמ וינפו תמ לאומש בכש עקהקה לע ותממ ריל

 + <; םישנא אלמתנ תיבהו .ףלעתתו הערכ םאה-

 או!

 ררומ . ושארו  יכהרמ הילא .שגנשכ התיב .חתפב הרמע הוח 2
 + והזח לע ול

 ! רומא %הרק .המ ,יכררמ --
 .הב וצעננ תועמודה .ויניע- קר .קתש :אוה
 ..הכמתל ורי תא .חלשיו ודעמ הוח ילגרש -יכדרמל המדנ

 ..רתוי רוע ורוח הינפ קר ,המוקמב ןכה הדמע עגר.רועב םלואו
 ךלתה |... הנורחאה םעפב  .ותוארל .ינא הצור  ,יכהרמ -- -

 !םשל יתא
 = + + : םישנא .אלמ תיבה =--
 :אלו \;וכרצ .יד- םויה דע .רווחתנ אל הז :לכ םעו ..בודמ ,ונמי אל .. שיא . תוארל 'הצור יניא =-

 רמ ןוילג

 :ךלא אל .,אל :.רמאתו הדיב עינתו עגר הבשח איה
 ,השק הימוד לש םידחא םיעגר ורבע
 + היולהה חיהת יתמ  ,יכררמ --
 ,רקובב רחמ --
 , םירחא םיעגר הקתש בושו
 ,ךילא יל השקב ,יכררמ --
 ,ישקב =
 הומ האצוי ינא  .ופיל הבכרמ יליבשב הנישהו אנ ךל --

 ...הפ שיא ינפ דוע תוארל הלוכי יניא .הלילה דוע
 ...הוח ,יכלת ןֶאל --
 !הפ יל המו הפ יל ימ אל --
 יכנא ,יניע ןושיאב ךרמשא יכנא .העבגל ימע יאב ,הוח --

 יל נא
 ,..רוחא גופתו וילא הטיבה הוח ..םילחנכ ורעב יכררמ ינוע
 .. הזירפ  תכלוה ינא ,יכדרמ ,אל --
 רבגתה בר למעבו :ורעמ וילגר = ..יכדרמ יניעב העקש שאה

 ..לופי לבל ומצע לע
 ?לארשי ץראב .ראשהל ךנוצר ןיא ? םש ישעת המ + הזירפ --
 ושבע ,יל 'םוקמ ןיא  ,לארשי ץראב  ,ןאכ .יכררמ  ,אל --

 \ ,ידיתע והמו ימוקמ .אוה ןכיה .תעדוי .ינא
 ...!הוה --

 ., ,ינמחר .דוע ילא דבד ףסות לא ,יכררמ --
 ,יקפרשרב המלעה לש חתיבמ הבכרמ האצי העש רחאלו

 .דומעתו הבשומה תא הרבע
 ,ופי דע .ךולא יכנא ,הוח =

 ,ותוא הולת התא ,יכדרמ ,אל
 . . . רקובה דע .בושל קופסא רוע --
 , דרפנ הפ ,הצור .יניא אל --
 .הבכרמה ךותמ אצי יכדרמ
 תימודב הדבא הרימט אמינ .תדיעלו -- ,יכדרמ ,םולש --

 .הליל
 ,.. תוארתהל .הוח ,םולש --
 !אל + תוארתהל --
 .ךשוחה התוא 'עלב עגר .דועבו המוקממ הקתינ  הבכרמה
 ;רמאיו ששואתה רחא . ומוקמב יכדרמ .דמע םודחא םיעגר
 ,יל ךלא .הפ שיא ינפ דוע תוארל לוכי יניא ,יכנא םג --
 םאתפ ,העבגל הלועה ךרדב וכררכ תוסג תועיספ עספיו

 ןוע .ודחי .וכבוס םיתבה יללצ .ןורש יפלכ וינפ תא הנפהו רמע
 ,ודי הצפקנ הילאמו ,תודיקפה תיב תא קוחרמל הריכה | יכררמ
 ,הבשומה יתב לכ לעו תודיקפהדתיב לע םייאיו ופורגא תא חלשיו
 .,,ול ךליו

 , רלפנרב ןועמש ריד

 ,בֶרָעַמְּב תיעהִמה תורפפה

 . ,וט
 "< ערק ,וכלמל הנש הרשעדהנומשב ,והישאי ךלמה ימיב

 ,תואצותה-ברו לודג .ערואמ ונמעב עריא :,ןושאר תיב ןברח ןמזל
 < ןויצמרופירה, םשב = ותוא ןמסל | ונימָיב = םירקוחה  םילינר רשא
 טעמבש = ,םייעדמ םירמאמו םירפס ובתכ הז ערואמ לע  ."'תותדה
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 אלו .יללכה .ופקיהל עגונב אל. םירקוחה דצמ המכסהה וילע האב
 ,ןינעה עבטב אל תחנומ הבסה יכ ,ינא בשוח ,ויתואצות יטרפב
 וניכז אל .דוע .וילא םירקוחה סחיב אלא ,ורוריב ונא םישקבמש
 טפשמ לכמ תרהחושמ אחתש ,תמאב תיביטקייבוא תיעדמ הריקחל
 ,שארמ העובק החנה לכמ ,םודק

 ,הכוראב = רפוסמ | (הב ,נב --ג,בכ) ב םיכלמ  רפסב
 יקרב תא קזחל ךלמה הוצ והישאי ךלמל הנש הרשע הנומשב
 :ןוכנ | רתוי .וא) םתה ל הוטצנ ילודה ןהכה, היקלח ..שדקמה
 .הכאלמה ישוע רי לע שדקמה לא אבומה ףסכה לכ תא (ךתהל
 רבדכ היקלח השע יכ ,שרופמ . רמאנ אל--"תיבה קדב תא קזחל,
 וינפל אבה רופסה םע רובח ילבו .ונינעמ םש רמל הז ךא ,ךלמה
 רמאיו, : ותוימואתפב  עיתפמ שדח רופס וז השרפב .ונא  םואצומ
 הרותה  רפס --רפוסה ןפש (לא) לע לודגה | ןהכה והיקלח
 .והארקיו ןפש לא רפסה תא היקלח. ןתיו ,'ה תיבב יתאצמ
 תצקב םיאצומ | ונא  (חי ,הל--ג ,דל) .'ב םימיה | .ירבדב
 ונא ןיאש אלא ,הבורמ רגריב הז ערואמ לש םיטרפהו םינינעה =

 .הלאה םיטרפה תעירי תא הזה רפסה רבחמ באש ןכיהמ ,םיעדוי
 ביחרה רבחמה | :רמולכ ,םיכלמ :רפס שר דמ והז .יכ .,הארנו
 ,ןכ םג רשפא לבא .םיכלמ. רפסב עובקה ירוטסיהה רופסה תא
 ירהש .הב שמתשהש | הנמאנ תרוסמ ול התיה םינינע המכב .ינ
 .רפסה ןמ רסח רקיעהו ,הברה עטוקמ .רופסה םיכלמ רפסב

 אוהו ותו3למל םינש הנומשב דוע .יכ ,רמאנ םימוה .ירבדב
 םיתשבו = .יויבא  דיוד * יהלאל .שורדל (והושאי) .לחה, רענ .ונרוע
 םירשאהו תומבה ןמ םלשוריו  הדוהי תא .רהטל לחה הנש הרשע

 תא קזחל .הוצ .וכלמל הרשע הנומש תנשבו  ."תוכסמהו .םיליספהו
 והיקלח אצמ 'ה .תיב אבומה ףסכה תא םאיצוהבו, .שדקמה יקדב
 תאוה האצרהה יפ לע 'השמ ריב 'ה תרות רפס תא ןהכה
 ונב הילעש ,תיתרה ןויצמרופירה יכ ,ונל אצי  תרווחמה

 :כ

 הרותה רפס ' תאיצמל ה מ דק ,ךכדלכ לודג ןינב .ונימיב םירקוחה
 קזחתהל ךלמה | דוע ףיסוה- .ןכ .ירחא יכ אלא . .והיקלח ידי לע
 תא ואצמ | ךיא ,ונל ןבוי םג  .הרותה רפסב בותכה לככ תושעלו

 ,הרותה רפס תא םש ואצמ ףסכה תא .םאיצוהב ,הוה  רפסה
 תא ופסא ובש | ,ןגראב חנומ הרותה רפס היה יכ ,הזמ עמשמ
 ם ונל ןיאש המכ דע .תיבה קוזח | ךרוצל םעה תובדנ ףסכ
 רתוי רובחו רדפ תוחפה לכל וב שי ,םלש רבד הז רופסב
 . םיכלמב רפוסמה רופסה ותואבמ

 רפסה ותוא ןכות היה = המ = ,לכ תישאר איה הלאשה
 ונא  םימיה ירבדבו םיכלמב רופסה ירבדמ + שרקמב :זא :אצמנש
 ךלמה לע רפסה השע ונכתב .יכ (א : םיירקיע םירבד ינש .םידמל
 הוה רפסב .בותכה יפ לעש (ב ןדירחמו .שיערמ םשור םעה .לעו
 ,חספה תא  םירפא ירע תצקב םגו הדוהי ירעבו םילשוריב ושע
 לכו .לארשי תא וטפש רשא םיטפושה  ימימ הזה הספכ השענ אלו,
 יכ ,הוע  ףיסוהל  ךירצ הז לע :."הדוהי .יכלמו .לארשי יכלמ ימי
 ןויצמרופירל  רפסה = תאיצמ = המרג  םיכלמ .רפסב רפוסמה פל
 ירברב רפוסמה יפלו ..הדוהי .ירעמ תומבה תא וריסה .יכ --- תותדה
 רהטל הזל םדוק םינש ששכ דוע והישאי ךלמה םנמא בשח םימיה"
 רשא ירחא היה השעמ-רמנגש אלא .,תומבה ןמ ץראה תא
 ובו  ךלמה ינפל הלחת | ארקנ . רשא ירחאו הרוהה רפס אצמג
 זאו ,ףסאנה םעה ינפל .םג--(ףוכת ןמזב ןפוא לכב וא) םויב
 רמשלו .'ה = .ירחא  תכלל,  לארשי  יהלא "הל | תירב  ותחכ
 םיקחל. שפנ לכב ו ב ל ל כ ב ויתוקח תאו וותודע תאו ויתוצמ
 רופסה ירבדמ ."הזה : רפסה לע םיבותכה תאזה תירבה .ירבד תא

 אלא .הרותה רפס אצמנה רפפה היה יכ ,רוריבב אצוי ונינפלש
 וא ולקחה לפס וא .אצמנ ףקהה 1 8 ל ונא ָ 1

 3- םלועה <

 רפסמ קלח הזיא -- | ,ותצקמ היה יכ ,םיכסנ םאו זותצ ק מ
 ךלמה ינפל ארקנ היהו שדקמב אצמנ י חכו ננה ופקי ה ב הרותה
 ,ראמ הבחר תורפס תאוה הלאשה רקחב שי. ,רומאב + םעה ינפלו
 ,תידנלוה ,תינמרג דוחיב ובתכנש הברה םירמאמו םימלש םירפס
 לכ תא דחא רפסב :ףוסאל ,אוה לודנ רבד . תילגנאו  תיצנרפ
 יכ םנה ;תורעשה קר ןה בורלו) תונושה ת ורע שה הר תועדה
 .םינוש םינמזב הז ןינעב .ורמאנש (תויאדו רותב םירקוחה ןתוא ועבק
 הכורמ הדמב ליקמ אוהו | (* ינפל תעכ חנומ = הזכ  רפס םנמאו
 תא קקזלו ףרצל  ,תאוה תיעדמה הקאשב רוריבה תאו הריקחה תא
 , רמאנש המ לכ תא ףופאל רקש רבחמה .הב ורמאנש תורעשהה
 "'רסוח לע רעטצהל שיש אלא , הוה  לודגה ערואמה תריקחב
 ברה  רמוחב טלש ,רבחמה ,אוה אלש ,הארנ .ותאצרהב רדס ה
 ונילגר .תורמוע .ולאכ ונל המרי הז רפסב ונארקב ךביפלו .,ףסאש
 "וב םימצעמ ונא ישוקבו : ,שיא לגר- ףכ דוע וב .הכרד אלש רעיב
 ,ויכרד תא

 תוירקיעה תונקפמה תא ררבל הסננ

 . הזה ערואמה רקחב
 הרותה | תאז איה תעב ונגשומ יפל "הרותה רפס, ,ןבומ

 ,ןכ ורבס :לארשי  ימכח תצק .יחכונה :הפקיהב וניריב היוצמה
 ימי דע = הרותח רפס היה ןכיהו :הימתה תא ץרתל ולמעש אלא
 דאמ ולהבנש ןפואב ,ךכ לכ םעלו ול  רזומ היה יכ  ,והישאי
 ה תומ לש ב הבותכ התיה הרותה יכ ,םתנומא יפלו + וב םארקב
 תא םיבשימ  םה  ,רודל .רודמ .לארשיב הרופמו השמ ידי לע
 ,הול םיברסמ "ונלודב  םירקוחה ..םינוש םינפואב תאזה  הימתה
 ךלמה .ינפל אב הרותה לש םיקלחה דחא קר יכ ,םימיכסמ םלכו
 . האב .אל .יכ.:;הז-היה קלח הזיא תערלו ןווכל ךירצש אלא ,והישאי
 ךלמה ארק יכ ,רמאנש הממ הל אצי הז- -ךלמה יריל הרותה לכ
 רוע  וארק ןכ ירחאו ,הלורג הדרח וילע ררחיו הרותה רפס תֶא
 האירק וקיפא יכ ,םימכח ורעישו .םעה לכו םינקזה .ינזאב .םעפה
 תעמ בוריקב תכרצמ (הנבה ידכ הב היהי םא) הרותה לכב .הריהמ
 יתבב ךלמה ארק יכ ,ןכתי .ךיאו = .(יצחו תועש ניב קוידב) תעל
 . .יפל .יהוז + םעה ינזאב וב וארקו ורזח בושו ,רפסה לכ תא תחא
 ו ,הבושת הילע ןיאש ,תערכמ היאר טעמכ  םתעד

 וכ. ,רמאנ אל ןה * ,רקיעדלכ :היאר הז :ןיא תמאב לבא
 םויב וב וארק יכו ,תחא תבב הרותה 0 תא ךלמה ארק
 םימיב ותאירק .ךלמה םילשה יכ רשפא ,  תינש הרותה רפס תא
 המוצעה העפשהה התוא תחת  דמוע היה םימיה םתוא לכו  ,רפסמ
 ,טילחהל ךרוצה ןמ ןיאש ןכש לכמו = , רפסה :ןכות וילע עיפשהש
 םינקזה .תא ופסא םויב ובו ,הדלוח האיבנהל | וחלש םויב וב יכ
 ...תירבה תא ותרכ םויב ובו ,תינש רפסה לכ תא וארקו םעהו
 = ,ערי קיהכב םירוטסיהה םירופפה לש האצרהה ןפואב יקבש ימ
 הירוטסיהב : םירפוסמ הז .רחא הז םיפוכת ואבש תוערואמ | יכ
 המכו המכ ורבע םיתניב יכ ,רמאנ אלו ,תחא המישנב תילביבה
 "ךרוצה ןמ .ןיא ללכבו ..ומצעמ ארוקה  דומעי הז רבד לע :םימי
 ןתוא .וב ארק יכ ןכתו אלא ,ולכ רפסה תא ךלמה ארק .יכ ,דיגהל
 ימכח וחרט רככו ,ךכ-לכ ץרמנ םשור :וילע .ושעש תוישרפה
 םשורה ותוא .ךלמה לע ושע תוארקמה ןמ וזי א ,ןיבהל הנשמה
 הרותה רפס יכ ,רחא םוקממ החכוה ונל התיה אלמלא ,ןכבו %קזחה
 םיאצומ ונייה אל ,םעה ידיב ןיידע א אצמנ אל יחכנה .ופקיהב
 ,ישוק םוש ונינפלש רופסב

 םירקוחה ולעהש
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 ,ץראה ןמ תומבה תא הרותה רפסב וארק ' <

 יכ  ,הלאה | םירבדה שרפל  רשפאש ,"ורמש אל.

 .ואצמש רפסב -

 לע .הלורג .'ח תמח

 3% םלועה < 198

 רופסה םא : תרחא תירקיע הלאשב רבד .יתערמ טילחמ יניא

 ,איה ירוטסיה רופס והישאי ימיב הרותה רפס תאיצמ ד"ע הזה

 ררבתנ אל .ןפוא לכב לבא . ותוא תמ א / םיטונ  םירקוחה בור
 תוקיפסמ ןניא הז טרפב ורמאנש תורעשהה לכ .האיצמה ןפוא רוע
 -- רפסה רבחמ תעד יפל - - קפס ןיאל אוה רורכ ינשה דצמו ,ונל"

 המ ,םיעדוי ונא ןיאש י'פעא ,םעב א אצמנ םס ר ו פ מ הרות רפס יכ
 ---,י'הדבו םיכלמב ,תוערואמה רופסב רמאנ ךכיפל ,ופקיהו ונכת היה
 הרותה רפס --- ,םדקומה לא רחואמה ןמ ורדסנ יכ רשפאש
 הינפצו הימרי םיאיבנה ירבדב םג ונאצמ לבא = .העידיה אהב
 הב | וגהנש | ,הרותה רפס םדיב זא הוה יכ ,והישאי ימיב ויהש
 רמוא הימרי .איבנה ירה .םייתדה םהייח םייח ויה .היפמו. השודק
 םירבדה תועמשמו | ."ינועדי אל הרותה ישפ תו, :(ה ,ב)
 רפסב הבותכ זא התיה וז הרות יכ  ,החיכומ "הרותה ישפתו,
 ומכ אלו .,'הרותה ישפות, םשב םיארקנה הלא התוא םיעדוי ויהו
 ויקחו 'ה תרות תא םסאמ לע, :(ד ,ג) םומעב םתס רמאנש

 איה  הנוכה
 םשב םיארקנ ויה רשא ,םיבתכנ יתלב  םיירסומ .םידומלל
 ורמאת הכיא, :(ח ,ח הימרי) איבנה רמוא ןכו .,י"'ה .תרות,
 רקש--ט ע השע רקשל הנה ןכא--וונתא 'ה תרותו וגחנא םימכח
 ויהו  הבותכ הרות זא םדיב התיה יכ ,עמשמ הזמ ."םי רפופ
 ינפמ .תעבנ אל | הימרו איבנהו = .הילע םינעשנו הב םיאגתמ
 םיראפתמו ערה תא ורוד ינב םישוע יכ ,האר רשאכ ,התשורק
 השע רקשל הנה ןכא, :םהילא ארוק אוהו ,םדובש 'ה .תרותב
 הינפצ  ירבה םג- םיפחיתמ ערואמה ותואלו  ,"םירפופ רקש- -טע
 ןמ - יהרג ת-וםימ ח .שדק וללח -.הונהכ,-+(ד. ,ג) .ורמאב ,ורוד"ןב
 םינהכה .ידיב .הרותה .זא התיה .יכ ..םידמל ונא הלאה םירבדה .

 אוהו היקלח ןהכה .אצמ הרותה רפס תא יכ ,רפוסמ תמאבו)
 וגרטק יכו  ,(ךלמה וב .ארקיש תנמ לע רפוסה ןפש לא  ורפמ
 התוא "םיסמוח,---םינהכה--םהש ,הינפצו הימרי םיאיכנה םהילע <

 .ףויזו רקש הב .םישוע וא
 יכ ,וז הטלחהל ונא םימיבפמ רחא םוקממ  תוחכוה ייפ לע

 הזו ,תעכ ופקיה לכב .הרותה רפס תא והישאי ימיב .ואצמ אל
 עבקנש הרותה לש קלחה ותוא תא ןמסלו שקבל ונתוא :בייחמ

 ךירצ  ,ונתרותב ןכ .ירחא עלבנש | ,הו .קלחב
 ירחא .והישאי רעבש ונאצמ ןכ יכ ,תומבה רוסיא היחיש

 וב אצמיש ךירצ דוע
 ךלמה .זררזנ הרותה רפס תוצמ ייפעש וניאר יכ ,חספה יווצ
 םאתהבו , בותכה תודעכ וינפל ושע אל רשא ,חפפה תא תושעל
 יכ : ישילש ,רחא ןמיס דוע .םישקבמ ונא הלאה םינמיסה .ינשל
 ותואו ,'ה  תוצמ לע םירבועל  שנועדדועי .הרותה  רפסב \ היהי
 תא שורדל חלש יכ רע  ,ראמ קזה םשור ךלמה לע השע רועיה
 ליה:במ היהיש .ךירצ שנועה"רועי ותוא ,םעה דעבו ודעב 'ה
 . ונונגסבו - ונכתב

 ךקמה תוצמכ 'ה תא שוררל וכלה .ותיול ינבו ןהכה| היקלח
 רשא .,הינפצ ורוד-ןב .לא וא הימרי לא וכלה אל םה ךא ..םהילע
 ירהש ,העש התואב .איבנ יארד ו ב היה .הימרי .םהה .םימיב ואבנ
 .והישאי ךלמל ה רשע - שלשה תנשמ אבנ יִכ ,םימעפ ונאצמ
 ריאמ 'ר .ירבד  םינוכנו = .איבנ .רותב זא  רבכ םסרפתנ .ןכ  םאו
 ,הזה  איבנה תא ואנש םינהכה וירבחו .היקלח יכ  ,םולשדשיא
 ,שדקמב ואצמש הרותה רובכל םדרחב וליפא : םהל דגנתה רשא
 וה ןמלו ..תיהלאה הרותה תנבהב .תרחא הטיש התיה הז איבנל
 ןב .הוקמ ןב םלש תשא, ה ד ל ו ח האיבנה יפמ "ה תא שורדל,
 .."םידגבה .רמוש סחרה

 ,הבושתב ורזחו 0 כ 6 ףאו ה
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 ' םנמא יכ .,ךלמל .רמאל .רבד .הבישה איה

 רמ ןוילנ

 ירבד לכ תא ,ויבשוי לעו הזה םוקמה לא הער איבמ יננה
 ! | ,האכנ ומצע והישאיל לבא .'הדוהי ךלמ ארק רשא רפסה
 תפפאנו ךיתובא תא ךפסא יננה ןכל, ,ינפמ ענכנ רשא ןעי :יכ
 רשא הערה לכב ךיניע .הניארת אלו םולשב  ךיתרבק לא
 ,ןיאצחל ךא המייקתנ וז האיבנ ."הוה םוקמה לע איבמ ינא
 לבא ,םילשורי ריעה ןברח תא םנמא ואר אל ךלמה והישאי ינוע
 הרמאב האיבנה הנווכ תאז כ תירחאל ,טילחהל .רשפא-יא
 אלה אוהו =-- םו ל ש ב ותרובק לא ףסאי  יכ ,והישאי לא 'ה יפמ
 (םהמע ףא וקופו .םירקוחה בור תא איבה הז .המחלמב גרהנ
 הכתכנו  ךרעב איה המודק םיכלמ רפסב וז השרפ יּפ ,הטלחה ידיל
 אלמלא ירהש ,הרמה ותירחא תא ועדי םרט ,ךלמה והישאי ייחב
 םתריתפו םתועמ לע ורמע אלו הלאה םירבדה תא ובתכ ךיא ,ןכ
 + תוערואמה דצמ

 ןפוא לכב .ירהש .םריב איה תועט וז הרעשה יכ ,הארנ יל
 ליו א ימיב ,לבב תולג ןמזב היה אוהו) רפסה רד סמ  ךירצ היה
 הרלוח תאיכנ המייקתנ אל יכ ,םירכדה תנבה לע רומעל (ך ררמ
 לא ומיאתיש ידכ | ,הירבד תא טעמ תונשל היה וריבו  ,האולמב
 , ,םינוש תומוקמב יתרריב רבכ לבא .  חוערואמה לאו תואיצמה
 ,לש ירפומה ןורתיה תא | םיאצומ ונא הזב אקורד יכ
 ! םירבדה תא התנש םנמאש ,המודקה תילארשיה היפרגוירוטסיהה
 : ןי ו כ תמ ב םלואו ;םתומימתב םיבתוכהל הארנ היה ןכ יכ ,םימעפל
 . .וזיא םהל .האציש םוקמב וליפאו  ,ףייזלו תונשל םדי וחלש אל
 לכ ומויקתנ אל .יכ ,הזל שח ררפמה אלו בתוכה אל ..הריתס
 , ,וז האיבנל : הריתי. תובישח ' וסחי אל יכ ,האיבנה  הדלוח ירבד
 א אלו 'ה תא שורדל .וישנאו ןהכה היקלח ובלה-ה יי ל א "אקודש
 . . םהימיב .היהש הימרי

 , תובב וא אצמנ וניריב תעכ יוצמה .הרותה רפסמ קלח הויא
 / + םעה ייחב ךכ"לכ לודג יונש בסהו ,ףסכה ןוראב ,'ה

 [ היה הז .יכ ,לארשי ימכח תער התיה םינושאר םימיב דוע
 . םירפוסה ואיבהש המ וליפא יכ ,בשוח ינא .הרו ת הנש מ רפס
 = ',םומוטסופירכו  הזע = ריעמ סויפוקורפ = ,םומינוריה) \ םייחישמה
 = ולבק ,הרות:הנשמ היח :והישאי  ימיב ואצמ רשא רפסה ותואש
 :יכ ,(היק ביפ הטופ)  ימלשוריב .ורמא רבכו . לארשי ימכח  יפמ
 \ אל רשא רורא, :םירכרה תא ארק רשאכ  והישאי ךלמה תעבנ
 , .יישרל .סחוימה - ייהד .שוריפבו = ."תאזה \ הרותה ירבד תא םיקי
 / %הבנ ו ,הרות הנשמ היה אצמנה רפסה יכ ,שוריפב רמאנ
 [ ". . .ךכלמ תאו .ךתוא .'ה ךלוי, :םירברה- ויניעל ואב רשאכ ,דאמ

 "ו הרעשהל וברס = םינורחאה  םימיב םימכח תצק לבא
 רפסב .תובותכ ויה הרותה לש תורחא תוישרפ | יכ | ,וטילחהו
 יתיר ב ה = רפס והז יב ,וטילחהש שי  .שדקמב היקלח .אצמש
 :.טל ,גכ בכ ,כ) תומש רפסב תעכ תועובקה תוישרפה ולא רמולכ
 , ולא תוישרפב .וז הרעשה לוטבב קופעל .אוה רתומל ךאש טעמב
 : א הו תלוזו  .ךלמה לע הזכ תיעבמ  םשור השעיש  ,רבד ןיא
 :/רמאנ (רכ ,כ תומש) םש ,הבררא . תומבה :רוסיאל הרהזא ןהב
 םוגרתהו = םיעבשה = םוגרתב = ,ינורמושה  חסונב) םוקמה  לכב,
 ,ןלא "אובא ימש תא  ריכוא רשא  (םוקמ לכב =: רמאנ םולקנוא
 .העובק התיה אצמנה הרותה רפסב יכ ,ורעש םתצקו ."ךיתכרבו
 .טמא האצמנ וז השרפב | .(וכ ,אי  ,רל תומ:) תייר בה .תשרפ
 .האו ןורבשה םתכצמ .חאו ןוצתת םתחבזמ תא, : לארשיל  הרהזא
 "ול לכא .הספה :גח לש יווצ הב אצמנ ןכ ומכו .,"ןותרכת :וירשא
 ,/הומבה רוסיא ."הלאה םירבדה ינפמ ךלמה להב נ' יכ ,ןכתי
 תושב ,  רקיעדלכ :\הב :אצמנ אל = ,יה .תרובעל .תושמתשמ :ןהשב
 ,וומנש הרותה רפסכ וכ ,השרח העצהב  םירפ"  .ה אצי 8
 .הקיפסמה , (וכד-זי ארקיו) םינחכ תרות לש תוישרפ תיעובק לה זא

 א-ב קה שחשש

, 



 + לש ד 1 4 ו

 דמ ןוילג

 אצמנ ולא תוישרפב ,ירוטסהה רופסב ונמסנש םינמיסה לכל
 לארשי - תיבמ- שיא שיא, : דאמ הפירח הרהזאב תומבה רופוא
 אל דעומ להא חתפ לאו ...זע וא בשכ וא רוש טחשי רשא
 .(דדג,חיע ... ךפש םד אוהה שיאל בשחי םד ...,ואיבה
 ,ב םש יכ .,םירבד רפסבש הזמ: וליפא רומח .רוסיאה .ןאכ ירה
 לא, :רמאנ (אל,טי) ולא תוישרפב ."הואת רשב, .ריתה (אכהמו
 רפסב רמאנש המל םיאתמ הזו ". . ,םינועדיה לאו תובואה לא ונפת
 רעב ....םינעדיה תאו .תובאה תא םגו, +(רכ ,גכ) .'ב .םיבלמ
 לע םיבותכה הרותה ירבד תא םוקה ןעמ> והישאי
 גח תוצמ "יה תיב ןהכה וחיקלח  אצמ.רשא רפמה
 ונא ףוסבלו .(ח-ה ,גכ) הלאה תוישרפב ןכ םג .העובק חספה
 תא ,החכותה ירבד תא הרותה רפס לש הו קלחב םיאצומ
 טרפבו ,הלאה .םימיה תוערואמ לא הברה םימיאתמה שנועה>דועו
 .בלה- לע תלבקתמה הרעשה יהוז ללכבו .טכדזכ תוארקמה =

 ורמאמבו ,םולש:שיא ריאמ 'חהל העודי התיה אל ,וז העצה
 (יעיבש רפס "ןרגה,) יוהישאי  ןמזב ההותה רפס תאיצמ, .בושחה
 ירחא ובורב  ךשמנש ::,ינרות רקוח 'רותב .התומכ .אוה .םג עיצה
 הלחת .עייתסנ ,תישפחה  תרקבה תא :קיחרמו  תותדה \ תרוסמה

 רשפא :הז יפלו ,"הנתנ  תּולגמ .תולגמ .הרותה,, יכ ,דומלתה ירבדב | =
 רפסמ תוישרפ תועובק ויה .זא 'אצמגה הרותה .רפסב יב ,טילחהל =

 ,תודרפנ ןה ונתרותבש ,םינהכה:תרות  רפסמו תירבה
 ךיישה לכ הזה = הרותה .רפסב היה עובק  ..תורבוחמ ויה םשו
 השמ  לאו,) :תומש :רפס :לש דייכ  השרפב = רכזנה \תירבה  רפסל
 ,הרות ןתמ  רופס ירחא הרותב העבקנ וז השרפש םגהו .,(ירמא
 ןתמ תשרפ םע ליחתמ תירבה רפסו ,הרותב רחואמו םדקומ  ןיא הנה

 דועי  תשרפ = ףופ "דע ,שיאמ  תער  יפל ,ךלוהו ךשמנש הרות
 תוישרפה לכ תא הזמ .איצוהל. ךירצש אלא ..ארקיו רפסבש שנועה <

 םיאמט .תשרפו \ תונברקה = תשרפ :,ונינבו ןכשמה: ןינעל תוכיישה =
 הרובגה .יפמ  ובתכ .השמ רפסה לכ יכ  ,רבוס הוה םכחהו וכו

 ולטבו :הרותה הכתכנשכו,  ..דומלתב אבוה 'רשאכ ,תולגמ .תולגמ
 תירבה  רפס זנגנ ,םהב :ווטצנש תווצמהמ םעה דוב ויהש תולגמה
 ןהכה | עדיוהי  .ימיבו .... דעומ להאב  ,ותובישחל ,השמ .ובתבש
 אוהו ,ףסכה םע םש רומש אהיש ,שאוהי השעש ןוראב 'והוזנג

 רפסה ןינעש ,להבתנ היקלחו .ףסכה תא םאיצוהב והואצמש איה

 הרותה : רפס :::ולהבתהב | רמאו ,תמסרופמה הרותב ןינעמ .אוה

 והוארק ןכ .רחאו .ונידיב .רשא הרותה רפסמ הנושמ :איהו ,יתאצמ
 ,תמסרופמה הרותה רפס וניא .םונפ לכ לע ירהש ,םתס רפס
 השמ  בתכ רשא ,תירבה רפס אוהש ,םירבדה לע ורמעש דע
 ,(90 דומע םש) .'םעה .ינזאב .ארקו

 ,(אובי ףיס)

 + טסנהֶא ב

 . םיִמּוחְתַה .ךותִמ
 .א

 ,טֶרֶפְּב אָטיִל םּוחְּת לַעְו לֶלְכְב םיִמּוחְּתַה ומ םיִבְתוּכַה לע
 ןייעל .תכרעמה ןוישרב שגנ ינאשכ ,  תאוה :הנושארה םעפב

 ינחלש יבג:לע .םיחנומה , תוריעה ןמו םירעה .ןמ .םינושה םיבתכמב
 תא םואתפ םוצעא רשא עגר  שי----, םנוקהל םיכחמו םילהיםילת
 ! םהרבא יהלא לא . םולח אלא וניא הז לכ יכ ,יבלב .המראו ייניע
 , איתה תעה ןמל ורבע רככ .הנש רשע וא עבש וא שמח :הז ירח

 < םלועה %

 םירע .ןמ  םירחא ,םינוש םיבתכמב ןייעל ןחלשה לא .יתבשי ואש
 וא עבשב .וא שמחב ירהו ; םנוקה תא םהב תושעל ידכ , תוריע ןמו
 יררס הא הצק תונשל ונלוכ ונקפפה רבכ ולאה הנשה רשעב
 ץורפל ונלוכ .ונקפפה רבכו :ונלש .םימוחתה ךותב תישארב ישעמ
 ;ונייחב תונטק תוכפהמ תושעל ונלוכ ונקפסה רבכו תורדגה תא תצק
 ירכח וקיפסה .רבכ ולאה הנשה רשעב וא עבשב וא שמחב ירהו
 ' םירבעה  תכרעמה"יקב לא .םהיבתכמ םיבתוכה = , םיטנדנופסרוקה
 יפ:לעלףאו --- ןקז םגו םפש םג חימצהל , תוריעה ןמו םירעה .ןמ
 ,ינחלש לע ינפל םיחנומה , םינושה םיבתבמב ןייעמו ןייעמ ינא ,  ןכ
 ,עבש וא שמח ורכע רבכ םנטאה ,יניע הארמל ןימאמ ינא ןיאו
 ןמזה ךשמב ונקפפה רבכ םנמאה ? איהה תעה ןמל הנש רשע וא
 ונלש םימוחתה ךותב תישארב  ישעמ ירדפ תא תצק תונשל הזה
 תונטק- תוכפהמ  ונישע , רבכו  תורדגה תא ונצרפ  רבכו
 ' ? ונייחב

 ,םינושה םיבתכמב בוש .ןייעמו ינא ןייעמ .! םהרבא יהלא לא
 ;.רבבש | ,םיבתכמה .םתוא םה ירה---ינחלש :יבג-לע  ינפל .םיחנומה
 םיבתכמה םתוא םה יהה , הנש רשע וא עבש וא שטח ינפל .וכתכנ
 תונולתה ןתוא ,תינעטה ןהוא ,ןונגפה והוא , ןושלה ההוא ,םמצע
 ! תוינבה :ןחואו

 תצק

 , השעמ בוש .תחדנ .הריעב .השעמ בוש -- ןייעמו ינא ןייעמ
 , םוימואל  .םיכרבא | השלש:םינשב = ,.םיליכשמ  .השלש:םינשב
 תורפסהו . .חוימואלהו ןושלה יבבוח = , םיבכוח = השלש > םינשב
 ילפוטמ =, םיפוחסו = םויוור םידוהי תדעב השעמ בוש , וירבעה
 .תע אלב םיפופכו םיאכודמו הכשח>יכלוה , הסנרפיירסוחמו םינב
 ?לעו ההקתה \ יבג:לע שיבכעיירוקבו תפסונ הקיתוילביבב השעמ בוש
 ןבר>תיבד לש>תוקוניתב השעמ בוש :, תונולחה יבג:לעו תוהלדה יבג
 >הירבעב,ו םירמלמ=יכוסכסבו םירומו  םירוה .תמחלמבו  עורפ  ךונחבו
  םדא ןיב | םיפוריחו  תוצאנו = תובירמו תוטטק בוש .  "תירבעב
 םישמשממ ףרוחה תומיו , הבר תורעכהו , בר ןיירע ךשוחהו . וריבחל
 הריעה :ללהב  תובשנמ \ הורק .תותורו = ,םירדוק םימשהו > , םיאבו
 ןיאו = ,תחנ ןיאו = ,תחנ .ןיאו = .ןבתהו ץעה תוגג ' תא = תועועומו
 . +... תחנ

 < .ןהוא לע יוה ---ונלש אטיל .תנידמב רשא תוריעהו םירעהו
 = = הנובשה ןהמ הקלתסנ !ונלש וז .אטיל תנירמב רשא תוריעהו םירעה
 < " התלודנמ אטיל.הדרי . ןהילעמ החמנ םיהלא>םלצו ., ירמגל .הקלתסנ
 .הירעיו היסילופ תוצב יינפ לע ררושה =, לודגה .ןוממשה ומכ ,המשנו
 :ןמ .הכרעמה לא  םהיבהכמ סיבה ובה ,םיטנדנופסרוקה ירבח םאו
 תושרה .טהל שי = ןוידע = , בגנבו ןילהאווב רשא  תוריעהו .םירעה
 = .ירבחל :הנה---להקה. ינפל םהיתונעמ שיגהלו  רמרמתהלו .ןנואתהל
 ,היסילופ תוריעמו אמיל ירעמ םהיבתכמ םיבתוכה ,  םיטנדנופפרוקה
 .ירבח םאו  ,קותשלו  עקרקב .םהינפ שובכל אלא  תושר. לכ :ןיא
 תו. בגנבו .ןילהאווב .רשא תוריעהו םירעה ןמ םיטנדנופסרוקה
 - םיברבא , םיליבשמ .השלש?םינש  תודא:לע .תכרעמה לא .םהיבתכמ
 :רמו ער = יכ- ,תירבעה תורפסהו תימואלהו ןושלה יבבוח  ,םיימואל
 ,םיפוחסו םיווה םירוהי תרע ךוהב םיברקע-לא םה םיבשוי וכו .םלרוג
 עמ. םיטנדנפפרוקה  ירבח: הנה --- הפנרפ?ייסוחמו . םינב?ילפוטמ
 .,ןי א כ ,  תכרעמה לא םהיבתכמ .םיבתוכ היסילופ  תוריעמו אמיל
 < ןושלה יבכוח אל םלצא ןי או ,םיימואל םיכרבא השלשדםינש םלצא

 ור

 ".ןימה \ לדח . תירבעה תוהפסה :יבבוח :אלו :תימואלה יכבוח אלו
 םיבהוכה = , םיטנדנופפרוקה  ירבח סאו !היסילופמו \ אמילמ | הוה
 ונל .םירפסמ ,םגנהו : ןילהאוו .ירעמ  הכרעמה לא  םהיבתכמ
 איה | תססוג יכ =, הקיתוילביבר | לע = םיכבמו = םשפנ?תרצ
 תלרה ןיב .וחתמנו וגראנש ,שיבכעההירוק לעו , ךמותו .רזוע .ןיאב
 ירגפ . לעו = ,אצויו .סנכנ  ןיאב : , הקיהוילביב התוא לש \ הווזמהו



 ההוא לש היתונולחל לעמ םהל רבק ואצמש , םיחופנה םיבובוה
 ,םיטנדנופפרוקה ירבח הנה --- גאודו  חינשמ ןיאב ,  הקיתוילביב
 םירפסמ  ,היפילופו אטיל .ירעמ הכרעמה לא םהיבתכמ םיבתוכה
 םלצא ןיאו ,  הקיתוילביב .םלצא ן*א יכ  ,םשפנהתרצ ונל
 אל ןוחרי וא ןועובש וא ירכע ןוהעו , ללכ תואיצמב ירבע .רפס
 ,םיחריו תועובש הצקה לא הצקה ןמ ריעה לכב אצמי אלו הארי
 , םיטנרנופפרוקה ירבח  םאו !  היפילופמו = אטילמ הזה ןימה .לרח
 ךונחה תאנק םיאנקמ , בגנה ירעמו :ןילהאוומ םהיבתכמ םיבתוכה
 ררפ אלל םהינב תא םילדגמה , םירוהה לע םירערעמו .ירבעה
 ;תירבעה -ונתפש .תבהא :אללו הרותה תעידי אלל ,  ץרא*ךרד אללו
 לעו םהיכוסכפ לע | םידמלמה תא * םיטפשמ םה  םירברמ .םאו
 םהיתומחלמ לעו | תג"פומה םתורעב לעו  תולקלקעה  םהיכרד
 , םיטנדנופסרוקה  ירבח הנה --- םיריעצה  םירומה םע | תופוכתה
 אלא םהל ןיא | , היסילופ  הוריעמו אטילמ  םהיבתכמ | םיבתוכה
 ןיא יכ ,השוב ךותמ תורוהלו םדאתהלו עקרקב םהינפ  שובכל
 ןיאו ,םיכוסכס םהל ןיאו , םירומ םהל ןיאו , םידמלמ םהל
 ןימה לדח | ,.ללכו ללב םינבה  ךונח םהל ן ייא ו = , םירוח 'םהל
 ! היסילופמו אטילמ חזה

 םישלח לש רוד ,:אוה םידמג .לש רוד .אטילב הזה רודה :יכ
 תוחמה תעונה הלדח . םינוא:ילדח םימוהי .לש רוד ,  המוק-ינמקו

 לדגתהל זעה ןוצרה דבאו ריבכה .לכשה לטינו .תופיהחה .התהכו |
 ,םשה>ישנא , םילודגה .םינכרה ותמ | ,לכ  ינפ לע ' רדהתהלו
 םירההפינחוט םיפירחה  םיסרוקיפאה םנ רבכ הז  סמלועל  וכלהו
 םלוכו םיקיתעה תורבקר ריתב ינפ לע .ורבקנ .םלוכו  ,םיעלסה.יבצוחו
 . םימלועדימלועל .םייחה .תובלמ .וחבשנ

 , םיממושה - תומגאהו -תוצבה .ךוהב - ,אטיל = תוריעב וראשנו
 ,הסנרפו ריוא ירסוחמ , םינטקו םיפופכ םירוהי ,.קחדהו .ץחלה .ךותב
 אינחוט . םלוכ הו --- םיפגמרילוענו .ןקז:יכובס  ,חצמו .םינפ יטמוקמ
 :ילדגמו = האובת?ירכומו | ריזהה-רעשהינוק = , ןהשפ>ירחוסו חמק
 ,תוצוחהטיטב , םינטקהו םיפיפכה , וללה םירוהיה םיספובו :, תולגנרת
 םינחוט , קחדהו ץחלה ךוהב ,םיממושה םימגאהו תוצבה ךותב
 קושב האובת | םירכומו ריזחה רעש םינוק , ןתשפב םירחוסו חמק <

 םירכא סע םהימי לכ םהל  קסעו | .ההיכמל תולגנרת  םילדגמו
 המורפ .םרחסו :,אצמנ םמחל םהמ רשא  ,רפכה ידילי : , תורכאו
 םיתבהו ,םיננועמו םיבומנ םהישארל לעמ .םימשהו ..הטורפ םתסנהפו
 . ןוממשו לוח . ייח -- םייחהו = .ןבת -- םהיתוגגו = ,םירצו  םינטק
 ?תומי הא םילכמ | , םתורחש לטב םרועב | ,תולוהבהו םירוחבהו
 םיממחמו םתאנהל םהב םיככתתמ ,םימחה םירונתה ךיל ףרוחה
 הפפכ רבכ | ,םתודלי לטב :םרועב ,  תודליהו = םידליהו ,םהיפתב
 םחלה םא;יתלב םהינפ דגנל םהל ןיא , םהיניע רואמ לטינו םתמוק
 :רימלת תדיעתו יפורה רובדה לוצלצו חולמה?גד לש ובנזו  לקולקה

 + הקיתגפשה |
 ,תושררמ>יתבבו = תויסנבגותבב = תיוזדןרקב = תחנומ  הרותהו =

 ייחו .;תיברע תלפת | רעו תירחש תלפהמ רנסמ לע םירוגסה
 - - תובבלה = תוררועתהו ? הרבחה ייחל בל םישי ימ --- הרבחה =
 תורפס תאז המ --- תירבעה תורפסהו ? תובבללו ולא .םדאפינבל המ =

 תימואל .הבשחמ בושחיש , שיאה ימ---תימואלה .הבשחמהו ? תירבע >>
 ? םינטקו םיפופכ לש  ,םירמג לש רוד , הזב .רודבו .תאזכ .תעל =

 ןיאו  ,חיכומו :ררועמ :ןיאו , דיגמ .ןיאו ., תאז תא האור ןיאו :
 , ] לע ץברו דרי רשא ,לודגה ןוממשה לע הכביו םוקי רשא שיא

 +, .םדק  תומימ הללוהמה אמול

 + צ -
* 

 ונילא .םיבתוכה ,  םיטנדנופסרוקה  ירבח אנ .ומחנהי .םלואו

 ..י ץימוקליו .ש- תאמ .ייתולקחה  תרותל אובמ, -- ןושארה קר :אוה

 רמ ןוילג 2

 אנ לאו םבבל ךרי אנ לא  .היסילופ תוריעמו אטיל ירעמ .םהיבתכמ
 םיקתושכ ויהי אנ לאו ומדאתי אנ לאו עקרקב םהינפ ושבכי
 ,םיבתבמ לש םילת:ילת ךותמ ונילא .תרכרמה ,  הלודגה הדעה .ךוהב
 םה ףא אנ ומוקי . םנוקהל םיכחמו ינחלש יבג לע הזב .םיחנומה
 ןנרבח , םהיחא םע דחיב ונילע ורבדיה םלוק תא ועימשיו
 ? עדוי ימ  ,רברלו םוקל הע . בגנהו ןילהאוו ירעמ םיטנדנופסרוקה
 .עלס:חיחצ לע ונירבד ערזנ אלו םחהיו םיהלא בושי ילוא

- 

 :סניפ
 ב בבשר

 .תִויַפָרְויִלָּביִּב תומיִשְר

 (ףוס)
 = ,!םייממעה רפסה יתבב עבטה רומל, רמאמה .םג .חבשל יואר

 : ,.הז .ןינעל .החמומ = אוהש בוקלאיפ .ח  רמ .ורבחמ לע  ריעמה
 תריחב לע  ,סיהיבב  עבטה  ידומל \ תדועת לע הארה רבחמה
 ידומלק  תומרגורפ -יתש איבמ .אוה אמגודלו ,ורורס ןפואו רמוחה
 ,וננובאדל .ץייוושו הינמרגב  םייממעה רפס יתבב תוגוהנה עבטה
 ןיעמ .אלא .הניא ,הפקיה לכב .בוקלאיפ  רמ ראתמש ,המרגורפה ירה
 ,ףואשל .םנמא  םיבייח ונא וילאש * ,לאידיאו אחישמל  אתכלה
 רפסה יתבב קר אל בורקב ומשגל תורשפא לכ ונל ןיא לבא
 < התוא םג :ךא- ,ויאב  םג--הנשא אל םא --אלא  ,תולגה .תוצראבש
 םירדחב םהידימלתל | םינתונ ונירומש : ,הטעומה  עבטה = תרות
 םושח  .םוקמ  סופתל :הריתע ..םוירוכצה  רפס : יתבבו  םינקותמה
 ,.עבקש םהה םיידותמה תודוסיה י'פע רמלת .םא ,םידומלה :תינכתב
 ; ,השירדה בל תמושתל היואר :דוחיב | .ורמאמב = בוקלאיפ רמ
 = תוילוח אלו ןתומלשב אקוד הנדמ לת עבטה תועיריש
 : .ןובהל, .אוה הזה דומלה תילכתש ירחא ,ןהיניב רשק לכ :ילב תוילוח
 ליגרהל, השירדה דאמ הבושח ןכ .יעבטב רשא םייחה תורחא תא
 ירכ ,"עבטב .תרדופמ תולכתסהלו תימָצע הדובעל .םידימלתה תא
 .. הדימעהו ןויפנה ,תולכתפהה .תיעדמה עבטה תריקח ךרד לע ודמעיש
 ידותמה ללכה .םמצע םידליה ייע קר תושעהל םיכירצ קחה לע
 שמשל ךירצש אוהו ,רבכ הז ליוחב .םירומה .יבוט : והולבק הזה
 הדימעמה ,הירוטסיה דומלב ,לשמל ,ןוגכ ,םידומלה לכב הנפ שאר
 / ,םהיתובסו תוערואמה תולשלתשה תנבה לע םידימלתה תא

 . .ןומיסומ .ב  ר'דה תאמ יירפסה תיבב  ךינתה, רמאמה לע
 ול שידקהל ךירצ ןינעה תובישח ילגרק יכ  ,עיעל ןודל לכוא אל
 ,תיפרגוילביב המישרב הרצק הריקסב ורטפל אלו דחוימ רמאמ

 םג .סחיל .ךירצ "ךונחה,ב ואבש ,"תויגוגרפה תושדח,ה לא
 ךבריוא  ,ץימוקליו  םירומה תאמ "המגורל םירועש,ה תשלש תא
 / ךרד תודוא לע רמאמ םהל םדק אלש ,לבח םלואו .ילאיחיו
 = םיברו ,תפומה  ירועש :ותתשוה הילעש ,''תיטרקוסה המש,ב הארוהה
 " לנב הלבקתנש ,תאזה הרותמה ביטכ  םיאיקב םניאש ,ונירוממ
 :םירועשה לש הינבהו הרזגה תא אל וניבי אל , ברעמה תוצראב סיהב
 הטגודל םירועשש  ,ריעהל ינא  ךירצ הזמ ץוחו .םהרטמ תא אלו
 < .םהינבת פיעש  ,תפומ-ירועש 'תמאב תויהל םיכירצ ינוגדפה ןותעב
 ,םינושה .דומלה תועצקמב - םהירועש | תא .ןיכהל  םירומה ודמלי
 / יתמ א תפומ-רועש ."ךונחה,ב ואבש םירועשה תשלשמש ,אקע אדו

 .לכ טעמכ . ,הללכושמו  העצקוהמ  תחא הביטח :אוה הזה  רועישה
 חל .רימלתה תא תוחירכמו קוירה תילכתב .תוקיודמ .ןה .תולאשה

/ 

 ו



 .ןהב .הצור הרומהש | ,תושורדה תובושתה ןתוא קר  בישהלו
 =- רועשה  תרטמ .איהש --תיללכה תיצמתהו קלח לכ לש םּוּכְסה ג |

 טוחכ םוקדקדמ ץיכזקליוכ הרומ םע םלואו : ,לורנ .ןורשכב וכרענ
 רועשב דוחובו .המ ג ור ל .רועשבש ,רועהל יל השרא, ךכיפלו .הרעשה
 סוחל ןיא  ,הבושח :תיגוגדפ הנכה םהל ןיא םבורש ,םירומל דעוומה
 הרומה ץפחש ,תויתמאה ל כ = תא איצוהל היה ךירצו רינה לע
 תורעהב קפתסהל אלו  ,תובושתו תולאש יי'ע םידימלתל  תונקהל
 םירועש ירהש "תובושתו תולאש י"ע תאז איצוהל יו צ רו .רשפאש,
 םינקמ ךאיה תוארהל ידכ אלא םרקיע לכ םיאב | םנוא = המנודל

 --דמועה ,ץימוקלו רמש ,אלפתהל שי דועו . תייוש יייע תועידי םידלול <
 וניא ,רליצדטרברה לש םשרדמ תיבב ובורו ושארב --ורועשמ הארנב |
 רוסיל תבשחנש ( א ןונשוי66עו80ם) היצפצרפאב םירקמ המכב שמתשמ |
 רכאה תא תושהל ורמאב ,לשמל  ,וז הטשב ירקע | ידותמ|
 ונק רבכש תועידיב שםתשהל | וילע היח  ,יפוריאה לא .יברעה /0

 םהל רפוסש הממ וא םירפסב וארקש הממ ,הז ןינעב .םידימלתה
 ..תייושב הנקסמה תא איצוהלי = ,םיפוריאה םירכאה .ייח לע הנושארב 5

 ןתונה = ,יתולכתסה אוה .ךבריוא .רמ לש "הטחה, "ועשה
 רצמ תונגובתהה תרועב , הלקנ לע איצוהל תורשפאה תא הרומל |
 םנמא רועשה .ת"וש י"ע :תועורי = תויתמא = , ןויטנהו , םירמלתמה =
 ,הזב רועשה אוה יוקל לבא ,הסונמ הרומ .אוחש"וילעב לע ריעמ =
 ולכ רועשה לשו ויקלחמ רחא לכ לש תיצמתו סוכס וב םירסחש |

 םלש רבד אורש---קלח לכ ייחא קר אובל הכירצש .הרזחה םגו
 האב 'ב הקלחמב) המוקמב אלש תובר םימעפ האב---ומצע ינפב
 תו רועשב םג םיקרפל דסתי ,תאו רבל ,(םימעפ שלש הרזחה

 םירכוז יאדו, וירימלתש ,הרומה בשוח .םא : הָיצְּפִצְרִאַהב שמ
 ול רוסא זא .,'םירעש האמ אצמו ערו .. קחציש , הרותה ירופסמ

 ורפסל םיכירצ םידימלתה א"כ ,הזה רבדה תא ומצעב רפסל
 ,הנקספמה תא םמצעב איצוהלו הרומה תלאש לע הבושח רותב |

 ,םיניערג האמ םג תויהל ולכי תחא תלבשבש =

 האירקב רועשה אוה םירומאה םירועשה ינשמ הלעמב : תוחפ
 ,רבדה תמא םנמא | .ילאיחי ,י תאמ "דוד  רבק,  תראנמ
 רשאמ בוט רתוי בצמב הרומה אצמנ עבטה תועירי  דומלבש
 ילאיר .רמוח שי עכטה | ידומלב . תראבמ האירק לש רועשב
 תובושתה םגו תולאשה םג ךכיפלו , תישחומ תוננובתהלו תולכתפהל
 הרטמה לא הרומה . דצמ הרתי תוצמאתה .לכ ילב  .תוליבומ"
 תושורד ןאכ = ,ינויע .ולכ אוהש ,יתורפס רועש כ'אשמ .  היוצרח

 ודירפהבש ידכ ,הרומה רצמ הרתי תוריהזו הבר תונמא תמאב =
 םשרה תא | דבאי לא ויתולאש הא ועיצהבו | וירבאל  רישה הא =
 ירה ,המגודל רועש עבוק ילאיחי רמש ןויכמ לבא  .יללכה <

 תורמל ירמגל | תלוספמ יקנ רועשה אהיש שורדל תוכוה ונל שי "
 בישהל | םידימלתה ,לשמל | , םילוכי המ | .רבדבש = ישוקח |
 ריתע | רציכ, וא "?חישמה | אצמנ | הפיא, : הלאשה לע

 ירועימ .תצקמ רבכ םיעדוי םה םא "?לארשי תא | לאנל אה
 לפי זאו והיעשיב א" וא 'ב םיקרפה חורב ם"לב ונעי ,  םיאיבנה
 הבושתה אקוה הצוחנ רישה תנבהל יכ  ,ההומה הנובש ,ןינבה לכ"

 הלאשה לע (...ומע םֶר םקיו והבדח רגחי) "המחלמבו ברב,
 הרומה ץפח  "?הנוכנה ךרדה תא םירוחבל תוארהל לכו מ

 תא כ"חא רפסל לכויש ידכ ,"םיהלא, הבושתה תא אקוה .לבקל <
 םא ,השעי המ לבא . "וכו .הנויכ המהנמה לוקה+הב .ר"ע הדגאה

 הלא לכ, + ונעיו .םיינויגה - רתויו - םינימאמ תוחפ ויהי םידימלה
 %(והילא ,רהנה .,,הנויה) .רישב תמאב רמאנש  ומכ ,"ךררב ושגפיש

ָ 

= 
 יהש םיעיצמ ןיא .הזכ :אצויכ  ,ילאיחי רמ הב .וחאש ,הש
 ..פ"ע דמלמה הרומ .שמתשמ ןיא "? זאו, "? ב"חאו ןיעמ .תולאש

 תינחורה = ותעפשהל = א'כ ,(ףימ ד'עו הז .רושב הדגא ירופפ המכ) .החא תבב הול

 ימ ר'ע,  .(םינש) "? הז רישב הדגא ירופפ המכ,  :]תוא .םיקלחמ
 רמ לש ורועש לע דוע ריעהל שי ."?הנושארה .הדגאב רפוסמ
 ןפוא לכב .  ךכל .הרצ תיפרגוילביב המישר | תרגסמש אלא , ילאיחי
 רועש אוה .תראבמ  האירקב רועשש י'פעאש , ירבר לע רווה ינגה
 , שוררל .תושרה ונל שי םוקמ לכב | ,ןמא הרומל וליפא השק
 ורועש תא ךרוע .אוהש העשב | ,ילאיחי רמכ  החמומ הרומש
 ןומשל .האנ היהיש תמאב הפומל רועש ונל ןתי  ,רפסב המגודל
 .הו תבשל ,יתער יפל ,יואר וניא ןינד ינא וילעש רועשה והומו

 תא ןייצל יואר  "ךונחה,ב ואבש םינוגהה םירמאמה .רתימ
 "י"אב רפסה יתכ, | ,יררה ,ח תאמ "ם"היבבו תיבב האירקה,

 . יקצינבר :ח"'י תאמ "לארשי תבל  םיבתכמ,ו  קעבוקרזא .י תאמ
 םברקב םירצוא םהו יהיבה ךונחל קר םישדקומ יקצינבר יבהכמ
 םירבדהו  ,םיכנחמו  םירוהל תובוט תוצעו תויגוגדפ .תויתמא הברה
 "םיבהכמה, םה םיואר בלה תא הכשומו הלק הפשב ורמאנ
 וצופישו . תירוהי םג ומגרוהישו  הדחוימ הרבוהב וספדויש ללה
 .ךונחה ינינע תערמ ךכ לכ םיקוחר דוע םנהש ,וניחא לכ ברקב

 םירומה .ונירבח ירימ .ונל האב רבכ םירבד הברה הברה
 םילודג תונוחצנ הלחנ רבכש ,  תיעבטה הטשה : לארשי ץראבש
 האירקה רפס ; ונל האב לארשי ץראמ , הל ףקשנ ריהומ ריתעו
 .ונל אב י"אמ- ,הבר תלעוה ם"לב איבה והעשבש , ם"היבל ןושארה
 יגוגדפה = ןגרואה הא  םג = .לארשי .ץרא ירומ ונל םיאיבמ ההע
 הצורה םע לכל הצוחנ רתויה הרותה תא ונל .םיאיבמ טה , ןוגהה
 , ןימאהל ונבל | ונאישי רשא שיו = , ךונחה  תרוה תא --- ומויקב
 לארשו .ץראב ינחור 'זכרמ ד"ע  לודגה ונרפופ לש לורגה ומולחש
 -- /! םייקתוו .יאולה .. םיקתמו ךלוה

 .יקְסְנְול פיל ןִנְחְלֶא לש ורק תֶא םיריקומה לָכְל
 חקול ,לארשי םעל הדבא השקו הלודג  ,השדח הדבא

 :';ונלש = יקסניול --- ונמע םיבוט  רתויה םינבה דחא  וניתוכרעממ
 םואתפ עתפל ותוא הפקת םיינחורו םיינפוג .תוחכ אלמ  ודועב
 לכל רעומ תיבל אבוהו םיטעומ םימי ורבע אלו ,הירזכא הלחמ
 ץפחש ,ןורחאה ורבד תא עימשהלמ רוע היה .קוחרש ,שיאה ותוא יח
 היתתהו .תורפסה הרש לע הברה .-דוע .רובעל היה לוכי םגו.
 : . תימואלה

 תירב תרכ ולאכ ערה ונלומ ,ונב םימחלנ םימשה ןמ ומכ
 םיכומ  רתויה תא דרחא .דחא וניתוכרעממ ליפהל | וניפדור :םע
 ּומויק דעב ץמואבו .תורכמתהב םחלהל וזיעהש הלא תא ,ונבש
 .םמע לש ותיחתו

 .דעוה .ירבח  ודעונ .ימואתפה ןוסאה ןמ םישערנו  םיאכודמ
 םינוש  םימרז הכ .יאב םמעו ,לארשי ץרא בושיל | יאפידואה
 ,רקיה םהירבח רכול תדחוימ .הבישיל | ,ונמע | ייחבש  םירחא
 .ותע אלב ףטקנש

 במיה ועדי לכה .העשה התיה םימואנו םירבד תעש אל
 תורפס םשל הדובעל םלוכ םישדקומ ויהש ,חונמה יוח תא
 תא ,תוציחנה תא ושיגרה לכה ..לארשי  תיחת  םשלו לארשי
 ורכולו = ומשל םיאתמו יוארה רבה הזיא תושעל הרומגה הרכהה
 . יקסניוק לש

 נידיב ןוא םאו --- .תומיש רשפא יא ,יקסניול תמ אל אל
 תיראש תתל םיבייחו םילוכי ונא ירה ,היחתל .ופוג - תא .בישהל

 ונא .םיבייחו -םילוכי .( םיאבה = תורודה - לע
1 



 המצע לע  תהקל תוררתפהה לע תלטומ הבוחה ןכלו ,ינשה רפסה תיב | ,סגמא ,איה תאזו . וז הדיעו לש םויה ררפ ךותל "התדובע תינכתו תורדתפהה

 ל דצמ הרזעה טועימ תמשאב , רעוה תולועפ לש יתנשה ח"ודהל דומ =
 -האצרהה םוקמכ ס'התב ,תינכת ר"ע הצרמ רכב וק אטר אט ר"דה רמלמ ,הברה לועפל תורדתסהה ןוידע .הלבי אל , .טרפב םורבחה דצמו ללכב |

 םירעל :תועיסנ .םודחא רפ .םירוקב |
 0 א וא

 רימעהל ,רגיט רמ לש ותשירד לע . ןורגנרזק ר"דהו ןאמרפוס , רבוקאטראט ר"ך | 14011ח07 )60100728 0010608081 60

 ףא ,תויגוגרפ תועידי םירסחה , ולאכ םירבעה םירומה ןיב שוש םושמו . בורקה ריתעב הרוכעה ליבשב תמיוסמ  תינכת עובקלו רפסה =

 רמ ןוילנ 3% םלועה < : 0 66

 לש התספדהו םתצפהו "ונלש יממעה ךונחה, דע תרבוחו םיארוק - -- תולוק | הלע אל רשא תא ורכולו ומשל ףרה ילב  ותומ ירחא ךישמהל
 | | םלואו . המואמ ולעפ אל --- םירומה זכרמ ירי:לע הדבועש = , םודומלה:תינכת ..וייחב םילשהל ודיב

 שרוד ףוסבל , האכה הגהנהה דעב הלועפה:הרש הרשכוה וז תטעומ הדובעב לע אל םא ,יקסניולל ןורבז .הבצמ םיקהל רשפא המב1

 *י"בעה ךונחה תדופעל תיניצר תופחיתה םיפסאנהכ סאונה + לארשי ץראב יתוברת :דפומ תריצי.ידו

 םורבחה רפסמ הלוע :והיפלש , תורבזגה לש ח"וד רסומ ה.ט אר רימ ךרוצ קפסל וטילחהו .תרכמה | הבישיה ירבח .ואר .תאז

 ךסב תובדג ופנכוה הזמ ץוח . םירחכ 1300 לש ךסל --- םהיתומורח , 298-ל יקסני ול םש לע י"אב דסילו רבכ הו שגרומה יחרכה

 1140,78 .תורדתפהה לש תמיקה:ןרקה תבוטל ; 128.12 תורבוח רעב 8 רפס יתבבו םירלי ינגב תורומל ךונה תףכ

 : ו .םיליחתמל
 הטרופו הכשל , פופד , רפס:יתבל תוכימת , תועיסנ תרטמל ואיצוה הומ ו יקסניול םש פעל רפסח" תיב תיבה

 תפוקב םירתכ תיאמ הרשע:עבש רעל , אופיא ,וראשנ ן םירתכ 1420,74 ךס
 : 1 תוררתפהה = הנא'בתו הלוגה  תוצרא .לכב םג אלא .המצע לארשי ץראב קר
 ב ונתורפסל הבהאה תא ,יחה ירבעה רובדה תא םוקמ לכל :ןתא
 + רפסה:יתב תורדתסהב = תגינעתמ .תימשרח תינויצה * הגלפמה ןיאש :, זרעצ .ונמע .תודיתעב הנומאה תאו

 + תואישנהל הרותו רעוהל ןומא ;יבהל העצהה תלבקתמ ךכ רחא | ,ונמצע לע םיחקול ונא השקו הלודג הדובעש ,ונא .םיערוי

 עיצמ . הלומעתהו היצזינגרואה רכד לע חצרמ ןירגנרוק ר"רה םישרודה ,ייאב בושיה יכרצו ,םיבר ףסכדיעצמא ויהי םיצוחנש

 םצמוצמ לעופ:דעוו לורג לעופירעו לש רופו לע היצזונגרואה תא תונבל אוה = קפס םיליטמ ונא :ןיא םלואו .הז ילב םנ .םה .ביבורמ ,םקופס תא

 לע --.ונשה , רפפה"יתב ינונע .לע הצרמה היחי םהמ רחאש , םירבח 'ג ןכ | ורכזו ומש יריקומש ,ונא םיחוטב .ונידיב .הלעי .ונצפחש ,רבדב

 " תורדתסהה לע .הלומעתהו היצוינגרואה ינינע לע --- ישילשהו םירומה ינינע האירקה לוקל דחא שיאכ וררועתי = ,רפוסהו שיאה ,יקסניול לש

 תונמל  ,רפסה:ותב לכ לע חיגשמ דימעהל | , ריעו רוע לכב םישרומ .תונמל .ונתרזעל ואביו ונלש
 חיטבהל םגו םתרונשמ רעב תוירחאה הא המעע לע | לבקלו םירומה תא
 ,/ + םהווח תא

 תפתושמ הדובעל | הגדתאתת םירומה תורדתסהו רפסה:יתב תוררתסה
 פותב לש םינינעה לכ תא הנררסת ןהיתשו , םירומהו  רפסה-יתה ינינע לכב

 + םהילע הגהקפתו רפסה

 לכ .אנ :אלמי ,ובלב יח .ירבע .שגרש ימ לכל 'ונא םינופ
 שידקהש :,שיאה ותוא לש ורכזל ותבוח תא ,יוחה ילב ,דימ דחא
 דחא לכ :אנ רזעי : ,וצראו :ינושל ,ומע תיחתל וייח ימי .לכ תא
 ריכמ םע לש :ןורכו תבצמ : הרהמב םיקהל תענמ :וריש .המכ דע
 / .םינמאנ רתויה וינבמ דחאל < הבוט

 ' תתפתש , תונויצה תונותעה תא חירכהל : עיצמ אוה הלומעתה רבדב 9 ה
 ; ָ ל

 . .קוצולגב םירבעה תוחכה לכ תא  דחאל ,  הידומע תא תורדחסהה ינונעל = 4 ונתמחלמ ימחול תא ריקוהל ונא םיעדויש ,אנ '
 < + "וכו 'ןכו תורבעיוערוו = לכ לש תקיודמ המישר רבעל , תרחוימ היצזונגרואל- תובלתשמו תורזוח וניתוכרעמ ונילע האבה הדבאו הדבא לכ ירחאש

 ' הכרב :יבתכמו תומרגלט תאורקב הבישיה תחתפנ םירהצה רחא ו

 וכרמ תכרב תא הדיעוהל רסומ לדניפ ש "ר" ר ה , תומוקמ הברהמ ב

 . היצולגב םונויצה .ןיקשיסוא ,מ

 רגוט רמ םופתתשמ  ,ןורגנרוק ר*דה תאצרה תודא לע ררועתנש ,חוכוהב ותבתכה

 תא  בורקב בזועה , רליש רמ םוקמב) ירבע טמורוטבא תורדתפהה שארב 80/075המ0גא ג ק6א66ה0הה8אהגהו> ₪5 קוק 8

 < לבקל הצור היצילגב .אכמסה=ינבמ רחא ףא ןיאש ,הצרמה בישה ,((היצולג 100, 08

 + תאוה הבושחה הדובעה תא וילע

 = , רחא-הפ תולכקתמ ןלוכו ןירגנרוק ר"רה לש ויתועצה ןינמל םידימעמ 6

 .. ליכקמ, "תוררתסהה דיקפת, ר"ע הצרמ ה מ א ר ר מ תורדתסהה ריכזמ -

 < םייקה רפסה-תובש | ,אצומו םריקה "רדח,הל ושכע לש רפסה יתב תא אוה
 . = תועודיה תא = םובונחהל קיפסהל = וריקפתו אוה ינרדומש יפ לע ףא , וישכע .היצילגמ םיבתכמ

 ' "הרח,ה ןמ בוטל לרבג וניא תאז לכב  ,ימיאלה ירבעה חורהו תוירכעה ו 8

 םירומה  םיינלת ךבופלו , ומצט הרומה ןינק פה רפסגיתב הברהש , יפל , ןשיה ו

 < תוספרתה יריל ואיכמ הרומה לש ףפורה ובצמ ,םירומלתה תוכא לש םתעדב = הדיעוה תעב ,הצחמו זנש נפל הרפונ םורבעה רפסההיתב .תורדחטה :

 , ןפא רבדב םג םתורמ לבקל וחירכמו וולעב ינועב ]ןח אוצמל תוצמאתהו  לצא היוצמ ותמגורש ,הוה בושחה דפומה תריציל . היצילג יינויצ לש .תינימשה

 הארונ איבוברע םיגכמו ךונחהל הבורמ דספה םרוג הזה בצמהו . ןתארוה = ,הרכהה םג אלא ,דבלב תיבויה הריצול הפיאשה אל המרג ,הירטסוא ימואלמ הברה

 ,בוצעמ ןויזח םימעפ םיאור ןנא הז םעשמו .םיאטבמהו תוטישה ןינעל | תרטמש ,אלפ לכ ןיא ךכופלו .  ןגוהכ .םריקפה תא םיאלממ ם ג י א רפסה:יתבש

 . רדימלת , םהירבה תפש תא םיניבמ םניא דחא רפס תיב ידימלת רציכ = ריקפת, רבד תא םינכהל וחרכוה] יוארכ העבקנו הנמתסנ אל ןוידע תורדתפהה

 + םלוכל דחא אטבמו תחא הטיש עיבקלו םתגחנהו רפסדיתב דוסו רבר תא = "ותכ תורדתפה תמגמ תא תצק ררבל הליעוהש ,תאזה הריעוה לש הזונישה

 ',הבורמ הלכשה ילעב  םג סתצקמו םה תונוגה תויללכ תועודי ילעבש יפ לע
 ג 1

 הצרמה עיצמ | ופסאנ  ,םירחצה ינפל הרשע:יתשעה העשב ,ירשת ו'כ ,'א םויב
 לכ רי:לע 'ן םירכע .םירומל .היגוגרפה תמכחב המלשה ירועש דטול ר"ל , םירבעה רפסה:ותב חבהואכ  בוכלב = "םורוהיה  םואמדקאה תוב, םלואב

 <. ןוגנלו רושל םידחוומ .םוסרוק םגו הקיתוילביב , םואיזומ : ואצמי .ירבע רפס:תיב .ואב םובר םיהרוא םג . תוררתסהה לש הינשה הריעוהל ,  רפסמב

 תאירקו רומל | ירפס 0 תורדתפהה הכירצ הזב אצויב .תולמעתהלו = רבועו הרצק הכובב חתופ ,רליש "ה מלש רמ , תורדתפהה .אישג

 . וכו ריע לכב םירלי:ינג רוסו רברב. לדתשהל , םירימלתל

 תא שריל ירבעה רפסה-תוב לע ."תוררתפהה לש התדובע תוגכת, דֶ"ע 5 תספרה + הלומעת | .םשל תונוש



 רמולכ .,"רדחבש = רואמה, תא םג ונל תחל אוה ךירצ ןכלו ,"רדח ,ה =

 ירבעה ס"היב . םוינחורה :וינינקלו םמעל  םשפנ  לכב .םירופמה םינמאנ םורבע =

 ןשיה "ררחה,ש ,תירבעה הפש ה תא םג םיכינחל  תונקהל ,הז רבלמ ,ךורצ

 הבח רועצה רודה בלב שירשהל ,  הפונמ רתויה יעצמאהו .ללכ הב-לפט אל

 ךנחל \

 .רוחיב בל בושל םירומה םיבויח הז דומלל = . ך"נהה דומל אוה  ,תורהיהל .

 רתפהל תדח ידומל תלאש הכורצ ,ותערל ,תרה תלאשב םנ עגונ םאונה

 , תימינפ הרכה ךותמ םייתר םה םמצע םירוהה םא קר לבא , בןוחב

 רפסמו םרפסמ ,רפסה-יתב ר'ע רצק ח"וד ןתונ ןאמרפופ רמ

 ,והעד יפל , םימרוקה םיצרמה ירבד תא ךירפהל ךכירחא ליחתמו  םידימלתה

 ,איבוברע םוש תררוש :,ניא םיאטבמה ןינעב , םה אמלעב אמזוג הטאר רמ ירבר

 הז דהא אטבמ עבקוה ופסה :יתב לכב ש ,איה תמייק הרבוע

 רפס:יתב הברהש ,םירברה םג ותעד יפל םה םינוכנ אל .םינש עבוא

 ,!היצילגב םימייקה | ,םיברה רפסהייתב לכ ןיב .םה םירומה לש יטרפה םנינק

 רפסה>תכ לכ .הרומה לש יטרפה ונונשח לע סייקתמה רחא קר ונשו

 םיננעה םע ןתמו אשמ לכ  םירומל ןיאו = , םירחוימ םירעו ידי:לע םילהנחמ

 + םייסננופה

 לע חקת רפסההותב תור רתפהש ,השוררהל ףקית לכב דגנתמ םאונה

 תורדתסהל ,ןינע והז . רפסה יתב לש םייגוגדפה םונינעה תא םג המצע

 והזש רשפא , תילנויסיפורפ תוהדתפה הנניא ושכע םגו התיה אלש , םורומה

 ןוקת םשל .קר הרסונ  םירומה תוררתפהש ,איה הדבוע אלה לבא , ןורפח

 ,םיערוי רברב  םיאיקבה |, היצילגב תירבעה הפשה | תעירי .תצפהו ךונחה

 אלא | ,םירומה  הירבח תבוטל אל םירוטה תורדתפה האיצוה  'היתוסנכהש =

 םירומת תורדתפה הקסע תאז תילכתל קרו , םתלהנהו רפס:יתב רוי תדובעל

 התבוח רקיע תא ןיבת הנורחאה וזש , התוקתב , רפסה:יתב .תורדתפה רוסיב

 סופכ לע םושדח רפס:'תב דסיל ,םנב םומיקה רפסה יתב תא קזחל ליעותו :

 תורדתסה אוכת יב לבא ,המרגורפה לולכשב םירומה .תורדתסהל רוזעלו ןמא

 םוגכתו | ,םידעוה ןומא תא הל השכר רוע םרט ,  המויק תישארב רפסה יה

 םושב םירומה תורדתסה השרת אל הו תא --- ,םייגזגדפ םינינעב השאר תא

 םורומ ויהש ימ לש דעו * רפפה-יתב תורדתפה התנמ אלש דוע לב ,.ןפוא 4

 יהיפילע  םיכתחנ ויהי םויגוגדפה םינינעהש רשפא יא , םיסונמו- םינוגה

| 
ּ 

- 

| 

ּ 

 אלו תולודגב רפסה יתב תורדתסה ךלת אלש , ץעימ .אוה ךכופלו

 אצויכו  דומל ירפס = תואצוהו םומואיזומ רופי לע םיטעמה היהוחכ תא אוצוח א

 רפול ,םיפרהנה תא םיקהל ,םימייקה רפסה יתב תא ססכל לדתשת קר .ולאב

 תווהל םידתעתמה | ,ןורשב לעב םיריעצ ידיב ךומתלו םירומל ץיק \ ירועש

 +איה םמצע סורומה תרובע --- ךריאו ,םירומ

 הזו ,םדקומב הדגאהו ך"נהה דומלב ליחתהל עיצמ | ןאמזיוה ר'דה

 , ירבע םורלי:ןגב רליה ךנחתושכ קר היהי רשפא

 תננג י"ע להנהוש ,תפומל םודליןג בובלב רפיל עוצמ רלוש רמ 0

 + םירעה רתי ליבשב תונגג הנכנחתת הז ןגב . לארשו ץראמ הסונמ |

 םיירבעה םירומלהל בל םישת רפסה יתב תורדתסהש ,עיצמ ש"חרב רמ :

 +.שריה ןורבה לש ס"היתבב

 :ףלא תועצה ולכקתנ םוחוכוה םותב
 רפסה יתב יניגעל רחא  ,הלומעתל דחא ,םירבח 'ג לש פ"עו רפול (א

 . םירומה .ינונעל דחאו

 לבו םירימ'תהו רפפה ית לכ ר"ע | תקיודמ הקיטסיטטס ךורעל (ב

 + םנגראלו הזיבוקובו היצילגב תירכע ּועדוו

 . םוסבלו .קוזחל םיקוקזה ,רפסה יתב תא .קזחל (ג

 ..תפומל םודלי:ןג ביבלב .דסול (ד

 , םורבע םירומל היגוגדפה תמכחל המלשה ירועש דיל (ה

 הרבועש , המרגורפה .תא רפסה יתב לכב .,תורשפאה יפל ., עובקל (1

 + רפסה יתב תורדתפה ירו לע .רבכ הלבקתנו םירומה זכרמ ידו לע

 תרזעב הלועמ החגשה םהילע חיגשהל) ופפח יתב יניגע תא רדסל (ז

 + םירומה .זכרמ

 ., םירומה תורדתסה םע תפתושמ .הדובע רוכעל (ח-

 לגנור רד (שאר) ןירגנרוק ר"דה וב וטנכנש , שדח דעו רחכנ ףוסבל

 העברא | , בובלמ םורכח העברא רוע --- םדבלמו = ; (ריכזמ)  הטאר רמו .(גפ) < :

 ; = * העבוקובמ םינשו .הוצילכ ירע ראשפ =
0 2 : 3 

 תואצותבו הירופ הרובעב שרחה דעוה תא  ךרבמ רליש רמ
 + תובושח

 ראותהב רלוש רמ תא דבכל העצהה הלבקתנ
 .ברעב תיעישתה העשב הרגסנ הדיעוהו תורדתפההל

 .שינעה מ

 ב

 .תּונויצַּב

 "רובכ לש אישנ,

 9/22)  ןוישחרמ  ף"ַכ ישילשה םויכ | ןילרבב לודגה פ'הוה תבושי
 ,9 . ,ךטש ברוק עשיטדאטשיינ לטוה-הטילאב היהת , שדחה ןינמה יפל (רבמבוג
 "א םויב) םיקנכה תוירטקרידל םג תובישי םש הנייהת פ"הוה תבושי דבלמ
 'ב םוי) םצמוצמה פ'הוה | ,(םיוהצה רחא תועש שלשב ןוושחרמ חיי
 עבראב 'ד םוי) קנכה לש הקפמה רעול ,(רקובב תועש רשעב ןוושחרמ םיו
 רשעב ןוושחרמ ב"כ 'ה םווב) ק"הקה לש ןוירטקרידהלו (םירהצה ירהא תועש

 . (רקובב תועש

 יפסכ לש 'תיטסוטטס המישר סואצומ ונא "טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב

 וז .ש רבוטקוא א"ל םוי דע םצמוצמה | פ"הוה תפוקל וסנכנש םולקשה

 סוכסה ,קרמ 9905.62 היסורמ הזבו | ,קרמ 38,088.08 .אוה ללוכה םוכסה

 ושארה דע זכרמה  תפוק לא וסנכנש םילקשה יפסכ תא קר ללוכ ןווחאה

 םוכס דוע זכומב לבקתנ רבוטקוא שדוח ךשמב | ,ןשוה ןינמה יפל רבוטקואב

 םירמגנו םיבלוה םילקשה תוגובשח . וז המושרב ןוידע ללכנ אל אוהו םיוסמ
 םהדועתל םופסבה תא איצמיו וגירבח וורדזיש רבדה ץיוחגו , םוקמ .לכב

------ 

 תודוגאהל רוכזמ מ"הוה ,ןהישרוד לכל תוחלשנ .ב"יה תנשל םילקשה תורבוח

 "  ,הליחתה רבכ ,הב לח ירושעה פרגנוקהש , סרגנוקל ב"יה תנש> , םינקסעהלו

 < דחא םוו ףא דבאל אפוא ונל רוסאו ,םישדח הנומש תב אלא הגיא וז הנש

 ש / .הזה רצקה ןמזה ןמ
\ 

 , דר

 "טלעוו,,ה לש ןווחאה רמונהב םסרפתנש ק"הקה תבוטל תובדנה םוכס
 = הלע רבוטקוא שדוחב .קרמ 3690.15 היפורמ הזב . קרמ /5994.68 הלוע

 ןורחאה רפסמה .קרמ 8677.98 היסורמ הזבו 34,166.19- לבב תובדגה םובס
 * 8087 אוה בהזה רפסב תומישרה לש

 62,849 ושבע הלוע יביטרפואוקה בושיה תפוק תכומל ףסאנש םוכסה

 . תינופצה הקירמאב םג בורקמ הז הליחתה הזה דסומה תבומל הלומעתה ..קרמ
 רבד לע רמיהנפוא לש ותרבחמ תא תילגנא  ןושלב האיצוה תינויצה היצרדפה

 תידוהי ןושלב האיצוה "רעפפמעק רעשידוי,,ה תכרעמו יביטרפואוקה  בושיה
 םאנ  רבוטקוא שרוח ףוסב . לארשי  ץראל ןתעיסנ ד"ע רמיהנפוא לש ותאצרה תא

 ן לודג םשור ושע םימואנה . לודג להק  ינפל גארפב םימעפ  יתש  רמיהנפוא
 10,000 לש םוכס יביטרפואוקה בושיה תפוק תבוטל ףסאנ רמעמ ותואבו

 ןפינכח ןמהיבבש םונוניבה רפס-יתב ידימלתש ,רבדה תא ןייצל יואר .תונורק
 .+ רמוהנפוא לש -וימואנ לע .הכוראב ורבר גארפ ינותע לכ ,תונורק 800 הפוקל
 <> תיזכרמח  הדוגאה,, םג תואצרהה רודסב הפתתשה תינויצה  תורדתסהה דבלמ
 < םג ותינכת תודא לע םואנל  רמיהנפוא דיתע ' בורקב  ."'םידוהיה ינינעב .לופטל

 0 + תולודגה הירטסוא ירע רתיב

 י

 - לש הפסא ינפל ןילרבב גרוברוו 'פורפח הצרה רבוטקואב ג"כב

 הרחוימ הרכח רוסי םשל ושענש תונכהה ר"ע םימסרופמ  םינקסעו םירוסיפורפ

 'הל ואצמישב ףכית התדיבע לא שגת איהו רככ הדסונ הרבחה ,י"א תריקחל

 םורוסיפורפה :יעדמ דעו רחכג דמעמ ותואב ,ךכל  םושורדה םיעצמאה

 והחכנ הגהנהה רעול | , ןאמרירפ ר"דחו ןיול , גרוברוו , ךוכטימ , םייהנהבוס

 קורטש | ,ןרחא | ,ץיבוקמש | ,לארשי  דלותרב (ר"'זי) = , גריבצניג .י ר"דה

 + התדובעל תשגל הרבחה לכות בורקבש הוקת שי + יקסניצולאיזדו



 תונויצה ינינעל םג ובלו

 .םהימורו | ק'ז רחרכולב ינפל םירבד יתיצרהו יתעצה

 + תועד 406 קר לכק |

 םינומשה גח תא םלועה לכ ינויצ דחי םתאו הינימור ינויצ וגוחי הלאה םימיב

 סרגניקה תא םיפסאנה ןקו רותב חתפש ,יסאימ הפפיל ר"ךה תרלוהל

 וידככמ לכ לש םהיתוכובל | וניתוכוב תא םופרצמ ונא .לזבב ןוש ארה

 + לבויה ןתח לש םיכנרמה ויריקומו

 דקש וימי לכ ,"םודאה:כלצה, דפימ ןאנוד ירנה תמ םיטעומ סומו ינפל

 םג ףתתשה אוה , הרצכ םיניתנה םדא ינב תנקת לע הוה הלעמה םדא

 והורב בורק היה אוה , תינופצה הקירמאב תררושה תודכעה דגנב הלומעתב

 ישילשה ןוילופנ םע דחי לפט 1860 תנשב רועו

 ,י"אב ירוהי בושי ר"ע העצהב דולימרמ לנידהקהו ןנואתמ היה --- םלואו
 ,ללכ הז רברל בל ומש אל םמצע םודוהיה --- .ןאנוה אלו םנאילאה אל

 םתער החיה אל ןהכ טרבלא אל ףא ,  זוהפמו .טרופקנרפמ דלושטור- םונוראבה
 , ירויפטנומ השמ---הכוע תא ןיבה רשא דחַא םדא .קר היה .וז העצהמ החונ
 , תופי םינפ רבפב ןאגוה תא לבק .הימרכ ,"ירמ רתוו .ןקז שיאה היה רבבש אלא"
 תמחלמ ירחא --. ןאנוד כתכ---1866 תנשב, | , תורירקב פחותה והעצהל לבא
 ךלמה תיבב אבו אצוי .יתייחו םלועב בוט םשל יתוכזשכ ,  הירטפואז .היסורפ
 תבוטל = תובלה תֶא ררועל יתלדתשה בוש , הלעמה ימר םישנאה לכ תב

 הלע ילמע לכ | לבא

 לע ךהעש תובהלתה אלמ בתכמב ןאנוה ךוב ןושארה סרגנוקה תא ."והתב

 בבוח---ונתעונתלו | , ןמאנ  רידי .ונמעל  דבא ותומב | . ןייטשברפ .ך"דה םש

 ,ץורח רזועו

 + ובשומ = ריע  ררופררכב רועה = שארל .רחבנ רוומ יה .ינןיצה  זנורכח <

 ;וזכ.הרשמל הלעש ןושארה  ינויצה והז

 ינויצה -טרידנקה.רמגנ- תימורדה -הירטפוא לש גאטדנאלה לא .תוריחבה
 :םירצונה . םיטרקומד לאיצופה לש טרידנקה רחבג

 הגלפמה רכח התע אלממ רגיאול לש ןמוקמ תאו הרומג הלפמ ולחנ םילאיצוסה |

 ברתג םירכחה רפסמ ,יביטרפואוקה :ושיה

 + בוליתימ

 בור 34

 ,םוכסה :ותוא לב 'ףסאו <

 , ר"פה
 ב

 הקלחב תאצמנה ,היפאר תא התנק םידוהי תצוכקש , ונל םועידומ
 ר"ע , םאנוד 50000 ההדמ וז המרא תקלה |, םירצמ תושרב לארשי ץרא לש
 . תוטרפב דךוע רבדנ המדאה ביטו תאזה הונקה יטרפ

 רשא צ"פ .-ש תושימחה הריעוה רפכ אל הז חתיה (הדנק) לאירטנומב ₪
 םירחיאמה .ט"פהו צ";ה תגלפמל הלושארה התיה וז הריעו , תינופצה הקירמאב
 הגלפמה השדח הנשה ,םהירכהו ןיקריס ר"דה , יקסבולטי'ז ה"דה ולב הילעש
 תבוטל הדובעב | הליחתהו "רעפפמעק רעשורוי רעד, ןוחעה לש .ותאצוה תא

 הדמב התלע הגלפמה תעפשה םג
 ולכקתנש תוטלחהה ןמ , הגלפמכ תיארג ₪

 "תורחאהש ,ו ו"אב הוהי הגלפסה ןכרמ לש ומוקמש |: ולא תא ןייצל שי הריעונ
 ןץוחנה םוכסה תא ק"הקה תאמ שורדת הגלפמהש 1 וההגשה .תחח .דומש

 אל 1970 -.תנש ראונאיב .ןושארה םוי דע םא , תיב טרפואיקה .הבשומה = דוסול
 ה םהב םירומלה .ןישלו רפסגותב  דפית .הגלפמ "ש

 ה לעס .ררפהל יקפבולט'ז ר"דה לש ותעצה , זירוהיה .ןושלה

 חניא הרתי תומדקחה םלואו . העורו

 ,תתחרנ הג

 ךלפ טסופאקב סוינןיצה םינקסעה תצובק לש ח"הווה תא ולב
 188.84 ל"הקה תבוטל . "בור 14 הכרעהה הע , 85 ורבמנ ם

 תבוטל , לכור 111  (תווקלח תיונמ שלש) תיביטרפואוקה הבשומל , .בו
 אסידיאב בושיה  רעול (.בור 64 םירבה זומווה הזב) .בור 171 "לאלצב,

 םוכסה .בור 8,650 ל"למ תפוקל ,לבור 14.74 ב"היע תורעק \
 תובא יתב 100 קר הב שוש הריעל ןוגה םוכפיוהז .בור 604.2) הלע : ללוכה

 םיכורצ .רועב תרוגא ןיאו -הרוב עב ררס ןואש ,קר רעטצחל שי

 'ב רהס :אוכתלו רגאתהל םתרוכעב ךכ לכ וחולצק הצורחה םתרוכ
 4 ףסכה-ץיובק דבלמ ונתרובע יפיעס רחי

0% , 1 

 ,רפח םורועצ לש הצוכק  י"אל םשמ האצו כ .נל  םועירומ יצביינודמ-
 םילעופ רותב :םש דובעל :תנמ לע י"אל :םילוע םוריעצה ', "ארזע וגב, הדוגאה

 ,'םלעפמב וחילצי יכ הלא ונירכח  םיכרבמ ונירה ., ףותש ייח תויחלו

 הרחב ,שרחמ םש הרדתסנ הדוגאהש , םיעירומ (ןולהוו ךלפ) רבוילמ

 םוגחה ימיב .לקש 30 ורכמנ . ותרובעל רעוה שגנ רבכו , שרח רעו ה
 . תוינויצ תוגיגח ןכרענ

 תדותה תא םפרפל רבוילב רשא םילקושה רעו ונתוא שקבמ הז םע

 ךועל ברנתהש , ךובריוא .ז רמ ןזחהל םינויצה לכ םשב עובמ אוהש הברה

 םיללפתמה תא גנעלו הרות תחמשב ינווצה ןינמב = ותלהקמ תיולב תולפתה תא

 + תוינויצ תורטמל שדוק ויה ןונמה תוסנכה . ויתורמז = בטימב
0 -- 
 בוניל'צ לאיחי רירה .י'ע .ק'הק רצוא לא .וסנכנש םימוכסה "

 : רבוטקוא שדחל 11 םוי דע רבמטפס שדוחל 5? םוימ
 ,'בור = 95,-- םימלש םימולשח בהזה רפס

 ₪6,-- ןירועשל , / .

 10 לצריה .רעי

 1 ןיקסנילומס : רעי
 56 תויללכ :תוברנ

 18 תורבוש יסקנפ
 - ימצע סמ

 108 תורעק

 4 8 תיאספוק
 וו ס"ע םיות

 00 ס*ע המרגלט תונוילג *

 ןבור 1414,1% "הס

 ; רבוטקוא שדחל 18 םוי דע 11 םוימ

 +1 ,האוצ י"'פע הבדנ
 100,-- םימלש םימולשת ,זייהפס
 ו ןירועשל , 2
 46, לצרוההרעי
 0 ןיקסנלומס רעי
 106 תויללכ .תובדנ
 18% תורבוש יקסנפ
 5 ימצע-סמ
 01 תורעק

 158 תואספוק
 . 00 םוכסב קייהק יות
 2 10 םוכסב המרגלט תונוילג

 .בור %8,1846  כ"הס

 =-השרח הקורבור הנושאר םיאצומ וגא ק"הקה תופנכה לש וז המושרב
 ; תישאר ,לכא ,אוה לודג אל םוככה סנמא , האוצ י'פע הבדג
 הברגה יטרפ םה םיבושח תינשו = ,האוצ י"פע ק"הקל ףסכ םיבדנמש ןושארה
 ץסגיפב הרד .םינפל , רטלאב מיי תרמ איה תבדנמה ,ונל םיעידומש יפל . תאזה
 תעש העיגהשכו + רופגניסב התרור תא העבקו קסניפמ האצי םינש הביה ונפלו
 (לבור 1,10:ורופגניסה רלודה) םירלוד 500/ ול הריאשהו ק"קה תא הרכז התתימ
 םנמא  אוהו הנוצר השוע ;היהל הריקפה יקפבזמט .מ רט יאקסניפה ברה תא
 לש התברנ יב תווקל שי -- . החונמה לש הנוצר תא אלמו רברב חרטו לפט
 עיגהב רוכזל טאל טאל וניחא ולגרתי יאדו . הנורחאה היהת אל רטלאב תרמ
 סעה תיחתב הצורה < , וב קלח :לעה לכל שיש רסומה תא הנווחאה םתעש

 + ןחמרא. לע

 . הוקמה והז

1 



 ירמגל םירותיה .תאמ ןללה תלוכיהו 'תוכזה ולטינ --- , תזכטסמיזהו סירעה | =

 , ללב" םופתתשמ

 .שרוקה יבתכו םיאיכנה ןושל ,המודקה

 ,הָיְסּורְב

 םיליחתמל רפטההיתב תורוא לע :העצהה רמדב הכלממה:תמודמ .םיחוכוה
 יפיעס לכל ,שארמ תוארל היה רשפאש יפכ ,המיכסמ המודהו ,ורמגנ רבב

 -- השדח ךוד לע הלכשהה  תישארל .עגונב היסוה תבציתמ ירהו . העצהה

 . הבוח לש תיללכ הלכשהל הליבומה ךרדה לע

 לע ודמע רבכ .הלכשהה תישארל גוארל םיכירצ יאדו םידוהיה ונא

 הלכשהה בצמ .ראט דע דר' תונווחאה םינשב אקודש ,הזה ביצעמה ןווזחה

 רתי לכ ךודכ אל ,תחופו ךלוה בותכו אורק םיעדויה םידוהיה .רפסמו זגלש
 ןיב יב ,לשמל ,ואצמו ןגשח  .םימדקתמו | םיכלוה םה הז ןינעבש םימעה
 דאמ דע דרו (אנדורגו אנכוק ,אנליוו) טומזו אטיל יכלפ יבשות םירוהיה

 טעמתנ הנליוו ךלפב --- ,תחפוה "םירדח,ה רפסמ םגו ,רפסהדיתב לש םרפסמ

 רפפממ יצהה טעמכ תחפוה ןכ .הלחת היהש יפכמ השלש:יפ טעמכ םרפסמ
 4% םוהוהיה ירלומ תיצחמכו םידוהיל םידחוימה רפסה:יתכב םירימלתה

 + רפסה:יתבל .ץוחמ
 רכש םלשל תגשמ םירוהה רי ןיא :  תימונוקיא יארו איה ןויזחה תבס

 םידימלת 1*בקתי םהבש ,םיליחתמל םישדחה רפסה יתב והתפישכ ,ךכיפלו ,דומל
 .המש סנבהל םידוהיה םירימלתה וכרוש יאדו ,רכש ילב

 לכל ליעומש המ יכ ,  םיילארשיה םינותעה םיריעמ קדַצְּב םלואו

 תוכזה תנתנ רכנה ימע לכלש העשב . ןנל הבר הער םורגל לוע תומואה

 םהל היהת\ללכבו ,:הידלי תפשב םידומלה תא תונושארה .םינשב פ"הכל דמלל

 תוגהגהב םיפתתשמ םתיריצ. תויהב , "חתב לש םּףודסב ףחתשהל תלכיה

 םושמ ,

 םורוהיה ןיא םירעח  תיגהגהכו תוכטסמיזפו ןושלל הרכ)ה אל תידוהיה .ןושלחש
 ןליפא ולבקו אלו הרז הביבסב םיברה ונידלי .ואצמוש ירה

 ,ימואל .ךונח ןע
 ה

 ידוהיה טטופידה .אשנ ,םיליחתמל .ס"התב תלאשב המודב וגרש העשב
 םהיכרצלו םידוהיל העצהה תאטוח המב דע ,חיכוה וב רשא ןפואנ ןמרירפ רמ
 + םיירומלוקח

 , ןושלו תורפס םירוהיל ןיא יכ- -ןמרירפ רמ רמא--םיחוטב םכמ הברה,
 ונתפש ונל שי ,תורפס שי תחא לכלו תונושל יתש ונל שי . סכתועט איה תאוו

 הפשב .ונובגל התמ ןושל הנוא איהו
 םידמול וז הפשב . םימגרותמו םיירוקמ  םירפס ,  םילנרו'ז , םינותע מיספדג וז
 ןושלה ונל שי  תאז רבלמ ..םיבתכמ תפילחב הב םישמתשמו םיבר רפפהיתבב
 הירטסואב םג םא יב ,ןילופו היסורב קר אל םידוהיה םירבדמ הכבש  ,תינוגר'זה
 הריפסה תעשב .וז הפשב םירבדמ םידוהי לש םינוילימ הנומש טעמכ , הקירמאו
 םידוהיה ןמ םיזוחא 97 ודיעה 1807 תנשב  איסורב התיהש הגורחאה. תיממעה

 שע הרישע תורפס הל שי תידוהיה הפשה . םתפש איה תידוהיה הפשהש םמצע לע

 תוגושלל ומגרותש הלאב שי  תידוהי םיכתוכה םירפופה לש םהירפסמ ,איה םּג -

 דבלב השרווב .הברה םירפסו םילנרו'זו םינותע םיאצוי וז הפשב . תויפוריא
 שו ,םירלפמסכא יפלא  תורשעב םיצופנה ,םיימוו םיידוהי םינותע השמח םיאצו*
 , . "םיידוהי תוארטאית םג

 , שורחל .תוכוח .םידוהיל שי יב ,םאונה ףיסוה ,תאו לכ תא וראב ירחאו
 .םיליחתמל רפפה יתבב םורומלה תפשכ איה םג עבקת תידוהיה הפשה יב

 תונלבוקו ת וגנלת ןומה ןויחטסינימב אצמ , אססאק , שרחה רטסינימה

 םוקדקדמ םה ןוא יכ לע , הדשה ירעב םידומלה תוגהנה לש םירוקפה לע
 .ונוצרכ הזכ גהונ םהמ רחא לכו ס"התכב םודוהיל העב:נש חמרונה יקוחב
 י"פע -- ורכחו הז רלוקריצ יפ-לע גהנתמ הז ,  רימחמ ינשהו ליקמ דחאה
 אססאק רטפינימה | בישוה ךכיפל  .סהישעמב הטיש םוש ןיא .רחא רלוקריצ

 רוטקורה .תאמ --- .חז  ןינעב םיללכ עוכקלו םירבדה תא ררבל תדחווט הדיעו = =
 ד"ע | םיקיורמ םירפפמ ול איצמי  יכ , רטסונימה שרד בויקב הטיפרבינואה לש

 + חמהונה ינוד ילגרל  הטוסרבינואהל וסנפנ אלש םירוהיה
 רמגש דחא "ידוהי ,המרונה ןינעב םיקיודמ תונובשח השוע אַוה התע:תעלו

 האלמנ רבכש ינפמ , סנכהל הכז אל , םואיצילב ןחבמל | דמעו ילאור ס"יב
 אססק בשה ןאמדוופ טטופירה לש ותולדתשַה י"פע ךא ,  תוטניצורפה האפה
 ,לכקתג ירוהיהו , רחא הא רוע שי וכ , אצמ]

 ,םמש לע |

 הלאה םירפסמה תא םיאצומ ונא 1909 תנשל א"קי לש ןובשחו:ןידב
 ! היפורכ תוירבעה תובשומה תא הרבחה הכמתש הכימתל עגונב

 ךרע הומו ,לבור 36,057 הרבתה השידקה ןופרח ךלפב  תובשומהל
 + םיכרצה .רתול םגו העירז יכרצל םייטרפ םירכאל תואולה  רותב 0
 ליבשב תורירוי הרועל בר ףסכ .הרבחה האיצוה בלסונירטקי ךלפבש תובשומב
 עקרקה תא םתאמ לולשל ורמאו םהל ורצה תויסימוקהש  םירכאה  םתוא
 ,דקעה:יתבבו .הולמה תופוקב םג הכמת הרבחה  ,םירכאהל ןתוא רוסמלו

 ,הקבאטלופובונ ,קסנימב םייאלקח רפס:יתב השמח םג הדסי הרבחה
 םנמו תא םיאוצומ | םניא פ'הותבבש םורומלתה בור םלואו .השראוו בוחוטסניצ
 :ץראל  םיאצוי םדומל קוח תא םירמוגה הלא , םדומל תא םרמג םדוק םיאצויו
 .קרויונ וא הנוטנגרא ,לארשי

 םירענל  םיולאנויפיפורפ פ"תב רשע חנומש םג היפורב שי הרבחהל
 " םורימלת 1279  ודמל םירענל רשא ס"היתבב .  תורענל -- רשע העבשו
 . ס"התבמ ואציו םדומל תא ורמג אל םהמ 401 , םידומלת 206 וז הנשב ורמג
 ,95קר פדומל קוח ורמג הומ .תודימלת 2785 ודמל  תורענל רשא ס"היתבב
 , רומלה רמג ינפל ואצי 3

 6798 ודמל םהבש , םיליחתמל רפס:יתב ג"מב וז .הנשב הכמת  הרבחה
 , םירימלת 749 הגשה ךשמב .רקבל ולדח הזמ ; תורימלתו | םירימלת

 תשא לש התשקב תא החרש ןוילעה אבצה ןידה:תיב 4 יקומנ ומסרפתנ
 תיחד וז ןיאש ררבוה , הלעב טפשמ שדחמ ררכתו יכ השקב רשא  ,רקסולג
 "םא  ןרפדה ףוגב קפוסמ ד"היב תמאכ . שארמ ובשחש ומכ * ,אמלעב תולמרופ
 ןתוא :םה ר"היב לש םיקומינה ,ופכב סמח אל לע רקסולג הלתנ תמאב
 , שרופמ רמא אל ,כ"הא ולגתנש םיאטוהה תא התימל ןדש , בויקב ד"היב
 "ץוח  םיאטוח דוע 0 אצמ | אוה . רקסולג תא שנועמ רהטמ אוה הזב יכ
 היאר םעפה דוע בה הנלבוקה ישיגמ : תינש תאזו * , ןיקמזלו רקסולגמ
 אל םיטפושהו---םידוחיה :  רמולכ --- ,םידעה "מ לש םהודעמ םהירברל
 ,,הנומש תב הדלי .,יקסבוחיב לש ןתב .שוריפב הדיעה = בושו + ןומא םהב רנחנ
 ו + חצורה היה רקסולג וב

 *הומירוו ,בונ,ה ירמאמ םג ולועוה אל" ,תותכוהה לכ וליעוה אל ןכבו
 "וליפא ,  רקפולג טפשמב/ .ןידה .תווע לע ורברש .,םינוהמה  םינותעה רתיו
 , היקזנ תא הללמואה הגמלאהל בישהל יוארה מש זא הנעט "הניצשמיז,ה
 גתחמש תא  עיבמ הזה ןותעה ליחתה לגלגה ךפהנשכ  ,ןבומכ , ושכע יםלוא
 .הלתנה רקפולג לע וגנוקש ,םידוהיה רואל

 ו -

 < רואמ לבש רע .ךכ יריל ואיכה םינלופה ןיבו .םידוהיה ןיב םיכוכחה
 . ףצקו פעב יגלופה רובצכ ררועמ םירוהיה לש המודמ ןוחצנ לבו

 הבדיאב דותב םידוהו  ורחכנ השראווב האולהה תרכחבו הרקמ היה
 הוה רבחח ..(םידוהי םיסכנ .ילעבו  םיתב ילעב םה םבורש) "הנושארה הירוקה
 .ןלופא .. האנש=סרא םיאלמ  םירמאמ  םיסיפדמ םהינותעו = , םינלופה * תא זוגרה
 "םה ויכמותו ויארוק בורש ינפמ ,הז ןינעב ריהוה , "'יקסוואשראוו ריירוקה,,

 " םירוהיה לע םונתכ תועמר  ךפשו וחורב רוצעל לובי אל אוה םג | , םידוהי
 ,םינותעה רתי םג .םייסננופה תודסומה לכ תאו ץראה תא םישבוכה ,"םיקוומילה
 ךרוצ לכ וגל .ןיא םירמואו םינעוט ,תוביסרגורפ לש הוסמ םהינפ לע = םיאשונה
 לכב ךא | , ינומלאו ינולפ רבח לש ותוימואלו ותרל הלא םינינעב בל םושל
 : . הרוהט תונלופ תויהל וזכ הרבח הבירצ תאז

 םידוהיה תעבראש | , תרמואו להקה תא העיגרמ ''הטיזאג  .בונ,,ה קר
 = יונש לכ ןאיבי אל (הרבעש הנשב 58 םוקמב 65) הנושארה הירוקב ופסותנש
 . 'םהו , םידוהיה ורחבי אל תישילשהו הינשה הירוקבש םג המו ,הרבחה ירדסב
 : + טעומה ךותב , אופיא ,  וראשי

 לכב תנינעמ התויה איה ונלש םיללובתמה לש ןגרואה רצמ וז העגרה
 . םיזוחא םישמחכ חב שוש , הרבחב יב , םינלופה תא םחנמ אוה , הזה  ערואמה
 < רותב | םירוהיל השירד = וןיא שי םולכ לבא = . ''בורב,, = ולטכי ,  םידוהי
 . אל ותו םיעבש .םינלופה יויהיש ול יד ?הזה ןגסואה תערל ,םידו הי

 ורובצה תא השיערהש םידוהיה תויוכז תלבגה רביוב = םינלופה תטלחה
 ---םהמ םורחא תא רעצמל--הכלממה תמודבש "הלוק ,ה ירבח תא םג הררוע

 םיממולפירה םיגלופה ורמא .הלחתמ יכ הלגתנ ., םהילעמ הפרחה תא ריסהל
 ארקת םידוהיה :תויכז תלבגהש ןפואב ., םיארבאיטקואה לע קר הזב ןעשהל

 1 :לוא 3 גל הזמ .תוקלוסמ םהירו ןלואכ םמצע ושעי םינלופהו



 המל יב ., וזכ היצנובמוקל .םימיכסמ .םנ'א םיארבאיטקואה יכ  ,םהל ערונ ב"הא
 תיבורוראנה הגלפמה ירבח ודמע זאו ?םינלופה תכוט לובשב םירוהיל ערהל םהל

 םיטטופיד השלש ורהמ ,שערה לרגשכ לבא , םהינפ לעמ הוסמה תא  ריסהל

 , םתעד לע םהירבח ודימעי םא יכ ,ורמאו וז הטלחהמ םפכ רענל "הלוקה, ירבח

 טמתשה ,המודה לש היסימוקב וז הלאש הררועתנשכ ךא .'הלוק,המ ואצי
 יהריחבה תויכזב םירוהיה תלבגה תלאשב עוגנמ יק סב רג ינלופה טטופודה
 היהתש תגתונ .ןידה תרוש ירח  ,ןילופב תיסור הירוק היהת םאש ,.קר רמא אוה
 םידוהיה תא ףרצל הלשממה לש הצפחל דגנתמ אוה ןכ ומכ . תודוהי הורזק םג

 ,םירומג םונלופ םהש .ינפמ ,  תירוהיה הירוקהל םירמומח

2 
 .ץֶרָאְל-ץּוחְב /

 ילב וראשנ  היצילגב םידוהיה תוחפשמ יפלא -- ונל אב וגרוגי רשא
 , ןבורב ונתינ .וחטבוהש תויסצנוקה . תואקשמה רחסמ םהמ למינש ירחא היחמ
 םופלא תרשעמ רתויו , םינלופה ו םירכאל םא יכ ןםהל אל  ,ןבומב =

 + הסנרפ :תורוקמ  ילב וראשנ םידוהי
 איה .  הוצילגב םידוהיה יגוח לכ תא ושכע .הקיפעמ תאוה הלאשה

 לע חצהה יודנא ל ירוחיה ריצה . גאטדנאלב תוחישל םג רמוח השמש
 ףלא םירשע הז רחסמב וקסעתה םירוהיה ןמ . םידוהיה םינוומה לש םבצמ |
 סרהג םירתונה לש םבצמו , םהמ םיפלא הששל קר" ונתינ תויסצנוק , תוחפשמ =

 ותערל . םהל הלעי המ תעדל ןיא -- םתרזעל הנידמה שיחת אל םאו ןירמג
 םשש , םהה תומוקמב תויסצנוק  םימרוקה םיגזומהל תתל היה שורד ,יורבאלל לש
 . חורמדיתב .רוע .ווח אל

 לע  הנידמה רש לע  ורערעש הלאכ םיטטופיד םג | ואצמנ ,  ןבומב
 ריצה לש העצהה הלבקתנ ףופ ףוס ךא ,םידוהיל  תויסצנוק התל הבר ה

 הלרוג וא ןלעופב םשגתת םא  ,אוה קפסב לטומה רבד םלואו .יו
 "דנאלה ידי לע .היצילגב םידוהיה םיעואהל ונתינש תוחטבהה ראש לרוג

 . םימעפ המכו המכ הו ג

, 

 היצילגב .םידוהיה .ברקב תשגרומה תוררועתהה םע .תחא הנועבו תעב
 הסיסת םג םברקב תשגרומ -- ונמע ינומה תא םש ףקתש ילבלכה ץחלה ללגב
 ,יאצולגה ב תוריחבב תוימואלה םהיתויכז לע םחלהל םירמוא םהז ,תימואל

 + וז הלאשב ןודל תופסאל ןומהב םירוהיה םיפסאתמ היצילג .ירע לבב
 9 ןגתש  ,תרחוימ תימואל-תידוהי הירוק .םהל ןתנת יכ = ,םושרוד םידוהיה
 תוירוקה רבד תא  איצוהל הז עגרב השקש יפל םלוא .םירוהיה םיבשותה ינינע
 לש םתומב יפל הריחבדילילג ועבקיש  ,רעצמל הוצילג יידוהי םישרוד ,לעופה לא
 םידוהיה םיטטופירה דגנ סה םיחומ הו םעו .םימלשמ םהש מה תומכ יפלו םידוהיה

 .סמע ינינע לע םיניגמ םגיאו םידוהיה .תורצ לע הקיתשב םירבועה ,םיללובתמה
 םישקבתמ םידוהיה םיטטופידה :  וז ןיעמ תומלחה ולבקתנ םוקמ לכב

 םידוהיה לש םרפסמל םיאתמה תועד רפסמ גאטדנאלהב ול ונתנוש .שורהל
 הנלדגת אלו תאזה השירה תא תוינלופה .תוגלפמה .הנאלמת' אל םאו ,  הנירמב
 רטפתהל םידוהיה םיטטופידה םיבייח א = , םידוהיה לש הריחבה ילולג תא
 . האחמ תואל םתרמשממ |

= 
 ואצו רבהה .הלדגו תכלוה זירפב רכגה ינב םירוהיה דגג הלומעתה

 ינפל הבציתה םירחופ לש הוצטופיד . השעמ ללכל רבכ עיגהו שרדמ ללפ
 םורזה דגנ וב יולתו לכ תא השעוש ,ותאמ השרדו ןיפל היצולופה שאי
 םיקוחה יפל יכ , ןיפל םהל הנע הז .לע . םידוהיה עבורב םיבשויה = , םוקיזמו
 ..קוחכ ץראב  םיבשיתמה רכנה ינכל רפר תושעל ורוב ןיא הנידמב םוורושק
 הפינכוו  רכנה ינב ד"ע תדחוימ | העצה ךורעי יכ , םהל .חיטבמ .אוה םלואו
 רכנ ינב תפרצב בשיתהל דוע ולכוי אל תאוה .העצהה לבקתת םאו ,טנמלרפהל
 קוחה יאנת ירחא אלמל ולכוי אלש הלאו , םגרפתהל המב םהל ןיאש הלאב
 : 1 .תפרצמ ושרוגיו ושנעי ,הזה

 טנמלרפהל רפמהל תרמוע םירגה רבדב הלאשה יכ ,םיאור ונא ךכו

 < םלועה < |
 נאש ב בשש: נוה ל קב ומכרו שב כ תתנו בגשב נע בבש

 7 מ ןוילג |

 םיאצויה םוסורה  םירוהיהל דוחיב ףגנ  ןבאלו לושכמל היהתש הפומו יתפרצה
 ידול ושכע העיגהו הז רדסב הלומעתה הלוחתה תירבה תוצראב םג ,תפרצל

 תימשיטנא הלומעת הלחתמ .םירדונה םורוהיה ינפב ורגסנ טעמכ םילמנהש , ךכ
 +. ,תיבלממ הטיש --- הפוסבו

 + ןושארה םויה תחונמ תלאש הלאה םימיב קרפה לע תדמוע היל ג נ אב
 םירחופל תושרה היהתש ןפואב ,םידוהיל תועוהי תוחנה תושעל הרמא 'הלשממה
 ןושארה םויב רוחפל |, םיפופצ םיבשוי םירוהיהש םוקמב ,םידוהיה םינרגתלו
 םלוא , התכלהכ תבשהח תא םירטוש םה םא ,םירהצה רחא הינשה העשה דע
 ,תבש ירמוש , םידרחה םידוהיה ויה םיצור . םידוהיה וקפתסה אל וז החנהב
 ןושארה םוי לכב הוחל --- תבשה ימיב םורצונל שיש---תושרה םהל ןתנהש
 םורוהיהש םוקמב קר אל , םו ק מ ל כ ב םירוהיל תושרה ןתנת ןכ ומכו , ולוכ
 . ןושארה םווב רוחסל , םיבורמאאקה

 ררולה םשארבו , הלהקה ישאר %ש היצטופיד הבציתה וז תילכתל
 יכ  ,םירוהיהל חיטבה רטסינימה = . לי'צרו'צ | םינפה:רטסינימ ינפל ,וגיטנמ
 םידוהיה דעו םע םויברב אוכל ונוצר עיכהו םהיתושקב תא אלמל ןימאתי
 עיבהל  טנמלרפה ונפל בציתיש םוטב

 . ןושא-ה

 םוי תחונמ תלאש לע ותפקשה תא

 ה-0 כ-7

 .תויתּורפס תועידי
 (יתברעמב ולבקתנש םושדח םירפס)

 ודסומ ינש תאמ א"ערה תנשל חול םע הנשה רפס

 : תבישיו יללכה ר'בש תד הרות רומלת תיב רחי םירומצה רובצה
 0 .םלשורוב ה"הלז דיסחה הדוהי יבר רצחבש הממוקה םייח ץע
 ו ,ק"היע

 ,ירש ת ,טפעה סעמשרע ,ןעטפעה-סטאנאמ עשירארעטיל
 וז תרבחמב) ,יקסוואטס  השמ  ךרוד ןעבענעגסיורא | .א'ערת
 ,ינראשמ 'ר ,םפעש ח"מ ,ןמכיפ בקעי ,שטייט השמ :ופתהשה
 ,ןילטייצ .ללה = ,יקסוואטס 'מ = ,יקסויאנאנאק 'א  ,גרעבסייוו ם"י
 , (רליוונאוו מ

10-1011400 1110 00 006816 
 זז. זההסהמנה6 הסה. 1158 0תעט'פ כץ 685.

 גש .[6%18ב 198ע. 8טששטא|וסת [0ע 1ה009ב] אסע\ 0
 טצסעץ ומטמ(]ג 01 16 40% טסו 60 הג 601100 0 6 יב
 דמ1600 גם 00600 0[ 0 0000 0 0

.0 ;6-6 

 'ןמ6 .]שואוא]\ ג .העו!סמוה ומ 16 ₪6 0[ לוג הה0 6-
 "]וטממוה 660761גש 10 ה 110מ1אה 1ם0ו1ק 11008. 13+ 88

 ו 2 0.

 41 -- 49 רמונב ייתדידיל םרכה ריש, ירישב ,תועט ןוקת
 םיחש, םוקמב .הֶאינש .הלפנ יעיברה .היבב 'םלועה, לש
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 םפכירכמ בוציפה

 אנוואראדאעפ איראמ .הכלמה לש .,ה
 קסבורדנפכלאריעב םימלא םישרח לע הירי קלחמז ₪

 הכלממה תושרב היהת 1910 תנש רבמצד 8 0 עידוהל תדבבה

 | קספפוזק. תסד.] ד 5 הרגה

 קסבורדנפכלא ירעד .םימלאיםישרחל רפסה יתב  תצומע
 .עיראטאפוועיו .

 ירחא ,.ןיטעקאפ ענאיזאק ידי .לע ונצרא יוצק לבב .וחלושי ל"נה הלרגה"וטושומ
 לבגמ םיסיטרכה  רפסמ לבור 1 םיטרבו םיטרב לכ  ריחמ .-

 : תאזה .תבתבה י'פע חלשי ףסכה
 7. \ת6א080ה0080א5, אה26קת₪06ה. 76. 0 -- :

 עמ 0 יב 0-11
 ם"ור 0 תחא תוכז ,765 / אוה תוכזה .יסימרב ףפס

 0 ו ב"וה 5,000. ןלבבש .הלוהגה  תומוחו
 ילרוג םיששו .תואמ  עבש 2, 0 / תחא \תובו |
 . , 7 25 דחאו דחא לכ תובו , 0 /

 לכמ םורחבנ גאובי הבש ,הזל תדחוימ  היסימוק הקפת .הלרגהה 0

 .הזל י"ע םירחבנח םיימוקמה לורבה  תולסמ לש

 תואצוה לע אטסופה י"ע הכוזה דיל רשי הלרגהה רחאל ףכיה הנחלשת חויבו

 .םירוכמה םיפיטרכה קר .וחנוי 'זארוטב * ..הכוזה

 ףסכה תא .חולשל םישקבמ םיסיטרכה .חולשמ תעב .םירוצעמ לבמ .ענמהל ידו

 הסורדא םע | םיסוטרב .לש ל רפסמ לע רחיב םודחא םישנא תאמ  לבק)

 :יטרפ הנוק לכמ .תטרופמ

 ףכיתו ,יפאק 7 תונב תואקרמ 5 חולשל אנ וליאוי .םי'זארימה:חול לבקל םוצפח

 ,םולבקי הלרגהה רחאל
 = .הדלותה יעוכנ .םידליה תבוטל |

 אה פן ב ה
 תסנכההתיבב הרמז לש  םיפיטאטיציר - ההשעהעברא = וכותב למ

 תמכסהב םנכותבו םתרוצב םימיענו םיפי תבשה "םויו ליל .תולפת

 ,גוהנכ טאבאר םיומל .לבור . ינש םריחמ -- .םשל םיעדונ .םונוח

 םה לבוה :ינש ,(עמהאנכאנ) \ הפיקז .ייע וא שארמ ףסכ 'ייע ק
 :ןארק 5

0. 101800068 - 000 

 רפס רואל אצי

 יץלְרֶא לש הבּושיע
 + ןרָאהנייא ,י .א תאפ *המדאה תדובע תרות,, וא

 , םונורגא רינישוניא

 ישאר םג | ללוכו ,המראה .תרובע לש המלש הרות קיזחמ .רפסה
 'וכו .(איגולואיג) ץראַה .תרותו (אקינטב) םיחמצה תריתב .םוקרפ
 יתלבה תולמל  םירואבה ופופבו ,םיבר = םיפי םירויצ  םע ,'מו

 יזנבשא םוגרת םגו .,תובר תויערמ | תורעהו \ ,ונתורפסב :חוליג
 וא  םישרדמהו | דומלתמ וחקלנש | םיחמצה | תומשל : יתפועו

 / , תימראה הפשהמ

 רינ לע ספדנו (בָאטקַמ) תינימשה לע םידומע 954  קיוחמ הפס
 לע ןבומ .אוהו  ,קיודמה ונונגסב ןייטצמ :אוה .,תופי .תויתואבו הפי"

 .תיערמ הנכה ול ןיאש ארוקל ףא הלקנ = ְ
 יתבלו תירבע .ירומל  ,כ"ור .5,86--חולשמה םע ,איסורב .ורוחמ

 : הסירדאה יפ לע תונפל , "ור 3,80-- 'ארקמ

 1 עתהתסקמ. 1008, 1408. 6.
 יפ לע .תונפל ו 4--לארשי ץראב ,קראמ 8 ₪

 : הפירדאה =

 1 0 תזחו 1 וה ו

 ו 0 ו ו ל

 השעמה תשרח יתבבו תוומוקמה תואקירבפהב םירבועה לכמ .םג ןכו םעה תוחרש

% 

 הינשה הרודחמה רואל .חאצי

 תפהב "המידק חולה לש
 .איץערת תנשל

 ןונכות הזו
 ,ישומשה רמוחה 9

 .(תואלבט םירשעו תחא) הקיטסיטטסל הקלחמ

 - %ינווצו תידוהי היגולומורב

 ,םייללכ םירוהי םידסומ (א :םידסומ .1\/
 ,היפורב םידוהי .םידפומ (ב

 , == ;תירבח  תוצראו

 - . : אניתשלפו תונויצ

 הילגנא  ,זנבשא

. 
 ,םיסיררגנוקה (א

 ,(םידסומ 9 רואת םי נוגצה םידפומה (ב ,
 ,ץראה תפמ םע אניתשלפב תויר בעה תובשומה 0
 םיינויצה = םיקנבה = תוינמ .יריחמ .םע "תואלבמ ד

 , , םהישולתו
 ,תויצרידיפהו תוצראה ידעו, ,פיהעוה תופי רד א ה
 .ץראה רודכ לבב םיינויצה םינותעה 0

 :ןיב 20)- םיטסרופמה םיימואלה .םינקסעה תודלות .\1

 ,(תונומת .ששו תויפרג
 ,םימסרופמ רתויה :תיסורו תידוהי ,תירבעב ןויצ יריש .וז
 :תועדומ .ר/זז]

 : םינתונ ונא כא 55 -לע 'ק 15 הלשמה ילב רלפמסקאה ריחמ
 =-ךליאו ,זכא האמ לע 00 4/ן-- .זכא 50 לע ,10 9 לש החנה

 ,חולש ה תואצוה ילב 90%
 ,תונמזהב ורד ה ל תשקבמ "המידק, .תאצוה

 ונא- ךליאו םירלפמסקא .הרשעמ ;םינמוזמב קר תולבקתמ תונמזה
 :הפירדאה פ"ע תפל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנכאנ,ב םג םיחלוש

 ₪ 4 6858766727. עחהפה8.
 , :"המידק, .תאצוה .תסירדא

 דגה. א רז <, חהפהה, 008810088 3/18-

 :חמיתהה תלבק תכשמנ
 ירבעה .ןועובשה לע

 = ףטככה =
 .אטשוקב .אצויה

 היחתה לגד תא .אשונ . ""רשבמהו

 תרושב תא הלוגל אשונ "השבמהו'
 םודופסה ןניחא תאו ,תיחרזמה תורהיב הוהתמו
 םיחוהיה תוכשומ לבבי ,עמשגהו  השענה .לב = לע

 .םהש .םוקמ  לכב
 יקלח \ ןיב = .ץילמהז 'ךותמה הז .ןפואב שמשמ ""ףשבמה,,

 ,ברע הו הרומה ןיב רב עמה -- ,םידרפסהו /
 לא רשי ץרא ר"ע תובושח תועיריל בח רודמ עיצה "רשבמה,

 . םשי ירבעה .בושיה תוחתפתהב תודבכנה .תולאשה רורבלו

 ,*הרזמב | 0

 תכלוהה היחתה

 עידומ אוה הפ

 ' תו ק ים ע מ ה תויללבה תוכושחהו תולודגה תולאשה לע רוא ץיפמ "רשבמה,,
 .הריעצהו השדחה היקתומ תאי

 ךלהמ רךורבל בחר םוקמ :ןתונה ידיחיה ירבעה ןוהעה והנה הובו
 .ללכב חרזמב היחתה

 17,50עברל- -'רג 20 הגש יצחל--שורג 40 הנשל :ה יק רז תב ;המיתחה יאנת

, 

" 

 7 1.95 עברל--כ''ור 2 חנש :וצחל--כ''ור 4 הגשל + הי םד1ר ב :
 ..קנרפ 3 -- 5 -=- 10 :חנשל + תוצרא רתיב

 <חגהםח\מת> "רשבמה , = תבותכ /

 תו 866 08 0 6 0
 : >תפורואב "חלשה , לש. .היצרטסיניטראה \  לצא :,  םותתל \ רשפא = היסורב
 +הנלוו ,ג ר בד לר לי רמ .לצאו (00098 09101 8160

 ל םיזנבשאה ,המואה



 +םעלו .םיריענה ינבל תורפסה .בטימ

 .םעה ייחמ -- הפי" תורפס : הנושאר הצובק

 םירופס םינשו םישמח םיליבמ (סופד .תונוולג 50) םירפס השמחו .םירשע

 םישרופמו םירדוסמ , םיכורע ,וגירפוס ילודג לש תוריציה

 . םעלו .םירוענה ינב  .ארקמל

 בטיממ םירויצו

 עבק ' ךרדב איצוהל--איה הז .יתורפס לעפמ לש תישארה הרטסה
 ,ונתורפסב הריציה תועוצקמ .לבכש הלועמהו בוטה ןמ ,הושה | :הקמבו
 -יטסיפו תירידת האירק ידב םהב אהוש ,הזב ןפואב םיכורע ,םימלש םירפס

 :ללכב לארשימ .שפנ לבל הושו החונ האירק ידכו טרפב םירוענה ינבל תיטאמ
 לש תוריציל .תשדקומ אהת הצובק לכ .תוצובק תוצובק ואצי םירפסה

 .דחוימ יתורפס עוצקמ
 .תילאיוה הפיה תורפפל הלכ תשדקומ הנושארה הצוכקה

 ואב ,הז רחא הזב םרדסב וז הצובקב ואציש םירפסה תשמחו םירשעבו

 ,םעה ייחמ םירויצו םירופס--ונירפופ יבוט לש תודחוימ תוריצי םיגשו םושמח
 םישקה םיאטבמהו םילמה ;ץטוקמ דוקנ םיד קונ מ ואובי םירפסה

 :ןוילגה .ילשב וראבתי
 ,ןודרג יל .י--(רצוקמ) ךרדה תציגק (א
 .ט"ומ ילרגט--(רבחמה י"ע שדוחמו ןקותמ) ישילשה ןימיגב תועסמ (ג-ב
 .ץרפ .ל .י-- (םירופפ השמח) תומישרו םירויצ (ד
 .םפכיל ע- ול ש -- (םירופס השלש) ליפוי לש ויתוערואמ (ה
 .קילאיב .נ .ח-- ירבע רענ לש ויתונורכומ (1
 .ןמ שיר פ .ד--- (םירופס השלש) תומישרו םירויצ (1

 . גרברעייפ .ז .ם -- (םירופס ינש) םירויצ (ח
 .קינדומ .א-- רועה ןצבקה (₪

 + ץיבוקרב .ד/ .י -- (םונש) .םירופס (י
 .ריפ א ש ,ב --רלדנסה ל'מהרבא (אי
 .רועיל אן ב .ם-(םירופמ השלש) רבעה תונומתמ (בי
 ,יקסבט פ השומ --יימראה ןבל (גו
 .קבק .,א .,א -- לופעמה (רו

 .רוט קפפ .מ -- (םירופס יגש) שרו רישע (וט

 יוקםבצ ירה ףסוק ה בימ--(םירופס ינש) תובא ץיראל (זט
 9 זק יס -- (םירופס .ינש)- תונותח (זו

 .הפומ ה'גוח- (םירופפ השלש) םוברעה ויחמ(חי
 .ש א םול ש -- (םירופמ השלש) םירויצ (טי
 .גרבניט ש הדוהי---(םירופפ השמה) םירויצ (ב

 ,ןיוייר .א --(םירופפ השלש) תומישרו .םירויצ (אב

 יימ עד ןב -- הנטק המרד (ב"כ
 .ןויצדןב .ש -(םורופס השלש) תודלוה .ימימ םיֶרויצ (ג"ב

 .םפיל עה םול ש -- (םיחופס ינש) םידליה ירופסמ (רב ,

 .םכילע םולשו יא -- (םיריפס ינש) םע ירופסמ (הב

 ,םדעומב םסרפנ תוצובקה ראש לש םנכת דיע

 50 ;םירויצו םירופס 58) ,הנושאר הצובק ריחמ

 ,כור 8 --(םופד תונוילג

 ,'םפאק 15 ומצע ינפב רפס .לכ  ריחמ

 + 'ק 9 וריחמ ןורחאה
101 088 / 

 "לש םבל"תמושת תא דוחיב םיררועמ וננה הו טקפסורפ לע ,ב .נ

 :.םיווהו םירומ
2 

 רפסה
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 "ריעצה לעופה ==
 (תיעיבר הנש)

 לארשי ץראב שדחב םימעפ רואל אצוי

 \,יריעצה לעופה, י"אב םירבעה:םילעופה תורדתסה לש מ'הוה :י"ע

 .סתופתתשה תא וחיטבהו ,הגה ךע ופתתשה ריעצה לעופה-ב
 [ קמ וב בצקה ןכ .י"אב רובצה ינקסעו םירפוסה יבוט ,אבהל םג
 ,.תימיגרתו תירוקמ הפי תורפסל דבכנ

 ,"ע) קנרפ 6 הינטותוע תונירמ רתיבו לארשי ץראב המיתחה יאנת

 פלו ; ב"ור 3 וא קנרפ 8 ל"הב  ,(תיקרוטה התסופה
 \אל םישקכמ .הטיתחה תלבקתמ אל הנש יצחמ תוחפל .הגש יצחל---ךועה

 /68- .ףסכ םוקמב הטסופ ילוב חולשל
 (ו0יגע0 ₪. אתסופ-תואחמה י"ע יפור ףסכ ופיל חולשל רשפא היפור ירע לבמ
 [תא הולשל רשפא ,פאק 10--כ"ור 10 לכמ הלוע חולשמה ימד 19008001)
 , אנליוב "םלועה, וא  הסידואב "חלשה,  תכרעמל םג המיתחה ימד
 "רכעיחא, תדוגא ש"ע קרויוב "קלאפ עשידוי םאד, תכרעמל--הקירמאב
 2 קפואה י"ע ופיל .ףסכ תל רשפא תוצראה לכמ 200 7. 00

 | .הניתשלפ-אלננא תרבח י"ע וא אתסופ

 60800 10 11120185 ג ג 7 ה1699)

 *תפי,, .תאצוה--םימותחל :פרפ <
 םיארוקלו םיברב הירפס תא ןייפתש "תפי, תאצוהל תורשפאה תא תת ןעמל
 גע םירבדב ונאב , ךוטנ .ריחמב וזה הפיה האצוהה תא גישהל --- םירבעה

 | .ריחמה יצ ה ב הירפס תא צ"הפה יטתוחל ןתתש "תפי, תאצוה
 הטחה ןט . תוכופהדגח ירחא אצי "םימעה תורוצי,--הלש ןושאְרה ץבוקה
 גופיה םירפסה תא םיריכומ וננה ,סופדל רפמנ רבכשו וכותל סנכיש ,יתורפסה

 ,ןמינב 'ר י"ע םוגרת ןיפסרמא האמ התנ

 : תבהבה

\ 

 !,יקסנקלו .מ +, התג ,   .ריעצה רטרו ירוסי
 :ץיכוגועמש.ד,ש , = , .בוטנימרל |, (הנושאר הירס) םיריש
 יכונובר וא 2 2 .יוטפלוט ==, .ץיליא-ןביא-לש-ותומ
 ורב תר, . ןמטפוה | . רמרק .לאכימ

 / וש יצחלו הנשל) צ"הפה ימותחל .רפ 4 ל"וחבו ,רפ 3 י"אב םידחאל וריחמ
 . 80 וא .רפ 2 ל"וחבו ,רפ 1 י'אב

 \ ;םופד תונוילג 15 ךרעב קיזחיו חבושמ רינ לע םפדי ץבוקה

 ..אנלווו 5עפע ,ל .תאצוה

 םיניע הארמ
 ,ץיבוסונומ .,מ האמ :

 .הבחרמו הדבעמ הנקתמ תישש האצוה

 2 ,םיוקהו תופסוהב ,לודג .רורהב .וספדנו שדחמ ורדסנ םיקלחה ינש
 .םירישה קלחב ןכו  םירופפה קלחב ןכ הברה

 יק 40 ריחמה סופדב תו 8 ןושארה קלחה
 יק 60 רוחמה סופדב תונוילג 10 = ינשח קלחה

 הינפ רני"
 ,ץיבוניבר דניקסיז ירדנסכלא תאמ

 .ןבר .תיב לש תוקונית ןעמל תוכלה רפס
 ,הינש .ארודהמ םוקמל םדא ןיבש תוצמ ןושאו קלח |

 = יהואל התע הז אצי ורבחל םדא ןיבש תוצמ ינש קלח
 ' צעק 50 רחיב םיקלחה ינש ;'ק 36 קלח לכ ריחמ

 : ל"ומה  ידימו .םירפסה .רחפמ .יתב .לכב גישהל

 . 086 ה, 0עהמ0. = 1. קו 6 1 דח]חס (1ווגפט]המ0)



 א"ע | הוטברטלקמ שוברל תפאוש | תונויצה , 9 רבע ז עובש /
 < לארשי .ץראב | לארשי | םעל | יולג-טפשמ

 ,ישימח םוי לכב אצוי .(0יז: .תמלגוכפ)

5 5 
 ;ןכתתה

--*7+ 

 :הפצמה לע

 2 ה ]00
 . תולהקב ןוטלשה דעב המחלמה (ב
 , .רובצה חכ (

 .ןיקרימ םוחנ ,רמיהנפוא לש ותעצהל םחיב תובשיתהה ינפא לע 6%
 ,היבוט-רב ,06--) תודמה רפסמ 6%

 ה - . ל 26

 ו ה 4 < .ץרפ ל =, ₪1:-ט) תואלפנו םיפ

 |.ןייב שריה ץרפ ,(הישמפ) דדובה ןולאה 6

 : .רלפגרב ,ש ר'ד ,(ףוס--ו'ט) ברעמב תיעדמה תורפסה

 / .ןייטשגרב ,מ א . , (ב--תיממעה ונתניגנ) תויפרגוילביב תומישר 8

 ,(הפקשה) ןוילעה .לילגה 9
 הילאמלא םהובא , 1 .היקרוטמ .םיבתכמ 9
 .שינעה ריאמ : ,(ו'ת) .היצילגמ םיבתכמ 1.

 . תכרעמה לא םיבתכמ 1%

 / , תונויצב 5%

 0% 0 ,היסורב 4
 9 0 2 : , : ..ץראל ץוחב -

 לקה : (ב) חותפ סקנפ ; ןוטיליפ 6

 /תוק 88 ערהלו ,לכוו 1 הנש עברל ,לבוו % הגש יצחל ,לבוו 4 הנשל ;הופורג "םלוע"ַט רטפ
 ,רלור פג חקירימאב ,גגיליש 8- הולננאב , קרַאמ 9  הינמרגב , םירתכ 10 היראננוא.הירטסואב =: ל"ב

 .תנש עברלו יצחל הז ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצגרפב ,קנרפ 10 לארשי ץראפ ,

 .ק 30 הסירדאה יוגש דעב

 / ירה
 'פוק 40 םירומטח ראש לעו .'פוק 60 ןושארה ךימעה לע 1- ,םיתעברא תקליחמ שיטפ הרוש לכ דעג : תוע'דומ ריחפ

 :הפירראה

 ב : 0 הפה ל יה 6 2 60 ,,11301הנת'', ע שלוו /
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 ידעו ןכו  עיפש .יבבוח תורבח .תירבע יארוק .לכ
 עידוהל םישקבתמ םהיתוצראלו םהירעל הלאה תודוגאה
 חלשל :ונא םיצור רשאב ,תוקיודמה םהיתוסירדא תא ונל
 הלא ,אמגודל ."םלועה,, .לש תונוילג .דחאו .דחא .לכל
 ילבל  םישקבתמ :םהיתופירדא תא : ואיצמה .רבכ .רשא
 .תינש .חולשל

 ,"םלועה | תגהנה :

 ררכקהו
 ,לארשי ינינע לכל שרקומ ל יעובש ן\תע

 ,ויש וילסכ שדח שארב ןילרבב עיפוהל לחי
 .ברעמבו חרזמב םירפוסהו םימכחה יבומ .תופתתשהב

 ןו

 . תימואלה ונהיחתלו תיתדה ונתרוסמל וחורב ןמאנ היהי "ירבעה,

 ,הגש יצחל לבור %  ,הנשל לבור + :היפורב .יירבעה,  ריחמ
 +. תוצראה ראש ףסכב הז ךרע יפלו  ;הנש עברל .דחא  לכורו

 :תבותכה פיע חולשל המיתחה .ריחמ תא
 11 כ. ₪. הת 60 2 611 תה, 10860

 9 :לא וא .
 110 צי 1. 1111068 ]ג0ומ 00 2001, ותו 1.

 שרוד לכל םנח חלשי םיפתתשמה תומש םע טרופמ טקפסורפ

 +4 : תבותבה פ"ע .תונפל .היצרטסינימדאהו תכרעמה ינינע לבב .

 00(:608מ 06 <[181 זו, 0ע1ו, < 4.

5. 

 אשראוו
 : ןעמאנ = ץטימ גנוטייצ .עבילגעט > עשירוי

 "פטנעמַאמ רערו

 ןיא טניישרע רעבמעוואנ .ןעט-5  ןופ
 עסיורג .עוינ א

 ענעועוועג עדנעגלאפ יד ןופ טהעטשעב גנוטייצ רעיינ רעד :ןופ .עיצקאדער יד
 יןעבעל רעוגוא,  ןופ .רעדעילגטימ

 ('כ)  יקצולירפ יבצ "ה
 םעד ןופ רעביירש ןוא "ןעבעל ל ןופ ראטקאדער רעשיטקאפ רענעּועוועב

 / = + "טנעמאמ רעד, .ןעמאג .ן/טימ .לעקיטראהטייל .ןעבילגעמ .ןעטסואוועב

 (םקיא) יקצולירפ חנ ה
 ;ןעלקוטרא[עשירארעמול ןוא ."ףעירב רעגרוברעטעפ, עטסואוועב יד ןופ רעביירש

 וו 8 א .(קורד .ד) ילארזיא ,ד ה
 גנוטויצ .רעיונ רעד ןופ :עיצקאדער רעד ןיא .ןעטארטעגניירא ןענעז -ייז רעסינא

 רעדעילגמימ = עגירנעטשעב פלא *'מנטמאמ רעד,

 ןילטויצ ללה רעקנעד ןוא .טפיצילבופ רעטסואוועב רעה =
 םכילע םולש רעטביררסקלאפ רעטבעילעב רעונוא :ןוא

 ,יקצולירפ .יבצ
 ,פמאק טע יקסיואדרעב ,ש + רעבעגסיורעה

 ,גזיירפ:סטנעמענאבא
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 1 ראטקארער

 , לבור .1,50 רהאי לעטרעיפ א = ןלבוה 3 רהאי .בלאה א | ןלבור 6.רהאי א ראפ
 .פאק 0 ל א

 ,גנאלרעפ ץפיוא טקישעגסיורא ןערעוו ןעטקעפסארפ עיונעג ==

 : עיצארטסינימרא .ןוא : עיצקארער רעד ןופ סערדא
 0 תאאהה 4. 6קהאעוא ,,המסמ 0

 2 5000 + ה 0

 ,םיאפורה תצעב ועמש
 ןיי לש יצהו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה

 3 רש- "ל]ךב ,, --ש-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב לזרבה דופי תא  ליכמ

 וב שי יילורב, ןייבש לורבה רופיו . םיאפורה לש םילועמ .רתויה
 תיתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םרה תא רהטל ירב

 ,תונייה ראש ;לבמ כ לזו רתויב  ליעומו םינטקלו םילודנל

 ,הפידואו יושרו "למ"רכ,, תרבח לצא תרה

 'דנַאל ןוא קל, /
 \ :עג:שיפאזאליפ רער .עטעמדווועג 0 רעביבלעמאז
 םזינויצ ןופ .קיטירק רעד ןוא ננורעלקפיוא רעכילטפאשלעז

 ד --, טראוו :ןופ ןוז .ןעטיירב .ןיא

 ,טילאש השמ :ראטקאדער
> ₪ = = ₪ = ₪ 

 : טלאהנוא ןעדנעגלאפ ן'טימ ךוב עטשרע םאד ..ןענעישרע זיא סע

 יט" ל א ש .ם. ,תוריתפ עשירוי יד ןופ גנוגוטבערעב יד (1
 ..םיובנירג ,י .'גנוגעוועב עשיטסינויצ יד (9 |

 .ןוימ דה לע ב  .עעדיא עלאנאיצאנ יד ןוא םזונויצ רעד 8
 | .אירול ףסוי .רד + םוינויצ ןיא  עעדיא-הכולמ יד 6
 ,םיובנריב ןתנ .וד ,קלאפ סאד ןוא דיחי רעד (5
 :.תוכ שח ם-לע ב = .דיתי רעשירוו רעד ןוא םוינויצ רעד (6
 .וידא-ןב .םוטנעדוי ןוא טייקשודוי (7
 .טולאש .ם ך + םלוע-םע ןוא .ול"יב 8

 .קילעראב ,ש ..בנוטראוורע .ןיא (9
 .יעביב (ש " .לעדנערעק עטייזראפ םאד (0

 .'פאק 60 ויירפ

 : ןערנעוו ךיז ןענגולעטשעב .טימ
 יי קסתהווווו .,[ בסתהוומ < םותפווה,00תת הדו 4.

 תו ₪ שהתאדא

 ו ירק יל 3 ל

| - 



 | תיעיבר הנש

 ====>,א"ערת ,ןושחרמ ה'כ ,הנליו <====%-

 " זו הוכו ה, 14-ע0 1108678, 1910 *\ ה 2 5 < ל 11.א \ , 27-66ם אסטון, 0

 א וייח ורצע, םש רשא | ,העבגה התוא לע ושפנ םע רחיתהל
 "הנושאר ללוחתהש העשב ,םינש שמחו םישלש ינפל "םאתפ םכלהמ
 .ותקחר תצנהל ןתינ אלש חכ הזיאש, העשב | ,וברקב לודגה רעסה
 ,"ןוצרה ןמ רתוי .אלמו לודג היה, חכה ותואו ,'םייי חה ] מ רטפהל
 .ארוק ויהלא לוק תא עמוש אוה ולאכול המרג ושפנ םע ודחיתהבו
 יא לבא ,תשבכ רשא הלסמה הליחתה הזה םוקמב, = : רמאל וילא

 4 | בשה רמוע הלילה  ותוא לכו , . ."הזה םוקמב הלסמה לש .הפוס :
 : םעו ..ותושו לבב .,ומרב . ,ובלב ול, עמשנה לוקה .לא ןיזאמו .אלפנה לודג . חור . רצואו-;םלועב . הפסותנ .. השדח . תופרגואיג .הרוקג < 5

 ושנאה תאו  ותיב תא בזועו הלוג  ילכ שבול/ 'אוה רחש  ימורמד .יוטסלוט .תמ ,הבופמסאב | ,הכשח הנפב + ונמיה לטונ |
 ו תכרק יילא"םיכורקהי הלא תא יםוז .רשב תברק :ילא .םיבורקה . תעשו הרשי הפרש םינואנה םנמאה ה םה םיבה .םובר

 לא אצהו אוהו ,םדא ונב לש .םתרבחמ .םלוע דע - מצע תא .ריזמ = רנתנ םהיתוריציב .םגו ווה םתעש ינב ,םרוד ינב  :חכשהל הע
 +, וחור .יהלאו אוה אלא םש ןיא םוקמל-- הברעה יוטסלוט .ןתעש תונבו .ןרוה :תונב םא יכ ןניאש תושפנל קד .םייח

 דא םש ןיא םוקמ .לא ,הברעה לא .ךרדה םנמאש ,המודמכ הלגנ ול םג : םלועל םימייקו  םייחה םירצויה ןיב םוקמ ול צב
 אא היטנכה מ = ו לכה מ ומצע תא ריזה רבכ ןה .הרשיה איה  םדאב רשא יחצנה תא טולקל-- ,םיריחבל אלא הלגתמ וניאש זהה
 ע .רשא ,םיליצאה רמעמ  ,רחבנה רמעמה ןמ ,ותוא החפטו הלד = קחימו .ץרופה ,ינחורה ותואל הרוצו תומד תתל  ,ול ביבסמ רשאו

 .ךפש הולע שא  תוכלמה ןמ  ,ומש תא לדגש אוהו רלונ ויכרב = םירקמה רוע ורכזי אלו וחכשי יכ םג .םוקמהו ןמזה ילובג לכ תא
 :שודקה הנוקתו החופטל רשא הזוחאה ןמ ,םובר ימי ינפל .ומה תא ,יוטסלוט .לש ויתוריציל ףונ .םישמשמה | ,םירבועה םישעמה יפורצו
 ." םינש רשוא רוקמ ול התיה רשא החפשמה ןמ ,וימולע ימי בור תא יעל םדימעהו ןהב ףשח רשא שפנה ייולנ .ורבעי אלו וחכשו אל
 ,ומצעל םג הרוח---,המשל היוארה הכהאה, . ומצעמ םג ףוסבלו ,תובר = ורוד תואמ .ותמ בוזוטיקו  ןוילופנ תמחלמב יקסנוקלוב תומכ
 "לעו םראה לש ות]מצע תחכ ש לע קר תדמוע--.םירחאל םגו >>" ,וירחא .תואמ .םג :ותומיו  וינפל

 .תחכש לע תדמוע הניאש הבהא ...תבייחמ וז החכשש םדא לכל הבחה דע םידיתעשו ותבשג .רבכש ,רסומה ינואג םה :םיכר םיכר |
 הניא---םרא לכל הבחה תא תבייחמ הניא ךכיפלשו םדאה לש ותומצע = םרוד ןיקת תא קרו ואר  םרוד תלקלק תא קר ןכ לע ,יכ ,חכשהל
 והא דעצ שרפ ,ומצע תא ריזה רבכ לכה ןמ .. ,"המהב ייח אלא ]וקת תא אלש םושמ ,חכשי אל רסומה ןואנ . יומסלוט ,ושקב

 ףתתשהל ילבל היפכ ירחא היפכ ומצע - תא הפכו אטחה ןמ דעצ םיהלא תתל שקב אוה .םדאה ןוקת תא םא יכ שקב וו
 ,הלאה תושקה תויפכה לכ ירחא הנהו ,אוהש םוקמ לכב ערה םע םראל  תתל שקב אוח ,םראל םא יכ ,ומצעל אל ףא ,ורודל אל
 אטחה לא .וכשומה  ,ועבט תא חצנש  םילודגה  תונוחצנה .לכ ירהא | ייח םא יכ העש ייח אל . ,תימלוע תמא םא יכ העשל תמא אל
 תוש אוה ןיידע ,אטחה ךותב הלחתבכ דמוע אוה ןיידע ,עִּצִת לאו  שקב .ותוא ,ןויפרהו  אטחה * ,ערה לכ .רוקמ  ,תומה תא  .םלוע
 החא ךרד ןיאש ירה .. .אטח ולכ ,ער ולכ אוהש םדאהל ,ערק = ונבנ וילעש דוסיה :והו --- תומה םנמאו , .םלועה ןמ רוקעל יוטסלוט
 םינש שמחו םישלש ינפלש םשכ ,םלועה ןמ האיצומה ,וז .אלא = .ורסומ הנבנ וילעש רוסיה אוה ,יוטסלוט לש ו ויתוריצי לב

 :םינומש :ןבו = ,םייחה ןמ האיצומה ,וז .אלא  תרָחא ךרד התיה אל | דחא ,יוטסלוט דרוה וילאש רבקה ןיידע אוה חותפ םלואו
 / יאו אוה אלא םש ןיא םוקמל---הברעה לא אצוי .אוהו אוה שלשו  .םרט :דועו ובלו םדאה חור לע הנ הטילש ול התיהש םיריחנה
 "לא בש אוה בושו ,ומצעל קר = ,ומצעל בש אוהו ,וחור = וירחא חינה רשא הלחנה תא הריקסב וליפא רוקסל העשה העינח
 0 .. .אטחה \ ושכע ההכמו ליפאמ .לכה .תא | ,םראה לכלו ומעל םלוע תשוחי
 0 אל - + יוטפלוט לש ושפנ ךותב וז איה :הריתס םאה האלפנהו 8% שפנה לש םינורחאה םיעגרה .דוה ,אלפנה רוחה

 ומר רבכ ., םרא .לכ לש ושפנב איה תימלוע הריתס .
 תרכה םדאל ול 1 הקיצמשכ, :הז

0 
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 העלבנש ,תישיאה ותרוצ תדיבא ול הקיצמ בוששכו ,'יללכה, ךותב
 הפט אלו | ,ומצעל לוח ריגרג תויהק ףאוש אוה -- ,ללכה ירבאב
 + ., "לורגה םיב

 רתול היושע הניא וז -- +השוע איה המ םדאה ינב .תרבחו
 ןיאו היריחבל תעמשנ איה ןיא .,"היתויכז, לע איהש לכ .רותו ולופא =

 איה ןיא לבא | .הכותב םידמוע םהש העשב  םהינפמ תענכנ איה
 םיריחבה םה םיאור . השפנל הבזעלו הכותמ תאצל םג םהל החינמ
 םהל הקיצמש, העשבו ,םה םירומנ  ןירוח ינב ולאכ \ םמצע תא
 ,ייללכה, ינפמ קר אל חורבל ורמאי רשא שי ,"תישיאה םתרוצ תדיבא
 םה םיחרובו , ללכה לא םחלש רשא םיהלאה * ינפמ םג \ םא יּכ
 םה םיבשו . םיכרד העבשב םדא ינב םתוא םיבישמו דחא ךרדב
 םיבשו ,םלועה ך ות ב אטחה םוקמב םתעדמ אלש םידמוע תויהל =

 ,םדאה ב ר ק ב ערל םיפתוש תויהל םנוצרמ אלש םה" =
 .,: םיריחבל .אקוד הדמה איה וז--"םתאמוט ךותב יתנכשו,

 7 וול 33ג אחא

 רתויה .תולהקה .שלשב השטנ תחא הנועבו תעב טעמב
 תוריחבה תמחלמ---אשראוובו אניווב ,  ןילרבב---אפורואבש .תובושח
 ,םיריעצה םירוהיה ןיבו ושכע רע םנכודב ורמעש םיגיהנמה :ןיב <

 שלש ןיב לרבה ,ןבומכ | ,שי םירדיב םיטרפל .עגונב = .םיימואלה = <
 המחלמה איה תחא---םירבדה  ירקעל עגונב לבא .הלאה תולהקה =

 י ןהשלשב
 ןהושעלו תולהקה הא שובכל .הצמאתמ תימואלה תודהיה

 ;םייתרה םייחל .רצבמ םינפל .ויהש םשכ ,  םיימואלה םייחל .רצבמ
 קופפב .תולהקה תוגהנה תא בייחל  תרמוא  תימואלה .תורהיה <
 םיכרצה | קופסב םינפל תובייח ויהש םשכ = ,םיימואלה  םוכרצה =
 ,הלהקה איה התולג תוצראב תורהיה לש זכרמה הדוקנ : .םייתרה =

 לש .החכ .אב :אוה ירה  ויריב ןותנ הלהקה | ןוטלשש ימ לבו
 .ץוח .יפלכ .םגו :םינפ יפלב תודהיה

 םירבדה לכ ויה אל \ ,ךרעב ,תוטעומ םינש ינפל רוע
 ןיב םידוגנה ויה רככ .ושכע  םלוא , ןויעבש םיהבד אלא הלאה

 םשב םירבדמה ישארב התע םידמועה םיגיהנמה ןיבו .תולהקה

 .קרב

 .ָחּותַפ סקְנפ
 ו(יב

 .תּוּבְרַת תֶוְצַמ לע
 לא ופינבה , םינוילימהו תודיעוהו תוברתה ימי , הלאה םינורחאה םימיה

 -ןויפרו שואי טעמו שפנה-תוררועתה טעמ ,הגות טעמו החמש טעמ יבל וה
 לע רבדמו ינמחנמ , תירבע רמת ילא רבדמה ,רפופה ידידיו ירבח םנמא . םירי |
 ויניעב םיוש םניא ולאה םידיה-ןוופרו הגותה לכו = טעמה ישואי לב וכ בל <

 והירמשו ןאמשירפ חסונ אלא וניא ,רמוא אוה | ,הז לכ | . תחא הטורפ וליפא =
 דע .עדוו ינא ןיא -  ןאמשירפ חסונ לצא קילירוה והירמש ןינע המ .  קילורוה |

 רבדמה  ,רפוסה ידידיו .ירבח .ירבדב םיחיגשמ | ןיא .םלואו .  הוה ןורחאה עגרה
 ןיידע  ולובו תצק אוה שגרנו שערנ ןיידע הז = ידידיו ירבח . תירבע 'דימת  ילא
 + וינוולימ לע ספתנ םדא ןיא  .םינוילימה לש ריבכה םשורה תחת ןותג

 ירי-ןויפו םע ישואיו  ינאו קידצה ידייו ירבח ירה = , רבד לש ורקיעב
 הדועוה ןמ ירבח ילא רוח רשא תעמ 'םועובשב וא עובשכ 'הז הנה יכ . םיעשרה = =

 ןמו--םינוולימה  רברקלעו תוברתה .רבד-לע  תררועמה הרושבה תא יל אובהו =
 0 : + 2 ₪ תרה חח שווההדחקא הרה

 ,18 מוג 'םלועה,, ןויע (*

 המ ןוילנ

 רימת | וחינה  תולהקה ינוטלש  .ידמל .םיטלוב םיימואלה . תוחהיה
 תודהיה יכרד לע םילושכמ ושכע | םג  חינהל | םיפיפומו
 ,ירמגל םיכררה תא רודגל חכ :ורצע אל ,םנופאל ,לבא  ,הימואלה
 יזכרמב = וליפאו = , םוקמ לכב םימקרתמ םהמח לעו םפא | לעו
 םויק תור'צ תורצונו םישדח םיידוהי םייח < ,העימטהו .תוללובתהה
 תודהיה םשב .םירבדמהש * ,ךכ יריל םירבדה ועיגה רבכו ,תושרח
 שארב בצותהלו ןוטלשה לא .םה םרי תא תולשל םירמוא תימואלה
 . הגהנהה

 ,,םרוקה רודה ינבמ םיללובתמה , ושבע לש תולהקה יגיהנמ
 השעמ לכל הרומש םהביאו םיימואלהל תחצנ האנש אלמ םבל
 םיענומ םה םנמא .םעה חור תיחה םושמ ומ שיש ,הרופו יח
 . םיבשוח םהש םושמ ,םיימואלב .תורגההלמ בורה י"פע םמצע תא
 םה םסעכ תאו םהמח תא .םרובכ יפל אל תאוה הרגהה תא
 םירחאה תא םגו םמצע תא םג םה םילרשמש ,הז י"ע .םיככשמ

 לכלו , םינגרג לש ןטק ץמוק אלא ולא | ןיאש ,רמאל םירבדב
 םה ןיא םריקפת תא לבא ,םיעגושמ \ רמולכ = ,חור;ישנא רתויה
 םעה םשב רתוול םיאצוי םה "ךרוצה תעשב, = : םלועל םיחכוש
 יפ תאו -- = ,תוימואלה ויתושירדו ויתועיבת לע םעה  תבוטלו
 לע הדמעשכ ,אניווב וללה םיגיהנמה ושע ךכ .ולאש אל םעה
 אל ושע ךכ . םידוהיה לש תוימואלה = תויכזה םויק תלאש קרפה
 < .ירחא םה םימוהל םלוכ . אשראווב רשא םיגיהנמה םג םיהשו תהא
 םושמ וב שיש ,ןינעו השעמ לכ ינפב | רדג רודגל---וא "הוצמו
 . םידבעה תענכהו .תודבעה שגר לוטב

 ? םיימינפה .םייחבו
 רקשל  רצבמ | ושענ .ושכע לש = תולהקה = ינומלש

 הגהנהה .ןמ :,רובצה תא = , בורה תא םה * םיקיחרמ = ,םיירובצה
 = תולהקה  תגהנה .וניממב וחפש ,טועמה לע קר םה םיכמסנו
 " סמה תא םלשל  ודיב :ןיאש ירוהי : דחא .רקיע לע ושכע .תדמוע
 7 ,הידוהי הלהקב  הלחנו קלח ול ןיא ,םיגיהָממה ועבקש , לורגה
 = ,םירומג םוטרקומדכ םיארנ םייללכ םיינידמ * םינינעבש ,וללה םיגיהנמהו
 לע תוגהנומה תולהקה  ירדסל .עגונה .לכב םמצעב הררש םיגהונ
 וינינעמ םעה ה ,םיירובצ .לועו רקש , תימואל .תודבע .  םהירי
 > םהילעש = תודוס םה | הלא -- , לכב | םיריחיה = ןוטלשו

 לועלו

 ונמחנלו ינרדועל שיאח לדחי אל תאוה הנורחאה העשה | דעו איהה העשה
 = הערפש ,וז ןושלב .ירבח ילא רבדמ -- "| םיפרנ ,םתא םיפרנ/, .יפל לע .רברלו
 ר ירכח םירמ --- "! םיפרנ ,םתא .םיפרנ,, -- .לארשי .ינב .ירטוש לא רבד םירצמ ךלמ
 ונתשלשל תגווכמ וז "םתא,, תלמ יכ ,ינא שיגרמ . ילא רבדמו רזוחו ולוק תא

 =-ןאמשירפ לצא קילירוה והירמש ןינע המ .קילירוה והירמשלו ןאמשירפלו 5
 > דודיו .ירבח ידבדב םיחיגשמ ןיא םלואו .הזה ןורחאה עגרה .דע עדוי ינא ןיא
 \ םשורה תחת ולופ אוה  ןותג ןיידעו תצק אוה שגרגו שערג | ןוירעש  ,רפופה
 . וינוילימ לע ספתנ םדא ןיא . םינוילימה לש ריבכה

 הוקתה ירבד לכ תא - עומשמ אלמת אל = ינזאו---רפסמו ירבח .רבדמו
 םינמוזמו םינכומ ,אספוקב םש םיחנומ רבכ הלא לבש ,ריהזמה ריתעהו םימוחנהו
 [ התואב םיבומה םישנאה ןחרטש ,החרטה התוא לכ ירה : ךמצעב עגה ..ונדעב
 (ובלדחול לע" ןעבצאב ףפותמ ירבח) יליבשב : ונליבשב אלא וחרט אל ,הרועוה
 ומרמ ירבח) .ונתאמ םיבר ליכשבו (יבלדחול לע ועבצאב ףפותמ ירבח) ךליבשב

 םיענה ,םירפוסה ונירבח .תשלש ראשל ןמיס --- ןופצ' דצל .תוזימר שלש ועבצאב

 . .אצי טעמ רוע :הנה ! ךוגיעב לק הזה רבדה .אהי- לאו . (לארשי .תוצופתב םידנז
 וניריל והסמיו םיבוטה םישנאה ומוקי טעמ  דוע .. לעופה לא חכה ןמ ןינעה לב
 לכ תא וניריל ורסמיו םיבוטה םישנאה ומוקי טעמ רוע .הלוב תוברתה לכ תא
 וניתועורוב ונתוא  יזחאיו םיבוטה .םישנאה ומוקי טעמ = רוע ,  םלוכ םיגוילימה
 = ל ונובישוו .ןולרב = רועל = ונואוביו אסידואמו  אנליוומו  .יושראוומ  ונואיצויו
 : הלק האכה ונתוא וכיו םושדח \םימע  ונידי = ךותל ועקתיו דובבדתואסכ
 / ! םובוכח .,ובתב = ןובתב , = : תורודיב ונל = ורמאוו = , ןוצרו .הכח תואל ,ונמכש
 . = /| ונימו לב רגללפתה תאול ירה .!םלוע-לשרוגובר



> 

 , תולהקה .ןוטלש | תא | ושכע לש = םיגיהנמה = םינובו = וגב
 םרוה = ,אשראוובו הניווב = ,ןילרבב ,תחאכ .תולהק שלשב

 לש .ושורפ ."םיללובתמה האלה, :תורח וילעו דחא | לגד
 אקור  םיסרפ  םיעבוקה הלא םע  ונקלה ןיא :אוה הז רובד"

 ידלי תאמ .םישרודו .תימואלה תבשב םירפוכש * ,םידוהיה  םיריעצל
 הלא  םע ונקלח ןיא .; םירצונה ינח .תא אקוד  וגוחי .יכ ,  לארשו
 םע ונקלח ןיא = ;הניבוקובב  תידוהי הירוק תעיבק דגנכ ומחלנש \
 לע םג רתול  םינמוזמו  םינכומ םה = תוללובתהה םשלש " , הלא"

 םהיחא תא רקפה תושעלו םידוהיה לש תויחרזאה  םהיתויכו
 . תדלומה ץרא ,'םצרא ,ל אובל .תצק ורחאש

 לגרה .לעו .המחלמה השטנ תחאכ תולודג הולהק שלשב
 דימירמ  םומחלנה םיכירצו . םיללובתמ האלה :תוהח .םרוה .רשא
 ןיא  .םימחלנ םה המ  לשב . םירחאל  םגו םמצעל ררבל לגדה
 שארב ושכע םידמועה  ,םיללובהמה לש "םבל תא .ךרה,ל  הנוכה
 ,םיללובתמהל \ תוארהל איה הנוכה ..םהמע ."רשפתהל ו ,.תולהקה
 ,ונאמי וא ובאי םא | ,םה םידיתע  יכו .ירמגל םתעש הרבע יב
 בישוהלו = תינרוחא .םויחה ךלהמ הא בישהל ,  םמוקמ תא בוזעל
 רכירצ הלהקהש ,קר איה הנוכה .אסכל תוביטברסנוקה תא
 התיהש םשכ / ,תימואלה תודהיה לש הרצבמו הזכרמ תושעהל
 תולגב רשא תורהיהל ...תיתדה .תודהיה לש הרצבמו הזכרמ םינפל

 ,הלהקה ןמ ץוח תרחא תיזכרמ .הדוקנ :ןיא

 .הוג99 ה

 הדובעה םלועמ תוביאכמ תועידי ונילא .תואב םעפב םעפכ
 ףכית .ןתוא .םימלופו -:תועידיה .ןתוא .םוטלוק = םוארוקהו ...למעהו
 םלואו = , עגרלו העשל אלא ןינע םניאש ,םויח .ירקמ .רתי 'לככ
 ,רבלב :ןמצע רצמ קר אל = וללה \ תועידיה ןה תובושח = תמאב
 ,םילודגהו .םיברה םייונשה לע תוארמ ןהש םושמ = דוחיב אלא
 ,הנורחאה הפוקתב ונייח יררסב ושענש

 ותאצרהב .בתוכ .קסבטיוו ךלפב תשורחה יתב לע .חינשמה
 יתבב  טעמתנ  םידוהיה םילעופה = רפפמ, = :הלאה = םירבדכ
 םילעופה  רפסמ לדג הז .תמועלו ,הבורמ הדמב ךלפבש .תשורחה

 םילוע ויה םידוהיה םהילעופש ,םהה תשורחה  יתבב  .םירצונה =

 תוכלוהה = וויחלבו  תוצצונה ויניעבו  םישגרנה  ירבח " ינפב ינא טובמ ּ
 המ ,הו םדא רשואמ המכ .העש התוא וב אנקמ ינא .הלודג . האנקו---תומדאתמו

 בוש עמוש ינאו תסכרפאכ יגזא בוש םישמ ינאו ! ומלוע םיענ המו וקלח בוט =
 ימצע תא התפא רשא שיו ..חו ידידיו ירבח  יפמ תומיענה תווקתה ירבד תא
 תחאו ןאכ תחא רדחב ונינש םיבלהתמ נא זאו .ויתווקתבו וירבדב עגר .ןימאהל
 וגינשש , תחא הבשחמב םיעקוש ונינש ,הפ :לכב ןשע םילעמ  ונינש ,ןאכ
 יבלו .יושראוו ריעה תא ןשעה ךותמ האור ינא זאו .דחא שגר ךותמ םישגרתמ
 תורפסל רשא קוש ה םשו םירפוסה םשו תורפסה םשןה---ץלפתיו .עגר דחו
 ירבדו תורושה ירבר ,  שערהו  ןואשה ,הכובמהו המוהמה םש ןה =! םירפופלו
 .לכ בלמ הרסה החונמהו , הבר םש תורחתההו ,לודג םש ץחלהו ,  תוטורפה
 םיזגרנ םינפהו = ,תכרעמ-תיבל תכרעמהתיבמ  םחלל םירדונ  םיריעצ * םירפומו

 רשא תא םיבתוכו םשפנ-לעוג לע םיגילכמ םינקז םירפופו = . הבר .תורמרמתההו
 םירכמנה ,םינותעב הלטבל םשפג תא םיאיצומו בותכל םבל לע  םלועמ הלע .אל
 ..שפנ .תאשמלו  ןוזחל .םש ןיא .בחרמו , המישנל םש ןיא רוואו . ץוח .ינפ לע
 ןמ טעמ | ותוקנלו וגבל תא טעמ  ץוחרל העשה וגל העיגה .רבכ תמאב ילוא
 ץקה = ץיקח רבכ ילוא = ? םינשו םימי הז .ותוא  םילכואה ,אמהווה ןמו. בקרה
 רהטהלו  .ץחרתהל וגל םג תלוכיה | ןתנת | ןותגו רנל םג  הלואג תעש העיגחו
 םוי אובי תמאב ילוא .? ונואשו קושח שער ינפ לעמ טעמ .םמורתהלו שדקתהלו
 ויתועורז שורפל ול .ארקי .רורדו .יקונעלאג בוחרמ  דיה-תקוחב אצמי ירבעה רפוסהו

 / . .?היבחרמב \ טוש
 וחרט רשא | ,םובומה םישגאה םתוא לש הבוטה הנוכה תאו-תאז ילואו

 ? תוברתה .תוצמ התואב .,הלורג הוצמב וקפעו הדיעו התואב חכר ה

 3 םל ועה

 ד

 ,95% דע קר עיגמ חיה םירצונה םילעופה רפסמו .?8%/ דע םונפל
 ,ףיסוהל ךרוצ .לכ ,המודמכ = ,ןיאו ."ךפחה תא ושכע .םיאור רנא
 ,םֶח .לארשי לש .קסבטיוו ךלפכ רשא תשורחה יתב בורש

 תשורחה יתבמ, : תאזה העידיה תא ונלבק .ןמאנ רוקממ
 לכ שרגחל םידמוע ה ק ב ו קוי רו ק ב רשא רקוצה תישעל .םילודגה
 רתי לכמ 10% קר ושבע .םג הלוע םרפפמש ,םידוהיה .םילעופה
 םינמנה = ,'םילודגה, = םתוא  ,תשורחה  יתב  ילעב = .,םילעופה
 םניא ,םדובכב  'םיבויח,  לכהו .םעה ינינע לכל םיספורטופא
 םידוהי םילעופ ץמוקל וליפא הרובע קיפסהל תלוכיה תא םיאצומ
 ,.."םידוהיהיתלב .םילעופ לש .םילודג םיצובק .ךותב

 תא םימשור | ונייה .ילמלא ,תודיחיה ןניא  וללה תודבועה
 לש תשורח יתבמ םידוהי םילעופ תקחרה דיע תודבועה ןתוא לכ
 התיה :זא יכ ,םמוקמב / םידוהידיתלב | םילעופ * תסנכהו  םידוהי
 . ידמ  רתוי הכורא המישרה

 תשורחה יבגל םג עובק הזה .רבדה השענ תונורחאה םינשב
 , תידוהי חלוכ טעמכ התיה - תוטעומ םינש ינפל רועש ,הטועפה
 תא םושיגדמ יברעמה-ינופצה לבחב תשורחה יתב לע .םיחיגשמה
 לא .תלגתסמו םוקמ הל .תשבוכו תרזוח הטועפה תשורחהש ,רבדה
 םיסנרפתמה םידוהיה .םילעופה רפסמש אלא ,םישדחה הדובעה יאנת
 ,טעמתמו .ךלוה הדי .לע

 .וליאכ . הרובעה . תלאשש ,םימיה = ןיידע 'םה. .םיקוחר אל
 ירוהיה  לעופה ינפב םירעשה תליענו ,ונמלוע לש ומורב הרמע
 אל ,ןבומכ  ,םימכוחמ | םילופלפו תונוש תורותל .םיסב השמש
 לכ ירהש ,הזה ביצעמה רבדה תובס וררבוה אלו .דוע ורקחנ
 ,סומלופ םשל אלא | ורצונ םמשל אל .םילופלפהו .תורותה םתוא
 ,שממ וב שיש רוהבב  ךרוצ :ןיא סומלופב ךרוצ שיש העשבו
 תורותה וחכשנו  םילופלפה  ולדחו םומלופה תעש הרבע םיתניבו
 ,דוע הניא ולאכ ,המצע הלאשה םג החכשנ דחי ןהמעו תונושה

 ,לודגה ךרעה .לע רובהה .תא ביחרהל .םוקמה ןאכ ןיא יאדו
 םתוא שדחל םיצור ונא ןיאש ןבש לכמו ,ונמלועב םפות הז ןינעש
 " .םהה .םימיב רתוהו יד םתוא ונעבש רבכש ,תורבסההו םילופלפה

 | יתבמ  ידוהיה לעופה שורג
 ,רברה לש  תירקעה הבסה

 לע. רובעל  ונל .רשפא יא .לכא
 תא .תוארל ילבמ םידוהי לש תשוהח

 ויהי םיהומתו הלאה םיבוטה םישנאה םה  םיהומת -- ןכ אלמלא יב
 םה ימ םשל ?םילמע םה ימל -: םתירחא דעו םתישארמ םיבוטה םהישעמ
 החרט םיחרוט םה ימ ליבשבו תודיעול םידעותמ
 ? ולאה םיליעומהו םיפיה םינוקתה לכ תא ןקתל

 הוצמ יב = ,הרעשה יפ-לע ונלוכ ונחנא םיניבמ ןכא -- תירבעה תוברתה
 לכבו םשפנ לכב המויקל וללה םיבוטה םישנאה םירמואש ,וז הוצמ איה הלודג
 אל וו ףא יכ ,ןויסנה יפ-לע וגלוכ וחנא םועדוי ןכא -- ירבעה לובדה | , םדאמ
 .ןיבקעב התוא שד םדאש ,איח הלק הוצמ
 שפנההתולש ךותמ וגלש תא םישועו ןאכ םיבשוי ונאש דע יכ , דחי םג ולאה
 הנה -- המשל תירבע םירבדמו תוברת תוכלהב םיקסועו  תעדה-תבחרה ךותמו
 , תוחכהדתסיפא ךותמו חורדרצוק ךותמ ולש תא השוע אוה ףא םעה םש
 ףודחרודמ ויתובא והוליחנה .רשא לכ תא םוי"םוי ובלמ חיכשמו ךלוה / אוהו
 יכמ .םוידםוי קחרתמו ךלוהו ,םימודק-תשורי לש הלבסמ ומכש תא רעגמו .ךלוהו
 " | הנשל הנשמ ונכותב םיברו םיכלוה  ןץיראההומעו = ..ולובשב :ונוכרו ונחפמ רשא
 ,םיטעמתמו םיכלוה- -קילאוב הזח םהילעש םימכחההירומלת םתוא---םומכחהידימלתו
 תעידיו ,תחכתשמו תכלוה הרותהו ,םינקורתמו םיבלוה תובישיהריתבו םירדחהו
 ורזפתנו ולרלדתנ םירבעה םירפוסהו ,לארשי יתב בהקמ הלהח / תירבעה ןושלה
 וראשנו ..ריתעל הוקת ןיאבו םויחכ .הזיחא ואבו .בלב .חנומא .ןיאב = ,רבע .לבל
 ינרבח קר1העשדיפל וניניב וראשנו ."'תירבעב תירבע,, ירומ- קרה העשדופל ןניניב
 יצרפ דעב :ונייח לא  םוסנכנה  ,םינטקה םילעושה .הלא = , םינושה .דומלחדורפס
 קֶר העשדיפל > וניגיב וראשנו .  הנורחאה * םתכאלמ תא םהב תושעל תוחדגה
 רע הרב םוש ןיאש .,תוטרוס הפש ןימל :תומרגלטה .ימגרתמו .םינותעה יכתוב
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 ! םירמוא םה ימ דעבו וו הבורמ

 "םירבדה .ינשב שי הנכס תצק םלואו



 : הקדצ .ךותמ =- אלא ןוצר ךותמ : אלו .םנוא ךותמ אל הז רובצל  לעופה :תשורחה * יתב ילעב םינעוטש תונעטה ןה תועודי
 = ,םהירסחתו םירישעה תקרצמ הנהנה ,רובצה אופיא .לכויה .דפחו לא  לגתפמ וגיא  ידוהיה  לעופה .ותרובע- לע דקוש וניא .ירוהיה
 ,ונמלועב : ונל שי 0 +? םחור אלו: רבד .ושעי יכ םחירכהל | ךכיפלו םיבורמ ידוהיה לעופה יכרצ ;תשורח תיבב הדובעה .יאנת
 ןויזחה .םג = ,םינושמ תונויזחו םיכפה . ,םידוגנ ויתונפ .לכב אלמה | רשפא יא ןירצונה ורבחל  םילעמש ,רכשב קפתסהל | לוכי :וניא
 רסחו הקרצ םישועה ,ידוהיה רובצה לש םוספורטופא :חזה הנושמה | םילעופ 'םיפתשמשכו ,םידוהי  םילעופ קר תשורח תיבב- דימעהל

 םהילעופ תא .רסחהו הקרצה .תישע .תעשב םישרגמו םיינעה םע | תיב = לעב ןםהיניב םיכוסכס = םיצרופ--םידוהי .םילעופל \ םירצונ = =
 ,םילפכ .לפכ תוינעה תא .םיברמו םתשורח יתכמ .םידוהיה | ותשרח תב לע .אוח ומתוח תא | עיבטמ וניא  ידוהיה . תשורחה =

 םניא .דרסחהו הקדצה :דחא רכד רוכזל ונילע םלואו םה וילעופו ותוא םיבכוסה םייחה ירדפל לגתסמ אוה םא יכ ,אוה
 .ידוחיה רובצה .לש ודובע ש תא הרומג העקפה םיעיקפמ לעופה םינכמ ירה ןכ םאו  ,תשורחה תיבל תומדו .הרוצ םינתונה
 0 ושבכי אלו = ושבכ = אל \ ונברקב רשא רסחהו הקרצה ישוע = ידוהיה  לעופה--ףוסבלו  ;העובקה אחסונה לא הרז המיענ ידוהיה
 םיכירצ םה ךכיפלו ,תירוהי-יתלכה הרבחה ךותב רמעמ םלועל = הקוחבו  רימת = ןגהל אוה יושעו .ירצונה ורבחמ .רתוי חתופמ אוה =

 " הז וחככו .וחובעש תא  לטבל * םילוכי. םה ןיאו  ירוהיה רובצל = ןניא בור ייפעש ,וללה תונעטה ןה תועודי . וותועיבתו ויתויכו לע
 = ול םיענכנ ויהי  "ויבוטימ,ש  ירכ .,שמתשהל- ונרובצל ול רשפא הלאה תונעטה לכל ןיאש העשב םג ירהש ,אמלעב תולתמא אלא

 רפחהו הקרצה לע לוהבה :,ינע רובצ םנפא , ויתווצמל םיעמשנו = ,ןכ הנה = ,דמוע ומוקמב ירוהיה לעופהל חיה ותוא--דוסי םוש
 הקרצה .ןיאש ,רובצה חככ הפי - וחכ ןיא ידו ',ודמע םישועש = םגו  ויתויכז לע .ןגהל ירצונה  לעופה םג עדוי = ןילופב \ ,לשמל
 לש וחכ -תא .רומג לוטב .לטבל לבא ,וילע בבר .םיליטמ רסחהו | םג : םיקיחרמ זיכבו ,ידוהיה לעופה לש ורכשמ :תוחפ :וניא ורכש

 :תרכהה ןמ דוע ןיא  "ויביטימ, לש  טושפה .םנוצה יבגל .ונרובצ | םתשורח יתבמ  םידוהיה םילעופה תא , םידוהיה םילעבה םש
 / א ללכ ,םמוקמב םירצונ םילעופ םיפינכמו =

 : ןתוא לכבש = ,םיכסנ םא | וליפא ,רבד לש ורקיעב םלואו-
 - עודמ  ,ללכ \ הלאשה ןיא ירה ,תמא לש בוטרוק שי = תונעמה
 הלאשה אלא ,םירוהי  םילעופב םידוהיה | םילעבה וצפחי אל
 .ןיקרימ םוחנ  םיחרכומ ויהי וללגבש  ,ירובצ חכ הזיא ונל שי .םנמאה :איה |

 77-77-77 | םידוהי = םילעופל  םוקמ  םהיתשורח .יתבכ  תהל םירוהיה .םילעבה
 סחְיּב תּובשָיְתְהַה יִנָפֶא לע ונשי ןה %הלא םילעופב םיעורי םימומ םיאעומ םה םא .וליפאו
 : ,םופורה = ,םינלופה  םילעבה | תא .חירכמה | ירובצ \חכ .תואיצמב"
 + הַמיִהְנפוא לש ש יתַעְצְהל םא  ,איה הלאשהו .םהלשמ םילעופל קר הרובע  תתל :םינמרגה

 :תקסוע .ונלש  תינויצה  תורפסה .התיה : :ןורחאה  ןמזה רע - %הזכ ירובצ חכ ונל שי 'םג
 וערואמה ילגרל םנמא ,.דידרחאלכ קר .תובשיתהה ינפא תלאשב = לכו ויקסע ,םיידוהיה םייחל ן ץוחמ רמוע ירוהיה : רישעה

 חוקבה תחת םימעפל םיריבעמ ויה :, בושיה ייחב .ועריאש .,םינושה ו .םידוהיה לש םמלועל ץוחמ .םיאצמנ  םיילכלכה :וונונע
 | םע דחי ונל .וארה אל לבא ,רבעב ולגתנש ,תונושה תואיגשה תא = ענכנ .אוהש שיו - ,ידוהי .יתלבה רובצה לש ויתויכזבי הדומ .אוה

 ! .אבהל ולא :תואיגשמ ענמנ היפ לעש ,הרשיה ךרהה תא םג הז א הדומ אוה ןיא לבא .,וב תורגתהל הצור וניא : ןפוא :לפבו ,וינפמ
 | :הנורחאה .תעב בושיה יכרצב | םיקסועהל . ררבוה .רחא רבה קרו = רובצה םע השוע אוה דסח .יידוהיה רובצה לש ונוטלשו ויתויבזב
 "לש הרוצ .שובלל הכירצ :הניאו  הקדצ לש :ןינע .הנניא תובשיתהה = ויתובוח אלממ אוה = ,וינינעו  ויכרצב  לפטמ .אוה .םא  ,יהוהיהי

 . גועלל וברקב ובל וא רומעי רשא ,םירזבאב .רזבאה  םג ולו ,שיאה אוה ימ | השלש-םינש קר ,העש-יפל  וניניב  וראשנו . הנוכנה התנוב לע \ דומעל .הלוב,
 'חקפה םג ולו ,  שיאה אוה ימ "? שרה תובל םואיבמש ,תאזה השככה לע < .תוטלחההו תויסנכהו תודיעוה לכ לעמ םיפחרמה = , םיקירו םילד .םיתעהיבתבמ
 . .ונועב .ןימאה ילבלו .רברה םויקב קפס ליטהל זא ובל והאלמי רשא , םיחקפב = לכ הלדחו . המוצעו הלודג תחא הינוריאב םיפיה הריגפה-ימואנו החיתפההימואנו
 צ לכ ול ןיאש , םיוילעב וילעה םג ולו , שיאה  אוח :ימ ? םירוערע וילע רערעלו . תירבעה הבשחמה הלטבו ,די לכ התפרו ,העונת

 | חפש לע , קוחצהתבב קוחרט זא  דומעי רשא ,  רוסחמ לכ ל ןיאו הגאד = הכוטה םתכאלמ תא םיבוטה םושנאה ורמגי וב רשא .םוי ,רחא .םוו יהו
 . החוט םיחרוטה לכ .םע .רחיב הנטקה ועבצא ףוקני אלו וופיככ .וידי תא .םושיו ואשיו .ירבעה רובדה תאו תירבעה תוברתה תא םונכאה לעמ ודירויו. ,הלועומהז

 *+- ? תירבעה תוברתה תוצמ ,וז הרומח .הוצמ םימייקמה לכ םעו וז | ופנב תחת םסינכהלו ירבעה םעה לא םאיבהל םיפכ לע דחו .םהינש תא
 תלבקל .חורדירו .חכדוה דוע וב היהיש ,י ר ב ע םע וא ואצמיה -- ותנובש =

 8 2 ? םחידומ תאוה 'תוברתה :
 - 2 יפומע ,םעה לש וחתפ לע הלאה םיבוטה םישגאה זא ודמעו אל םאה

 .': תישילשה םעפה וו רפוסה ירבח ולא רבדמ --- "! םיפרנ ,םתא םיפרג, תא םיאשונ ונא ימל .:והערל שיא .םיאתשמו .םישירחמ .םלוכ = ,רובדו .תופרה
 .!תורבע דימת ילא רבדמה , הז ידידיו ירבחב ינא אנקמ המכ , יוה + ? םולטע ונא .ימל 1 הלא לב
 , עשב תומדאתמו תוכלוהה וייהלכו תוצצונה ויניעבו םישגרגה וינפב ינא טיבמ = ךועבו = ,הרובעה חלצת אל- -הדובעב ומע וירצויו םעה ירפוס ןיאב יב :

 .ישואו לכ ירה  .םדאב הז אוה ןורשב כא יב , ןיבמו  ערוי  ינאו -- ורובד = = -הוחתה ינעג תא ורפה אלו ונשר אל םתמשנו 'םהויח .רשלו םירפוסה .בל םד
 . עמ םע .דחיב = היבוברעב ילצא .םישמשמה ,  םידיה-ןויפרו הגותה לכו טעמה ה / היהתה וקח אל

 הוצמ יב ,הרעשה יפדלע ונלוכ ונחנא םיניבמ .ןכא --תירבעה תוברתה
 יב > ,ןויסנה יפדלע ונלוב רנחנא  םיערוי  ןכא == ירבעה \ רובדה . וז איה הלודג
 ומירקי דחו םג ולאה םירבדה ינשל םא םלואו = . איה הלק הוצמ אל וו ףא
 -- ותובהת ירצויו םעה .ירפוס תלואג =: הנטק תחא .המרקה ונוטה 1

 +- םינוילימה לעו תודיעוה לעו תוברתה לע הלאה םימיב חמש ינאש , החמשה
 | ! תחא הטורפ ןלופא ויניעב םיוש םניא

 < תוברתה



 ולוכ םעה לכל הושה  רבד :תויהל  הכירצ תובשיתהה יכ  ,הכו
 וילאמ .ןבומ הז רבד- -םיפורטנליפו  םיבידנ תרובחל ןונע קר אלו
 םלואו .  תיממע-תימואל העונת איהש ,תונויצה ןוער םצעמ עבונו
 תימואלה תובשיתהה תרובע להנהה םהיפ לעש ,תודוסיה םה המ
 וא תיטרפה הביטאיציניאהל .הרוכבה, טפשמ הב ןתני םא * ,תאָה
 היהי םא ;םינטק = וא םילורג םילעפמ הב וורצוו םא = ; תירובצהל |

 לכב---םייביטרפואוקה | וא םיילאודיבידניאה = םירקיעהל םוקמ
 רמאמ קר ונל עורי ..ושכע דע :ונד אלש טעמכ | ולאה .תולאשהו
 תרבוחב . ךכ"רחא .עיפוהו 1899. תנשב "דוחסוו,הב = ספדנש ,רחא
 -תלאש לע ןוחל דיו-ןב  רבחמה ץמאתה | ובש ,הדחוימ
 רעב ותעד עימשמ .הז דיו:] ב >.יעדמ :ןפואב  תובשותהה
 איהש ינפמ ,ףקות לכב התוא שרודו תיטסילאטיפאקה תוכשיתהה |
 לש הנושארה הפוקתב = ,וננמזל : רתויב .תרשכומ = ויניעב .תבשחע

 אלוממו  ,תונימל ישעמה כושיה תדובע  הבשחנ תינידמה תונוי
 -רחא .קרפה לע זא הדמע אל תובשיתהה ינפא  תלאשש ,ןבומ

 ראשו 'הלואג,  תומרגורפב הררבוהו : התלגנ = ,ןמז .רובעכ :,ךב
 שוכרהל תישעמה תונויצה  יניהנמ לש םתיטנ בושיה תור

 ולגרלו דיו :ן.ב : לש ויתופקשה ילגרל .ינוניבהו .לודגה ,יטרפה
 1904 תנשב רוע .יתעד תא יתעמשה 'הלואנ, תרבח לש המרגורפה

 - ן ב לש םהותועד יכ ,זא יתחכוה ."טפנוקוצ עשירוי .יד, ןוחרוהב
 תואנותשלפה תובשיתההל קיוהל תוריתע ו תרבח' יאיבנו די
 .ושכע םג ףקות לכב קיזחמ ינא הז ןויערב  .ןוילכ ידיל .האיבהלו

 טבמה:תדוקנמ ררבל ונא םיבייח תובשיתהה  ינפא לש וז הלאש
 הכירצ תובשיתהה  .תוימונוקָא-לאיצופהו  תוינכמה .תואצותה לש

 א

 איה הכירצ הז םע דחיב אלא ,ינכטה ןבומב | קר אל הפי תולע
 קפתסהל ונל ןיא .  םיילכלכה-םייתרבחה .םילאידיאה לא 'םג םיאתה
 םייעקרק .םילעפמ הבורמ הדמב = ורצוי  לארשי ץראבש | ,המנ
 םגש ,אוה ןידה ןמ .אלא | ,םידוהי ויהי םהילעבש = ,םויהחסמו
 תועקרקה .תרבעה הלוכי תאוה תעב יכ * .םידוהי. :ויהי םהילעו
 לארשי:ץרא תא לולשל ןוממה לודג לש | םהיריל לארשי ץראב
 קיסלכואב הבורמ - לארשי = ץרא ,עודיכ = .םידוהיה>ינומה * תאמ
 לכ ןיאו .רעצמ ריתמב הדובעל םירכשנה | ,םיאיברע
 לע םואוברעה םי?עופה תא | ורכבי  'םידוהיה = הזוחאה-ילעבש
 ומכ .,הטורפ הריחמש ,םתרובעב ושמתשיו םירבעה םהיחא ינפי
 קוצמו רוצמ ייח קר .םידוהיה םירכאה םג .ושכע וניניעל .םישועש

 לק םע תורחתהל תורשפאה תא ידוהיה לעופהל .תתל םילוכי
 תויחל לארשי .ץראל .תכלל םידוהיה ינומה ומיכפה םג ולו .יברעה
 תיחתלו ונמע תעושתל דוע עיגנ אל .הזב ירה ,הלאכ = םוצמצ .יוח
 םיסב ןיאבו = ,הרות | ןיא -- חמק ןיאב יכ  .תירבעה הרוטלוקח
 םידבעו  םוינע %אצמת ןיאמ  הרוטלוקה .תחרפה --- םיוסמ .ירמח
 תלאשל ןורתפ האור ינא :ןיא ופוג הז םעטמו ..הרוטלוק .וארבי אל

 ,הזב םג לארשי ץראב םילעו
 םינמיתה םידוהיהש ,ןמז לכ :.םינמיתה םידוהיה םילעופב םיאיברעה
 םהילעב בל  תחמשל | ,םוצמצדייח | םייחו  טעומב | םיקפתסמ

 םידוהיה . םילעופה םהיחא ינפ | לע םתוא | םירכבמה = ,םילכ
 . תיאניתשלפה היחתה תא  םיבכעמ אלא הלא ויהי אל ,םירחאה
 ---תיטרפה תובשיתהה תאמ .לארשי ץראל תפקשנ תחא הנכס רוע
 . היצלוקפס לש ןינעל  עקרקה תישעו עקרקה  ריחמ תאלעה אח
 הנעגת עצבה-תבהאו היצלוקפסהש | ,רחסמה יפנעמ ףנע ךל ךיא

 המכ ונא םיאור ךכיפלו , תובשיתהה יפנעב ומכ  ,וזכ הדמ יריל וב
 םיקיזחמה הלאמ וליפא ,םיטסימונוקאו םיילאיצוס םיאקוטילופ המבו

 .םיעיצמ ,תונוש תונידמב השומשו .עקרק-תזיחא לש תונשיח תורו
 ..םידיחיה . תושרמ תובשומב | תועקרקה תא איצוהל <:ףקות ל

 - ,תיסורפה .תוכלמה וכ ,הזב םג ךיכוהל | .רארב .רובצה : תושרל .םסינכ

 '* ,קפס

 < םילעופה תא וישכע םיפילחמש

 לש \ 'םיקצומה  תודופי ה לע .הניגמו רמשמה | לע דימת תרמועה
 לש פיצנירפה תא י אר י ק הלש הינלוקהב הגיהנה  ,ינגרובה .רטשמה
 הגהנוהש ,וז .הנקתו הכלה תושרל .דיחיה תושרמ עקרקה .תעקפה
 יגאטסכיירה תוגלפמ לכב הבר המכסה השגפ ,בושיה תחרפה הלעותל קר

 בושיה :ר'ע = ותעצה = רוריב = לאש = ,רמיהנפוא  ץינארפ
 ךותל .הכפהמ | ןיעב | םינכה  ,ושכע  םירבוע ונא : יביטרפואוקה
 הנחמל אב  רמיהנפוא  ..תובשיתהה ינפא לע םינויצה = תופקשה
 * וירובחב .םש = ול הנק רבכ םשש  ,יזנכשאה שרדמה:תובמ םינויצה
 אוה .עודי .תיטסיצילבופה ותרובעבו הלכלכהו .הרבחה ינינע דיע
 ונויערל השוע אוהש = , תישעמהו .תירואיתה ,הדנגופורפהב דוחיב
 "= ,80010888- .ורפסב , תופתושמ תויעקרק  תובשומ דופי = רע
 תויצרפואוקה תודלות תא תוכיראב רמיהנפוא רקבמ ₪ 0

 העשב הב :ּז אנקפמ ידיל אבו ,תוירפכהו תוינוריעה ,תורצויה
 רספה .ידיל אוכל ןפופ = ,תוינוריעה תויצרפואוקה = ,תונושארהש
 תווקל .ןהל שי ,תוירפכה תויצרפואוקח ,תונורחאה הנה ,ןוילכו
 ..ויה = ,עודיכ = ,תיביטרפואוקה העונתה; יצולח ..תוחילצמ תואצותל
 םויונש | סינכת הישעתל תויצרפואוקה לש .ןתוחתפתהש | ,םיוקמ
 :' וללח תווקתה לבא = .וננמזב ררושה .ילכלכה רטשמהב םיירקיע
 < החצנ וש קר אל תינוריעה .תרצויה .היצרפואוקה ,ומייקתנ אל
 ' ,הילע רבג ילאטיפאקה רדסה---ךפהל ,אלא ,ילאטיפאקה רדסה תא
 :.ןלוכ : רתאו רתא לכב הישעתל תויצרפואוקה לע רבע .רחא לרוג
 .םידיחי = תושרל ורבעש וא = .,ןתעפוהל ףכית .ןוימטל וכלהש וא
 "ואבו .הלבלכה-ימכחמ םיבר ואר וז אדבוע . םייטרפ תודסומ ושענו
 'תרצויה  היצרפואוקהל םג היהי | הזכ | לרוג יכ ,אנקסמ .ללכל
 "םוש הל .ןיאו . הרקיעב איה .תעטומ וז .אנקפמ לבא  ;תירפכה
 וינטקה תועקרקה יסעב תא תוושהל רוסי 5 ןיאש םשכ ,רוסי
 "ומכ יב למל הז .ידו:לע אובלו .הנטקה  הישעתה ילעבל
 םמוקמ ונפיו = םייחב הזיחא םהל ןיא םינורחאה םג ןכ .םינושארה
 , ולגרל יב ,דוע קפס לכ ןיא הלא ונימיב . םילודגה .תועקרקה:ילעבל
 הנטקח .הזוחאה לעב לופי .אל םיתואנ םויטפשמו םייתוכרת םיאנה
 קשמ יפנעמ המכבש אלא דוע \ אלו ,םילודגה תועקרקה .לעב ינפמ
 וילבלב םיקוח םיררוש המדאה:תדובעב = .וילע הלעי םג  רפכה
 \.  .התיצרפואוק ןמ .הושדהרוזג ןודל רשפאהיאו ,הישעתבש ולאמ .םירחא
 = "םינד .ונא ןיאש םשכ ,תירפכה היצרפואוקה. לע. תינוריעה הישעתה
 ילעב לש רפכה-קשמ לע הנטקה הישעתה :ילעפממ  הוש-הרוזג

 -םיארמו רמיהנפוא " ותעצה 0 םירערעמה הלא .הנטקה הזוהאה
 ברעמב = תוינוריעה  תורצויה  תויצרפואוקה תורלות לע עבצאב
 קוע ירה .הרטמה תא  םיאיטהמ -- .הרמ .התיה ןתירחאש ,הפוריא
 8 0 ורפסבש ,הזב אוה רמיהנפוא לש ותוכז

 /ןיבו תירפכה היצרפואוקה ןיב לדבהה תא .בטיה ראב ראבמ אוה
 =--תחאה : םינימ .ינשל .תוקלהתמ .תוירפכה תויצרפואוקה ..תינוריעה
 'רפכההקשמ יפנע םשל הירבח :תא .תדחאמה ,תיביטרפואוק הדוגא
 ",רמיהנפוא .לש ודוסימ - תרצוו - היצרפואוק --- הינשהו = .םידדובה
 ולוכ  רפכה-קשמ תגהנהב המדא"ידבוע לש  הרובח .תפתשמה
 "עוחו . ,ןושארה ןימהמ .תוירפכה תויצרפואוקה .ושעש ,,ברה  ליחה
 ונימיב ןהשר תא ושרפ רבכ .וללה תויביטרפואוקה תודוגאה .. לכל
 לוטמש .ימכ המוד. ןתלעותכ 'קפס ליטמה לכו = ,רפכה- לע .הלא
 לש .ןתצקמ קר ריכמה לכ ,ןופיסוש גהו .לורבההתולסמ תלעותב קפס
 ילבלבהו ושלל בצמה תמרה ןבומב ,תוריבפכה תואצותה
 תורוגאה לש .ןחכב = ,הפוריא = ברעמב םירכאה | ועיגה :ןהילאש
 " תפקשנה ;הבהה תלעותה תא ןיביו עדי ,תוירפכה תויבוטרפואוקה
 אלא חנומ .וניא הלאשה :רקיע  .,יביטרפואוקה .רקיעה ןמ  בושיל
 [ . תרוכבה  טפשמ = ןתנ = תודוגא ואל הג
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 ,תויביטרפואוקה
 + רמיהנפוא לש ודופימ | תויצרפואוקה ןתואל וא  ,םידדובה רפכה
 לבא .;םירערעמל תושר הנתינ :ןיידע  ןורחאה הז סופטל עגונב קר
 .ללבב  יביטרפואוקה רקיעה - לע רערעל םוקמ םוש :ןיאןפוא- לכב
 תויצרפואוקהש ,ארבוע התואמ .יכ  ,תערל | ונחכוה :רבב ליעל
 תויצרפואוקה לע היאר .איבהל ןיא ,וחילצה אל תוינוריעה  תורצויה
 ,םויחב הזיחא ןהל ןיא הלא םג יכ ,חיכוהל ןיאו תוירפכה תורצויה
 5א הישעתה תא הליבקמה | ,םיטסיסכרמה לש | טבמה-תדוקנ
 קר :ןויעל | םויואר ךכיפלו  ,רבכ הז 4 הכרפוה  ,המדאה"תדובע
 תונויסנ םג  יכ = ,םיחיכומה ,רמיהנפוא תעצהל  םידגנתמה  םתוא
 ,חפי .ולע אל .תוירפכה תורצויה תויצרפואוקה

 + (אובי ףוס)

% 
 .תודִמַה רַפָפִמ
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 .עֶשרְו קידצ

 .היבוט רב

 םינושארה םדא ינב יכ ,ומרב תוזמרמ תונשי םג תושדח תופש +
 ךרעב ,עשרה תאו קדצה תא ,ערה תאו בוטה תא  םיכירעמ ויה
 הערהו הבוטה ךרעב אלו ,ושפנל םדאה השעי רשא הערהו הבוטה

 תא הדימעהש איה םיאיבנה .תרוה . םירחאל .םדאה השעי רשא =
 יהלעמל םינותחת המירהו הטמל םינוילע הדירוהו ושאר לע םלועה +

 השעמב םג התע דע םייח 'םהו ולטבי םרט םינושארה םיכרעה לבא
 .הפב םג.

 יהחבושמ החפשמ, "חבושמ ןורא, = ינמרגה ארקי .התע רע
 החפשמל וא שיאל (עילימאפ ערעססעב ענייא  ,ררעה רערעססעב ןויא)
 .םיבומ = םישעמב .אל לבא ,הלאב אצויכו םיאנ םידנבב םיניוצמה
 ,םיקיתעה םיכרעה םתוא תחכש בר .למעב התלע ירבעל םג  יכ ספא

 רובגמ חקויה, :לאוש איבנה ,לילכ םחכשי םרט התע דעו ' *
 םג--'ה רמא הכ יכ, ::הנועו "?טלמי קי דצ \ יבש םאו .חוקלמ
 םיליבקמה םיזורחה ינשב .יטלמי ץ י רע חוקלמו חקוי רו ב ג יבש
 קירצל בשחנ ץירעהש ןמזל רכז -- ."קידצ,הל "ץירע,ה לובקי/הלאה

 תא 'ה תונעבו ,עשרל בשחנ שרה :  ךפהל .םיענכנה וידבע .יניעב
 ם יש ר ורעניו ץראה  תופנכב זוחאל, --- רמאי הרעפה ןמ :בווא
 םג םיע שרר םנמא אוה ידקה .'םרוא ם י ש ר מ ענמיו" ..,הנממ
 זמר הזב שיש שיגרה דומלתה ילעב םנ לבא .םש םג 'הפ
 הטמלמ שר השענ םדא ןיא :ורמאו ע ש רה :לא-ש רה .תברוקל
 תא רישעה חירקה םיתניב ..." הלעמלמ עשר השענ | ןכ םא אלא
 םוינע | ינבב = ורהזה, :םתהמ וחלש זא .ותלודגמ דריו ולישבה
 תלשממב שרה לש ומוקמ תא אלמ רישעהו ."הרות אצת םהמש
 ,חורב רישעו ףסכב ינע שיא ,ארזע ןבא םהרבא-יבר = .העשרה |

 יתואנקה שיא, איבנה והילא םג .יעשר .רישע םתס, : רמוא "היה
 וב בותכ המ לארשי | שודק ףאו = ."םולשה ךאלמ,ל .היהו . ךפהנ
 עדונ רבפ ינשה תיבה .ןמזבו = .יהמחלמ שיא 'ה, --- . + תישארב

 ןידה תדמ לאהשיל התשק יכ ,םימחרה תדמ אקוד איה הייוהש רבהה |
 ,ולש םימחרהש יממ םימחר שקבו ןירב דומעל  לוכי אל לארשיו

1 

 , תַעָשְרִמּי עשְר

 םימשה תא םיהלא ארב .תישארב,- םלועה ארכנ ןידח .תדמב
, 

/ 

 םלועה ןיאש .אוה - ךורב שודקה האר םדאה ארבנשמ .,"ץראה .תאו .:קשמ יפנע םשל קר  הירבח תא  תופתשמה
 תא הל ףרצו .דמע ,הדבל ןידה תרמב םדאה ינפמ םייקתהל לוכי
 ותעד .התיה ןיידעו ."םיהלאה אוה 'ה, ,"םיהלא 'ה,---םימחרה תדמ
 השע המ = ,ירמ רתוי השק םלועב ותלשממו  ,וילע החז םדא לש
 ! ותעד הררקתנ דימו ,הוח תא םדאל ול נוזו דמע +אוה ךורב שודקה
 |. ,יםדאה עריו,  ץרא .ךרד תוכלהב קרפ חוח ותוא ההמל .םדא לש
 = ךורב שודקה *הילע רזגו = ,סורדלג העבט תא .תולגל הוח הליחתה
 , וגורב םעפ .םלועב .לושמל .םדאה רוח = ,"ךב .לושמי :אוהו, :אוה
 < םדאה חורל  תיפילח  ,ירוכזי םחר .זגורב, םג לבא , םימחרב םעפ
 "הלא לכב השאו .יתאצמ ףלאמ דחא םדא, ."הער השא, השאהו
 ..קיתעה ירבעח ..הניעב .הרמע אל השאה י5ּ םפא ,"ותאצמ אל
 ₪ תניחבב ויניעב התיה ."תעשרמה,ו "הערה השאה, תא קר עדי
 . .המלתשהו החתפתה השאהו םירבדה ונתשנ ךכ רחאל . ללכה ןמ

 + ,יעשרה, = תא  עדוי = (יעלב = ןוגרמ  'תידוהי,
 ,יעשורמ עשרה, תא םג עדוי  אוה ללכה ןמ | אצוי | תניחבבו
 :ףוהב :אל ףא הער :רותב = אל ול התלגנ .אל השאה לבא
 ' ,היהשכ | עשר  אוה  שיאח | .יתעשרמ,  רותב אלא -- "העשר,
 "נרקתיו ידוהיה םראה .ךלי .רשא תמועלכו .תעשרמ תישענ השאהו
 םמורתתו הידוהיה השאה ךלת ,הב :קבריו תיבלסה תוברתה לא

 רבדמה ידּוהיה

 :הרגאה ילעבמ םיריחבל השאה התלננ הָרָשכ יפ---הֶבשה  תגרדמל
 . ,םרגורפה לש וידי ישעמ םילודג  ןכא ...יבלפה עזגה לש תורפסהו
 ! היוטנ ודי.רועו

 2 וו

 ה .הוח תַּב
 שא

 " םשל וז הכילה :םילאוש םניאו .םינפל הוחו םדא ינב םיכלוה
 " םישנהש אלא . בישמ ןיא ולאשי םאו %הליבומ איה אלו איה המ
 | םעבטל הרזה הכילהה לא םיקקותשמ "הלאה  םידמועה,, .םיטושהו
 < ;תורומתהו תופילחה תארקל םיחמשו םילהוצ םהו ,םהילע הרוסאהו
 , הוח תב לש הכרד .םהינפ לע םהל תרטוסו תואיצמה האבש רע
 = ארב, רשא דע --הילע רוזחל רבג לש וכרדו ,המינפ תבשל התיה
 : וארק .!"רורדו שפוח, = ."ירְבג בבוסת הבקנ :ץראב השדח יה
 . ימ אלא ז ןיא הרואכל ,ןתמועל ונע םישנהו םיטושה
 , .שמתשהל תעדוי תיחקפ השאו םירבגה דצמ  השדח "הזירפק,
 = ןושמלו = ררהתהלו = .תופיתהל | שרח = יעצמא תניחבב | הב
 :תרה | תויהל וז .."השדח, הרוח .דימש אלא | .הילא  םיניעה הא
 איה הפי = הלמ יאדו וז -- תוריחהו .םלועל  תושק  .תואצות
 ..תוריחתו "הכוח = הליממ = תוליצאה,  םלואו .האנ | הלוצלצו
 .תוריתסה ךבפב הזחַאנו הכובנ הדמחנה הוח תכו .,הנממ תוחפ אל
 "הל יוא .ץיראה ןיּכו םומשה .ןיב .תולסלופמה היתורעשב היולת איהו
 ;ךלוה ..הב לשומה :תורחה רצימ הל יואו הב ןכוסה תודבעה רצימ
 : סראכ הב עפעפמ תורחה רצי--ול .תקקזנ איהו הירחא רזוחו רבגה
 [ איה תכלוה : ךפהל .הלש רבגב הפרא תלטמ אוהו שחנ לש
 בוש ,"הכישמ,ב התוא התנקש .ןויבמ = ,ןידכו תדכ רבג  תבבופו
 ,.החפש וב .תטעוב .איהו הל ןמרונש טוטרמסב תחנ תאצומ הניא
 ."ינודא תא תרשל הדוקפת תא הקוחב תעבות .הכותבש תינענכ
 .םינודא ןיאב הבוזעו הללמוא המצע תשנרמ איהו ,וילע לושמל אלו
 :.'םדיקפת תא ונשי 'אלש, םלוע יאורבל ןתנ ןמזו .קוח 'יכ .השפנל

 "| התרשל דחאה רבגה תא .השאל הל ובה .: רמואה .רמאי םאו
 םישורפ .וריתה רככ :ול .רמאנ : ונא  ףא = ,הב .לושמל ינשה תאו
 אי .ינשל הורבל .היהי לשומה 'רבגה .יכ ספא ., רבדה .תא .תושורפו
 וכ .. תורחה  רצי תועהלמל  לכאמ יהי  תרשמה = רבגהו תודבעה



 8 . ל 0

 ינבל םהל יובאו ואו תררחושמה הוח תבל הל יוא ךכ ןיבו
 ...הירחא םיבורכה | םדא

 וז

 . הָשֶאְו שיא
 תא ןתיל דיתע אוה --- הרוחש אשנש בוהצ + יערומל תאו

 םימורו ,ןידה תא ןתיל הדיתע איה --- הבוהצ אשגש רוחש ו

 ,רחבי רחובהו ;ןידה תא ןתיל םיריתע םהינש--הזל הז ואשונ

 ,'ה םיאתפ רמוש -- ? הירב לכל ייח תיקבש אל ,יאמ אלא

 --ומע .םילשי ויביוא םג שיא יכרד 'ה תוצרב : ורמא תמאב
 תיבב החפשלו וינודא תיבב הבעל לשמ ,ותשא וז ויבו
 ..התרב

0 

 .ןוזדיוד .לביז
 ו
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 7-7 ץיקֶמ יִּכ תולול-שי
 .הָוָּכרַמְב יִנַאַו הָכשַחַח יִביִבְּ
 , םיכשַחמ-תומההל .וטבמ .ללוצ
 .הָיִשְנה יִכְבִנִמ הָלְדִי אל הַמּואְמּ
 ,דַעַרְו קלְדִי רוחש .רָנ יִחְְבּ
 :םועזה לילה שחול יל ,הָמְדְְ

 ל המּו ,הָמַּכ ה] תורואָמה וכָּפ ,האְר

 ו ןויז ררֶבְכ הנפש ,תושמשל הָבְבַת יִּכ

 ...? בָחְרְמ יד יִקיחְב
 ,יִּבְל לֶש .ורואָמ לֶא יניט תֶא .דירוא א

 .ומוהְת לע ךשח) עקש הֶז הָגְהְו <

 ;יִתּושי תּואיִצְמַּב קֶפָס א ליִטֶאְו
 , דער וב רובעי םֶא יקפָרִּב ששַמָא
 .דוע דה יִמרְוּב שחלה עַמָשְנ םִא
 :ַחמַה תובְרָחְּב הפס א .חָעּותְ

 ה יניר צא אל ןורתפו
 ?יכיִרְכַתי תנמל יל -- ןיִדְפַה ה ןיאה
 רָהטַה תַעָמַד וז : תובל זא הָסַנַא

 .היִַ יב םּוהָת ,יִשָפִ רוחָש קָרְמִת
 ,הָפַעַפַע בוזעל הָעַמִדַה .ַאְרְ

 ..םֶלעַה הָטְבְכע הָכָשַַב עט
 הָלָפִ =- הָרוהְמַה יִתְטמד ץרפת םִאו

 שביתו עָקֶשְת וב ...יִבַבְל רפא לע |

 .יִתְמְשְנ ןואפק לע דָבָּכ דֶא הָתְלְעְָ
 : םֶמּוד .תולאושה , הלל םָיניִעְ

 פלש יִרְִנְל תו ןיא רע
 ,ּוהבו והת ףא = םַנִא ג םיִיַח

 ..?םָהיִנַש יִלָלַצ ר יחמ תַמָמְשְבּ

, 0 

 .ץרפ .ל

 .תואלַפְנו םיִסָ
 וו

 .ולש חיִרָה שוח

 ,המ ליבשב -- תקולחמה הצרפשכ ,תחא םעפו
 לאומש  ,אירבההמ רח ודגנכש רצה ןמ ץפק -- ,ןיעדוי לכה ; רפסל
 ,,.נוחנכ ,אצרוק לכאו ,ומש טחוש

 לשומ: ,הררשב גהנתמ היחיש אוה + הריפמה לש הביט המ
 ,רפסל .ןיאו רעשל ןיא . דועו ,דועו .  ,.תוכלמב ררומו  ,הפכב
 ... עוריב ,דוד ןב אסכ לע .בשוי אוהש---רקעהו

 לאומש ותואו ,הריסמ הנשיש ,לוקח .תא ךילוה םימשה ףועו
 ,ושינעה ,היחיש ,אוהש כל ישנא ורבס המ .., , םלענ טחוש
 + תוירבדמל ,עלקה-ףכל ובילשה .,תומצע לש לג .ותוא השע
 ..ורמא =- יודבאי ןכ = .םנוכמ לע ומקשו  +רבד אלפי : ונממה
 .:.חרק לש ותדע לכ תא עלבתו היפ תא ץראה התפת אמתסמ

 ,תיבה תא םיפיקמ םירמוש : הקילדה הלפנ םואתפ עתפלו
 -חרואב טלמנ ,היחיש ,אוה ,לאל הלהת ,לבא ,. . אובל םיצרפתמ
 .,; םירונפב וכוה םירמושה ,טושפ .ןולחה רעב אלפ

 רנודענ . ,ונרמשי םשה ,היהו ,תולג תבוח היחיש  בייחתנו
 םיכרוא םיאנוש אצמ ואוב םוקמ לכבו ,הלהקל הלהקמ ,ריעל ריעמ
 ,::הנוילעה לע ארחאדארטפה די : רוצקב ., ..ושפנל

 וניא | .הריע לא .,רירגפ ליל תוצחב ,תחא םעפ ,היחיש ,אבו
 תובמ ךלוה אוהו ... המש תא ריכזהל הצור יניא ; המש תא רכוז
 םירתמ | ,היחיש ,אוה דנו , קופדל ןולח הזיאב עדוי ניאו תיבל
 לש = לבא =, , . םידוהי יתב םיתבה |... תלרל תלדמ | ,םירתל
 לא הלועו תעקוב  דחא סירת דעבמ ,לאל .הלהת + םידוהי הזיא
 ;ונלשמ לוק אוה ,רימו ףכית אוה ריכמ ,לוקהו ,תוצח תלפת וינזא
 ,קפוד .אוחו ,ושפנ התיחו ..תקלור תוצח ,ונלש תוצח

 ןיא לבא .,דוע בשק ןיאו לוק יא ;םינפבמ לוקה םדג ,וקפדבו
 םשג  .הלפאו ךשוח ליל ,תיכה ישנא לע הלפנ הכשח המיא ..חתופ

 הצור יניא

 לבב ..בושיה ןמ הקוחר הריעהו ,םלועל דרוי .לובמ וליאכ ,ףחוס
 ,רבדמ---הנשה תומי ראשבו ,ירשתו ןסיג ,םידירי ונש -- לכ לכמ
 יתלב +הלילה תוצחב וא תוצחכ קופרי ימו .אב ןיאו אצוי ןיא
 .רחפמ האצי םשפנ טעמכ ,םינלוג ,קפס

 !ידוהי ,ידוהי :קעוצ היחיש אוה לבא

 החמשב וצרו לוקה תא וריכה ףכיתש ,אתלמ  אעייתסאו
 תא  תואצומ | ןניאו חהחמשמ | תודעור םידיהו ,חתפה לא הבר
 : \רבד ועמש אל  לובלבהמ  .וחתפ ףוס .לכ ףופ לבא .. , לוענמה

 ,14-15 "פונ "םלועה , .ןיע



 ,.םש .וילע .רזמנ "המה

 ,חמיח םהילע  אלמנ .,רשפא:יא תמאב = =

 תחנומ .,ףרגה .תדוצמ :לש .הברוחה
 ,הנושמ ןתרוצש יפ לע ףא ,תומואת

 ,םימשה בל דע

 ,רדחה-

 החמשה תא  רעשל :ןיא  .םתרוק לצב אב .קידצהו ". רבר .יצחו
 + < . הגותל הבפהנ ריִמו ףכית לבא

 ,.רמא ,ינואיבחה ---
 חירה ףרונ ,קרות ןמש !הלגתי לבל  ,ותוא ריתפהו אנ ךלו

 םיאב ,םיקפוד- -עמש תאירק ןמז םדוק דוע .--- תולעב !םיקחרמל
 .... תואקדנסב היחיש ,ותוא םידבכמו

 . די רחאלכ --שפנ?תוריסמ ולצא ,לבקמ אוהו תושפנ תנכס
 ןמ ,ףטו םישנא ! הוצמה-תדועפ תא רעשל םתא םילוכי  ,אלימ
 ,היחיש ,אוה .ןושל .ומש ,היחיש  ,וינפלו .ןלבה דע ארתאדרארמה
 ויהש רשפאו ל וא .היולצ התוא לכואו ןושל .בהוא היה
 חקול ,םועטל הצור ,היחיש ,אוה ,םירבדה | רוצק .וגב = םירבד
 הרזחב  ודימ תלפונ ןושלה לש הביתחהו ,ויפל שינהל הצורו עבצאב
 לוקב ארקו ,םעפה דוע .תלפונ הכיתחהו ,תינש חקול .הרעקה לא
 ְ : (איבלכ ול הנאשו)

 ! הפרטו .הלבנ =
 םידמול ,םעוט | ארתאדהארמה  ;שער | השענ .אמתסמ

 םע טחושה רחא םיהלושש ,וילאמ ןבומ .. ,םילכוא םיגלפומו
 ותוא -- + טחושהו  .םיגרומכ םיפלחה : רברה ררבזהו  ,םיפלתה

 ! לאומש =

 וץ.

 לצא ,ןבא
 םינבא

 ,העבגה לע \ הלעמלו תחנומ תנגבו
 .תאוכ .ןבא ןכ :םג

 קירצה

 םינבאהו +הרקמ יפ לע .אוה הוש ,ךובא  ,התא  רובסב

 .רקע .לב תוטשפ ןיא ונלצא --- + תומושפ .םינבא
 שממ  ,לדגמ הילע אשנתה הנוכמ לע הרוצמה :הרמעשב

 ,רמוש הלילו םמוי בבופ היה לדגמה .הקעמ :לעו
 ,רושח רבה הזיא האר  םאו ברח ל אנמחר ,אבת אמש
 ,ךילקאואק . .ףרגה  תולייח  וצבקנו ,הרצוצהב  ףכית  עקות .היה
 וחקל :לכה > ;לאקזחיב . .בותבש -ומכ לכה =... .תומוחה לע וצפקו
 ,ונתאמ

 ותואב ,םשו ,לרנמה שארב ןטק ררח היה הקעמהל לעמו
 היחו :.ףרגה - קיזחחש ,םיבכובב  הזוח ןימ = ,ףשכמ .רג

 רואכו ...םיבבוכב  הזוחו הלילה לכ םש בשוי  ,בשוי .ףשבמה
 םיככוכב הוח -המ .,לילמ המ ול רפסמו ףרגה לא .דרוי .היה רקוב

 ; הביבסה לש טפושה  םג .היה ,םהה. םימיב  גוהנכ ,ףרגהו

 ,איה .ותלחנ יכ =
 םירכא  ,םידוהי .םניא = ,םיחא .ינש תחא :םעפ וינפל .ואבו

 ףרגהו = ,.השורי .יקסע .תודא לע. ךופכס הזיא .םהל \היהו ., םילרע
 רפוחמו ,וילע .בוכרל רופא סופהו ,וילע :וניז ילכ ,המחלמל אצוו
 רוזגי = רשאכו  ,ומשב םתוא טופשיש ,ףשכמהל םתוא חלש יאנפ
 .םוקי .ןכ רמוא

 ,עמשי :בירה .תא .הוצ ףרגה :ברפל לוכו וניא ףשכמהו
 ,רבד םוש ומילעי = אלו = ,ובזכי .אלש ,םהמע הנתה יאנה לבא
 .םתוא שינעי .ואל םאְבּו ..:תמאה | רצ לע .ונעטיש

 תמאה רצ לע ןועטלו ,ןועטל  ולוחתהו .ןידה .ילעב .ומיבסהו
 ...םיבזכמ םהו. םלישכמ םהיפו ,רשפאהיא ,וילאמ ןבומ .,תטלחומה |

 רבדהש יפ לע ףא  ,הישילשה םעפבו  .םיתשו  תחא .םב .ריהזהו
 חור השענו  ,ויפאב חפנו

 רחאהו .ריואב ופעו  ,ןולחה  רעב\םתוא קרזו = םהב זחאו ,קוח
 רע ףעו לק .היה ינשהו ,הרוצמה .לצא דימו ףכות לפנו בע .היה

 ל : , 2 לצא .לפנו וז

 ..ךתד"

 -ןמ הזה קלחה תא ףרגה ישרוי לצא ,היחיש ,אוה הנקשכו
 ?לבא ,ונבאתהש םיתמה תא תויחהל לוכי אוהש | ,רמא ,הלחנה
 ... םירומג לארשי יאנוש  ויהש יפל ,הצור וניא

 . א
 < ,אתירחא .אפריג הנשי | ; םכמ םילעהל הצור יניא לבא

 ,םימדוקה תורודהמ ןשונ ןשי השעמו ; תמאב .ארונ השעמ והו
 .םיצירפה וינכשב םחלנו ףיקת  ,לכב ורדיו ,ותייח םייחב---דוע ףרגה
 | םונודאה תא הלוה ,תונומראה תא שאב חלוש ,לפנתמ . ביבפמ
 | הריעהבו ! תישפנ תנכס | ..,םהקש םישנה תא סנאמ ,םיצע לע
 הלעב = ...םישודק ערזמו שיא תשא . ,, לארשי תב התיה הטמל
 | .גיהנמ :רוצקב ...תמאב םילודגה דחא היה ,ותחונמ אהת ןדע ןגב
 ₪. לורה

 : ,הללוהמ .היפיפי  ,ראמ ראות תפי התיה השאה התוא לבא
 ,םכל עודיכ ,אלימ ...ףרגה התוא האר אקושר אמויב תחא םעפו
 ר השעמ השענו  ,ערה רציה ,ןויצ יאנוש ,רבגו ...םופורטופא ןיא

 'דע ,הנגה דע הטמל ףרגה לש הדוצמהמ | דרוי היה ףהרמ
 ע הנוממה ,ףשכמה- -ונוצר .ישוע ויתרשמ .םהב ובשיש ,םיתבה
 הב .בירחמ היהש ,ךילקאזאקה לש שארה ,םיבלכה לעו .תופועה
 .המודכּו ,םלועה תא

 םורח תעשב םהב רתתפהל ,םירדח ויה ףתרמה התואבו
 םישגפנ ויה  ,םירדחה דחאב ,ףתרמה עצמאבו  ,ביואה :רבגתישכ

 !הקמחתמ | איהו תוצחל ךלוה לעבה |... הל לב ,הלילב
 פיתמ ,הלש = טיויו תבש ידגב תא תשבול | ,הממה ןמ הדרויו
 בנגתמו .םיכוט םינמש .ינימ לכב .תמשבתמ | ,ןומישכת ינימ לכב
 ...ןנה רעב ,ףתרמה לא תדרויו

 = (םואורקה תאו ולכיה תא טאלב ףרגה בזוע * העש-ותואבו
 לוקל .םוללוחמו  םיתושו םילכואה ,דימת לכיהה תא םיאלממה
 ,עצמאבו  .הלעמלמ ףתרמה = ךותל יאשחב דרויו  ,רמזו
 ,התוא- קשגמו קבחמ | אוהו ,םישגפנ םה | ,םיררחה דחאב
 ; ,.. לארשי  תונב לכ תא .רומשיו ונרמשי

 הל ריגהל ובל לע הלע  ,קושנו קובה תעשב ,תחא םעפו
 ! הא. ירימה .(המש היה .ךכ) ילש  ילהקבר | \,יל'הקבר --

 | ילואו ,ןפוא םושב הצור הניא  ,האטחש פ"עא ,לארשי תבו
 ",םעפ הל רמאו  .הצור .הניא -- תוחשמל תושר .הנתינ | ןאכ דע
 .,וילגרל הלפנ איהו ,הב ריצפמ אוהשכ ",תישילשה םעפבו . םימעפ
 ! ,המיח  ,םיצירפה .ךרדכ  ,םואתפ אלמתנ  ,םימחר | .ונממ השקבו
 " ,ףתרמה ןמ ץרו .,םילגרו םידי טושפב ץרו  היכוב השפנל הבועו
 ; ןרקהו ,היה  ריצ .רובג .יכ ,ו לש ןרקב  עקת םשמ  ותאצבו
 .רסל הוצו- ,ולש םיתרשמה ףכית ופסאנו ,וראוצ לע דימת היולת
 - רוסאלו ףתרמה לש תואובמה ינש תא תולודג םינבאב רימו ףכית
 ְי ,; ; ול .בכרו סופה לע ץפקו ,רפאנ סוסה . םוס ול

 וליל השלשו = םימי חשלש ... .םינבא םיעיסמ . םיתרשמהו
 / ,ילארשי  עמש, : ףתרמה ןמ םיעמוש .ויה

 "לע טרחתהשכו  ,ובכרב ףרגה תמח .הכבששב .יעיברה םויבו
 לצא ויתחת םוסה לפנ ,הצורמב ובקע לע .בשו ,ערה השעמה
 :.,בשק .ןואו לוק .דוע .ןיא  ףתרמה ןמ" ךא ,הרעמה לש .אובמה

 : עמ : :תובהזומ .תויתואה ,ההובנ = ; הבצמ ןמלעה תיב לעו
 |  ...תרמ ,שורקה ,ןואגה ,בהה ,תשא ,םושודק שרשמ ,םירשי

 ,םשועו רבקה :ותוא לע םיחטתשמו | ,תובא  רבקל .םיאבו
 לנב ,תקידצהש םישקבמו ,רבקה' תא םירדומו ,"םימחר אלמ לא.
 . ,..םש לרתשת ,אבת אלש .הרצ

 ! קיר--- רבקהו



 .ןייבשריה ץר

 + דדופה ןולאה

 (;הישעמ) :

 ויפנכב .אשנ תורה וא +רעיה ןמ .םיצעה  יהושרג  שרגה
 רע תורעי וא +םהמ רחא תא ליטה הפו ותחימצהיניערג םיקחרממ =
 ןולאה קר ראשנו ,םהילע תרוכה הלעו ,הוה םוקמב םינפלמ ולדג

 - לכ הטילפל ורבל |
 דרובו ידיחי , דוע: רכוז .וניא אוח ףא ןולאהו עדוי שיא יא

 ,ברעממ =: םלועה תוחור שלשמו םימשה תפכ תחת .אוה .בצנ"
 בחרמ = ,קוחרו .לודג  בחרמ ,וינפל = בר * בחרמ --- םורדמו .ןופצמ
 לש םו תורשה יסוכי ץיקב .םימשה הצק רע .םיערתשמה ,תורש =

 שעריו = ררועתיו--חורה  ץורפבו = ,תוריהזמ  בהזהילבש * ,םולבש
 תא." תורשה םיקרופ * ,ויתסה אובבו< .ובהו = ילג תא | .הכיו םיה

 ףעוזה םיצרפ-חורל רקפה ,םה םירדוקו םימוריע  ,םהילעמ .םידע
 ןיב :ללימו .רדוחו  תוממושה  תונורעה | ןיב = ללימו  אשנה * ,רקהו
 ,ביבסמ םוקיה לכ תא ןשילו איפקהל ואובב .ףרוחהו .הרשה ינבא
 .םיממודה תודשה בחרמ תא םג :םירוחצ אוה שיבלמ |

 תוחור = שלשמ: הנש-הנש :ותוקת איה תאזו ןולאה בצמ והז = =
 ובצמ הנושי  חרזמ תאפל קרו * .םורדמו .ןופצמ  ,ברעממ - םלועה <

 :יצע  חמוצ רעי  םורמל .אשנתמ חרזמ תאפמ , ותוקת : הנושתו
 טושתו ףפועתת  ,רעיה תא רופצ בוזעת רשא שיו .םיננער .הנב
 לע ול רפסתו ןולאה יפנעמ רחא לע .חונל דומעתו ,םלועה ריוא
 לולציו ןולאה בלב לק טטר רובעי זא . םורקה ריעצה רעיח ו
 .ויתובשחמ .םוקת

 רשא = ,רעיה .תריצי תישאר לע ןולאה רוכזי רשא " תאזו
 ; ולוממ חהזמ .תאפ

 .ופדתמלש וטע  ביבסמ םירכהו תורשהו ,םח ץייק םוי היה
 ,רככה :ןמ .קריה רוע םת אל חרזמ .יתאפב קה

 תא = בוזעל הבאי .אלו .ופרע תא ביבאה השקה םנמאה --
 +חרזמה תנפ ,איהה הנפז

 חרומה .תנפב םשו .,.ץיק .םעפה  דועו---ביבא ;ףרוח ,ריצב
 לעמ םמורתמ קריהו ,הננער הנדוע הקלחהו קריה ןיידע לטינ אל"
 לחה . ןולאה 20 .המראה .ןמ .ולע תועוטנ ןומה וליאבו = ,ץהאל
 ויפנע םג וליחתה הנה יכ :;והפקת .רזומו רז שגר : וברקב ל
 דמועו : .םדירפמ קחרמה םלואו .האלפנה  חרומה תו םיטונ
 .הבהה ותודידב .שוחל | הנושאר ןולאה ליחתה  זא = ,םהוניב =

 םרזו המדאה ינפ לע ביבאה שמש תאצב ,דחא רקובו
 .האלפנה הקלחה תאו הרזמה-קפא לכ תא ריאהו ץרפ יהונרק

 : סומכה רוסה ןולאה ינפל .הלג
 רעי  ,ריעצ רעי .חרומ יתאפב וינפל עיפוה -- רואב

 םהיעזג לע .הרוא תעפוש שמשהו

 .ןולאה .לחלחתיו
 , ביבא םעפה .רועו -- ףרח ,רוצב ,ץיק ,ביבא
 םיפנעה ,ותמוק תא ףקוזו ךלוה  ,לדגו ךלוה ריעצה רעיהו

 םיקנפתמו םינדעתמ ,עיקרה תלבתל םיכשמנו םיענעגתמ .םיכה =
 םהישאר םה  םידירומ -- המחרת םהילע תלפונ :.םויה .רוא נפל
 םתפילקב םשפנ הצק .םשובל םעפ לכב םיפילחמ םיעזמהו ..םומגו
 ,הרמונמ הפילק = ,הרוחצ-הלחלחכ  הפילק םה םיטוע --- הרוחצה
 םהיפנע  ילתלת תא | לפלסל אובל בבוש ,חור םהילא . םיניממ

 ויפנכב םהל  איבמו אב .חורהו .ץראל םיעיגמו םיררויה \,םיח
 .המררת הלפנ הנישדירודנ | תא םגו התאצב שמשה תכרב תאו האובב שמשה תכרב תו

 ! = ופלחבו .ואובבו  ,חורה ףלחו חורה אבו ...בורקה לילה תכרב
 | ,רועצה רעיה המש הרושבו הרושב  לכלו ,ויפנכב השרח הרושב
 .ותמוק תא ףקוזו אשנ תמ

 .םיתעבש הלדג .ןולאה תורידבו
 .,ומצעב  ,ןולאה = ,אוהו  ,חרזמל | םיגרוע \ וליחתה ןיפנע

 ! | החבא- - ןקוה = ועמו = ,ושאר תא = ףפוכ --- םהירחא = ךשמנ
 / לילה תממד םגו ברעה תולש החונמ ול האיבה אל .ונממ :החונמ
 .והנשיל הקיפסה אל

 רפסיו = ,ותרמצ :יפנע לע חונל ןקו טיע רמע תחא םעפ
 / ., ןור-ירפצ ,םירפצ .ןומה ופפאנ בורקה רעיב .יכ  ,ןולאל טיעה

 " העורת, רעיה אלמתי  ,התחירז םעו שמשה תאצ םע * ,םויזםוי
 ילבל == םבלב .דלונ :ןויערו  .ודדונתיו םיפנעה תאז ועמש , לוחמו
 רבעו : ,םילבונ- םהילע וליחתה.. ץיקה םצעבו | .קרי רוע תוטעה
 ! םיפנעה וראשנ שדה  ביבא .אובבו .וירחא ףרוחה רבעו ,ץיקה
 ,שארה .ילקו םימימתה ,םיכרה םיפנעה | .ויהש ומכ | ,םימורע
 " םתוארּב  ,םילודגה .פהיחא ינפב ושוב -- םילע ומע  הלחתמש
 'שמשה  הרעבו ץיק ימי אובבו  .ולביו םה ףא ושביו - ,םהימורעמ
 . ,ןורחאה .םשוכל תא > דחי םלוכ םיפנעה  וכילשה- -ברשה לדגו
 "תורעובה שמשה ינרקל רקפה השענו םרשבב ןבלה ףושחמ הארנ
 .רעופה חורה ילגלו

 .ויתסה יברעמ רחאב היה רברה
 .הדקפ אל בר ןמו .םורמב ולחז .תולבאו .תורוחש .הגותהיבע

 ,אב הנה ףרוחה, :רשביו ללי םיצרפ חור  .המדאה תא ,שמשה
 תא .עינה | ,ןולאה תא חורה .ףקת םואתפו  ...'אב הנה ףרוחה
 ץראל .םליטה ,םישביה | ויפנע תא רבש | ,הלמח ילב .ותרמצ
 םלעוו --- םתלפמ לעו םנברוח לע .םבזע .ןואגו .הואג תקירשבו
 :לע ' לודג .קשו האב םירוחש השובל  הנקז השא הנהו תורשה
 ' םשתו ;ץראל םיללונתמה םיפנעה תא הנקזה ףוסאתו ..המכש
 " , ביבסמ .דחפ .יטבמ  קורזתו ,המוקמב עגר דומעתו ,קשב םתוא
 . .קחרמב ל הפופבו העגיו ,הבג לע והפימעתו קשה תא םירתו
 ... תורשה

 , ,וקמע  ויתובשחמו ןולאה תא .הדרח הזחא זא
 .וגלה םירדוקה םיננעה .הלדח ותללוו חורה חנ .ליל .אתא

 :תלבת הציצה םהיערק ישלפמ ןיבמו ,םיערק-םיערק וערקנ ,ורוחו
 : ,שבי חור רבע ,םיבהבהמו םיצצונ םיבכוכ לכתה ךותבו עיקרה
 תא רצע ביבסמ םוקיח לכו -- עגה  ,ףרוחה = ויפנכב | אשונ
 2 . ., ותמישג

 :םיפנכ ןומה קשמ עמשנ םואתפ
 .רבעו םיבורקה תורשה ןמ אבו ףע = םירוחש ביברוע הנחמ

 ועייס  תועייס  דרפתנו  ולוכ הנחמה  עוערזנ , ןולאה .ינפ לע
 .ךותמ .ןולאה תא ובס .םהישארו םיברועה | ינקז המטרה הערפהו
 :הנחמה לכ םג ררי םהירחא , ויפנע לע חונל ודריו העטוקמ החירצ
 .םקבדבו ,תרמצה לע ובשיו ולע ,דבו ףנע לכ םיברועה וסכ לוב
 על תעמ ,ףרוחה רשבמ ,חורה שחלל ובישקה ,ויחא לא שיא
 רובעב ךא .םיברועה דחא לש הדדוב םידחפ תחירצ דוע העמשנ
 'םיפנעה .לע .קפרתמ אוהשכ  ,ןשייו טקש ,הנחמה לכ טקש העש
 : + םימורעה

 -תפב .,הרק .םימשדתפכ = .םלכ םיננעה \ ומלענ טאל-טאל
 "חור ..ביבסמ  .בחרמה .לכ ינפ לע החתמנ ,םיבבוכ תצבושמ תלכת
 .ונכש אל .רבכ הז .ותודירב תא: עגרל חכשו רובה ןולאל טעמ
 .םורפצ וממח אל רבכ. הז = ,הלאכ םירקיו םיבר .םיחרוא ויפנע ןיב
 :רדוח אוהו םיברועה יפנכל תחתמ אצוו םיענ םוח ...., םירקה ויפנע תא
 | לש .ריבכ .ןמז :ירחאו . ,ןקזה ועזג .לא = עיגמו \ ןולאה ידב ךות לא
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 ,"רעדרעי = ךותב = חמוצו | ןיסחו = ריעצ .אוה .הנהו  :ומולחב
 . םירירקו םינשד םילע ןומה םיפכמ םיצימאהו םיכובסה וידב תא
 הלוע 'אוה ךא  ,וירבע לכמ ותוא םיפיקמ םינוש  םיבר = םיצע

 ---ןרבעבו ,םלועה ללחב תוטשו תופחרמ םירפצ .םלוכ לע והבגב |
 ,וננקי ףנכ ףוע ינימ לכ ויפנע יכבס ןיב  .חונל וילע םג .הנדרת
 תוזזפמ רקוב"דקוב .  לוחמו העורתו  ריש---םהל .ביבפמו .םינקבו
 םילחוז  וילגרלו שמשה עוקשבו  ,תונושארה .שמשה .ינרק ותרמצב
 ןיכרמ אוהו ..םינורחאה המח רוא יוק ותרמצב וזחאנו---ברע יללצ
 שמשה תחלוש הנורחאה התרירפ תכרב תא : ברעמל ושאר תא
 ,קמעו .רה .ינפ לע  רבועו טשה  ,תושמשהךוב = !חורו = ,וילא
 ,, םיכרה ויפנע תא ופועמב \ לסלסמ

 ,.תלכת ולוכ .ץיק ליל
 לט, וילע תוקפרתמ | ,וילגרל  תוחמוצה  ,תוכרה  חועיטנה

 םוחמ ףלעתהש ,םוקיה .שפנ בישמו היחמ ,ץראה לע  דרוי ןנוצ
 םיחושמ רוע םינקזה .תונליאה קרו ,םלוכ םימנ םיכרה םוצעה :, םויה

 ימשמ | םיצרוקה | ,םיבכוכל םה  םוטיבמ  .הז םע הז = םירפסמו <
 == תונחמ הליל תודש .תורהונ רעיה ןויבחמו . . . םיטקשה תלכתה
 אנהוי:ילעות = ,תודשה ישאר  םירטוע = םירוחש םילהלת ,:תונחמ
 ,םילתלתב 'תורעוב

 תואר ,וזב וז .תורגתמ * ,לוחמב תואצויו תובבותשמ תודשה 5
 ךותמו .תיקירבמ ןהיניעו םיצעל ןיבמ -- ינפמ השא .תוקמחתמו |

 תוקבוחו תושפות ,ןולאה לע תוספטמ ןה תוליחתמ הבבוש "תוללוה
 ןה  הנהו = ,וב" תולועו . תוממורתמ ה ןהיתועורזב . ותוא
 ןהיניעו תרמצה לע  תובשוי .,דבל דבמו  ףנעל  ףנעמ = תורתנמ
 .הבשחב תוצצונ
 תושפות .ץראל .עפוש רוח ףסכדרוא .םרזו .הנבלה העיפומ =

 ךותמ  רהמדשיח ןתוא . תוכשומו רואה ינהקב רעיה .תונב .תודשה
 .תוקרה | ןהיתועבצאב הרהמ :לק | ןתוא תורזושו תוכשומ (הנבקה >>

 ןהיתותשר = תוניוזמו = ,רוא-תותשר---תותשר  -ןה .תוגרואו = תוהזוש =
 הרגתמ חורה .חרובו קמחתמה ,בבושה חורה ירחא תופדוה .ןה

 תוקלוד * .םלענו ל לסלסמ ,םורעה .ןרשבב .בשונ :,ןהב
 רתתסמ .ןהיתותשר תא וב .תוחלושו . .רעיה-תונב תורשה .וירחא
 תושרופו ויפנעו ועזג לע תודשה תוספטמ --- ןולאה יפנע ןיב חורה
 תוראשנ | .ונניאו =-- ,םלענו זג  רבכ חורה ךא ,ושפתל :ןהיתועורז <

 םיפנעה | לע בראמב  תובשוי = ,ןמוקמב | רעיה | תונב תורשה
 ּול .בוטו חורה תא דוכלל תונמוזמו  תונכומ , ןהידיב .ןהיתותשרו
 לילה תונב וילע תוקפרתמ .םיענו ול .םחו העש התוא ןולאהל
 םידליכ | ,תומדרנ ןה וז רחא וז ,םירקה וידב תא תוממחמו

 הנבלהו | ,רעיה 'תונב .,תורשה תומנ - .םתובבושב ופיעש םיבבוש

 לכ  םדרנו .,,רוח ףסכ רוא ,הרוא תא םימורממ ןהילע  תכפוש
 הכחמו רע ,אוה רע  ,רדובה ןולאה  ,ודבל .אוה ךא ..ביבסמ םוקיה
 ריאהל 'ץראל התאצב שמשה הארתו רחשה רואי .רשא .רע \

 8 ב - - .רקוב ימודמד\םע

 ןואשב לפנו םואתפ רבשג ,םיברוע-סומע ,שבי ףנע -- --
 הריעה .תוהלב תחירצ ..,וררועתנו םיברועה ולהכנ .ץראל .שערבו "

 ןולאה תא םיברועה ובוע .דחא  שיאכו רוחשה - הנחמה .לכ תא
 : + חור לכל .ורזפתנו

 ,..ומולחב רוע עוקש ררובה ןולאהו

 , דלפנרב ןועמש ריד

 ,בֶרְעַמְּב תיעדִמַה תורפפה
 .וט

 (ףופל

 םכח תעד  יהוזוש .ינפמ | ,שיאמ תער תיצמת הזב יתאבה
 הלטבל .יהכ םירבדב: ךיראהל ךרוצה ןמ ןיא לבא .ינרות .ילארשי
 :תושעל והישאו שח אל המ לע: (א  :רקיעה :ונל .השקי .דוע ירהש

 ? תומבה תא- לטבלו .חספ תוצמ :םייקל הרותה רפסב, בותכה .לככ
 . ,רפסה ירבד תא םארקב ךלמה .וירחאו והיקלח .ןהכה להבנ המל (ב
 תא קר הזב םיעטמ ינא ?םעב םימסרופמ .םירבדה 'ויהש ירחאמ
 םוקופקפהו תוקפסה 'ראש לע .רברא אלו ,רופפה ףוגמ הריתסה
 ,תילביבה = תרקבב  תצקמב קר > וליפא ועננש ולא לכל .םיערמה
 ינפמ -- טושפ םעטמ | .וררבתי אל תוקפסה לכ יכ :,ינא בשוח
 .יכ :,רורב ..הארנ .דחא \ דצמ . תופקשה יתש הזה רופסב .וביכרהש
 ךלמה תא ושוהחבו ונכתב ליהבהו ש דח היה זא ואצמש רפסה
 "רודס ימיב םדיב  התיה .תיתד .תרסמ אלה ינשה רצמו . וישנאו
 .םלש .יתורפס רבד = .אוה .הרותה  רפס יכ :,םיירומסיהה .םירפסה
 יחכנה ופקיהב םימוהק םימימ .םעה ידיב .אצמנ היה  רבכו .,םודקו
 "תא  ינותפל לארשי . ימכה ,וניניעב אלפי -אל  התעמו

 "אלא = םדיב  ןיא -ונימוב .ה'וא .ימכח םגו = .תאזה  המותפה- הדיחה
 . ערואמב םינד םה .םירבדה בורב כ ..יאדו רבה אל לבא :,תורעשה
 ..ותנוכל .ץוח רופסה תאצרה :ייע .רבכ אצי תצ קמ ב ש ירוטסיה

 ואלנ יכ

 ואצמש הרותה רפס יכ,. ,רבחמה ירבהל םיכפהל הטונ יתעד
 ,ונידיב תעכ אצמנה םירבד .רפס לש לוחנ קלח היה והישאי ימיב
 בל ידכ ,םיטרפ .יטרפבו :םיטרפב ומע .לפטהל תלעותה ןמ ןיא
 אוהש ,הז רפסב תועובק ויה תוישרפ זיא ,קוידבו םוצמצב

 ותואיקבב .שמתשמ | .אוה * ."םודקה  םירבד .רפס,  םשב ול ארוק
 : ,קפס ןיאו = .הז  עוצקמב האצמנש הבחרה תורפסה לכב הבורמה
 םואצמנ תמאה לא .תוחפה לכל םיבורק .וא םינוכנ םירבד המכ יכ
 ['" תונקיידה  ןמ םג הב שי = הברחו הברה לבא ,.וז .הריקחב
 | הרצקב . ..תירבעה = ןושלה :ןונגפב הנ בה - ו א  םגו = = ךרוצל
 < םירבר רפסב .םיאצמנה ,םידועיהו .תווצמה בור  יכ ,טילחהל  לכונ
 :הוקלח| לע .ושע  םירועיהו ..שדקמב ואצמש רפסב םג ויה .ונינפלש
 . ךכדלכ .ליהבמ םשור ךלמה לעו ןהבה

 - ערואמל הימרי איבנה סחיתה ךיא :איה תורקיע הלאש
 . תובלמל .הרשע:שלש תנשב אבנל לחה | אוה + וימיב  עריאש

 - לכ לודג .יונשל םרגו רפסה אצמנ הרשע הנומש תנשבו ,והישאי
 .לעהימרי אינה רבע יכ ,ןכתיה .םיימואלהו םיינירמה םייחב ךּכ
 !הימרי לש  תואוכנה ץבוק יכ ,רמאל רשפא םנמא + הקיתשב הז
 ,לבא .הזה ערואמל תוכיישה תואיבנה ןתוא תורסח ונידיב שיש
 ,יערואמה  ותוא \ ימשר ונידיב .תואצמנה  תואובנב שקבנש בטומ

 .לא  רפסה ןכות לא  ירמגל דגנתהל הימריל היה רשפא-יא
 קה המלג וז לבא . וימיב רפפה ותוא י'ע התשענש  ןויצמריפירה
 ,לה ףאש אוה .  ובלב .עובק היהש .בגשנה לאידיאה תא תצקמב

 :תחובעלו ,בלה לח .לכ אלמתש "ה תבהאל ,בל ב ש הרובעל
 אא תפפלמ אהת אלא ,םיעודי  םיקרפל קר אובת אלש ,םיהלא
 רפסש החנהב םיקיזחמ ונאו- -אצמנש רפסבו .וייח ימי לכב ידוהיה

 ו\רסומ  םירומל .המכ שי :םנמא--ונידיבש םירבד רפסב עלבנ הז
 וכה  תרותמ הברה  םג וכ שי לכא | .םיאיבנה לש .םתרותמ
 .הכרמה המשנהה .ןמ רב 0 ייפעא ,שדקמה .תרובעו
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 דוע .הרותה רפס םסרפתנשכ , רחא .םוקמב  תאצמנה \ תונברקה
 םיטרפה .לכב .ומצעל ררב אל  ןיידעו / ,הימרי חיה \ םימיל .ריעצ =

 לע  עפשומ היה הברה  .זא ועבקש יתדה םומינל . וסחי תא
 ; רפסב .שיש םירקיה .םיירפומה םידומלה ידו
 ויביואו .ויאנוש .ויהש .םינהכהלו חבזמה תדובעל דוגנ .םהה םימיב
 ידיב התיהש הרותב חוטבל ול היה השק .םסהמ היה ובל , שפנב
 'ה .רמא הכ, : למוא .איבנה תא - םיאצומ ונא וז הכסמ . םונהכה

 ,תאזה תירבה .ירבד תא עמשי אל רשא שיאה רורא-- לארשי .יהלא =
 .. ,םירצמ ץראמ םתוא יאיצוה .םויב .םכיתובא תא יתיוצ .רשא =

 העובשה תא םיקה ןעמל .םיהלאל םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו
 ןעט ינשה דצמ לבא .(ה--ג ,אי) ",., .םכיתובאל יתעבשנ .רשא
 ופס םכיתולוע =. לארשי - יהלא .תואבצ יה רמא הכ, 0(: כ--אכ .)
 םכיתובא תא יתרבר אל יכ ,רשב> ולכאו םכוחבז לע

 לע םירצמ ץרא מ םתוא יאיצוה םויכ םיתיוצ אלו
 : רטאל םתוא יתיוצ הזה רבדה תא םא יכ ,חבזר הלוע ורבדו
 +, + .םעל יל ויהת םתאו םיהלאל םכל יתייהו ילוקב ועמש |

 תרות :ןיב דוגנה .רקיע תא םיאצומ ונא הלאה .םירבדב
 אל ..הימרי התוא ןיבה רשא יפכ ,םיאיבנה תרות  ןיבו .םינהכה
 ירחא וכשמנ אלו :ותעדל ומיכסה ורודב | ויה .רשא םיאיבנה לכ
 תוערואמ רופפמ .םהה םי מ יב םדקומ הי הש בגשנה לאידיאה
 ורבע תופידר המכ  ,םידמל ונא ,ויתואובנ .ץבוקב עלבנש ,הימרו
 -יאיבנ, םשב םהל ארוק אוה רשא ,הלאה םיאיבנה :ידי .לע :וילע
 הארנב .,לעבה 'םשב רימת .ואבנ אל .םיאיבנה םתוא לכא .,"רקש
 ישפות, םעו .םינהכה םע התיה :םדי ,אלא ,(חיי .'ב) .ותנולת ירבדמ |

 םשל וב ושמתשהו הרותבש יחלאה רפומה תא ומישנהש " ,'הרותה
 ינפל חיסמה ..ירוטפיהה .רופסב רמאנ הכ אלה ,הבומה .תדובע

 הדוהו .שיא-לכו 'ה .תיב .ךלמה :לעיו , :ב ,גיב ,'ב 'םיבלמ) ומות
 הימרי "...םיאיבנהו םינהכהו ותא םילשורי יבשוי לכ
 ותוישיאב ןייטצה רבכ לבא ,םימיל. ריעצ דוע היה םנמאש ,איבנה
 ןויצמרופירה .םתא היה אל = ,תילאידיאה ותפקשהבו = האלפנח |
 תא הערי .אל ,איהה הפוקתה 'לש 'תימואלה היחתה, = ,תיתדה =

 ,"םידגבה רמוש, תשא הדלוח לא וחלש 'ה תא שוררל ידכ ,הימרו |
 תאזכ .הלודג העשב .וימיב היהש הינפצ לא וא הימרי לא אלו
 ...םידגבה .רמוש תשאב םמצע תא 'רצחה ישנא, ולת"

 ,וברקב ומצע איבנה לש .ושפנ הגלפנ המ ןמול יכ ,הארנ
 לָבָא .אוה אהיש ,םעה .תחמשמ לדבהל בל"ץמוא ול רפח הלחתב
 איבנ אל ...םיהלאל תירב םיתרוכו םיגנוחו : םיחמש 'לכהש \ העשב |

 ,הוקמו ןימאמ הלחת והארנ םא ,טפשמב בבלנה ריעצה איבנה םע
 לכ םעו םיאיבנהו םינהכה םעו םירשה םע ךלמה .אבש העשב
 ויתוצמ רומשל, םיהלאל תירב = תורכל ,"ילודג דע ןטקמ, ,םעה
 אלה .ןפוא-לכב = . "שפנ .לכבו בל .לכב :ויתוקח | תאו .ויתודע תאו
 'איבנה לש ובלו ץראה ןמ םילולגה תא ורעבו  םיהלא לא ובש
 ,םימיה וכרא אל םלואו . דיתעב םיבוט םימיל הוקת אלמתנ  ריעצה
 השענ .,ושפנ תא .אשנ וילא .רשא ,יהלאה לאידיאה יכ ,חכונ רפכו

 ררבלו םעה לא רבדל .הפנ אוה . םיאיבנהו םינהכה ידיב' םשונמ <
 וירבח .ןיבה אל םעה ךא ., תיהלאה הרות ךרד .יהוז אל יכ ול

 ,םהיהלא .טפשמ 'ה ךרד ועדי .אלייכ ולאונ םה םילד ךא, : רמא זא =
 טפשמ 'ה ךרד ;ועדי המה :יכ םתוא הרבדאו .םילודגה .לא .יל הכלא <
 היח ידו האצמנה הרותה תחמשב זא וחמש םה םג לבא ."םהוחלא <

 ינב ידיב .תאצמנ :איהשכ :,תאזה .הרותה 'םג יכ ,וריכה אל ₪
 אלו .םעה תא .ךנחת אל ,םמצעל םהיניעש \ ,םינהכ ידיבו םיפנ םדא
 ,םעה לא ..איבנה שפנ .תאשמ . ,תוהלא = תוירסומ  ידיל  וחאיבה

 .,י"הל תוותתשהל, שרקמה לא הדוחי ירע .לכמו םילשורימ אב .רשו
 :(בי--ר,) .אוכגה אד

 ירבכ .שח .אוה לבא

 לכיה 'ה .לכיה -- רמאל .רקשה ירבד .לא .םכל וחמבת לא,
 םכיללעמ תאו םכיכרר תא וביטית ביטיה םא יכ ..המה 'ה .לכיה 'ה
 רנ .והער ןיבו שיא ןיב םפשמ ושעת ושע םא
 וכפשת אל יקנ םדו וקשעת אל הנמלאו =₪ותי
 וכלת אל םירחא םיהלא .ירחאו (הרוהי ץראב) הזה םוקמב
 ---םכיתובאל יתתנ רשא ץראב הזה םוקמב םכתא יתחכשו ,םכל ערל
 רקשה ירבר לע םכל םיחטב םתא הנה .םלוע דעו  םלוע ןמל
 ;ךלהו לעבל .רטקו רקשל עבשנו ףאנו חצר ,בנגה , ליעוה 2
 ינפל םתדמעו םתאבו .םתעדי אל  ךשא םירחא םיהלא  ירחא
 תא תושע ןעמל---ונלצנ םתרמאו וילע ימש ארקנ רשא הזה תיבב
 אלקנ רשא הזה תיבה היה םיצרפ .תרעמה הלאה תובעותה :לכ
 אנ וכל .יכ !'ה םאנ יתיאר הנה יכנא םג + םכיניעב :וילע: ימש
 הנושארב םש יתנכש רשא ולישב רשא ימוקמ לא
 , ..ילארשי ימע תעה ינפמ ול יתישע רשא תא וארו

 שרקמה לא אבה םעה לא איבגה ארק הלאה םירבדה תא
 ושעש םשורה תא ונמצעל  רייצל ונא םילוכי .,י"הל .תוחתשהל,
 םינהכה | ,וירשו ךלמה לעו םעה "לע הלאה . םישקה  םירבדה
 - וא .התשענש ןויצמרופירה - התואל - ףירח  דוגנ והז .ןה . םיאובנהו
 םדמעב יכ ,ובשח םה . דיתעל תומחנו תוקת .תובבלה תא .האלמו
 ושע םילשורי שדקמב קר םיהלאה תדובע תא םמצמצבו תירבב
 <: הוה שדקמה תירחא יכ 7 רמאו .איבנה אב .הנהו ,לודג רבד
 ינפל רמע רשא שדקמה 'תירחאכ היהת ,ךכדלכ םהל שודקהו רקיה
 תומימ םיהלאל הוה תיבה שודק יכ ,ובשח םה .ולישב הבורמ ןמז
 2 ] לארשי .תאצ ימיב דוע 'ה רחב רשא םוקמה אוהו ' ,םלוע
 םהל ארקו  איבנה אב הנהו ,םש ומש תא ןכשל ידב6 םירצממ
 ומש תא םוהלא ןבש .ולישב .םג .יכ - ,םימיואמה -םירבדה תא
 .ןואוחה תיבה תא יו לארשי .ומע .תער ינפמ לבא ,הנושארב
 :םילשורי שדקמל םג השעי .הזכו

 .תירוטסיהה  הידגרטה .הלחה  זאמ יכ ,רבדב .אלפ לכ ןיא
 םעה לכ :םעו  ויאובנו = וינהכו וירש .םע  ךלמה --- דחא ' רצמ
 , תוריהבה ויניעב = האורה .איבנה -- ינש  דצמו ;לודג .דעו ןטקמל
 ".ןיב .םיכוכחה וליחתה זא = ;האבו תבלקתמה הרמה תיחאה תא
 'לכה :,הנש םיעבראכ וכלהו .וכשמנש  ,םעהו םירשה .ןיבו .איבגה
 תיבו ויחא םג ..התופפל ושפנ תא םישקבמ לכה .,איבנב םימחלנ
 ,אכנהל .ףיסוי םא .ונרהל  ורמא תותנע ישנאו < ,ויביוא ויה ויבא
 תידימתה האנשה .ףקות תא .ךכ-לכ שיגרמ איבנה היה אלש .רשפא
 היה .אלמלא ,ללמאה ומעל הבהא אלמ ובל היה אלמלא  ,תאזה
 = = תויחל .,ותוחילשל לגופמ היה אל ועבטמ ...ךכ-לכ קנופמו ךר וגזמ
 ; .הלאכ םישק םירבד רבדלו םלוע-יאב לכל .ןודמ :שיאו ביר שיא
 .ילזהב = דומעכ, והשעו והפקת .ובלבש . יהלאה = לאיריאה | ךא
 קזחו וילגר לע ודימעה .דחא ןויער דועו ,ישימקחכ, םש וינפ תאו
 דחא .עגר 'ףא :לדח אל ,וימיב הארש הערה לכ םע  :ובל תא
 ירופי לוכסי םא ךכב המו .לארשי םִע לש לודגה ודיתעב ןימאהל
 הוהה ןמו ויתורצמ ותעד תא חיפה :אוה = ? ףרה יקב ףונהו שפנה
 | ימיב התרכנש תירבה .ריהזמ ימואל ריתעל ,קוחרמל ויניע אשנו
 ---חדלוח חאיבנהו היקלח ןהכה ימי לש ןויצרופירה ,םיהלאל והישאי
 םימי הנה, : אובנה אכנ ןכלו , םולכ ןהב היה .אלש ,הרוה .ןויסנה
 הרוהי תיב תאו לאר שי תיב תא יתרכו--'ה םאנ- -םיאב
 םימיה  ירחא .לארשי = תיב תא תירבה תאז יכ .,. השדח  תירב
 םבל לענ םברקב יתרות תא יתתנ --'ה םאנ--םהה
 ריתעבו .'םעל = יל ויהי 'המהו םיהלאל/ םהל .יתייהו =. הנ ב תכא
 .םירפאו הדוהי אלא  ,הנוילעה- לע .הרוהי די היחת אל הזה חלצומה
 חב :תלותב .תיגבנו ךנבא 27 יפו אכנמ .איבנה .ורחי וצבקו



 יעטת דוע .םיקחשמ  לוחמב תאציו ךיפת = ידעת דוע  ,לארשי
 וארק םוי שי יכ .וללחו םיעטנ ועטנ ןו רמש ירה ב  םימרכ
 + יוניהלא 'ה לא ןויצ ה לענו ומוק םיר פא רהב םידצנ
 רשא ,איבנה ותוא לש | ,הימרי איבנה לש .לאידיאה. םג היה הז
 היהי זכרמה .ותדלומו .ומעב דגובל והושע | וימיבש "םיטוירטפה,
 רוע, .'ה בוט .לא ורהנו ןויצ יםורמ ב וננרו ואבו, * , ןויצב
 :םתובש תא יבושב וירעבו הדוהי ץראב הזה רבדה תא ורמאו
 הזה ןוזחה תא האר רשאכו. .ישדקה | רה .קרצ  הונ "ה .ךכרבו
 ,ושפנל םימיענ םימוחנ שח ,םימיה תירחאב ומעל

 איבנל וליד .,.יל הברע יתנשו הא ר או יתציקה תאו לע,
 הברע יתנשו, ומעל הזפ דיתע הארי יכ ,הנועמו ףררנה ,ללמואה
 ! יול

 ינב .ול .ופחי רשא  ,ערואמה ותוא לש ותירחא  התיה .המו
 ,הכרבדערז | וא .ערזנ יב ,קפס ןיא + ךכ-לכ הלודג תובישח :ורוד
 ראמ קדצ הימרי. איבנה לבא ,םיאבה םימיב בוט ירפ איבה רשא
 יב ,םירבדה םיארנ . וימיב עריאש  ערואמה לא  ידוגנה וסחיב
 תירסומה התרוצ הקחמנ יכ אלא * ,הדוהיב .הרותה הטלש זאמ
 רפס בתוכ .םיישעמה | היווצבו  חבזמה = תדובעב קר .המייקתנו
 ויחא לעו והישאי ןב זח אוהי םיכלמה לע  דועמ | םוכלמ
 ה לש ודוד לע ןיכיוהי הו לש נב לעו םיקקוהי
 .וילאמ ןבומ הז .'ה יניעב ערה ושע יכ ,והי קרצ -הינת מ
 ותירחאל ועיגה רע רתויו רתוי םהימיב .ידוהיה םעה דריש ירחאמ
 אוה ותומימתב לבא .'ה יניעב ערה תא .זא ושעש .יארוב ,הרמה <

 תא ט ח 3 וינפ לעמ ריסהל הדוהיב :התיה 'ה יפ לע ךא, יכ ,רמוא =
 תא "אלמיו ךפש  רשא -יקנה םד "'םגו -- השע" רשא  לככ הש נ'מ
 הלאה םירבדה תנוכ ."חולפל 'ה הבא אלו יקנ םד . םילשורו +
 לע .תדסוימ וז  הפקשהו) הזה רפסה .בתוכ תוקטח יפל . הרורב

 לש ירפ ומה ר דם ב הרשי תולכתפהו םינוכנ םיירסומ .םיגשומ
 תלשממ  ןמזמ .לארשיל  המוקת רוע חתיה אל (םלועה תוערואמ
 תילארשיה המואה לש ירסומה דופיה .סרהנ זאש ,הכוראה השגמ
 הדוהי לש ינירמה בצמה היה םא ,םיעדוי ונא .ןיא - .אפרמ ואל

 קר אלו תימינפ והישאי  ימיבש .ןויצמרופירה התיה ולא 'םג ןקתנ |
 לופה ךיִרְצַה לארשי ץרא לש דחוימה יפרגוינה בצמה .תינוצוח
 ינש  ןיבמ  םולשב .תאצל .ירכ .רתויב תחלצומו  המכוחמ .היטמ
 םואיבנהו םינהכה וניבה ךיא ,וניאְר אלה ןפוא לכב לבא .'תוירא <

 תא 'םידגבה  רמוש םלש תשא, .האיבנה ה לש השרדמ תיבמ =
 ךלמה ימיבו .וכרא אל וחאוהי תלשממ ימי . ןויצמרופירה ירקוע

 ;,יבהזה תאו .ףסכה תא, .םעב שגונ קר היה תמאב רשא ,םיקיוהי
 קרצהאלב ּותיב הגב יוה, :חוצו איבגה דמע ,"הכנ הערפל תתל
 ךכ יול  ןתי אל  ולעפו םנח רבעי והערב טפשמ :אלב ויתוילעו
 .םיאגה הרוהי ירש :ידיב ולכ .רוסמ היהש ,והיקדצ ימיב םג .היה |

 ,יהלאה ומנה ותואב םיעובק ויהש םירומלה ןמ ראשנש המ ירח
 םויווצה .ינשב .אקוד .אצמנש העשב ךכ לכ וילע וחמש רשא
 םוירקיעה ויה וללהש ,םידבע חולשו תבשה תרימש ,םיילאיצופה
 .לוזלז םעהו םירשה ונחנ ,איבנה ייניעב

 תועדק הימרי לש וסחי אוה הז ערואמב .בושח רתויה. טרפה
 םיהלאה תדובע תא .זכרל ופאש םיאיבנה .וימיב וחתפתהש תויתדה
 תוצוחבו .הדוהי .ירעב תומבה תא רעב ןעמל  ,םילשורי שדקמב
 הנוכה הזב התיה' יכ * ,םירחואמה תורודב  ורמאש המ .םילשורי
 לבא = .קפסב | יניעב לטומ ןיידע  ,ץראה ןמ םילולגה תא רעבל

 גשומ .ללכב .חבומה תדובעל הלודג הלעמ סחי אל הימרי .איבנה =
 ,.םימעה לָכְל םימיה םתואב דאָמ = רז היה הימרי לש הזכ < יתד

 פארשי תא םירשוח ויה םינומדקה םייוגה ! ןברק .ילב םיהלא:תדובע
 םיהלאה תדוכע םג = ,הארנ יתלב לאל ודבעש ינפמ ,סומסיאתאב
 :רחא .רבד דועו  .הרומג  הריפכ \ םהיניעב  התיה = תונברק .ילב
 הוקתה תא  רימעהל ורמא םינהכהו םה ,םהה םימיבש םיאיכנה
 - = הדוהי טבש םויק לע ירוטסיהה ודיתע תאו לארשי לש תימואלה
 ושפנ םלואו .  ןידה תא וילע וקירצהו ירמגל ושאונ םירפא םעמו
 םירפאל .םימוצע םיעוגעגו הלודג הבהא האלמ התיה הימרי לש
 ,הלודגל ותרזחו ותובש םולח תא םלח אוהו

 הקול ירסומה שגרה ..הימרי לש הינולוכיספה איה האלפנ
 --חרכהב וחאיבה ויניע וארש המ לכ ,ימואלה ושגרב דימת וברקב
 ינב תא אונשל---ותוישיאב טילשה ירסימה שגרה יפלו ועבמ יפל
 "  ?תירסומה אמהווהו קשועה ישנא תא וחמכ םדא בהאי ךיא יב .ומע
 .. ערה תא וסאמ לע םג םימעפל הרכנ ומעל הלודגה ותבהא לבא
 ' הב םיססות םימחרו סעכ ,האנשו הבהא :וברקב תצצופתמ ושפנו
 'תופידרב ונניא הימרי איבנה תועריאמב רשא הידגרטה םצוע .רימת
 . "ושפנ .ירוסיב אלא ,ותוצמ ישנא ותוא םיפדור  ויהש תוידימתה
 ' תמחלמ םחול :,איבנה הימרי .ובלב התיהש תיחצנה המחלמב ,אוה
 לכב הושקה ימואלה  הימריב . דימת  םחלנ היה ,יהלאה  רפומה
 בשחנ .היה .בהלנה ימואלה ותואו .ללמואה ומע לא .ובבל ימונ
 לא לופנל, רמואה | ,ומעב דגוב  רותב ורוד ינב | יניעב
 . "םירשכה

 תעד ףוסל דרי אוהו  ,הינפצ איבנה היה הימרי לש וימיבו \
 < היחלא .לאו החטב אל 'הב, :םילשורי לע רמא אוה . דרובה והער
 < אל ברע יבאז - היטפוש םיגאוש  תוירא הברקב הירש ;הברק אל
 = שדק ולח :הינהכ = תודגב ישנא = םיזחופ * היאיבנ  ;רקבל  ומרג
 ."הקוע השעי אל הברקב קידצ ה--הרית וסמה

 ו

 ..ןיטשנרב מ א

 .תויָפָרְגויִלְּביִּב תּומיִשְר

 + תיממעה ּנָתָניִנְ

 ."ב
 = = .תוירבע = תוניננמ | ונל .תורסחש לע רעטצמ ינא . רימת -

 העיגנמ ףא טעמכ ונל התיה אל  תודחא .םינש ינפל . . תוירוקמ
 = ןיא ירבע טרצנוק םיכרועשכ .טעמ .ןרפסמ התע םגו  ,הנוגה תחא
 ""'!הלאשה תררועתמ דימ .תירבע הלהקמ תדסונשכו ,חותפל המב
 "ונחנא ונרשעה המכ דע | ,ונרכזב מ דוע באכהו %+רישנ המ
 : ונלו ,,םינוש םימע לש  הרטזהו . הרישה תורפס תא בר רשוע
 : תוחבעה הניגנה תא בהואה - לכ חמשי ןכ לע רשא לכ ןי א
 ...חלצומ ןויסנה ןיא .םא וליפאו ,הז עוצקמב השענש ,ןויסנ לכ לע
 "פה םג ופניו םירחא ואביש ,הוקתה .תררועתמ ךבלב :וכרצ לכ
 8 ונויסנ לע  דומעל יכנא ץפח = וז יתמישרב .רתוי וחילציו
 ..עבראכ הרצק .תע ךשמב איצוהש ,(** ךילרהא .יבצ רמ רוסופורפה

: 
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 קי רבועמ רתנספב ןגנלו רמזל "תוורבע תונ יגנמ .לש .םובלא, (**
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 הלהקמו הלוסל .(תחא  לכב תוניגנמ שלש םיתש)  תורבוח הרשע |
 ןרתיו םינוש םירבחמ לש ןה תוניגנמה לש ןבור = .רתנספה  תיולב
 , ומצע ךילרהא רמ לש ויתוריצי ןה

 תורבוחה לע: אורק רוסיפורפ םש יתיארש העשבש ,ינא הדומ
 יתוליחהש ןויכמ| לבא . הבר החמשו 'ץרא .ךרר, שגר .יתאלמנ- הלאה

 תוירוקמה תוניננמה בור = .יתחמש הברע ןמצע תוניננמב :ןייעמ =
 םירבחמה לש תוניגנמה דובע םגו דאמ .ןה תושולק ךילרהא .רמ לש

 השוע איהו הונעו הקיר הינומרהה .ודיב הפי הלע אל םירחאה
 ימ ל  תויואר ןנוא .ןפוא לכב .ליחתמ דימלת .ישעמ לש םשור
 . ילצריה .תומ לע, הניקב .תחתופ הנושארה הירסה .ןבתכש <

 תא .והשמב וליפא העיבמ הניאו ראמ תיביטימירפ איה .הניננמה
 וורחה . הזה .לודגה .םדאה תומב ונתוא ופקתש ןוגיהו רעצה לדו
 ,'םימש ויגר ה ,לארשי הכב, :ליחתמ רישה לש  ןושארה

 רמושה וליפא וב רמזל רשפאש הזכ ןוגנ ול רבה  רבחמהו
 םלואו .הרצונ אלש הל חונ לצריה תומ לע וזכש הינלא . ."תבש
 םיפדהו  ותבוח ידי אצי אלש ומצעב שיגרה ולאכ .ךילרהא :רמ
 םג לבא ,"טדיוט םילצרעה | וצ, : (10 תרבוח) .תחא הניגנמ .דוע

 רישהל ותניגנמ םג ..ןדריל -- "שדק .ימ ילג לא, תועמר .הרירומ
 תואנ ויה .ילוא ולאכ תוניגנמ .הפי התלע אל יטייהיירפ עשירוו

 וטסנעק, רישל הניננמה איה המיענו הפי .ותעשב רעמנוצ םוקולא
 ץפח הנאצמת יאדו תוירבעה תולהקמהו (9 תרבוח) + 'דנאל 'םא

 אל .לבא = ןח תוטושפ "שראמ תולגו,."טכיל .הכונח . .תונוגנמה"
 ןוגינב .תחתופה ,(15 תרבוה) ?ןויצ, הניגנמה ןהמ הבוט .תועור
 יואר םינוש םירכחמ לש תוניגנמה | ןמ | ,"ןויצ ילא, לש קותעו
 סניפ ..נ לש "ריסא תריש, רישהל יקפבוקנימ .5 לש וז תא .ןווצל

 הברה התוא לקלק ךילרהא רמ לש \ ייודובע, לבא | ,(8 .תרבו
 תיולהב פאבה לש תירידתה .העונתה = ,הנח .תא = הנממ .לטנו |

 ךילרהא .רמ .סיפדה .אלש לבחו ,הניגנמה . חור יפל הניא רחנפפז
 הרמזה יותב :ןייע) הרבחמ די .תחתמ האציש יפכ תאוה הניגנמה 'ת
 סאבה תעונת ,תאזה תערגמה .(יהירומ, האיצוהש י'רימז,ה :יריש

 ,(6 תרבוח) ייטכוונהעז .יר, הניגנמהב םג שי ,קספה

 ואו ,תוניגמה לכב שי ינוציח יללכ דחא ןורפח דוע
 לש הרמזההיות הז ןורפח לש ותוירחאמ ךרועה תא רוטפל רשפא
 . םהל :יוארה םמוקמב והער תחת שיא םיבותכ םניא םידרוקאה

 ,וילגרו וידי תא םהב אצמ י אל .החמומ יתלבה ןננמה
 % תאוה הנושמה .איבוברעה הארמל  לבלובו .החמומה = ןגנמה םגו

 הקתעה םדוקמ תושעל > ךירצ תוניגנמה תא ןננל ול
 םתכאלמש םיריחיל .קר רשפא הז רברו ,יוארכ םיררוקאה תא רלסל
 .הזבש ירקיע רברל בל םש אל .ךרועהש רברה אלפנ .,ךכב

 וללה  תוניגנמבש = תוערגמה לע יתיארה םינפ אושמ ילב <
 םיקסוע ידי תא תופרל ללבו ללכ יתנוכ ןיא לבא .,ינפל תוחנו

 קספת אלש יאולהו ,ומצעל .אוהשכ דאמ בושחה ,הוה לעפמב
 בל- ומישיש םשקבל קר ךירצ  .אבהלו ןאכמ םג םהלש = היגרנאח

 רודהה לא .םגו רחבומה ןמ  היהיש  .ןכותה .לא/רת
 ,תושר אלו אוה םג והנה הבוחש ,ונוצ

 <> .ןויִלָעָה ליִלָגַב
 : :םיברעה בצמ רוצב

 וליחתה םיברעה . הבורמ .הדמב ןוילעה לילגה חתפתנ .תונורחאה  םינשב

 םועטונ .וליחתה דועו = . תואובת תעירול תורשה תא .םורישכמו .תועיטנ םיעטונ

 םיתכ | םירישע םיברע םש ונב רבכו | ,.(ןורמ מ ןויע) "ילוח,ב ןפג  רמצ םג

 תא רצבל םמצעל ךרד ואצמ םיחלפה םיברעה םג .  אפוריא חסונ  י"פע םיפי

 תוצראל וא הקירמאל .םיעפונו ןיראה תא םיבזוע החפשמה ןמ םידחא : םכצמ
 םתחפשמ * ינבל .םיחלוש

 םה םש םינפוח םה רשא ףסכה תאו ,תורחא

 תחבשה | ,תועיטנ לודג י"ע םקשמ תא ןקתל ידב | ,ץראב וראשנש

 ש תילכתל םיקחרמל | רודנל הלוטמ תביבסבש םיברעה םיברמ דוחיב "וכו עקרקה

 םימלשמשב ולופאו םיברע  םילעופ הביבס .התואב  אוצמל התע השקו ., הרומאה

 , תא רצבל ידב םיברעה פהל .ואצמש וז הלובחת . הלחתב .רשאמ םינש יפ םהל

 תא רוכמל .םיצור םגיא ןוילעה | לילגב רשא .םיברעהש , ךבל .םג המרג םבצמ

 "| רפסמ תונורחאה םינשב הברתג הלוטמ תביבסב רשא  םירפכב , םירחאל םתמרא

 רשפאו טעמ דועו ןוילעה לולגב םיכרד םינקתמ הנה הומ ץיוח - . םירישעה םיברעז

 תילעל םרג הז רבד םגו . הנפ שאר דעו טוריבמ ךרדה לכ תא הלגעב רובעל היהי

 +  לולפ רמגתשכ | רוע תועקרקה ריחמ לדגי המכ דע עדוי ימו , תועקרקה ריחמ

 + םיברדה

 .ןוילעה לילגב םירכאה בצמ

 ,הנשה םבצמ ערוה .דוחיב .אוה בוט אל ללכב ןוילעה לילגב םירכאה בצמ

 < + םולכ טעמב ופינכה אל ןייקה  תואוכתו ינוניבמ  תוחפ היה. לוביהש םושמ

 . .הגשב סנרפתהל המב םג םהל ןיאש םירכא שיו םיבורמ  םירבאה לש  םהיתובוה

 בצמ .לע םג הערל עיפשמ  םירבאה לש קוחדה םבצמ יכ ,  וילאמ ןבומ < האבה

 תא םובוועה  הלאב םה םיאנקמו ,  שואו אלמ םבל םורכאה  ןמ הכרהו , םחור

 = ןתוחחאה תובשומה לכבמ רתוי .דוע בצמה ער .הלוטמב ..ץראה .ןמ םיאצויו תורכאה

 +סמצעל .תורחא תוסנרפ שקבלו תורכאה תא בוזעל םינכומ .הלוממ ירכאמ  הברחו

 הבצממ" בוט הנפ שאר לש הבצמ .הלוטמל השק רבשמ תעש איה תאזה העשה

 הנפ שאר ירכא + םיינע םירכא הברה שי הנפ שארב םגש י"פעא ..הלוטמ לש

 "5 רפונ וגיא הלעמה רופיב םג . םהיבנעו  .םהידקשמ ..תוורדצ - תוסנפה פג םהלשי-

 הובעמ ותבש .םירכאה תיצחממ רתויש םושמ  ,עורגה לוביה לש ומשור .רתויב

 ,םיללובה .תאמ .הקולח םגו דצח .ןמ הכימת םילבקמ .סהו  המימשה .תנש ילגרל

 =< :ףכופלו , גרכמל- ללוכמ .הבימתו הקולח םולבקמה םירכא שי ןרריה .רמשמב

 % לולגה ירכא םיננואתמ ללכ ךרדב .םלואו + תוינעה לע ןנואתהל .םיברמ םה .ןיא

 ,ןמ "ץלחהלו  םמצעל  ביטיהל ךאיה תוצע םישקכמ םהו אוה ער םבצמש .ןוילעה

 3 + םראוצ לע ןגרתשהש םיברה : תובוחה

 .ןוילעה לילגב תורכאה בצמ ןוקת

 םוקמ  לכמ | םלרוג לע  םיננואתמ = ןוולעה  לילגה = .ירבאש \ פ''עא

 'תורכאה תועוצקממ הברה = . יוארכ ןוילעה תורכאה תא רצבל רשפא

 .םילוכוש , תיתיב .הישעתו ןאצ לודג ןוגב ,ןוילעה לילגב אקוד תוחתפתהל םילולע

 תובשומב יוצמ ןאצה לודג םגמאו . ןופדש תונשב רכאהל הבורמ הבוט איבהל

 = לודג רדע הלוממ .לש הרדע  וליפא .תורחאה  תובשומבמ רתוי ןוילעה לילגה לש

 'לב לש ורדעש ., בושחל שי .עצוממה ךרדב ,רקבו ןאצ ול שי רכא -לכו ןאוה

 ךשפא .ןוילעה .לולגב ,  קנרפ תואמ שמחו ףלא פ''הבל הלוע ויוש .ינוניב רבא

 לע .םילָגה םינקה םה םיבוטו םיבר .יכ ,תולצחמ  תעילק  עוצקמ תא םג חתפל
 %/  ןםירבאל .הסנרפ לש עוצקמ השעתש רשפא תולצחמ תעילק .םורמ ימ יפוח

 תא ורמליו תובשומב ורבעי רשא םידחא םיחמומ םירומ  דימעהל ךירצש אלא

 " "לאלצב,ש ,הטונ םתעד לארשי ץרא ינקסעמ םידחא .וו הדובע .תובשומה תונב

 0 .רבדב ליחתמה תויהל ףירצש אוהו םירומה םתוא דימעהל ךירצ

 לובי .תויתיב * תוירדצ תוסנרפ לב ילב םגש , רמאהל .הנתנ תמאה םלואו
 , תואמ שלש תא רומשי ,ותרובעב יור .היהי םא ,ןגוהב .ובצמ ,תא רצבל רבאה
 . לודגל ול ןתינש בוטה הערמה תא הלטבל איצוי אל ,ול שיש .עקרק םימנודה
 -אהי אלש אוה לוג רקיעו . ויתוקרי ןג לע הלועמ החנשה | חיגשיו תומהב
 + ןלמע תא תיברה לכאת אלו תובוחב לפוטמ רכאה

 לילגב

 .חנפישאר

 טעמב וסונכה אל ץיקה תואוכה ; ינוגיבמ ןווחפ היה וז הנשב לוכיה
 , \םג  ,טעמ קר ראשנ בר רפסמב הבשומב םינפל ויהש םינפגה ןמ ' םולב
 =  ןמ קר האולה הבשומה הלבק הנשה . הטעמ וז הנשב התיה םירקשה תסנכה

 ל ה
 הלשש  ןוילעה לילה לע = הפקשהה ןמ רוצק .אוה הוה = רמאמה (*

 ,ת כר ע מ ה -- : אסורואב צ"וה דעול הפיהב ןיעידוטד הבשל | תא  להנמה



 תודיקפה תעבות ושכע ,הניתשלפ---הילגנא 'ח לש קנכה ןמ אל לבא , תוריקפה
 םיטקרטנוקה לע םותחל םירכאה ינפל תורוקפה העיצמ הז םע דחו ..היתובוח תא
 לע םותחל | וצרתי םאש ,סירכאהל תחטבמ אוהו ,היתובשומ לבל העבקש
 םילוכי םירכאה ויה הכרב תנשב .םהיתובוח לכ חא איה םלשת ,םיטקרטנוקה
 ןוצר תא תושעל םה םוחרכומ הנשה .  טיטקרטנוקה ןמ םיפועס המכל דגנתהל
 ןינעב תוחנה םהל תושעל ם'רכאהל היטבה ןוילעקו לילגב תובשומה דיקפ ,חורוקפה

 ורכע רבכ תופוקת המכ .םיטקרטנוקה לע םותחל וצרתי םא , םהיתובוח ימולשת

 ןיידעו , לארשי ץראב תונושארה תובשוטה תחא איהש ,תאזה הבשומה לע
 . הירפחבו תוריקפב  היולת .אוה

 .הלוטמ

 טעמכ הב ןוא ןוידע תועוטנ :תודשה ערומ לע תדמוע תאזה הבשומה
 ןמ הלטינ םינש עברא הז ,ער הבשומה לש הכצמ | ,הלעמל רומאכ ,ללב
 תוחפ הנשה היח לוביה , תושפנה רפסמ יפל תושרחה הכימתה הבשומה
 הלוע םירבאה לש םהותובוח םוכס ,םולכ טעמכ ופינכה אל ץיקה תואובת ,ינונובמ
 םיר ש ע ם רתוי אל הנשה התלע ןרוגה תסנכה .קנרפ ףל א םינו מ ש דע
 . םהיתובוח לכמ קלתסהל ולכוו םהירדע תא םירכאה ורכמי םא .ק נ רפ ףיל א
 תואמ שלש רכא לכל שי ןותחתה לילגה תוכשומב . לכ ירפח וראשי זא לבא

 שיו ,םנוד םירשעו . םיתאמ קר ונתינ הלוטמ ינבל ; תידע הבור ,  המדא םנוד

 םיולמל הנש הנש םימלשמ םיוכאהש תיברה .תירוביז םגו תונינוב םג םהב

 םתמרא תדמ יפלש ,םירכאה םירמוא ושכע . םעיגיו םלמע לכ תא תלבוא םינוש

 זואמ שלש תב תידרצ הפנכה תינוניב החפשמ לעב רכא לכל השורד הבוטו
 , םייקתהל לכויש ידכ ,עקרקה תפנכה לע תפסונ ,ךרעב 'רפ

 .הלע םה רוסי

 רתוי = .םירכאה לש .םבצמ טפשמ המ , רומג  רורבב דיגהל 'רשפא יא
 .םיברעל םתמרא תא הריכחה תודיקפהו ,המימש תנש איהש ,הנשה .ותבש םיצחמ
 היה .ףרוחה תואובת לש לוביה .םלמעב הכרב טעמ .ואר וערוו ודבעש םירכאה
 .רתויב תובוחב .םיעוקש םניא םירכאה ,ללכ וערז אל ץיק תואוכתו ,ינוניב

 .ןדריה רמשמי

 לובוה .ללכ ושענ אל ץייקה תואובת .ודבע םבורו ותבש םידחא  םירכא
 םיעוקשה םירכא .הבשומב שי , ינוניב היה  ףרוחה תואובת לש
 םישרחה | םירכאהו ןדרוה רמשמב  בצמה בטוה ללכב | .ער אל םבצמש" םירכא
 .ןמוהךשמכ ססבתת הבשומהש תווקל שי .רקבו ןאצ םג םילדגמז תוצירחב םירבוע

 .םינחמ

 ; חמדאה טועמ לע םינגואתמ .הבשומב םידבועה :םייררהח  םידוהיה
 םהש תוקרי ינגל . םהל רורב וניא ךיתעב םבצמש ,הז לע םג  םה .םילבוק
 .םיד םימ םהל .ןיא .עוטנל םוצוה

 :םיתריז:ןוע

 ןיד םחל שיו ,הבשומה ילעבמ םידחא איסורמ הנה ואב םישדח הנומש הז
 הז .ךוסכסב וברעתה רבבש י'פעא .רבכמ הבשומב םיאצמנה םילעופה םע םירבדו
 רוע .חילצה אל םוקמ לכמ ,  תודיקפה םגו .תולשממה לכמ םילוסנוקה לכ טעמב .

 ,הרשפ ידיל םידדצה תא איבהל .רבדה

 (.אבי .ףוס)

 ול

 ש ג

 . הָיקְרוטמ םיִבְתַכִמ
 וו.

 אטשוק ירחא היקרוטב הבושח רתויה הדעה איה דאדגבב םידוהיה תדע
 + וקינולסו

 הלוע ,םיתנש ינפל תימוקמה תושרה י"ע הכרענש ,הקיטסיטטסה ופל

 םרפסמ תא םיכירעמ םורחא ,ףלא השמחו םישלשל ראדגבב םידוהיה רפסמ
 + ףלא השמחו םיעברא םרפפמ---"סנאילא,ה ןוכשח יפלו ,ףלא םישמחל

 תגלפמ +: תוגלפמ עבראל ילכלכה םדמעמ י"פע םש םיקלחנ םירוחוה
 תגלפמ ןיללכה רפסמהמ םיזוחא השמח---םינחלושהו םירחופה םח , םירישעה

 תגלפמ ; םיזוחא םושלש --- םינונחהו הכאלמה ילעב , םודבועה םה ,םינוגובה =
 : םיזוחא השמח---םונצכקהו = , םיזוחא םישש--םיינעה <

 , היקרוט יִנבְר שאר תמכסהב הנמְנ אוהו ישאב סכתה .אוח הדעה שאר

 ,שיו .:,תובוחב

 תווהל וילעו ,התפוקמ ורכש תא הברל הלעמ הדעה .ןטלושה רמאמ ו'פע
 תושרה ירוקפ לע אל הלודג הנניא ותעפשה ךא ,הלשממה ןיבו הניב ךוותמה

 + ותרע ישאר לע אלו תימוקמה
 ,ינחווה דעוה  .ינחוה דעוו ימשג דעו רוע שו ישאב:םכחה דבלמ

 ןומהה לע ותעפשה םלואו ,םינבר השלש ןב אוה ,םייתד םינונעב קר קסועה
 העפשהה ילעב םה םה ,הדעבש םירישעה ,םישנא הרשעכ .הלודג הניא

 ; םהיפ לע ךתחנ לכהו ,בתדע ינונע לכ תא םיאיבמהו םיאיעומה םה ,דאדגבבש
 \  הלאש לכ רבדב הלשממהלו ךלפה:רשל םינופה םהו םהיחא תויכז לע םיגיגמה םה

 יםוקי ןכ רמוא ורזגי רשאכו םחיתודוקפל 'ענכנ ישאב םכחה :, תיללכ וא תידוהו
 תנמ לע אלש םתדוכע םירבועה םורכח הרשע ןכ אוה ימשגה רעוח

 !ןה .הדעה תופנכה ,םינש שלשל תחא רחבנ הו ימשג רעו ,פרפ לבקל
 ! הגש ידמ הלוע הסנכהה ;רועו םיאושנמ ,תופוע תטיחשמ ,רשבה םכממ
 האצומו ,תויקרוטמ תוריל תואמ הנמשו םיפ לא תש לש ל הנשב

 + רועו םינברהו ךונחהו הקרצה תורסומל , רפסה:יתב תקזחהל

 ,סהלש ןילופוגומה טעמכ אוהש ,  רחפמב םדי םיחלוש םידוהיה בור
 רחסמה-יתב תצק . םתא תורחתהל ןפוא םושב ולכוי אל םירצונהו םימלשומהו
 | םידוהיה םהורזוע  תוצירחל תודוה קר םיחילצמו םימויק ראדגבבש םימלשומה
 3 רטסשנמ  םע אוה םידוהיה ירושע לש | םרחפמ רקיע ,  םלצא םידכועה

 הז םרתסמב | הבוומ הכרב םואור וז תילגנא ריעמ םיבר םידוהיו , תילגנאה
 = םיכוישח , םילודג רחפמ-יתב םורשעכ שי דאדגבב . דאדגב םע םישוע םהש

 | 'טרפב , ןאדמהו תאשנמריקב םג .ונשי הזה רפסמכו ,רטסשנטו ןודנול ידוהיל
 ' 'סהש , דועו רקוצה , הפקה ,תשחנה , לזרבה , םימשבה רחסמב םג םיקסוע םה
 " + רועו םיחיטש ,  ימוג , רמצ ,תוהוע  םיחלוש :םה .הפוריאלו . , הינמרגמ םיאיכמ

 = א וגפמ , תועקרקב םג טולשל דאדגב | ידוהי דוע וזיעה אל הכ דע

 םהולע ןיגהל לכות אלש ,הלשממה לש התשל וח יונפמ\ םיברעה דצמ ןוחטכה
 | המדא יתטש שי | תוידוהי .תוחפשמ שלשל וא םיתשל .קרו , ךרזצה תעשב
 ,.ריעל ץוחמ םולודג

 < לוריגו דאדגכב םידוהיה לש םתוחתפתה לע הברה העיפשה "סנאילא ה

 + םרחסמ

 . תדוגא,  תרזעב "סנאילא,ה החתפ דאדגבב ןושארה הרפס:היב תא
 , 'פנאילא,הל הל שי ושכע ,הנש םירשעו שמח  ינפל דוע "תינורנולה סיחא
 ו גנוק:גנוהמ ירודק ןודאה , תודלול העבראו םידליל רפס יתב השלש דארגבב
 'רפסה:יתב ,רדוהמו אלפנ תונכל רפס:תיב ונובשח לע הנב ,  דארגב דילי

 < םודוהידותלב םגו ריעבש םובוט רתויה רפסההיתב רותב םיעודי "סנאילא,ה לש
 , לדג הרות:דומלת שו המצע הדעהל ,ולא ם"תבל םהינב תא םיחלוש

 < .הדעה ןובשח לע םיסנרפתמה , םורימלת םיפלאמ רתי .םידמול םהבש ,שרדמ:תיבו
 < םוודאדגבה םודוהיה םג וארה , היקרוטב ינידמה .שפוחה תזרכה ירחא

 - טרלי;ןג רפול עיצה לאינר םחנמ  ןודאהו ,תומדקתהלו הלכשהל םתיטנ תא
 . ח"יכחל ס"היב להנמ , הנשל תויקרוט הריל האמב וב ךומתי אוהש , ירבע
 | הלאה  םירוטה:בתוכמ שקב ,  םיעובש  ינפל אטשוק ךרר רבעש ,  דאדגבב

 .ויכבעה ןגה תא להנל הסונמ תילארשו:יצרא תננג דאדגבל ול חולשל

 / + וז ריעב הלאה םימיב חתפיש

 < ,תיקרוטה הפשה רומלל רפסחתיב וז הנשב ודפו םירוהי םירועצ העבש
 ,הוה ךונחה רסומ ,הלשממה לש יאבצה פ"היב תינכתל המיאתמ  ותונכתש
 ,תקרוטה הפשה תא ץייפהל איה רפסה:תיב  תרטמ . הלשממה סעטמ רשאתנ
 ,תא תכמות הדעה ,אבצה תדובעל סניכהל ידכ , םירוהיה םירוענה ינב ןיב
 ./ 6 , הזה רפסח:תיב

 וליל לודג רפס-תיב םנובשח לע התע םינוב הרעה ירבבנמ השש
  הוול םיפלא = תשלש וז תילכתל בדנ רכזנה חילא ריאמ  ןודאהו | , םוונע

 .ולנקתי ובש , לודג םולוח:היב  םג םינוב לאיגרו והילא םיבודנה ,  תויקרוט

 טול םופלא תשמחמ רתויל הנילעת ןינבה תואצוה .תד לדבה ילב  םילוח

 'ושוע םישוע םה כ'עו , םיצורח םירבוע םעכטמ םה דאדגב ירוהי
 ו  םוכחמ םינוע-ןוילכב/ , הדובעל רוככ ןוצרו ץרמ םואלמ םירוענה>ונב . לודג
 תאקשה י'עש םושמ , הימטופופימב סקוקליו םאיליוו לש ויתוריקח תואצותל

 תוגישח יאדוב לדגת ,הירופ רבדמ ואל רובעתש להבה תלפמו הזה ךלפה

 .הרשעו הרחסמ סג לדגי התא דחיו דאדגב
 ,תערוי הלשמטה) םג ..תופידר םלועמ ולבפ אל דאדגב ירוהי

 יווהיה + תומרקתהה הרש לע הגושארה הרושב םידמוע םיודוהיה םיכשותה



 םיקרוטה .תא רהא םכש םודבועו הנומאב הלשממל םהיתובוח לכ תא םיאלממ
4 . 

 , םתנירמ גושגשו תחרפהל םהינכש

% 

 רובבל ןאכב וכרענש ,תופיה תוגיגחה םש:ר תחת ונלוכ םינותנ ונרוע

 יבבוח ו"ע הדוהו:ןב לש םישמחה לבוי = רובכלו "םיבכמה, י"ע תוכוסה גח <

 ,רבע תפש
 טאלאב ידוהיה רורפב הכרענ---תוגיגחל הנושארה - -םיבכמה תגוגח

 תריפמ םובכמה .תופתתשהב ירשת ט"ו  ש"צומ לולב | תוכוס מ"הוחב |

 . ייוקסחו<
 תיאמ עבראכו | ,יפויו םעט בוטב טשוקמ היה  "יניסומוגמ, םלואה

 ו"םיככמה, ישאר | , םיימואלהו םידוה 'ה םוניתעה חכ:יאב םהיניב שוא

 הפמ והואלמ ,םיהובג אבצהידוקפ ,  םינושה םיפינפה לש םורבתה) םיאישנה =

 םילמעתמה תצובקש = , יקרוטה ןונמיהבו "הוקתה, רישב החתפנ הפסאה , חפל

 ונינע דגנל הלגנ ,  ךסמה םרוהשכ , כיחאו ,,הרימעב הרש תרמזתה .תוולב

 תנומת תא םתודיב םיזחוא ,  תודימריפכ ודמע םילמעתמה לכ : הפו הוחמ |

 שער םלואהו ,לודג דוד:ןגמ ו הנותנ ,םינשושו םיהרפ הטשוקמ ,לצ

 תוכסה גח לע רבד ,טאלאב  ףינפ שאר | , רכב ןודאה . סופכ:תואיחמ לוקל |

 לבקתגש ,הוה םואנה ירחאו ,רצק הכ ןמז ךשמב טאלאבב םוככמה - 2

 " + תולמעתהה הליחתה , החמשב |

 , םהרבא םויח רמ ,אטשוקב יבכמה אישנ ןגס לש ומואנ הוה ' הפו

 םיפסאנה ינפל רבד , וננויער תצפהל וחכ תא שידקמה , הזה ירגלוכה רועצה

 + ימואלגירבע ךונח םהינבל תתל וירבדב םררועו ךיתעב םתרובע ר"ע

 , הגוגחב ףתתשהל םוחנ םיוח 'ר ישב םכחה תא םג ונומוה "םיככמ,ה
 :וןל וחלש רשא בתכמה יוכבד הלאו

 תולמעתהל תידוהיה הדוגאה לש טאלאכ ףינס דעו |! לודגה ונבו,

 *ופאק הייא,ב ךרעתש ,הגיגההל הנמוה הזב ודובבל חולשל דבכתמ "ובָכטע |

 ש"צומב .יינוסוטינמ,, תונויה הדוגאה םלואב ,ל"עבה ,תוכופה .גח .דומבללףאָנפב |

 , . תיפרא 'ט העשב וז הנש ירשת יו
 תאזה תידוהיה:תימואלה הדוגאה ירבח לכ בלו הלופכ היהת ונתחמש

 ליאוי ,תאזה הרוגאה יובחמ דחא רותב ,ודובכ םא ,רהוי רוע ץמאתו

 : ,ותאובב זגדבכל

 םיריעצהמ לודג קלח תואת תא ודובכ ינפל םיעיבמ ןנא בגא ךרד

 תודהיה לש םיבושחו םילודג רתויה םירורפה דחא אוהש ,הָוה רורפה יבשות

 :ותועה תודהיהל ינחור שאר רותב ודובכ יונמל הכרה השעשו ,הרובה ריעב

 רבדמ וז הגיגחב ומצעב והוככ תא תוארל םיצפח הלאה םירועצה --- תונמ

 תונמותועה תודחיה .תומדקתהו  תיחתל דיתעב .םתינכתו םהדוכע לע םהל
 + טרפב ונרורפ לש וזו ללב |

 רעו ,ישארה ונגיהנמ לש וז הרשמב ןהכמ ודובכש םימי םיתנש הז /

 ךרדה לע ותעד:תוח תא ודובכמ עמשל שואה ונלש םיריעצהל היה אל םויה |

 רוצעל ידכבו יחכנה בצמה תא רפשל ידכב תכלל םיריעצה סיכירצ הב

 + ונבש ןיבקרהו ונתדירו רעב

 םורקמ םיריכמש ,תידוהיה:תימואלה תוברתהו היחתה ירפ ,םיריעצה וגא
 םוכשוח ,הזה רורפה יבשות םודוהיה םיאצמג ובש ,ארונה יתוברתה בצמח תא =

 תידוהי הגוכת ,ילעב הלאכ  םיגחב .חכונ | היהי וננודאש ,דאמ ץיוחנ 0
 ותמדקל רובעיו ררועתי ןעמל םעהל םעפב םעפכ רבדי ריתפש -קתמבו | ,

 + ותוחתפתהו <

 רוקוי ,םדקתמו שודח ינשפח שאר רותב , ונגודא יכ תווקל ונא םיצור ="
 תעה רבכ העיגה יכ ,הנאלמל קופקפ ילב ליאויו וז ונתשירד ךרע תא
 + "וריתע ךרד תא וינפל ריאהלו הזה םעה תא לגל |

 ,ושב םכתה תאמ וז הבושת הלבקתנ הגיגחה תעשבו
 + ןריכזמ 4

 + םירקי םינודא, = = *

 וצפה לכ תורמלו ונובארל יכ םכעידוהל הזב אובא ג"הרה תדוקפב :
 ,םידחא םימו הז וולגרב הלח יכ םתגוגהב ןובנ .אצמהל לכוו אל ונוצרו
 תומדקתהל םתרובע לע ותעד:תוח תא עמשל םבל תואתל עגונבו /

 הפסאל ןפסאתו רשא הנושארה סעפב םתשקב תא תאלמלמ לדחו .אל  ,תודהא=>

 ונניא ."ופאק:הייא,ב  םתגיגחל  ןכומה םוקמה יג | ,הזל ןוגהו .יוארה .סוקמ

 לע הבתכנש

 םתחלצה רעב ותכרב תא םרובבל שוגמ ג"הרה רובכ
 ."ןמא .,חרפתו .ץיצת הירופ םתדוכע אהתש ר"הי

 ולע טאלאבו ויקסח ,הריפב הדוהי ןב רזעילא דוככל לבויה תוגיגח םג
 + .תויררפפה תוריעצהו תוריכגה תא םג תוארל וניכז ולא תוגיגהב  ,הפי
 3  ךורפה ידבכנ בור ופתתשה ,ירשתב א"כב הריפב החיהש ,הנושארה הגיגחב
 , תירבעה הפשה יבבוח ,הריגה ריע לש רפסהייתבב םירבעה םירומה ,הזה
 .םודוהיהו םיומואלה םינותעה חכהיאבו םיכרועה

 ,תיקרוטה הרובה  רועבש לודג רהויה ידוהיה רורפה הז  ,יוקסהבו
 תא םש םג גחל צ"ההא שלש העשב תרצע יגימשב רבע תפש יבבוח ופסאנ
 "הרעה ינפ,ו רורפה ודבכנמ שיא תואמ שלשמ רחוי , הדוהי ןב לש ולבוי גה

 : ,טאלאבב הכרעג הרוהו:ןב דובכל תושולשה הגיגחה ,וז  הגיגחב ופתתשה
 םשל תימואל הדובעל םיפתתשמה בל תא ררועל הליעוהו הפי התלע איה ףאו
 י תירבעה הפשה תיחת

 / . םתומדקתהו

 ו -
 יחחא ךימ  היקרוטב ולגתנש---תוללוכתההו תוומואלה --- םימרזה ינש

 4% ללכב תיקרוטה תודהיה ייחב המלש הכפהמ ואיבה ,ינידמה שפוחה תורכה

 - תועונתה יתש לש ןהינותע . טרפב רימזיאו קינולס ,הריבה ריע ידוהי ייתבו

 "| ; ןה תואצותהו ,.והער תא שיא חצגל םינוש םועצמא ינומ לכב םושמתשמ וללה

 , ללה תונחמה ישנא ןיב הזע המטשמו האנש , תוטטק
 + תובחרו תובר תוונכת םע | םיבר רפסדותב הב ונל שי  ,םנמא

 תוברח יכ ,אקע אד םלוא , ליבשמ רוד וגל םיקתו ונל הגאד "סנאילא,ה

 ..המו ןתת המ יכ  ;ונינבל  ונתנ אל ,  ימואלדידוהו:רסומ ,  תימואל-תירוהי

 :ןיא - תוימואלה וניתויכז לע וניגוש םישנא םא ,הבורמה ונתלכשה ונל ףיסות
 . :יצראה .םירבעה םירומה אלמל םיבייח הזה השקה ריקפתה תאו ,? ונל

/ 
 "יבכמ,ה תוחוגאו ,  הנידמה ירעבו אטשוקב ,פ"התבב ולכקתגש ,םילארשי
 +הנידמה ירעכו ןילופורטמבש

 הפשה רומל תוציחנ תא אטשוקב תונכהו םונכה םישיגרמ המכ רע
 וש ! תואכה תודבועה יתש הנחיכות -- תימזאל .הפש רוחב .תירבעה

 ירלוק טרבור,1 = , םירצונ םינקורמא לש םדופימ ןוילע ם"יב אטשוקב שי
 < תונוי םגו ו תיקרוט  ,תילגנא , תיתפרצ םידמלמ הזה פ"היבב , ומש
 האמכ -- הוה ס"היבבש םירוהיה ה וגפ םינורחאה םיטיב |, תינמראו

 תירבעה הפשה תא םג סינכהל הנממ ושרדיו תישארה הלהנהה לא -- רפסמב
 םג תונמל טילחתו תקרוצל םתשירה תא האצמ | הלהנהה , ס"היב תינכתב

 + תירבע .הרומ
 תפשו ם'היב תפש דבלמ ןדמל ובשי ,תודליל רחא ירצונ פ"יבבו

 תינויו ץ תוינמראה תודימלתה עבש וא שש ליבשב תינמרא םג  הנידמה

 ,תירבעה הפשה םש רכזנ אל ,  תוינויה תודימלתה שמח וא עברא ליבשב
 .םש תודמולה , תוירבעה תודימלתה םיעברא תורמל

 ןלכ .הנדגאתתו , לודג ןובלע הזב וניתונכ ושיגרה ףוס ףוס םלוא
 שורדתו תישארה הלהנההל היתורבח םשב החנפ האישנה ., תחא הדוגאל
 בל הלהנהה םישת אל םא .יכ , ורתה הננרחא הארתהו , תירבע הרומ ןהל םג
 ..תורימלתה תשקבל רימ הרתענ הלהנהה , ם"היב תא ןלוכ הנבזעת ןהיתושוררל
 0 , הזה ס"היבב םירבעה םידומלה םג ולחו בורקבו , תוירבעה

 פיחתמ ימואלה שגרה יכ ,תוחוכומ וללח תונטקה תודבועה יתש

 .םירבעה םירומה = םג ורזעו םא היהו ,םיאטשוקה םיררפסה לעא םג :ררועתהל

 + אובל ןוחצנה ףוס --- םהידי לע תוימואלה תורוגאהז

 , % לכקי םא ,רבה רוע טולחה אל יקינולפ ונכר שאר רואמ בקעו 'ר

 .םהלש ,וללכתו ימשגה  ,,םידעוה םג , אל וא םולשוריב תוגכרה תרשמ ומצע

 ירבחל הלאשה ןורתפ תא ןהסמיו ,רבד וטילחה אל ,וז הלאש ןורתפ רסמנ
 ' ;ותבישיב \ טילחה ןירה:תיבו , ינחורה שיל'גמה ורבח םג םהש / קרצה>ןידחתוב
 < 'רואמ בקעי 'רל ןפוא םושב תתל ילבל ,הכורא אירטו אלקש ירחא , הנורחאה

 םוקמ אלממ = יקינולסל אצמי אלש = ןמז לכ , יקינולפ תא בוזעל תושרה תא
 . יקינולפ לש הגברחמ םלשורי .הנבתש הצור ןורה:תיב ןיא . ןוגה

 ! < רקבמ ,תווכומה תוגברה לש ימשרה הנגרוא  ,יאטשוקה  "ופמווט,ה
 אלש הזב ובורפ תכס תא האוה אוהו ריאמ בקעי 'ר לש ותוגהנתה תא השק
 יקינולסב = םיאצויה םינוחעהו .םילשוריב לבקי .רשא .ותרוכשמ העכקנ
 < הגיא תרוכשמה תלאשש , שממ םוש "ופמייטה, ירברב .ןיאש .םירמואו' םיבישמ
 <. ,,תערל ול אוה ו לודג .הפועש אלא ,ריאמ בקעי 'ר יניעב םוקמ תספות



 ןמאנ רוקממ רשא ירחא ,  םילשוריב ישב םכחל הנמנ םהופ לעש םואנתה טה

 תוחחא תוחנה םילשורוב  תידרפפה הדעהל ןתנ היקרוט ינבר שארש ,ול ערוג

 + דאמ | םועגי םילשוריב םינונעה הכו הכ ןובו = ,מ"ירה לש ודוככב תועגופה

 םיבחכמ םוחנ םייח 'ר לבקמ םוי ויו הדעה תגחנהב םש םיטלוש םירדפ יא

 ,תונברה תלאש תא רותפלו ךבוסמה .בצמל ץיק םושל תוציחנה ד"ע תומרגלטו

 ןגחל .ירבע םירלי:ןג רוע  רפיל  הטולהה  "םומותי וכמות, .תדוגא

 ןגה ידימלת רפסמ . החווהמו הפי .הריד הרותה דומלת תדעו השירקה שדחה

 הנובשח לע שובלתו ליבאת הדוגאה * , םימותי םבור ,םיעברא העש רפל היהו =

 ןגב  הרומ .תויהל תוקינולס המלע התנמנ העש 0 + ןגה ידימלת לכ תא .

  לארשי ץראמ הפונמ תננג ןמזות בורקב םלואו

0 

 + שרחה
 ו

 ידוהיה בולקה תפוקב
 וליטה

 יכ , תםילקרקריק  רועב אבצה> ידיקפל .ערוהב

 ,ינאמותועה ריצה תבוטל הטורפ םישלש קר םישדח 'ג ךשמב ופסאנ

 הלאה  םידוקפה לא .היתודסומ תבוטל הרעה הגיצהש ןויזחה לע םרח

 תא בושח ל רוס א, יכ ,תובוחרבו םוקושב וזירבהש םיבר םישנא רוע וולג

 י.'ץראה יהרזאל םידוהיה

 ,וקפתסה אל הזב םג ךא

 ב הזרכהב והרכמיו , יצה תנוטל םורוהיה ובדנש , הטורפה

 לע םרח וזירביו םירוהיה תויוגח לכ 90 םידיקפה ורבע םשמ . לודג םוכסב

 ,תולודג תויתואב ,הערומ ותוגה תלר לע קיבדה דחא ימלשומו , םהיתורוחס לכ

 םידוהיה לכ, תא ריעה ןמ שרגל ידכ , ויונח

 םושלש רבוש תא 5 רעוה .ןכוסו
 חזרמהו הפקה ותב

 לב תא הרזעל ארק הבש

 וושעתנ התעו םיינע ויה תודתא םינש ינפלש םילבנה

 ."םיקרוטה לש םמדו םבלהמ

 וילע רובעל וטילחיו הז ערואמל תובושח םוש םידוהיה וסחי אל הנושארב /

 תושרה | ינפל ולבק , לובג לכ הרבע םהינכש תוזע יכ םתוארב ךא . הקיתשב

 םילבוקהל תושרה התנענ םנמאו .טפשמ ושרר החפה תאמ םגו תימוקמה |

 , טפשמל והרסמתו ימלשומה | תונח לעמ .הרומאה העדומה תא הערקנ

 ס"היב להנמ ,ינרטימ המלש ןודאה םשארבו םירוהיה יריעצ ונפ םויב ובו"

 םוכס םעפה אצמנ הרקמ ו"פע קר יכ ול ראביו תורחאה דעול ,הרעה לש

 םיריעצה ,הזמ | לודג םוכס אספוקה ןמ  ואיצוה םרוקמ יכו אספוקב הזכ טעומ

 הערה לכ רעב םיארחאה םה יכ , "המרקהו תורחא,ה ירבחב ורתה םורוהיה

 וערק ,םעשפ לע ורזה  דעוה ירכה ,ריעבש םירוהיל םורגל רבדה 'לבויש

 בתכנש המ לכ תא שיחכהל ובייחתה ,השורפה םישלש לע רבושה תא םורזגל

 רברה עיגה רשא לע החילפ ושקביו  םיינויהו פיקרוטה םוניתעב םורוהוה דגנ

 רב ל
 תועצמאב לדתשה ,ונארוגיב םויח םכהה ברה ,הלפונירדנא ינבר שאר םג

 ןיב םרקמכ ררשל תודחאהו םולשה וכש הככו .,ןונעה תא טיקשהל ךלפה-רש |

 ו מ םודוהיה

 תתל הטילחה  רימזיאב ךלפה = תצעומ יכ = ,יתעדוה ןורחאה  יבתכמב

 . תופוצר םינש רשע ךשמב הנשל 'טיל תואמ ע ברא "הרות דומלת,ל

 ירכ  ,ריעבש ךונחה .תודעו לכל הפסא רומזיאב התיה רבעש עובשב

 : הטילחה הפפאה . הרות רומלתב תושעל ךירצש םיוונשה ר"ע ןורל <

 תונשל (ב ; החמומ גוגרפ םג היהיש ןוגה להנמ הזה רסומל תונמל (א

 םידלו:ןג דסול (ג- + תעה>חורל ללב המיאתמ הנואש ,  םודומלה תינכת תא

 + םינטקל
 רימזיאל םשמ  וחלשיש שקביו םילשורי ינקסעל הגפ .להנמה דעוה

 ..הסונמ .תנגג
 . חילמלא םהרבא :

 צו
 לארשי תוחפש מ ףלא רש ע הש מ ח  ךרעל !רבוה ררבוה

 לב ילב ושבעמ ,הנראשת = ,תואקשמה קסעמ התע דע וסנדפתהש

 *גוקה תקולח רבדב .המושר ,םסרפ "אקסוואוול אטעזאג,, ימשרה .ןותעה
 תויסצנוק-ישקבט ףלא םישלשמ :  וללה םירפסמה תא םיאצומ ונא הבו , תויסצ
 ונענש ולא ןיב . תומוקמ 4819--ב םישקבמ 9087 ונענ , הלשממה לא ונפש
 ע"על וראשנ .תומוקמ 1445 .התע דע  םג םיגזומ ןיהש שיא 0107 קר שי
 תויסצנוקה 6167  ןמ .הברהש * , ןובשחב איבנ  דוע 'םאו * + היסצנוק םוש ילב

 ךר ע ל קרש ,ונל אצי ירה ,ם י ד ו ה י ם ג י א םיגוומ לש םקלחכ' ולפנ ונתנש
 ,'התע דעש רועב ,םנכ לע וראשי םידוהי םיגוומ םיפלא תש מח
 | . שפג ףלא םירשע ךרעל םידוהיה .םיגזומה רפפמ הלע

 רשפא . םיגוצק - רתויה  םיטסומיספה .ףא ןללפ אל  וזכ הרמ תירחאל
 לע םירבדמ ולומחה רבכ הו :הטונ חורה ןכיהל שארמ תוארל ,םנמא , היה
 טעמל - םינוטלשה םידיתעש אופיא היה רורבו , "תורבשה דגנ המחלמה תודא
 = םירדג ורדגו םיגייס ןומה ועבק וז 'המחלמ,, םשלו . תואקשמח יתב רפסמ תא
 ובצמל | עגונב = ורימחה .םגו  תונוש תודועת  הופצנוק .שקבמ לב תאמ ושרדו
 םורפכב רשא םיגזומהש .ןפואב  ,םירכמנ תואקשמה םהבש ,םיתבה לש ינייגוהה
 א תורזגה לבב רומע ולבי אל

 -ביצנ היטכה חטכה ןה , תישאר . ולאמ  תובוט תואצותל ווק ז"כבו
 , . תינשו ,  םתסנרפ התיה הגיזמה לעש  ,הלאל קר הנתנת תויסצגוקש הגידמה
 1 ילב וראשי רשא , םיגזומה םתואש ,וינפל הבצותה רשא וצפו חיטבה
 . + "'הבטה,, .וזוא הלשממה תאמ ולבקי ,תויסצגוק

 = נקה 9697 ןמש ,הזמ וניאר ירה ,הנושארה ותחטבה המיקתנ המכ רע

 .ךועב ,םיש יל ש וגש קר  םימרוקה םיגזומה ולטנ התע דע ונתנש 'תויסצ
 | יולעבו םונכרצ לש .תורבחה , רבשהו ש"יה תופרשמ .ילעב :ולטג דחא שילשש
 'נוק יתש םג ולטנ םהמ םידחא) םיביסנהו םינורבה ,םיפרגה ה"ה .,תוזוחאה

 6דחא םוקמ ליבשב תויפצ

 " םילותש הלשממה התארשב .שממ הב םג: ןיא הינשה החטבההו
 \ העיריה התואש ,ימשרה ןותעהב העידוחו הרהמ , תולודג תווקת וז החטבהב
 ש ,היצטופידהל קר רמא הנידמה-ביצנשו הנוכנ הגיא "הבטהה,, רבדב
 / * + + םיגזומ-ויהש-ימ לש םבצמ ןוקת םושמ וב שיש ,רבד לבל .עויסל

  םיגוומה .ורפמ .רשא תושקבה הנשמש תווקל םג רשפא יא  ,ןבומכ
 -"ןיתובושימ תחאב םנמא , הרזגה ץור תא תצקמב ףא הנשת תוביצנהל םיינעה

 "נוק םימדוקה םיגזומהל תתל  הטלהה הלבקתנ יצילגה  "םייס,,ה לש תונורחאה
 .ו וז הטלחהל שי ךרע .הזיא לבא + תויסצנוק רוע .םהב ןיאש םירעב תויסצ
 עשב , יודגאל .ר"דה ,.תאזה .העצהההלעב ומצעב :חדוהש יפכ ., הלבקתנש
 תאוה היצקורטסבואה לע החכב קרו םיניתורה םירחכנה לש היצקורטסבואה

 -םידוהיה תוינע .רבדב  העוריה הטיקנאה לש הלרוג .םג .אוה בוט אל
 ,הטיקנאה תא החד הנידמה דעוש ,הזב וקפתסה אל .וניררוצ . םבצמ ןוקתו

 . תבשחמל .ודגנתהו  םהינותעב ןואש מיקה הלחתמש אלא: , לבגומ  יתלב .ןמול

 רופיפ |רפ ה י"ע וסינכה ךכ רחאו , םידוהיהל רזעל - אובל = , הנירמה-דעו

 ,הטיקנאה ילובנ תא ביתרהל , "םויס,ה לא העצה בובלב הילוהט

 .יוחיב םירצונו םידוהיל ,תיללכ הטיקנאל התוש עלו
 - םונויטצמ םינלופהש ,  הרתיה תונלבסה ילגרל קרש , ותעצהל עיצמה ןתג םעטו

 -ש לבא ,  םידוחיה .תבוטל הטיקנאה .רבד לע העצהה התעשב הלבקתנ ,הב

 + , ''לובנה תא רובעג אל םידוהיה לרוגל ונתגאדבש,, ,רהזהל
 -תונוטלפ הבח אלא הניא םידוהיהל .םינלופה "'תבח,,ש ןמז לכ : רמולב

 ג םרוג תושעהל וז .הבח .תרמואש ןויב לבא  ,.קותשל 'רשפא יידע ,רבלב
 ך + +5 תונלבסל םוקמ דוע ןיא ירה .,אוהש השעמ הויאל

 רעוה לא הילוהט  רופיפורפה  תעצה תא רוסמל .טילחה םנמא .םייפהו

 ..וייסינדיעו .ןריעל םויה רדפ לעמ המיקנאה הרסוה הזבו , היצרטסינימדא ינינעל

 ןיגעב תוצעומה .המוהמ:פוקמל םינורחאה םימיב ךפהנ יצילגה "םויס,ה

 . פנלופה  םירחבנה ןיב  םוכוסכפל  ומרג  "םויפ,ה לא .תוריחבה רדס ןוקח

 < ,םתיטרטניא לע ןגהל תורשפאה םהל ןיאש םיניתורה וחכונשכו ,  םיניתורהו

 .עצמאהב וזחא  ,םינלופה םירחבנה לכ תמועל רכינ ונואש טעומ םתווהב

 .תצוצחב םירצצחמ ,םילילחב םיללחמ םה ירהו ,  היצקורטסבואב + ןורחאה

 לא .תובו-ק םיתעל םיריכזמ וז המוהמ תעשבו ל תונחלשה לע םיכמו

 ;טסבולאוטס עודיח ררזצה סתוא ףדגמ םעפ .יאנגל קר ןבומכו םודוהיה םש

 םיוחכנה תשמח לכמ . יקסנופטס = "תיממעה הגלפמ,ה שאר םתוא .ףרחמ םעפו

 .ילכיאלו . סקוח לא םיפרחמה .לש םתפרח בישהל ויעמ דחא ףא .ןיא םירזהיה

 ופה ןכ הגה = . םתבוטו םידוהיה ונוגע לע | ו םהמ . שיא  ןואש .ןבש



 ,םיטדנמ ד" כ רמולכ ,םיטדנמה לכמ ינימשה קלהה תא םמצעל שו
 יודנל ר"רה  ,םידוהיה םירחכנה רחאש , דאמ "אלפנ, רבד עריאשכ םע

 ר"עו תומשוטנאה ד"ע  םּואנ ביצקתה ר'ע ןתמו:אשמה תעשב אשנ ,  יוקרקמ
 תמוהמ המרג וא םג ,העש לכבו םוקמ לכב םידוהיהל השענה  לועה|

 ה"רה ירברו םיגותורה ומוקה רשא שערהב עלבנ םואנהש ' היצקורטסבוא
 .םילוקוטורפה תוגוילגב קר ןורכזל וראשי יודנל

 תקולחל עגונב םירוהיה טפשמ שרוד ןיא "םייכ,ה ילתוכ ךותב םא לבא

 תולוחג  תופסא היצילג ירעמ הברהב םמצע םידוהיה סיליהקמ הנה  ,םוטדגמו
 , םיצנל  ,'םווס,ה לא .תוחלשגה =, תויצולוזיר י"ע םטפשמ תא םישרוד םח
 + תופפאה ולהקנ םשש םירעה ןתוא לש םורחכנלו הנורמה

 תרמוא א"קיהש | , היצילג ירוהי לש םכצמ ןוקת םשל הריעוה רבדב
 .ןוששארה רעצה רבכ השענ ,(88 רמונכ יבתכמ | ןייע) בובלב ליהקהל

 פש ןחב-יאב תמדקומ הריעול הניוב ולהקנ .(שדחה ןינמל) רבוטקוא 31  םווב

 תרבח, = ,"ןייארעפ-ספליה,ה , "א"קי,ה לש = , תיאניוהו תיאזירפה "סנאול
 ונרבח) "תירב ינכ, לשו (רולהמ ר'ד רחבנה | *היצילג ידוהיל תרזע

 םופסאגה ןיב ,היצולג ידוהיל הרזעה תונכת תא עוכקל ירכ ,(ןוהט עשוהי ר"דה |
 רופיפורפ ,ןתנ ליופ ו'ד ,ןומיפ םסמיזר רמ םג ויה

 ,םירחא | םשדישנאו יול ב 0 .ןוס פיליפה"
 םיפסאנהש םושמ ,תוישממ תואצות ידיל ואיבה אלו םומי 'ג וכשמנ תוצעומה
 היהת הז שרוח ףוס: ,הלועפה ןפואל עגונב םכסה ידול אובל ולכו אל
 הלודג הפסא להקה זא ,םכסה ידיל םיפסאגה זא ואובי םאו ,הינש הרועו
 + תוגורחאה תוטלחהה תא טולחת איהו בובלב

 , .בובלב (םע-תיב) | לוה:יבנוטה  רפוה םוימ הנש רשע ואלמ וז הנשב
 -% י'ע הלכשהו תער םידוהיה םיגומהה ברקב ץיפהל---הזה דסומה תרשו

 ,המודכו הקיתוולכיבו ארקמ:תיב דופי י"ע ,םודעומהו תותבשה ימיב .םיירלופו
 ורוקפת תא תואלמל לדתשה הזה כושתה רפומהש ,  םיאוו ונא ח"ודה ןמ
 םיעגיגה םונינעה ד"ע םימואנ ואשנ רשא םימאינ ןימזה , בוט רתויה ןפואב

 םופכורותרואה ינכמ םירועצל םג גאד ,וגמע לש םיירוטלוקהו םייטילופה םיוחהל | <

 , םירלול םיקחשמו תוגיגח ךרע  ,םינותעו םורפס , םומואנ י"ע  תער םרוה

 םיורלופופ םירועש ררס הזב אצויכ . םילענמו םודגב םג ןתנ םויגעה םירלול
 םיעברא--הגגהחאה הנשב ןמאנש םימואגה | רפסמ | , הנייגיהו האופר ינינע
 , 1067% הלע םיכואנה תא ורקבש םושנאה רפסמ . העשתו |

 . ירמוחה ןבומב | םג <

 תא "םידבכנ .םירבח,,ל תונמל .טלחוה אתשהד תיללכה הפסאה תעשב :
 , ץירחניול ר"דה תאו , הירטסואב םילוה-יבגוטה דסימ ,  רנלק ןואיל רוסופורפה

 ו לוההיבנוטה לפי

 תהפתה -סומה

 ,הירטסואבש "ןויצ ילעופ,,ל תיתנש הדיעו בובלב .התיה םיטעומ םימי .ינפל
 תודוגאה רפסמש הארנ ח"הודה ןמ .םירע ד"כמ םיריצ 85 הדיעוהב ופתתש
 ,םיריעצה וללבנ אל הזה 0 3950 הלוע ןהירבח לכ רפסמו ,49 .הירטסוא
 לעד, םשב ידוהי ןועובש האיצומ הגלפמה , תדחוימ תורדתסהל . ורדתפע
 עשאנ,, - ם"ייצעופה ו ליבשב ינלופ ןותעו "רעטייברא רעשודו

 ירו לע וכרענ תונורחאה םינשה יתשב , םישדח ינשל תחא עיפומה , "אלסאה
 . םימואנ תואמ העשתו .םיפשנ 200 ךרעל  ,תופסא 658 צ'עופה
 . םירתכ 90800 הנורחאה הנשב  ולע .תוררתסהה לש

 םתוסחיתה רבד לע ש"חרב רמ לש וז תא ןייצל יאדכ תואצרהה ןמ ב
 ר''דה לש ותאצרהו ,סרגנוקה תעשב קרפה לע ורמעהש ,תולאשהל צ"'עופה -

 . צ'עופ תוררתסהה לש תירוטלוקה הדובעה דע רפוש ;

 היתוסנכה

 תאזה ריעה .תצעומ רעו טילחה הנרובדנ ריעהב ונירבח .תולדתשה "פע
 ,לצרה ד"דה םש לע ריעבש םיפיה תובוחרהמ דהא אורקל ,רחא הפ 0

 ימ ,רלוש המלש  רמ רפוסה ונרכח היצילג תא בזוע בורקב
 םיררפנ .היצולגב .םינויצה . הדסימו םירפעה ס"התב לש תורדתפהה שאר היה

 תובבלב .שירשחל ידכ \ שיאה = לעפ = תובר יכ , בל-ןובאה ילב אל הז פר

 , טיקנבהב :. ריעצה רודה לע ותעפשה הלדג רוחיב + תונויצה .הרכהה תא
 םינויצ ןומה ופתתשה ,םירבעה ס"התב .תורדתסהו יזכומה רעוה ודובכל וברעש
 ! םולשל ותאצ + הגידמה ירעמו .בובלמ

% 
 ,שינעה ריאמ

 .תֶָכְרִעִּמַה לֶא םיִבָּתְכַמ

 ! דבכנ ךרוע

 ! הלא ונירברל םוקמ ךומסה "םלועה, רמונב תתל השקבב
 םידבועה , תומוקמה .לכב תודסומהו תורבחה תא הזב םישקבמ ונא

 ונעירוהל אנ וליאוי יכ ,ירבעה  ךונחהו תירבעה תוברתהו הפשה תועוצקמב
 םילוקוטורפ ונל איצמהלו : ,םהיתולועפו םתדובע ךלהמ ר"ע ת ודימ תב

 יהעונתהמ תועירי,הל שמתשנ 'הזה רמחב + םהיתוצעומו םהיתוריעו לש

 להקהל תתל ורכ ,תיברעמה תונותעב ןמזל ןמומ םומסרפמ ונאש ,."תירכעה
 םיבושחה םילעפמהו תונויזחה לכ תודא לע ןמאנ גשומ ברעמה תוצראב ירוהיה
 , תורכעה היחתה תעונת לש

 . תירבעה תוברתלו הפשל תוררתסהה לש יזכרמה רעוה
 :תבתכה
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 8 ! דבבג ךרוע

 "דמלמ ,מ :ש ר"רה בתוכ  "הילגנאמ םיבתכמ,ב מ--טל 'מונ "םלועה ,ב
 + הלאה םירבדב

 םסהופמ ינויצ ןקסע םג אוהש םסרופמ יפור- בר ;'היהש השעמ ירה,
 יוגולגל .אב ברה . "ףושיבה, יפ תלאש ילב ףנולגב ברל רחבנ ,ץיבוניבר ברה
 אל .ןב לע .יכ ,"ףושיבה, דצמ תופידרה וליחתה םואתפו , שדוקב שמשל לחהו
 רוע ,וותולהלמ תחאב בו שמשמ םסרופמה ינויצה תא תוארל ללכ ול םיענ
 ' "ברה, ע"א  םתח אוה --- ותומימתב ץיבוניבר ברה .אטח לודג רחא אטח
 "םילארשיה,, םיעייסמ רלדא ר"דהל .'וכו . "ףושיבה, יפ תא לואש ילבמ ב'ג

 ווגולגלו "רומה, ץייבוניבר ברהל םורגל וריב התלע םה םתרזעכו םירישעז
 + 'ןכו םה םג וענכנ ףוסבל יכ רע ב"כ הבורמ הדמב םירוסיו תורצ "תדרומה,
 עינכהל וריב הלע ףוסבלו היפורמ ןאכל ואבש םינברה לכל "ףושיבה, השע ךכ
 ."תושמש תגרדמל הילגנאב תונברה תא דירוהלו םלוכ תא

 ירחא ,הקיתשב הלאה םירבדה לכ לע רובעל יתייה לובי תמאב
 ינפמ םלואו | . יוגולגב ברל  םלועמ יתינמנ אל | יכנאו יוגולגב רבדמ בותכהש
 ירבמו יעדויש רשפאו ,  יגויצ ןקסע אוהשו ץיבוגיבר ומשש בר ןיא ל"נה ריעבש
 םימיאתמ םירבדה רתיו ריעהל | עגונב אלא תועט ןאכ ןיאש םבלב ורמאי
 ר"רה דככנה רפוסהל דיגהל ןוכנל  יתאצמ ךכיפל , תואיצמהל הרומג חמאתה
 ,תוישרפ בורע םג םהב שי ! םה םיקיודמ יתלב 1ל ורסמנש םירבדה יב ,דמלמ
 רבד לע תקולחמ לופרבילב םנמא התיה .םוקמו ןמז יונש םגו רבג יפולח םג
 ותוא + ינמדקש רחא בר ללגב םא יב ,יללגב אלו ינפב אל לבא ,תונברה
 תולגנאה .תישארה הלהקהמ ודרפנש פ"ור ינב וניחא י"פע קר הנמתנ ברה
 .ויתואצוה תא לבלבל לובי אל שדחה דעוה םלואו , ע"פב הטיחשל דעו ודסיו
 החקלתה וא .ומוקמ תא בוזעל חרבוה ברהו ,רוזע לפגו רזוע לשכו , ברה לש
 רעו תאמ ונמנש םיחבטה תטיחש תא רסא ללוכה ברה .זע רתיב המחלמה
 לולח יהיו תואכועב אבוה רבדה , םינדמו ביר = וצרפ- ריעב ,שדחה הטיחשה
 אקור  השענ הוה םולשהו ,םהיניב .םיררצה ומילשה הנורחאל . דאמ  לודג םשה
 םה םג ודחאתו ,ברל יתוא הלהקה הנמת םאש  ,ומילחה ''םידרומה,, : יללגב
 , . תוגלפמהו םידדצה לב םכסהב ברל יכנא יתרחבנ הזכ ןפואבו : הלהקה םע
 יכ לע -דאמ ןוצר עבש היה םג םא יב ,יל דגנתה אלש קר אל ללוכה ברהו
 ,ראמ רע העש התוא יל השק התיה יתדלומ ץירא לעמ הרירפה . יתרחבנ
 ללוכה ברה ינררועיו אל וא תיל תבלל םא ,םיפיעשה יתש לע חסופ יהאו
 לב תא ריפהל יתלדתשה הנה יאובבו .  לופרבילל תבל ינצעויו ילא וכתכמב
 לא -יפחיו .ןריעב .ררוש תמא םולש םויה דעו זאמו , םיררצה ןיבש םיכוסבסה
 .- + תודירו לש םחו אלא וגיא רלרא ף"דה

 011וה--

, 



 + הז .ןורינב .ללכה ןמ .תאצוי החיה אל

 . םיקסופ םניאש | םיימינפה =

 ץרא לכב םתילע הנוממה אוה ללוכה ברהש םועודי םינינע םנמא שי
 ןינע הז םג --- תוריגו .הצילח |, ןיטיג , ןישורק : ונייה ', תובשומהו הילגנא

 םינינעה לכב קסעתהל יאשר ימוקמה ברה : תרמוא תאז--- ,תישפחה הילגנאב
 ברה תכשלמ דחוימ ןוישר םעפב םעפכ תחקל ךירצ אוהש אלא ,הלאה

 ,הדעה בר תאמ לטוג היסורב יתרה ברהש ןוישרה והואכ שממ ,ללוכה

 אצויכ |. םוימוקמה םיננרל תולפשו דובכה תותוהפ הזב הארו רשא שיא ןואז

 5ע רחא וא הז ברמ התונ ותעד .תיהת אל ללובה :"הש רבדה .ןכחי אל הזב

 תענגמ אשונ לכו רומגה שפוחה ץרא איה הילגנא ןח ."כר, ץ"א םוהחו רשא
 ןי;ש םוקסב ללוכה בר .תויהל רשפא יא ןה הזט ץוחו , םשה תא לוטיל יאשר

 .םיללוכ יתלב םמבופהפ

 םזמשאב לפשוה תונברה דובכ יכ , דבכנה רפופה ייבדל עגונש המו

 רתיב בצמה< אוה חמ ערוי ינוא ,  רובצה לע םיאגתמה םיריבה םיפגרפה לש

 סיארו ,םיגלפומו םידמול םיאצמנ לופרבילב לבא , היל גנאב הרשה יוע

 הרות ינכ םה | היזנרפ םגו ,תונוגהד אטיל יוענ תחאב ןמכ םילוכשמו

 ,אטי"ב םיזעמה םוב ושח םוהב ילעב לש סופטה וחואמ

 ררועתהל שי 'ארוב ,הרושכ לכה ;הנתמ וגרועב הפ יכ רמזא ינניא
 לולח לעו עורפה  ךונחה לע ןנואתהל שי דוחיב , תולודגו תובר תוערגמ לע

 פארשו תובל בקרכ המה הלאה םירברה ינש . וניחאמ עורי קלח רצמ תפשה
 םירפופה לע הבוחהו ,  דנטע תא הנכסב םירימעמ םהו , ברעמה תוצראב הפ
 בתכבו פ"עב רבדו םכשח םעה לא רבדלו םלוק רפושכ םויהל םינברה לעו

 םיררועמה לבא הלאה תולודגה תולקלקה לע ררועלו  םינוהעבו תופסאב

 םיעשפו זוניע לע ררזעתהל ילבלו האפה הא שודגה ילבל םג רהזהל םוכורצ
 .ערוג אלא וגוא ףיפומה לכ :רכאנ .הז ןוגב לעו

 ר1:כיישגרב

 קיפוח ץיוואניבאר בקעי לאומש

 , רוסי םהל ןואש

 ,לופרביל

.- 
 .תּונויצב :

 , לודגח לעופה דעוה ירבח תפסא ןילרבב התיה | ןוושחרמ ב"ב--ף'כב
 /פורפה  ,ןוספלאוו 'ד -- םצמוצמה לעופה דעוה ירבח דבלמ הפסאב ופתתשנ
 ר"ד ,ןמגורג 'א ,ברבדלוג 'ב ,גרבדלוג ל"'י = ,רמיהנרוב ר"ד - - ןהכ "יז גרוברוו
 'א רד ןסוקניפ ר''ד - ,יקסבשילדופ 'א ,בולוקוס 'נ  ,שטירט 'ד ,ןסבירגה ,הקטנה
 רותב > .רציפש | 'דו  רלפק יל ,בונולצ "  ר"ד  ,רשיפ 'י = = ,ןמדורפ
 הניטנבל-הולגנא קנבה לש | רוטקרידה) ןוסבקעי 'כא ר"ד | ,ןמיה 'ה = ; םיחרוא
 אושנה בשי הפסאה שארב .קורטש ןמרהו ןוסלנצק 'נ ר''דח ,קנומ "וו ,(אטשוקב
 + ןוספלאוו רמ

 ,ל .א תאו ליבג | ךירנה ר"רה תא ר"ויה ריבזה הפסאה תחיתפב
 הדבאה תאו םורטפנה תא ראת ר"ויה .םתע ילב  ונתאמ וחקול רשא יקסניול
 רוכזה כ'חא  .םיחונמה רובכל ומק םופסאגה .םתומב ונל הדבא רשא הלודגה
 פרגה תומב םינורחאה םומיב הלוכ תושזנאהל הדבא רשא הדבאה תא ר"ויה
 ודובבל :ומק .םיפסאנהו  ,יוטסלוט ג ,ל

 ,,הרצק חתוה םצמוצמה לעיפה דעוה לש ותר רבע  דיע האצרהה

 דאמ אוה טעומ ג"וו תגש ןובשחל התע דע ורכמנש םולקשה רפסמ יב ררבוה
 רפכמ לא םחיב

 ךרוצל םיפסאנש
 םיפסכה יטוכסש י"פעא ,  תומדוקה םינשב ורבמגש םיל

 הנשה םגו ,הנשל הנשמ םילדגו םיכלוה ללככ תוגויצה ינינע
 תעפשהו תינויצה .תרכגתמ הינמרגב

 בצמ אוה בוט אל ,איה םג תרבגהמו הכלוה רונצה תודסומ לע םונויצה
 םיאנת ילגחל הנושארב ! הילגנאנו איסורב --- תוציא יתשב תינויצה :הדובעה

 םיכוכההו םיכוסכסה ילגרל=-הינשבו ,הרובעה  רורס דעב םיעירפמה םינוציח
 הריעוה רחא :י"גנשב בצמה רוע ערוה דוחוב

 רע והייהב "םינונדקה םיבגסה, ןדוואה תא ריאשהל הטילחהש | , תותנשה
 תושרה תֶא הז ןררואל זתלו ללכב תוגויצה תוררתסהה לש היתינקח.ונושי רשא
 ,םצמוצמה פ"היה תאמ רשי םולקש לכקל

 לזוכה תלסמ .תבוטל 'טש 'טיל 0 םוכפחש סג רמאנ האצרחהב

 ופיב תיזכרמה התודיקפ תא יוטגל הלטב א"קיש םרג תועקרק תינקבש הז"

 ,.ןילרבב = תוקרוט רוצל םעומ  ןמז ונפל םלתשנ היקריטב (תיזרהה) הלורגה

 | .תיק רוטה ז,לששמה לש המשב הרותב תזה םוכסה תא לכק ריצהו

 1 .:הפסאהל אבל ןלבי אלש .ודגה פ"הוה ירבח לש םהיבתכמ וארקנ ב"חא

 ףעא םירדימ א ה םישנאה לע עופשהל ץוצמה ,רזומ לש ןכתכמ

 תוודהסהה רוצב ךרוצל םי ג ו ג הם י מ | כ ם ושודקו יב תינויצה תורדתס;ב

 תונויצה לש הלורגו | רמוא אוה וכ רשא , קרומרמ ר"רה לש ובתכמש ;הלודגו

 םינויצה לכל ארוק אוהו , לארשי ץראב ונז"רוכע 5כ-תא ן:זביש םושמ קטפנ
 "אלש ,וכתכמב קרומרמ ר"דה ףיסימ דועו ,תינורמה ' תונויצה יכרה לא :ובושי כ
 גכ ,.תולודגה םירעה תחאב (ורושעה) אבה סרגנוקה תא ליחקהל .רבהה בוט
 .ץוחנ יכ ,והער תא אוה עיבמ הזמ ץוה ,  טרופקנופ וא :אניוו , ולרב

 ,ןודנולב םצמוצמה פ*הוה לש וכשימ םוקמ היהי ריתעלש הזל ףואשל
 הרועת ,הש בתוכ אוה , ןיפור ר'רה תאמ לכקתנש בתכמה היה ןונע בר

 .ןיא  ץראב \ תו:שיתהה ןינעל ישעמ ךרעש אלא ,הלטב אל ןיידע "המוראה
 השק התשענ םינאמותוע םיניתנ םני אש םידוהי י'ע תועקרק תינק - הל
 קה 0 תגהונ וז ארמוח םלואו .ירמגל תירשפא יאל התשענש טעמבו דאמ
 ושוק .הנידמב רשא םוהזה םיניהנה לבל עגונב אלא דבלב םידוהיל עגונב

 .הליתההש הרובעה | ילגרל ! כטוה םירוהיה םילעופה ברקב תוחורה בצמ
 הבשימכו (לא ערוי קמע די לע שעימ ןמו ינפל הנקנש עקרקה) "הלופא,ב
 "ברקב תורה תטרהל םרג הומ ץוח .םידוהי םילעופב ךרוצה הברתנ תפתושמה
 .עינה םידו,.י םילעופב ךרוצה .תו-וש תובשומב םילעופל םיתב ןינב םילעופה
 .האמ .דוע י"אל הנאבת יכ ,רבדב לדתשהל ילארשיצעראה דושמה תא
 + ןמיתמ .םידוהו תוחפשמ

 תלועיה = הזסמ הל השא ?יפומוקה תאצרה -- םיכתכמה תאירק ירחא

 "ת5) .תופומוקה , ;וללכה  תורדתפהה ליבשב שרח תונקת ררס רבחל תיתנשח

 .חונקת רדס לש םיפועס א"צ -- התרו:ע יפו הברה הרבע (םורבח תשמח
 "תוטלתהת ותגוה הוה תונקתה ררס רוסיב , םיפסאנהל עצוה רשא םלש
 הופ רשא שו םודחא םיטרפל ענינב םלואו ; תיתנשה הרועוה תעשב וטלחנש
 .שאר  דכוכב םיפפאנה ןפהיתה ןבומכ . תוטלחהה ןתואמ | היסימוקה
 תוררתכה לש היתונקתב רשא שי יררש ,םהינפל עצוה רשא תונקתה ררסל
 :ןיא ללכבש ,רמאוש ימ חיה : תוערה וגלפנ .התוהמ לכו הירקע לכ םג םיולה
 ,. ךנופלו , סרגנוקב םג המו ת לדג תופסאב זורדתסה לש תונקתב ןורל רשפא
 | םיי ר ק + םיפועס הרשע קר ועכקו סרגגוקח י"עש ,וז הערב וקיזחהש הלא ועוצה
 ה םירחאה םיפיעסה לכ רובהו ,תדמוע תורדתסהה לכ םהילעש

 .ךכל תדחוימ היפימיקל .רפמי בוש םוירקעה םיפיעפה
 ו לב רברב מילחחל | לוכי ,ןוילער ןנרסומ  ,סרגניקה

 רעומ רוטגו תונקזה ר"ע םינותעב זוכו סרגנוקהל םורקי
 = בושל .וטלחיה . ימצע סרגנוקב פג תו רדס לכ לע ןודל היהי רשפא ירמל
 " היפימוקל שי -בח תשמח | תב היסימוקה תאמ עצוהש תינקתה ריס תא ריסמלו
 , ןקההו רו-עה רחאלו ,ףיעפו ףיעס לכב ןייעתו בושת איה :םורבה א"כ תב השרח
 עצה  סרגניקהל שיגת תונקתה ירקע ר"ע םינותעב רבוריש רחאלו רומגה
 ,הנווחאה הטלחהה תא טילהי סרגגוקהו ,הכרצ לכ הדבועמו הנקותמ

 תוטרפב הצרה ןוסבקעי ר"דה .הפירפה ינינעב הפסאה הקסע ינשה םויב
 ולאש וררבתנ . תויאשח תובישי ויה .אטשוקב בצמה יטרפ לכ ד"ע הכוראבו
 .אל (1011  ילוי א ןובשחה תנש ףוס דעש ,טלחוה . קרפה לע ורמעש,
 התע גהונש ןמב גהונ לכה היהיו הסירפה ינינעב םייזנש םוש ושעי

 נג םצמוצמה ל ו לש נמו ומוקמ רבד לע םיחוכוה וליחתה
 ונעה תחאב סרגנוקה הא ליהקהל יזארו רשפא המב רע תערל ידכ ץיוחנה לכ תא השע
 : .המודכו ןפרווטנא ,אגיוו ,ןכנימ ,גארפ ,טשפדוב ,ויראפ ןוגב ,אפוריאבש תולודגה
 סוגנוקה תא ליהקהלו בושל---ץייוושב סינויצה תאמ םיתגיב ולבקתנ תוטרופמ תועצה

 | 'חוערה וגלפנ ..ןגהנפוקב סרגנוקה תא ליהקהל--(קרטגד) לקנרפ .ל תאמו ליזכב
 :ושוד ,םצראב הלדג תונויצה תא םיאורו םתדובעב םיחמשה ,הינמרגמ םירבחה
 \ \םיתשל קלחי  יכו .רדהו ראפ בורב ךרעי ירישעה ותויהב אבה סרגנוקה יב
 =.( הרובעל סרגנוק השלש םינש  כ"חאו  גח"טרגנוק םימי השלש  םיגש הלחתמ
 .הנורעת --- הזבש סרגנוקל .המיאתמה המרגורפ עובקל לדתשה הקטנה ר"רה
 ץיטואלה ןויערהו : תוגויצה .ושבבש םיימואלה  םישובכל הבורעת , תילארשיצרא
 (שימואלה םידוהיה .םייאמדקאה לש הרובח לגס :, תינויצה תל הבורעת
 וולמעתהל  תוידוהיה תורוגאה לכ קלח הנחקת חב רשא .תולמעתה , םירחואמה
 'הגוומה ,הלודג ריעב  אקוד ףךרעהל = ךורצ הןכש- סרגנוקש  וולאמ ןבומו .'וכו
 ,אאםיג . ךדואמו : םדרטשמא = ,ןילרב = ,אגיוו -- .לארשו יסלכואב 'םג
 , היפורמ ואבש םיר בחה  דוחיבו ., םתדובעב .הרתי הכרב :םיאור םגיאש

 גל טי
 3 -ש ,ימאש .ימ
 - םאשו [ וררתפהח

 הנררנתת
₪1 



 ולוב ויהי רשא .סרגנוק , הדובע לש  םרגנוק אקוד ושרר םח  :הובש .סרגנוק

 ןיב ויה .הלודג ריעב סרגנוקה להקיש , רברל םג ודגנתה וללה .היצרטסנומ
 לכ וזכרתי אלש ידכ ,  היגמרגב  סרגנוקל ודגנתה רשא , הלאב םג םיפסאנה

 ,1911 טסוגואב סרגנוקה רעומ תא עובקל : טלחוה . תחא ץראב תונויצה ינונע

 רדסלו ,םימדוקה  םיסרגנוקה תרוצ -- ותרוצ ,ץייוושב רשא  לוזאב -- .ןמוקמ

 הבורעתה רודס םאו  .תימואלה תוברתלו תילארשיצרא הכורעת תרגנוקה תעשב
 . סרגנוקה רחאל ריעל ריעמ תרבועו תמייק וז הכורעת ראשת הפי הלעו

 . םויה רדס לעמ הרסיה ''הקולח,,ה תלאש
 . העונתה וכרמ לש ויכרצ קופפ תלאשב הפסאה הגד ישילשה םויב

 הדמ שמשל הלוי הניא לקשה תסנבהש , ליעל רבכ רמאנש המכ ,ררבוה

 תסנכהש םושמ םלואו . ללכב תונויצה ינינע תבוטל תוסנכהה תא הב דומ

 ןמ םגו) םצמוצמה "הוה לש ויתואצוה קופסל הלועה הריחיה איה לקשה
 רשפא יא (םה םהיכרצל עודי קלח םייצואה םיזכומה םילטונ ומצע לקשה
 זכרמ לש יסנניפה ובצמש העשבו . ויתואצוה לכ תא זכרמה םנרפי ונטמש
 + הלוכ העונתל ?עש לכבו תע לכב קויה רכדה םרוג אלה ףפור העונתה
 .השלש יפ וא םינש יפ לקשה ךרע תא לידגהל ץוחנש ,רמאש ימ הוה
 עצוה .רורכ ךירצ רכדה ןיידעו , הז ןודינב הטלחנ אל הטלחה םוש םלואז
 הנש הנש עודי םוכס הל םינכמה לכש | ,וזכ "תיוכרמ ןרק, דסול םג
 םגו תורדתסהה תוא'צוה יכרצל םיבגנה םיוחאה םיסמה לכמ רטפו
 . "ןמאנ תוב,+ ןוגכ ,םינטקה םינויצה םידסומה תפנרפל םיבגנה םופמה ןמ
 ןרק, תריציב תופתתשהש ,רוע ופיסוה וו העצה לע , המודכו "לאלצב,

 םידימאה ידי לע רצות תאוה ןוקהשו הבוח אלו איה תושר וו "תיזכומ
 םשב עיצה ןוספלאוו רמ אישנה ,תינילרב היפימוקל הרסמנ העצהה ; םירבחבש
 תסנרפל 10% היקנה םתסנכהמ וכני םינויצה םידסומה ל כ ש , םצמוצמה פ"הוה
 םודותעש םישדחה םיינויצה םידסומה לכ לע םג ערפַמל לח אהי הזה סמהשו ,זכרמה

 ולרתשה תמייקה ןרקחו םיקנכה ינינעב רקיעב תעגונ וז הבושח העצהש םושמו,דסוהל
 מ סגו ירירויה דצה ]מ לעופה לא העצהה תא אוצוהל רשפא המכ דע ררבל םיפסאנה

 ורירויה רצה ןמש ,ררבוה . וללה םירפומה ינש וקני >לש ירכ---ישעטה דצה)

 : טלחיה .ושע :ה רצח ןמ פג םירפומהל קזיה םורגל לולע רברה ןואשו בוכע ןוא

 תיוסמ ר"ע העצה הדיתעה תיללכה הפסאהל םינכי קנכה לש ןוירוטקרידה

 ר"ע .ת רו ג ו יצ ה תר ט מ ל חקפמה דעוה ידול קנבה לש היקנה הסנכהה ןמ 10

 אלו ןה אל ,הטלתה םוש העש י5ל רוע הטלחנ אל ק"הקה תוסנכהמ | יוכנה

 תא הכג אלש הינמ לעבש ,קוחל ודירוי ןפואב עובקל : טלחיה רעו ..ןאל =
 ע-ק חזכ קוח .קנכה תפוקל הלוע רנריבידה -- ם י ג ש ע ב ר א ולש דגדיבידה =

 ."קנאבסכויר עשטויד,ה סג <
 קנכה לש תוירוטקרידהל .םג תובושי ויה .פ''הוה ירבח תפסא תעשב 2
 תוטלחהה רתי תא םגו הלא תובישיב וטלחנש תוטלחהה תא .ק''הקה לשו

 . אבה רמונב וניארוקל רוסמג פ"'הוה ירבח תפסאב וטלחנש =

 בוניל'צ לאיחי ריירה י"ע ק"הק רצוא לא וסנכנש םימובסה
 ! 1910 תנש רבוטקוא שרחל 95 םוי דע 18 םוימ

 'בור 100,-- םימלש םימולשה בהזה רפס
 90,-- ןירועשל , 1 0

 119% לצריה :רעי

 18,-- ןיקסנילומס רעי
 1939 תויללכ תובדנ
 1 תורבוש יסקנפ
 21 : ימצע סמ
 ול הלחנ  תובדנ
 18 : תואספוק
 5.1 ס"ע םיות

 ו ס"ע המרגלט :תונוולג

 .בור 666,66 כ"הס

 : רבמבונ שדחל 1 םוי דע רבוטקוא שדחל 98 םוימ
 1055 םימלש .םימולשת ,ז'הפס
 11 ןירועשל , ו
 10.8 לצריה"רעו

 ו ןיקסנלומס רעי

 < תרוצ ול היהת אלו  םיימואלה ויכרצו םעה ינינע לבל שדקומ היהי רשא ,ןבו
 תויללכ תובדנ 4

 8 תורבוש יקסנפ
 08 תורעק
 0 תואספוק

 ₪ םוכסב .קיהק יות
 5 םוכסב המרגלט תונוילג

 915,08 כ"הס

 ה-699

 .הָיְמּורְּב
 דעוה, ירבח ,קרפה לע הכלממה תמורב בזרקב ,הארנכו הלעת םוחתה תלאש

 תלאש תא .ושכע ררועל | ללכב יואר םא ,רברב גרוברטפב וכלמנ "ואנבוקח
 לכ .ןיא המודב התע ררושה תוחורה בצמ יפלש ררבוה .  אל וא .םוחתה לוטב
 ' דצמ םיפודגו תופרח קר ררועת הלאשהו ,העודיה .העצהה לכקתתש הוקת לצ
 תערה בושי ירחא דעוח אב ז"כבו . ונל תישממ תלעות םוש אובת אלו םינמיה
 - ןוא המודהל העצהה תא םוטטופירה 166 :ופינכה רככש ןויכמש  ,הנקסמ ידיל
 ימי ןלכוש דע הקיהשב העצהה לע רוכעל יוארה ןמ ןיא םגו האיצוהלו רוזחלו

 םשרתש בטומ ןכלו . םידי ןויפרו השלוה לש ןמיפ שמשי הזש םושמ ,המורח
 < תכותהל וברי אל זאו תובומסה המודה תובישימ תחא לש םויה רדסב העצהה
 . םינשו תדעב ןרבדי (ץיכוליפינ וא ןמדירפו בולוארק) םיטטופד ינש קר .הב
 . היפומוקל רפמת ןכ ירחאו הדגנ (בוקרמו ץיביקשיריפ)

 ,םיארבאוטקואה ולופא ומוכסי אל הזל--העצהה תא י רח מ ג ל תוחדל
 רצה ןמ דומעל םהל בטומ ,לכו לכמ םהינפ לעמ הוסמה תא וריי זוזב ןה
 ,םילוגמ םינפב סע לבק ואצישמ העצההל ךיעתש "רובכ לש הרובק,ב תוארלז

 , העצההל הכחמ "'רובכ לש | הרובק,ש רוע ק.וסמ שיא ןיא םלואו

 -הדעול ןא ישיאה שפוחה ר"ע הרעול ת;צהר רפמה םא איה תחא

 -היהי .הלרוגו םלועל העצהה אצת אל הרעוה י"תוכמ יכ ,םירומ לכה---תדחוומ
 .םורוהיל "תוחנהה,, תורא לע .עוריח רלוקריצהל .עגיגב םינטיה לש הלאשה לרוגב

 = תושולשה הפורה ימיו . המודכו בווק ישורגל --- םרגש רלוקייצה וח-א מולכ
 זוזת אל םורוהיה תלאשו לבו

 ,בור

 . תמו

 תמורב בורקב ררבתהל הדותע איהש ,ןושארה םוי תחונמ תלאש
 "לש תופסוהה הנלבקתת םא ןאוה לודג קפס . ריואב היולת הנדוע ,הכלממה

 יתב תא | תותפל תבש ירמוש םירוהיל תומר  תכותג רב-ב םירוהיה םיטטופדה

 "לולעה ,הוה ןידה םוי ינפמ דחפה לודג םוחתה ירעב |, ןושארה םויב .םרחפמ
 לודגה הבורב תמודהש ,איה דחפה תבפו ,ירוהיה רחפמה לע הילכ רוזגל
 םילאמשה  םינווכתמ הז ןדינגו ,ןושארה םוו תשודק תרימשב אקוד הצור
 םוי תשודק תא קוחל םה םיצורש םושמ וללה , תהא הערל םינמיהו םינוציקה
 םנוקתב םה | םיצווש | םושמ = םיקיבורורטהו | םיטסילאיצופהו ,  ןושארה
 - החונמל עוכשב רחא םוי .לובשב עובקל םורכוא םהז םיתרשמ הו םילעופת לש
 , הוומג

 ' הבלממה תצעומ לא תואושנ םירוהיה יניע םעפתש רבדה רזומו
 ,הוקתו , םידוהיה תנקת לע הלולח אוה רקוש יכ ותוא דושחל רשפא יא יאדוש
 רומת םיכלוהה םיטרקורויב בוה יפ:לע םיבשוו הצעומג ,ךמס הל שי וז
 החוג התעד ןיא הלשממהו ,החור יפל לכה תא םישועו הלשממה תובקעב

 ההונמש ,חאצומ איהש יפל ,ןושארה םויב הרומג החוגמ עוכקל העצהה ןמ
 + היפורב רחסמהל קזנ איבת וז

 ,.: קותמ זעמ םג אצו ילוא ןכבז

 הלהקה ינינע לכ לע ויפנכ תא שורפל ףיסומו תואלפנ ללוחמ בוצמלוט
 -הרבח, ינינעב .,םיתמה תרוכקב ויגיע תא בוצמלופ ןתנ ושכע , תיאסידואה
 ' תרבחה לש | היתוסנכה |, םוקמ לכב ימצע | ןוטלש | גהונ "אשודק
 הלהקה ךותמ םירחכנ םיאכגהו םינוממה ,הלהקה יכרצל תושדקומ
 " המוחה לע עיפשהו בוצמלוט ךלמנ הנהו , רבדב ברעחמ ץיוחה ןמ שוא ןואו
 תא התושרל סינכת יכ- , םיקינזויסו םירוחשל .ןק איהש | , הפירואב תיגוריעה
 ותושרל הלב .תסנכנ הרבחה כ ,אצוי וחעצה יפ:לע , *אשירק:ארבה,ה ינינע
 =- ,המורה .,ץובקשירופ לש ורבחו  "ךאלמה .לאכימ, תרוגא שאר ,ןקילפ לש
 .םודיקפ תנממ-- ,אסידואב תודהיהו םידוהיה יגינע לע 'הנוממה ןקילפ רמולכ



 ,שדוח לכב תוסנכההו תואצוהה תא תרקכמ וא ,הנוצרכ הטונכמו האוצומ
 ,המודה תער י"פע הנש לכב הג מ תממ אלא רחבנ וניא הרכתה תגהנה אישנ

 .הרבתה לש הגהנהה רבהל -תכנ המודה ורבחמ רחאו
 המ לע בטיה וערי *אשודק ארבח,ה ישאר ןקילפו בוצמלוט ויהישבו

 אלו םהיניעב ןח ואצמוש תורסומב וכמתי םהו לארשי לש םנוטמ תא .איצוהל

 :לע םובוישח רשבה סכמ יפסכל םג ושע ךכ . םהילע םיאונשה תורסומב וכמחי
 .הכימת השורה רסומ הזיאל תוכלה קסופה אוה ןקילפ :הלהקהל םתוהמ ופ .

 ברה לש ודוסימ , תיאסורואה "הבישיה, יכ הז "אכמס רב, קפפ לשמל ןכ הנה

 רשבה פכמ תפוקמ תיתנש הכימת דוע לכקתש היואר הנוא ,  ץובינרצ
 תועיריב  יריהיל ול יד בוצמלוטו ןקילפ תעדלש םושמ ?'המ ליבשבו המל
 *+."לארשי תמכחעל קוקז וגניאו "הרות דומלת,ב תונקנה

 לש הדעוה---.ןילופב םירוהיה תויבו תלבגה רכדב העצהה לש הלרוג לטוה
 ןולופב .םירעה תוגהנהל הריחבה היהתש + הטפשמ הצרחו הילע הנד חמודה
 + תולבגומ םידוהיה לש םהיתויבז . הנייהתשו תוימואל תוירוק י''פע -תגהונ

 ! חיבוה  ץייבוליסינ .ידוהיה טטופידה .  ןינע םיאלמ ויה  הדעוב םיחוכוה
 תולבגומ םש םהיתויכז ןיאש הנידמה התואב םידוהיה תויבז תא ליבגהל ןוא יב
 ףנוהמת ץיבולוסינ עיבה ןכ | .'קיזהל הלולע ןילופב םידוהיה = תויכז .תלבגהשו
 ודוהי הב היהיש .תימוקמ הברפוא לכמ םישרוד + העצהבש תימינפה הריתפה לע
 ..טרטסיגמב תואישנ לש רופיא םידוהיה לע לח העש התואבו ךחא

 ודגנתהו .םירוהיה תויכז לע וניגה רחא יארביטקואו םיא"דקהמ םינש
 תולבגה לע ףקות לכב ןיגה  ןוירטסינימה ריקפ םלוא ,תוימואל תוירוק .תעיבקל =

 ןוכמו בגא ךרד ב םידוהיה תלאש תא רותפל ןיאש ,ורמאב ,  םודוהוה
 ןילופ תא םג איצוהל רשפא יא ירה היסור ב םהיתויכו  תולבגומש
 + ללכה -ןמ

 ןרתווש .חיבוה  ,םיארבאיטקואה לש ינמיה ףגאה רבח ,ב וב ו לו לוג
 יבו םירוהיל תחא הלבגה דוע  ופיפוי יב ...םיכסהל ןוכנ היה אוה + אוה לודג
 תוימינפה תוריתסהל ןיק םשונ הזבו תוימוקמה תוברפואב ףתתשהמ ולספי

 + העצהה ךותבש
 ,תינלופה "הלוק,,ה  חכ-אב לש ומואנ היה ןינעמ .םלוא

 לע הבושת בישהלמ טמתשה תונוש תורבסהו םילופלפ ךותמ +
 תוירוק ןיאבש ,ורמאב תוירוקה תעיבקל רגנתהו= תוירוקה תלאשב דוחיב לפמ

 עבקתש .ןויבמ לבא  .םירוטלוקמה ל םחיתועד תא םידוהיה ונתי יאדו =
 דגנ  תולוכחת ל ךרוצה זא ארבי אמש ,סכהמ ובל ירה .תוירוקה = תמוש
 העש יפל ךא ,םירעה  תוגהנה תא וא ושככי אמש אוה אריתמ יב * ןםידוהיה

 + ותעד תווחמ ןוידע טמתשמ אוה |

 לכבות אל .תישילשה המודה םג יכ ,ריעהו בובולולוגל ןייבולפינ הנעשב 0
 ונחנא,, + הינואב הג יד ג י ₪ ול הנע ,היסור תנידמב םידוהיח םש תא .קוחמל .

 "! רכדב .לדתשנ

 בורב תוירוק תעיבק לש ףיעסה לבקתנ ןינמל תויאשה תא ודימעהשב

 השלשו הוציזופואה ירבח ,םינלופה + ןיה םידגנתמה ,12 דגנ תועד 13 לש
 תועד 1] לש בורב לבקתנ םודוהיה תויבז תלבגה רבדכ ףוטסה םיארביטקוא

 ועי סו ינמיה בוול הערכה ונתנ ךכ ךוחמו םתעד ווח אל םינלופה ,.10 דגנ

 ,תולבגהה רבדב ףועסה תלכק

 .יקפ ברג
 אוה - .הלאשה

 ב ,ןמרירפ טמופידה לש ותולדתשה ופ לע * ,יביטרטסינימדא .ןפןאב
 שממל רפסה-יתבב םידוהיה םירומה לע :הרזגנש הרוג

 םרכשמ  ןללה .םירומהל תוכנל  הנבומ יתלב הבסמ ו היה הב ידע
 םידעונה /תובצקהו םיסרפה = תפוק תבוטל הנשו הנש לכב םיעוהי .םיזוחא
 הנקו תעל וליפא םופרפ סוש א ויה אל םידוהיה םירומה ךא .. םירומל =

 = המעי .אלש ינמרגה זכומה ילהנמ תאמ "טאלבנעילימאפ ,רויא רעטרופקנארפ,ה הלבשהה"ןוירטכינומ חלש ושבע | ,רובעל .םתלבי .וקספו .ולחשכ | וא  ,הבושו
 .תופיש  תונקתב "סנאילא ה לש התומירה תא אפרל ורמאי אלו ךרדה עצמאב = ילב םילוחתמל ס''הבב .םירומה .יב ,טירוטלה תולילג לע  םיחקפמה לבל רלוקרוצ |

 + םוילו העשל קר ןה ךלבקי םתוריבשמ | םיזוחא ב"י הנשה תישאר דע ןכינביש | תד לדברה

 : ילבמ הכ דע וסינכהש  םימוכסה ופרוצישו הנשב הנש ירמ לבור 360  םרפ-
 + סרפ ולבקש

 ,גרבדלונ ,ל ,י :איצומה ,םונאיורד .א ךרועה
 .תגתהצ6המ ₪. ה. [5255)0ק:ס. | 06ת3טזסק ה. ז[. [6/8₪08₪ - .

 ב ה + ול ה ו ב 6 ל

 % וו

 .הלאב תוטלחה '

 םירחכנה לע לבוק ("היצילגמ םובתכמ, = ליעל 'יע) | היצולגמ  ונרפוס
 תלאשל םירוהי רותב םסחי תא םיררכמ םה ןיא רשא לע םייסבש םירוהיה

 תואבה תונורחאה תועידיה יפל הנהו , קרפה לע תדמועה םייפה לא .תוריחבק
 ' הפסאב . םהילע לטומה תא תושעל םידוהיה םירחכנה ףוס .וררועתנ .היצולגמ

 לטור ר"רה .חיבוה ,.םיבושח םינקפעו תולהקה תזגהנה ירבח םג הב ופתהשהש
 חוריחבה רדס ןוקיתמ םידוהיה ג ונהוש ירכ ,םיעצמאה לכב שמתשהל ץוחנש
 ךלה תא תונויצמה ולא .תוטלחה  ולבקתנ םיכורא םיחוכו ירחא , םויפה לא
 + היצילגבש םוללובתמה םירוהיה לש םהיתופקשהו םחור

 ,רבמבונב יעיבשה םויב הפסאל ופסאגש ,םירוהיה םיחרזאה .]
 םירקועה לע ןגהל םתוצרבו תימואלה תינלופה הטישל םירופמ םתויהב
 םהוחרזאתה םשל ןהו םינלופה לש םתבוטל ןה---םישרוד ,םיתמאה םייטרקומדה
 לכל ןהי רשא ,שרה תוויהב רדס םויסה עכקיש --- ץריב  םידיהיה לש
 " ימונוקואהו יגידמח הלרוג לע תרכינ הדסב עיפשהל תלכיה .חא היצילג יבשוי

 ,תויללכה תוריחכה ררס קר איה ,םיפסא:ה לש םתעד יפל ,הזכ ררפ ,הנידמה לש
 + תויאשחהו .תוהשיה ,  תוושה

 "לעופב תַוש  הנייהה םודיהוה לש םהותווכזש ,תשרוד הפפאה 2

 אופיא .ךורצ םוופכ םידוהוה *ש :חכהואב רפטמ | םיחרזאה רתו לש םהיתויבזל
 תפוקל םוסונכמ המהש םיסמה תסכמלו ץראב םהיסלכוא רפסמל םיאתהל

 האוה םייסב םידוהו חכריאב לש הזה ילנויצרופורפה רפסמה תעינקב .הנ דמק
 םוימוגוקואה  םהיתויכזב לוזלזה  דעב רודגל הדיחיה ךרדה תא הפסאה
 , םידוהיה לש םוינירמהו

 " לינה תוטלחתהל םכסהבש ,ם'רוהיה םי-חבנה תאמ תשרוד הפסאה 3
 לכל ועבקושו , תוריחבה ללב לש תיתכן הקולחה דעב עונמל

 , םידוהי רחבהל ולכוי םהב רשא םילילג 20  תוחפה

 ולרתשי

 ["הלש סוגה .םגו ,תואקשמה יתב דע .קוחהב תעגונ .תיעיברה .המלחהה
 תימואלה הטישהל םירופמה , םיללובתמה לצא לבוקמה חסונהל ללכ םיאתמ וניא
 "אל ,םהיפ לע םוכתחנ ץיראה ינינעש הלא דוחיבו ,םינתופהש קפס לכ ןוא ,תינלופה
 םה ירהש | ,תימואל תוינלופה  תטישב םיקיזחמל תוטלחהה יטילחמ תא ובשחי
 + םידחוימ : חכ-יאב םליבשב םישרורו ףפמ םעה ךותמ םידוהיה תא םירקוע
 .  םוטילחמ תינלופה תימואלה הטישהל םירופמה ויה אלש יאדו תיסורה ןילופב

 ןובש הריתפה תא .דוע .םושיגרמ םיללובתמה ןוא היצילגב לבא
 םיסרטניאח לש םחכ הז  ."תוינלופה תוימואלה,, םהיתופקשה ןיבו  םהיתושרד
 ..תימואלה .הגלפמה ירחא ררגנה ,רובצה תעפשה לש -םגַו םוישממה

 וברמה ןיבו זיראפב "סנאילא,,ה - לש [תישארה הגהנהה ןיב  ךוסבפה
 לש .חנוהתפל ושגנ רבב = תונורחאה  תועידיה יפל . ךשמנו ךלוה  ינמרגה
 , תואבח תוסנכהח תא ודיב ריאשהל ינמרגה  ןכרמה יאשר  םא---ןוממה-תלאש
 =, טרופקנארפב התיהש הפסאה ,ןיראפל ןתוא םג חולשל  ךירצש וא הינמרגמ
 , הגהנהה עבקת יכ ,הטילחה .רפרודגרמיט ינמרגה זכרמח אישג לש .ותופתתשהב
 ,םידעוה ינש :םאו ..ותפוקב וריאשהל זכרמה לכוי רשא , םיוסמ םוכס תיזברמה
 \ -- םוכסה לש ותומ כ רבדב םכסה ידיל אובל ולכוי אל ,ינילרבהו .יאזירפה
 = .יאזיראפה דעוהל איה החונ וז השירד , תדחוימ הבישיל זכרמה ירבח וארקי וא
 לש תונקתה תא ויואפ רשאת ושבעש , תווקל שיו ,תומדוקה תושירדהמ רתוי
 + ינמרגה זכרמה

 | ןקה דוע אובי אל ןוממה תלאש ןורתפ םעש רבדה רורב םלואו
 [ ,  ןוממה תלאש לש 'וזמ = תירקע רתוי איה םיבופכסל המרגש הבפה . םוכוסבסהל
 "= םודמוע .השארבש ,תישארה חגהנהה ןיבו .ינמרגה זכרמה ןיב ימינפ רוגנ שי
 שרו קרצבו . המויק תוכובו תודהיב סיעבה'ו איפהרפב רפוכה  ,ךאנירכ . םישנא



 הינשה הרודהמה רואל האצי = = יטבטקוש גיכ .ךרכ יח ל ש ה, לש 'ג תרבוח םימתוח
 י = !הנכות .

 "המידק חולה לש .(הירורהס). ףסבה. תותשרב (ח | .ר ג יו ל ק ף ם ד * ר'"ד "חורה

 .א'ערת תנשל ,גרובצניכ ןועמש .(רופס) ..ינקורמ

 ?ונכות הוו ,('11) .לארשי תוצופתב ש |. ךאב רעיוא בוד
 1 .םושפ ידוהי + (ד) .תינויה הידגרטה

 ,ישומשה רמוחה 1 .ןומיפ היוא
 ,(תואלבט םירשעו .תחא) הקיטסיטמסל הקלחמ .ן][ ,(תרוקב) .םירפס-ןוקת (י רושל "ו חרב הש

 :תינויצו .תידוהי היגולופרכ זז ל ,קילאיב ג .ח :
 . .םייללכ םידוהי םידפומ (א ;םידסומ 1 . םוחרפו םיחמצ (אי .(ךשמה ..רופס) הצלה וש
 הילגנא. ,זנכשא ,היסורב םידוהי םידסומ .(ב 6 :ןוזנש רה ממ 2 יקסבוחינושמ לואש 6
 תירבה תוצראו ..(ולכוי :גחל) .ל''להי .(בי | ךשמה) היצולאגדידוהיו .ינשק לסוו
 כ ירווארב בקעי םה רב אשה]
 ;אניתשלפו תונויצ 7-8 - (רויצ) ט]

 ו .הרובחה ינבמ דחא :ןאמניימש רזעילא
 ,(םידסומ 9? רואת) םינויצה םידסומה (ב :

 .ץראה.תפמ םע אניתשלפב תוירבעה תובשומה (ג -

 םיינויצה .םיקנבה . תוינמ .יריחמ םע תואלבט ד 006 ה 0 האי 1 0010 6

 . םהישולתו עגחה6 85 חקה3תומה> >הוועאב ד0המה0 170 הסה
 :תויצרידיפהו .תוצראה ירעו ,פ"העוה תוסירד א (ה דזמימ ה0יזאנ ה ההגה 1000 (05 808)

 .ץראה רודכ לכב םיינויצה םינותעה 0 ץ
 :ויב 80) = םימסרופמה :םיימואלה םינקפעה תודלות .ו/1 ( 000 תא . י : 5 0 %% % וצקהג חהאאהפפה

 ,(תינומת ששו :תויפרג
 1. 15 0 ₪5 16060. 17 1 (בוסל0

 .םימסרופמ \ רתויה תיסורו תידוהי ,תירבעב ןויצ יריש .] 5 - כ . -% 2
 ,תוערומ .ר/זזז \הס5'66: ₪828ד6תמ0ד80 <10 8 6 ₪ ד ץ 0 ₪5:, 6

 םינתונ ונא .זכא 85 לע ,'ק 15 חלשמה ילב רלפמסקאה ריחמ דע 80, א 1
 - -ךליאו .זכא האמ לע ,15 /,-- כא 50 לע ,109/ לש התחנה

 .הולש מה תואצוה ולב 909%
 .תונמהב ורדה ל  תשקבמ "המידק, תאצוה ,

 ונא .ךליאו םירלפמפקא .הרשעמ ;םינמוזכב קר .תולבקתמ תונמוה זֶרא לש הכיסא
 :הסירדאה פ'ע חלשל ךירצ ףסכו תונמזה ."עמהאנבאנ,ב םג םיחלוש הנייא + א ל
 1. 70 ת0ה5ה6602ְק. כתהפהה. 0 ]ראה ? , - 7 ַ תאמ

 ': "המידק, .תאצוה תפירדא | ' = , םונורגא רוגושונוא
 דגה. 14 11", םתהפהה, 00ההה04 15. ישאר םג = ללוכו ,המדאה תדובע לש המלש הרות קיוחמ .

 : "ובו :(איגולואיג) ץראה  תרותו .(אקינטב) .םיחמצה .תרוחב
 המיתתה תלבק תכשמנ יתלבה  תולמל םירואבה ופוסכו ,םיבר םיפי .םירויצ םע /

 רפס רואל אצי

 ו ל יזנכשא םוגרת םגו ,תובר תויערמ  תורעהו  ,ונתורפסב
 ב = "רה ש ב מ ה תר וא םישררמהו | רומלתמ והקלנש םיחמצה > תומשלייח

 | 0 ב 2 , תימראה הפשהמ

 .אטשוקב .אצויה רינ לע םפדנו (באטקַא) תיניטשה לע  םידומע 984  קיזחמ רע
 , חרומב = תימואלהתירבעה  היחתה לה תא .אשונ "רשבמה,, לע ןבומ .אוהו ,קיודמה ונונגסב ןיימצמ .אוה .תופי תויתואבו

 תבלוהה היחתה .תרושביתא  הלוגל אשונ "רשבמה, ,תיעדמ הנכה ול ןיאש ארוקל ףא הלקנ
 םיררפסה וניחא תאו ,תיחרומה תורהיב הוהתמו

 םידוהיה תובשומ |לכ'ב  עמשנהו ,השענה לכ לע עידומ אוה הפ
 - + םהש | םוקמ - לכב

 יתבלו תירבע ירומל ..כ"ור 8,430 --חולשמה םע :איסורב
 : הסירדאה יפ לע  תונפל ,.כ"ור 3,80 --ארקמ
 םיזנבשאה ,המואה יקלח .ןיב = .ץילמהו ךותמה הז .ןפואב שמשמ ""רשבמה,, רז. 0תמתסקפ. 14081, 1608. 6.

 .ברעמהו חרומה ןיב רב עמ ה/-- ,םידרפפהו יפ לע תונפל .קרַאמ 4--לארשי .ץראב ..קראמ ל יוהי
 ל א רש י = ץ ר א \ ד''ע :תובושח- .תועיריל כתר, רורמ | עיצקה "רשבמה, : הפירדאה

 .םש יובעה בושיה תוחתפתהב תודבכנה .תולאשה רורבלו
 < תוקיפ ע מ ה תויללבה .תוכושחהו תולודגה תולאשה לע רוא ץיפמ ""רשבמה = 40088000₪ 002 יגמ1- 19801. הוו 0 או

 , .הריעצהו השדהחה היקרוט תא ו ןח ו גו

 ,.ךלחמ .רורבל .בחר .םוקמ ןתונה ידיהיה .ירבעה :ןותעה והנה .הובו

 ,ללכב .חרזמב היחתה .

 !סעיינ ערנעשארעביא

 טימ .ךילטנעכאוו לבור 85 ןעניררעפ רהיא .טנאק .רימ .ךרוח
 :עג טנהאלעב לעקיטרא ןעזעיר ראפ ןיב \ ךיא ..דלעג גינעו
 ףמ

 618626 086, 2081186 216, 006 ל לש ה ;ןעללארעמ ל 0
 . =  תפירואב \/'חלשה,, לש . | היצרטסינימדאהי לצא ' :: םותחל  רשפא * היסורב = וסל

 ,הנלוו .נרבדלוג יל ,ל כ רמ .לצאו :(060888: 2081/80. 3160 ₪. ת. םפווואסוה , .חסק. חקאא6 605, 300

 19.50עברל---'רג 90 חנש יצחל--שורג 40 הנשל :ה יי ק רו תכ ;המיתחה יאנת
 1.95 עברל--ב''ור 2 הנש יצחל- -ב"ור 4 הנשל + הי פור ב
 + קנחפ 8-- 5 --10 הנשל + תוצרא רתיב

 זמ \סה> ?רשבמה , .תבותכ

/ 



 'הירומ הקיתוילביב,
 +םעלְו םירוענה ינבל .תורפסה בטימ

 .םעח ייחמ -- הפי תורפס + הנושאר הצובק

 םירופס םינשו םישמח םיליבמ (סופד תונוילג 50) .םירפס השפמחו םירשע

 םישרופמו םירדוסמ , םיכורע ,ונירפוס ילודג לש תוריציה .בטיממ םירזוצו

 , םעלו .םירוענה .ינב .ארקמל

 עבק ךרדב אוצאהל--איה הז" יתורפס לעפמ לש תישארה הרטמה

 ,ונתורפסב הריציה תועוצקמ לככש הלועמהו בוטה ןמ ,הושה | חקמבו

 :יטסיסו תירידת האירק ידכ םהב אהיש ,הזכ ןפואב םיכוהע ,םימלש םורפס

 .ללכב לארשימ .שפנ לבל הושו אחונ האירק ידכו טרפב םירוענה ינבל תוטאמ

 לש תוריציל  תשדקומ אהת הצובק לב יתוצובק תוצובק ואצי םירפסה

 .דחויס יתוופפ עוצקמ
 .תילאירה הפיה תורפסל הלכ תשדקומ הנושארה הצובקה

 ואב ,הז רחא הזכ םרדסכ וז הצובקב ואציש .םירפפה תשמחו םירשעבו

 .םעה ייחט םירויצו םירופס--ונירפופ יבוט לש תודחוימ תוריצי םינשו םישמח

 םישקה םיאטבמהו םילמה ; עטוקמ דוקנ םידקונ ם ואובי םורפסה

 .ןוילנה ילושב ור א ב תי
 ,ןודרג .ל ,י--(רצוקמ) ךרדה תצוגק (א
 יס"ומ ילדנמ---(רבחמה י"ע שדוחמו ןקותמ) ישילשה ןימינב תועסמ (ג-ב
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 וסופה תונוילג 15 ךרעב קיזחיו חבושמ רינ לע ספדי ץבוקה

 .אנליו לעפע ל  תאצוה

 םיניע האהמ <
 .ץיבוסונומ .,מ האמ

 .הבחרמו הדבעמ הנקתמ תישש האצוה
 תופסוהב ,לודג- רודהב וספדנו שדחמ ורדסנ םיקלחה ינש

 ,םירישה קלחב ןכו .'םירופסה קלחב ןכ הברה
 וא
 יק 40 ריחמה סופדכ תונוילג 8 ןושארה קלחה
 יק 60 ריחטה סופדב תונוילג 10 = ינשח קלחה
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 "ם5וע ה תגהנה תאמ
 == האבו תכלוה 1911 תנשל "םלועה,, לע המיתחה תעשש ליבשב ., םינכוסה לא

 םהיתונובשח תוושהל ל"וחב ןהו היפוהכ ןה םינכוכה לכ םישקבהמ
 ,תאזכ ושעי אל .רשא ,םינכוסהמ .1910 .תנש דעב הגחנהה םע
 , תושדח תונמזה םוש הנלבוקת אל

 "םלועה,, לע םתמיתח תא שרחל םישקבתמ םידבכגה ונימתוח לכ * .םימתוחה לא
 המכב תעדל לכונש .ידכ .רבמצד שרדחב .1911  תנשל
 ,1911 תנש לש םינושארה םירמונה תא :םסיפדהל .םירלפמזכא
 המלש הנשל המיתחה ימד תא חלשל םישקבתמ םימתוחה לכ 5
 םיליקמו .תואצוהב םימעממ םה .הזב יכ הנש יצחל חיפהכל וא
 ,הדובעה תא ונילעמ

 .תירבע יארוק לא
 | עירוהל םישקבתמ + הלאה תודוגאה ידעו ןכו עיפש יבבוח תורבח ., תירבע יארוק לפב

 רחאו רחא למל .חלשל ונא םיצור רשאב ,תוקיורמה םהיתוסירדא תא הכרקמהה
 . | ,אמגודל "םלועה. לש תונוילג

 .(רביונ) גי: .ךרכ "ח ל ש ה, לש 'ה תרבוח םימתוחהל ההלשנ

 :הנכות

 .(ףוס .רופס) הצלה .ןיעמ (ה

 הללו "הפיד ק ,, תאצוה
 . ירוטסיהה ןויערה (א : הריכמל ואצמנו ואצי

 .פאק 5 ריחמה םידומע 48  (תיסור ןושלב) "יאו  תונויצה, א 14

 .חלשמה םע ..בור 8 .סכא האמ .םכאה
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 .(ףוס) היצילאגדידוהיו ינשה ףסוי (ה
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 .ןוסלנצ ק קתצ י
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 ,םושפ ידוהי

 .(2) תיגוגדפה תורפסה ,ןמ (י

 ןופ לג צק י"ח
 ,ירב ע ש י א .(111) היפרגוילביב (אי
 ו רכול (בי | *

 ..תישילש הנש 0
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 | .ריוצמ עובש :ןותע 0
 "ונבלו .םידליל .תוקוניהל ,. ל

 ,םירוענה
 : תועובקה ויתוקלחמ

 סע םירלי .קוחצ (ד ,םירוענה ינבל ג  ,תוקוניתל (ב ,םידליל (א
 .' םלוע לש םירויצ הברה םע) .םידלי ןותע (ה | ,םירויצ הברה
 . ירפפ לש . היפרגוילביב) .םירומו .םירוהל .(ו ,(תואצמההו .תושדחה

 , תוערומו .םיבתכמ תופילח 0  ,(רומלהו ךונחה
 = פאק 60 דוע 5"וקב , לבור 5 הנשל .וריחמ

 .הנש .וצחלו עפרל הז ךרעבו

 :הפיודא ה

 דץ הס כס תהווה, חטאו
 8 108% ₪0680110 ת 11800

 0 .רָנְבְל ,ב יל ל"ומהו  ךרועה



 =<  .א'ערת ,ולפכ '1 ,הנליו <===>%

 ווד \ , 25-ע0 1108678, 1910 9 ₪5 11-א 4, 8-6ם 260606 910, 6

 וב םיפיסומ ונאש תופסוהה ינפמו האבה הנשב "םלועה,'ב 'תושעל םידיתע ונאש םינוקיתה ינפו
 תתל רשפא יאש םמצעמ וניבי אלה םימתוחהו :הנשל דחא לבור וריחמ לע םג ףיסוהל םיחרכומ ונ
 לכב תונוילג העשתמ תוחפ אל ויארוקל איבמה "םלועה,,כ ירבע ןועובש הנשל לבור העברא ריחמ

 .הטמל האבה העדומב רומאה יפכ וננועובש ריחמ היהי התעמו .שדז

 יםלועה, לע המיתחה תלבקתמ ₪ יח 7
 1911 הנשל לבור 5 "הנשל "  היסורב
 ל רלוד 3 ,  הקירימאב

 יקלח -לכ תא  ללכשנו : ביחרנ וז: הנשב | ,5יש ך1 < הילגנאב
 קנרפ 8 , ארשו ,םיאולמו  תופסוה וילע ףיסונו ןועובשה

 / 2 קראמ ., ; .הינמרגב
 היחתה ןויעו לש  ואטבמ ילכ --"םלועה, 5 8 2 0% ב

 ןארק 13 הירגנוא:ז סוא
 םיימואלה .תושירדהו םינינקה לע .ןוגמ , הלואגחו || 2

 שמשמו ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה .םעה לש

 הרוש לכ  דעב |

| | 

 קנרפ 13 תו |

 . וניררושמו  וגירפוס יבוט לכל ענבק .רודמ |

 :םיתעברא תקלוח'נ
 'פוק 6() ןושארה

 'ק 40 םירּומע

 ְ ₪ תועדומ ריחמ

0 

 תכרעמה תו ושש ה

 : הנליוב הרוטנוקהו
 האוטו ,,הס האו"

 ות
 10080010ת 1180]גזב

 רצ ג1מ8.1ל 898
 : ,'פוק 12  ןוילג . ריחמ א

 ן :"םלועה ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 .הנשש₪;ברלו

 מו ירמאמ (ג ,ןמוה תולאשב םירמאמ (ב .[קרפה לע םידמועה םיגינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א

 1ן- | ירמאמ (ו :.(םינוטיליפו תימרד ,םיריש ,.םירופס] הקיטסירטלב (ה .תונויצה ינינע דייע םירמאמ (ד .ערמ

 2% + [ויתורייעו לארשי ירעב השענה לכ לע תוריקפ] םימוחתה  ךותמ :(ו .תורפס ינינעב תוריקפו תרקב |
 תופקשה (אי .הָיקרותמו לארשי ץראמ םיבתכמ (י .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (ט .םינותעב (ח
 ו .תונמאבו תורפסב (גי ,תויפרגוילביב תומישר | (בי .[י"אבו תונויצב , ל"וחב , היפורב] תויעובש

 ו[ -
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 הש

 , תויתורפס תועידי (די

 | תא ₪2 מו וא |, 1911, האמ "\וצמ ב וספ'בוו הא , םירמינת 0 ₪ |

 .[רובצהו  דיחיה לע] "ירבעה חורה, .דמלמ .ש  .רד ,[ינש .קלח] "המלש ייח, .םירפס רכומ ילדנמ

 ."םידוהיה .לש תוחידבהו תוצלהה, . בונאיורד .א .[/ ,[תויממע תודגא לש הירפ] "םעה יפמ  .ן'רפ 5 .י |
 .'הפוריא תוצראב תויטואלה תועונתה, . םיובנירנ .* () םירופסו םירויצ לש .הירס] "םילאירתב, . םכילע םולש

 .[תורפסהו רובצה תולאשב | תוקיפסו םינויע .ילמרכ .א ,[הקבילורתכ רועה ייחמ

 .[םירוחרהו .תובשחמ] "תולגה ;  בוכורב .מ" ,א ,םירופפ .ץיבוקרב .ד ו

 .[תורפס ינינע ד"ע] "םימשרו תוריקפ, . תובשחמ לעב + "ערטהו הרותה,  ד'ע םירמאמ .דלפנרב .ש .רד

 .[םירועצה .וגירפוס ד"ע] "םיטוטרש , . ןאמכיפ .* |[ םייפוסוליפ םיגויע] ,"הבשחמה םלועמ, ..היבוטדרב
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 | . [םינומוליפ .לש הורס] "חותפ טקנפ, . קרב :[םדאה תרבחו םדאה .תולאשב ₪
 לב ד'ע * םיבתכמו םירמאמ (,ל .י) : .הירול .י  ר"ד .() היפוסוליפ ינינעב ןבור . "תוסמ, .ןיקצלק תרה

 | .ירבעה בושיהו ץראה ינינע , : היגולוחיספו

 , = והיצילגב . הינמרנב ,הילגנאב , היקרותב , לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסירוק : שי "םלועה,ל
 ו \ .דועו .הקירימאב ו הניטנגראב ,הינימורב ו הירגנואב |

 י'עו .((העס]!חש6תוומ ₪ 31 ) ןייהר ג'ע  ןלעקב "טלעוו יד תכרעמ .י'ע - "םלועה לע םותחל רשפא ל"וחב
 .,תוקיודמה סהיתופורדא תא הנליוב תברעמהל ב"ג עידוהל

 . םישדח השלשמ תוחפ אל
 ,ליד12-18/8015045-4--



 .הָפְצְמַה לע

 5 ו -

 איה ,ןילרבב התע הו התיהש ,לעופה רעוה ירבח תפסא
 הפסאה הדמעש םירבדה ןיארנו ,תיתנשה הדיעוה רחאל הנושארה
 ןקתל הלדתשה הדיעוה ,הל המדקש הריעוה לש התעפשה תחת
 הפסאהבו .תוחכה תא רחאלו רווחל -- סרגנוקה לקלקש המ
 ידיל ע רפמ ל אובלו והער תא שיא ןיבהל םירבחה .ולדתשה
 .םהב ןודל אבה סרגנוקה דיתעש ,םינינעל עגונב המכסה

 רבכ םהוקה "םלועה, רמונב ספדנש ןובשחהו ןידה ןמ
 תאו הפסאה םהב הקסע רשא םירברה לכ. תא וניארוק  םיעדוו

 ןמ םינש לע .קר .ריערל םיצור ונא ןאכ .הטילחהש | תומלחהה =
 ןוקת לע-- רתויב הפסאה הלפט םהבשו קרפה לע ודמעש םינינעה
 לש ותומדו  ומוקמ תעיבקו העונהה  יזכרמ .לש יסנניפה םבצמ
 ,אבה םרגנוקה

 הררב רשא הנושארה איה ןילרבב ושכע .ההיהש הפסאה
 תיללכה תינויצה תורדתסהה | ךיתב הטלקנ המכ דע ,רומג .רורב

 תורדתכההש ,םירסומה רפסמש העשב |: הקיזמו .תימינפ הריחס
 ילב, םילדגו םיכלוה .םשוכרו םחכו .הברתמו .ךלוה  ,תרצויו -הרצי
 תלהנמה איהש  תוררתסהה .תגהנה לש יפנניפה הבצמ ירה  קספה
 .ערו ךולה .ךלוה | םהילע תחקפמהו םירסומה לכ  ינינע תא

 קיפסהל לקשה לע לטוה  תינויצה תוררתסהה  .הרצונש העשב =
 ךרעב תיטעומ םיִנש ךשמבש | ובשח זא ,היתואצוה תא הגז ינההל

 לקשה סינפי .אליממו ,םיפלא תואמל .תולער םילקושה רפסמ :דיתע >>
 היפיעפל תונויצה הפעתכג םרטב ,זא ובשה דועו .,םילודנ םימובס =

 ו ךכיפלו .הוטעומ הגהנהה לש היתואציה הנייהת ללכבש \ םיכורמה
 היתואצוה .תא .הגהנההל קיפסי ודבל .אוה יכ | לקשב ןא וחטב
 לקשה .לע ךומסל רשפא:יאש ררכתנ ףוס ףופ םלואו  .הכרצ יד

 ,תובהלתהה תפוקת ',הנושארה הפוקתה הרכע רבכ תונויצל ..רבלב
 הרדוסמה הרובעה תפיקת האב ,החכב םילודג םינומה .תכשומה
 ,יוארכ הכרע תא ךורעל םיערוי םילודגה .םינומהה ןיאש ,הגףדומהו

 םיפלא תיאמל הלוע םילקושה רפפמ היהיש \ רשפא-יא :ושכעו =
 םיריצ רוחבל הרתה אלא ושכע שמשמ וניא לקשה .תחא םעפב
 הב לחש הנשב םילקושה רפסמ .דימת הבורמ ךכיפלו ,סרגנוקל
 לכב ,סרננוק הב לח וניאש הנשב םילקושה רפסממ סרננוק
 לש .הלודג ךרע לע .םילקושה רפסממ ןודל .דוע רשפא יא ןפוא-
 הברה םיפיעסל  תינויצה .הריבעה הפעתפנ ינש דצמו .תונויצה
 . םיבורמ הגהנהה לש הוכרצו

 אהת אלש ,תאוה הלודגה .הלקלקה תא  ריסהל .ידכו
 תועצה הפסאב ועצוה ,ףסכ יעצמא ןורפהמ תלבוס הגהנהה
 ,לקשה תא לטבל ןיאש ,תחא העדל ינווכתנ לכה :תונוש
 םעפ לקשה ריחמ תא  לידגהל ועיצה רשא הלאכ ויהש אלא
 תסכמ יפל לקשה ריחמ תא הנשו הנש לכב עובקל וא .תחא

 ,להקה לש ונויעל .הרסמנ וז העצה .הנשה התוא לש ט'זרויבה =
 םידימאה ןמ םידחא | רצמ -- ,הילע ןוריו הב ןויעיש  ידכ
 ,תלוכיה .ילעב םינויצה לכ תאמ שוררל ,העצה האב הגלפמבש
 םהש אלא ,לקש ימולשתכ | םינויצה רתי לככ .וקפתסי אל וכ
 לש העצהה האב ףוסכלו ,הגהנהה לש היכרצ לוע תא ראשי

 וכני יכ םוינויצה .םידפומה לכ תא .בייחל ,ומצע םצמוצמה פ"הו =

 םנמא יהוו .הגהנהה תביטל הנשי לכב 0|100 היקנה םתסנכהמ =
 איה  הגהנהה = ,רומאכ  ,ירהש = ,תלבקתמו הבוט רתויה .העצהה | =

 ןידו = ,םלוכ = תוירחא תלטומ  הילעו םיהסומה לכ תא. תלהנמה

 3% םלועה < '

 ידיה אמא ההשקה עי מתנת לקב ל אלא הי ענה ב צב בב 0

 ומ ןוולנ

 יפל .הגהנהה לש היכרצ תא םיקיפפמ םידסומה ויהיש .אוה
 / = ,תווקל .שי לבא ..קנבה לא .עגונב קר וז העצה הלבקתנ העש
 = ןיב הלפי אלו  ונידסומ לכ לע וז הבוח ליטי אבה  סרגנוקהש
 תורדתסהה ונל הדימעה םליב תא רשא ירחא  ,דפומל .רפומ
 . םילדגו .םינוזנ םה .חיללכה .תוררתפהה ןמ םלוכו  ,תיללכה

 לע .הרומג הבושת ןיידע הבישה אל הפסאה ,ןכ .יכ הנה
 " תא התותה רבכ לבא .הגהנהה לש יסנניפה הבצמ ןוקת תלאש
 ,אבה סרגנוקל ךררה

 <>, ותרוצו סרגנוקה םוקמ לע הפסאה הנד הבורמ |ויע ךותמ
 "ראפ בורב אבה סרגנוקה גחויש ועיצה הינמרגמ ואבש םירבחה
 ! לש הלרגו החכ לע זירכהל ידכ היצרטסנומד ןיעמ השעיו רההו
 ,אפוריא .חרוממ ואבש םירבחה וז .העצהל ודגנתה | ,תונויצה
 רשא ,עונצ םרגנוק ךרעיש ,ושררו ,היסורמ ואבש הלא רוחיב
 , הרובע לש סרגנוק ולב היהי

 : תועבונ  םינורחאה לש העצהה םגו םינושארה  תעצה םג
 .םיעיצמה לש ישפנה בצמה ךותמ --- רחא רוקמ ךותמ

 תוללובתההו העימטה ץראל הינמרג התיה םידחא תורוד .הז
 טעמ .דועו הינמרגב הלכו תכלוה תורהיהש ,היה המוד .הרימגה
 = רוד רנוניעל וז ץראב םק םיאתפ הנהו .ירמגל םש הרכז ףוסיו
 ךרד שקבמ אוהו ,םיללובחמה ויהובא תרותל שחכתמה ,שרח
 ,ךרדה ישקבמ רפסמ רוע בר אל .םנמא .ויתווקתלו- ומעל בישל
 םכרד תא םישקבמו םהישעמ תא םישוע וללה םיטעומה לבא

 תרכינ = אליממ תישענ םתעפשהו ,הרומנ ףרוע  תוישק ךיתמ
 וחמשי אל ךיאו  .תונויצה המיקה הזה רודה תאו ,ץוחבו תיבב
 "נחל אבה "סרננוקה .ךפהי יב :ושרדי אל .עודמו םינמרגה םינויצה

 ,היסורמ---דוחיב ,אפוריא חרזממ ואבש םינויצה---םתמועלו
 ו םלועמו זאמ השמשש --- היסורב  רוחיבו -- תיחרומה אפוריאב
 == וליפאו .,דאמ דע םירוהיהו .תודהיה תרצ הלדג  ,תורהיל .רצבמ
 ,תאזה הלודנה הרצה תא טעמל ושכע דע הקיפסה אל תונויצה
 = םילושכמב תלקתנ המצע תינויצה הדובעהש אלא  דוע אלו
 " .חרזמה ינויצ .וחמשי ךיאו .ץוחמו תיבמ הכרה לע םיחינמש
 - + גחל אבה םרגנוקה ךפהי יכ  ,םיכסהל ולכוי .ךיאו םתדובע לע

 "  :הנוכנה .הבושתה הא הפסאה האצמ תאזה הלאשה לע םגו
 ,ותומד .לאו -- ליזבל -- ןושארה ומוקמ לא םרגנוקה בושי בוש
 *,תוכורעה יתש ול הנפרוצת רשא הדובע לש םרגנוק -- הנושארה
 ידוסיש ,ונרמלל = ,תימואלה ..תוברתל .תחאו .תילארשיצרא .תחא
 רךימת תרובעו תימואלה תוברתהו ימואלה :ןויערה  םה תונויצה
 , לארשי ץראב
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 ! ...ףת3ר (רפיוה

 .  בולעה וכ לע וקטירפ רוד .ןירל רמע * םידחא םימי ינפל
 | םשב םהל ארקו אטשוקפ "םיבכמה, תדוגא .תא"ופמיטה, ונותעב
 תא תמאל  ידכ  ,'וכו .תרלומה ץרא לע הער םושרוח ,םידרומ
 ' תוכלמ לע הער םישרוחו "םיבכמה, םה םידרומ םנמאש  ,וירבד
 ,' םהל שי ,םה  םונויצ "םיבכמה,ש .,הואר וקסירפ איבה ,היקרוט
 = ימואל ןונמיה .םהל שי ,וילע  תורח "דוד | ןגמ,ו ימואל .לגר

 אלא .םהל תשמשמ הניא הב םיקפוע םהש תולטעתההו "הוקתה,
 םאו,  .תונויצה תא--תירקיעה םתרטמ תא ריתפהל ירכ אלתמא
 < לא ,תאזה הנכוסמה העונתה לא בל המש הניא הלשממה
 , הוקפל בייח ינא ירה --- ,וורכד תא וקסירפ םייס ,תונויצה
 %:ולאשו ןודנה תא = קיפפה ןידה:תיב אישנשכו | .,,"היניע תא
 = <=-'עהושקב אלל םיניעה תא חוקפל אוה בייחש ,הז ןיד דמל ןכיה,
 ְש ...בישהל המ עדי אלו לבלבתנ ,לאשנה קתתשנ



 אוח ןיא--יישעמו וקסירפ לע .רבדל ללב ונתנוכ ןיא םלואו
 תא השע איה .וחיש תאו הזה שיאה תא םיעדוי ונא ..ךכל יוא

 ול קתמי--- אצמנ ומחל הנממש ומצעל הסנרפ תונויצב העיג
 ול יד אל םאו ,ןורחאה איה אלו ןושארה אוה אל ,הז ומח
 םינויצהו = תונויצה לע = וניתעב.  ריטממ אוהש םיפודגבו תיפרחב
 אוה אלו ןושארה איה אל ,ול יתית --ךיטלר טושפ השענ אוהו

 שנר לש בומרוק הויא ובלב ול ראשנ דוע םא ,הז םדא ,ןורחא
 הדרח דרחי זא ,שפנה ןוכנשח תעש ול םג אובתש ופיס ,רוהמ
 וישעמ, תא הארי :הנפי רשא לכבו ומצע יניעב םֶאָמָי ,הלודנ

 ועול ךיתמ - הרקעל ונישלב ודי תא חלשיו ,וינפל םיכליה םיבוט
 .וב לפטנ לא ונאו ,ול רשא ול יתי 5. רשפנל אצמו אל .החונמ

 הלא לש םמשל +ונירבד תא םיבתוכ ונא ימ םשל אלא
 איה "ופמיטה, אקוד ,םחולש השענו םהילע ךמפנ  וקסירפש
 חקופה, ,הז וקסירפ אקודו היקרוטב תישארה תונברה לש ןגרואה
 ם וימי יי וניש ו. +! םוחני םייח>יה לש וחולש השענ ,"םיניעה תא

 בתכמ םינברה שאר חלוש וקסירפ לש ןידה םוי אבש םדוק|
 =- םחילא תוכייש םוש ול ןיא ושבעמש םהל עידומו  "םיבכמה,ל

 םנמאש ,תחכומ היארל וז אדבוע םג איבהל  וקסירפ לכויש ודב"
 היקרומ .תוכלמ םע םלש ובלש :ימ לכו = ,םינויצה םה \ םוררו
 , םנומהמו 'םהמ קחרה

 ,ינויצ היהיש ,םלועבש םדא םושמ שורדל םיאשר :ונא ןיא
 לבא , םיזמרו תודוס הב ןיא :,תונויצה :איה הרורבו  היולג םנפ
 םינבומ םניא םייולגו םיטושפ םירבר אקודש ,םלוע לש יוגהנמ ך
 היקרוטב םינברה שארש ,םיעדוי .ונא ,םהילא ןכוה ובלש הזל אל
 יארו הז שרדמ תיבבו ,יסנאילא,ה לש השרדמ תיבב לדונו .ךנומ

 ונֶל ןוא . ףבופלו .  תינויצה \תא ןיבהל -תובבלה=-תא :םונוכמ" ןו
 םיאשר לכא * ,ינויצ היהיש ,םוחנ םייח 'ר תאמ שורדל תושרח"

 תודהיה  שארב דמועה שיאה תאמ שורדל ונחנא םיאשרו
 ומש ארקי אל יכו וחולש וקסירפכ שיא השעי אל יכ ,תינאמותוע
 הרקעלו ינושלב רי 'חולשל ופופש ,שיא השעי רשא השטמה ל
 . : + . .רעול- ךוהמ

 יר תא וניארשכ , רותנק םשל ורמאנ אל וללה .םירבדה
 תינאמותועה .תודהיה רובכ לע ןיגמו ותבוח תא השוע םוחנ םויח
 םייח 'ר תא םיאור ונאשכו ,וינפב וחבש תא ול ונרמא ,הינינעו"

 -* וקסירפ .השעמ | לע ומש תא ארוקו יתבוח תא חכוש םוח
 ,רבדה תא ריתסנ אל אדו

 היקרוטכ םינברה שאר השעש .השעמה ךמסנ .הרקמ יפ לעו
 םיקרומה | ,?המדקהו תודחאה, רעו םסרפש ,היולגה = העדיהה
 ופסאנ ,םינאמותועה תנידמ התע קשת םהיפ לעל  ,םיריעצ
 לע היקרוטב תודמועה תולאשה לכ לע וצעיתיו יקינולסב סרגניקל
 ד"ע טספינמ .איצוהו .והשעמ | תא .סרגנוקה - הנהו .קרפה
 .היקרוטב הלודגו השק רתויה הלאשה איהש | ,םימואלה = תלאש
 !רמאנ טספינמ ותואב

 ,תחת דחא ל :זוז אל ונממ רשא רקיע עבק סרגנוקה,
 אוה ץפח יכ ,היקרוטב רשא םימואלה לכ תא ינאמותועה לגדה

 הרומ .םתוללובתהב אלו וללה םימואלה לש םתודחא
 תושירדהו תויכזבו םואל לכ לש תימואלה ונושלב  םרננוקה א
 שרורו רזוח .סרגנוקהו < ,"ירוטסיה .דוסי לע תודסוימה - תוימואל
 םלוכל םרל םג היחת תודחאה תרכהש ,םימואלה האמ קדצב =

 םינאמותועה | תחפשממ קחרתת אל המוא = םושו,  ,רסומ ופול
 טולשל עגרה תעפשה ךותמ האבה האנוא םושל ןתת אלו הלוחג

 ,"ינאמותועה םעה יקלח ןיבש רשקה תא עורקלו הנ 2.
 םסרפמ םיריעצה םיקרוטח לש :םרגנוקהש העשב  אקודו
 לע ,וקסירפ לע ודי = תא .םינברה שאר ךמוס :,הוכש ₪

 ,וקסירפ" והיא לש  "היניע תא  חוקפ,ל .ומצעל .הבוח  האורה
 0" "הנכס,ה לע | רמולכ * ,תונויצה  "תנכס,= לע .הלשממה
 ..תירבעה תוימואלה ןמ  םינמותועה תנידמל

 יכ -- ךכל יואר איה ןיא--ונירבד םיכורע וקסירפ לא אל
 :לוכי וניאו הצור וניא ירבעה -םואלה : ויבג לע םידמועה לא םא
 ויתושירדו  ויתויכז לע אלו תימואלה ונושל | לע אל רתול
 םואלה .ןתיא ירוטסיה רופי לע ןה  תודסוימ יא דו ש  ,חוימואלה
 יאו .אוהו  תינאמותועה תיכלמה תנקתב "הצור יא דו ירבעה
 םירמואה לכו .ינאמותועה םעה יקלח ןיבש רשקה הא ערקי אל
 ! םחיכות םתבושמו םתער םרסית---םינאמותועב .םירבע .ךסכסל

 - ףנו/כ39 בושה

 " העשב רבכ םידמוע ונא : תורעשהל םוקמ -דוע יא ושכע
 הקדכ .ךכל הכלממה תמוד הבישוהש היסימיקה ,השעמ רחאלש
 ' ןינמל רמעהשכו ,ןילופ ירעב ימצעה ןוטלש דע העצהה תא
 < ,םודוהיה לש םהיתויכז תא  ליבגמה ,העצהבש ףיעסה ותוא
 'רתיב ,יא ,יפ לע ףא ,העד תווחלמ םינלופה םיטטופרה וקלתסנ
 המיוקו .ףכה תא םהיתועדב עירכהל ולכי םהש םו ש מ ,קויד

 ,ןולופ ירעב .םידוהיה תויכז הא ליבגמה ףיעסה ותוא היסימוקה הלבקו
 הז ימ לבא .תאוה הלבנהב םימשא םינלופה ןיא ולאכ ,המודו
 ןמ קר האב ןילופב םידוהיה .תויכו תלבגהש ,רבדל :ןימאי יתפ
 םיגלופה דוע ופיטוי םא וליפאו ,רברל ןימאי יתפ ימ -- ,ץוחה
 +םיאור םוקמב םריפכ ןויקנב ץוחרל

 "תלטומ הלכגהה תוירחא ןיא .יכ ,וז ארמימש ,הארנ םנמאו
 ..שמתשמ שיא .ןיאו. "הירוטסיהה :תלחנ,ל רבב התיה .,םונלופה לע
 " 'ארמימב ןיאש ,םירורב םירבדכ ודיעה םמצע םינלופה ןה ,דוע הב
 * !תויכז .תלבגהב רדצמ איה ןיאש  ,עידוה יקסבארג ,שממ םוש וז
 רשפא זאש םושמ .,תודחוימ תוירוק הנעבקת אל םא ,םידוהיה
 העפשה לש הביט המ םיערוי ונא ,םידוהיה לע עיפשהל םינליפרל
 : םינלופהל םהל היה רשפא ,תויללכ תוריחב ועבקנ ול : רמולכ .וז
 תעשב םהב ושמתשהש ,םהה  היפכהו םויאה יעצמאב שמתשהל
 ;תודחוימ תולבגהב ךרוצ לכ רוע אופיא ןיאו ,תומודה לא תוריחבה
 .ינפמ .וליפא םיאריתמ םה ןיאו םחכב םיחטוב וירבחו יקסבארג
 תטמוש = תדחוימ תידוהי הירוק תעינק לבא * ... םיקווטילה
 רהבת אלה תירוהיח הירוקה .םחכב םיחטובה ידימ ןייזה:ילכ תא
 תויכז הנלבגות אל םאו ,םיימיאל םידוהיב םנ ילואו ,םידוהיב

 -.תובר םירעב .ןוטלשב םה 'וכוי אמש ,שושחל .שי ירה ,םידוהיה
 "לש הרומלוקה .תנררמ,ש םושמ ,ךכב הצור וניא ינ ופה רובצהו
 םושמ םגו ,ייםינלופה לש - הרוטלוקה תגרדממ  הכומנ  םידוהיה
 םיִאבה םידוהיב .דוחיבו ,םידוהיב ללכב םיחטוב םינלופה ןיאש

 לכב .םירוהיה יבגל גהונ תויכז יווש ןיד היהי םא ,היסור םינפמ
 < ,ןולופב םג םידיהיה :תלאש הילאמ רתפת זא ;בטומ---היסור תנידמ
 םיעבומה ,םידוהוהל םהל שעת ןיליפש .םיצור םינלופה ןיא לבא

 ,התיבש יב ול הנוק ,םיה ןמ לצינה לבש ,יאל ,תולבגה לש םָיב
 י"פעאו .וירבח תערי יתעד תא יקסבארג ראב ,םוריקב ,ךכ

 מאו . תולבגהה דע ב .יולגב ודי תא םירהל חור וב הרמע אל ןכ

 קלוח הנה ,הקומע תינידמ המכח  הזב םיאור םינלופה םינותעה
 יקסבומר לש" ונותע--,קרצבו --,וז המכח לע

 וניא  ,תינלופה "קלוקח, שאר .ותעשב היל ימ" ,יקסבומד

 יתמאה סחיה תא אקוד תולגל הצור אוה אלא ,היטמולפירב הצור

 בור בלמש | ,ללפ קפופמ אוה ןיאו .ארי  אוה * ןיא .םידוהיח לא
 לש = םהיפמ = קר אלו  ,ןילמ  יקסבארג = איצוה = ינלופה  םעה

 ". תיביסרגורפה  .תונותעה תרקכמ םאו = . םיטרקומידה . םיִיָמואְלה



 הישעמ תא השוע איה ירה  ,וירבחו יקפבארג ישעמ תא תינגרובה
 קר וראשי הירבד ,לכש ערפמל איה החוטבש םושמ ,םינפל קר
 :רגורפה בור ויה םא ,אוה לודנ קפס םנמאו ,אמלעב םירכד
 םיטטופדה םוקמב םה ויה ילמלא םהירבדב םידמוע  םייביס
 םיימואלה .בלבש המ ןיבו םבלבש המ ןיב ןיא ירהש = ,םינלופה
 אטילמו היפורמ ואבש םירוהיח לש םדיקפת ד"ע  םיטרקומידה
 ,םולכ .אלו םידוהיה לש תוימואלה .תושירדה .ד'עו

 ,םיובפונ  רידה .:םיללובתמה םידוהיה -- רברל- היארו
 םינלופה לש םערל "ןיכה,  רמולכ < ,ןידה תא קירצה .רבכש
 ועידוה םינורחאה םימיב ,ןירה קורצלו הנבהל דיחי וניא ,םיימואלה
 ועסנ ,ןיטשקירו ןיזנהנ ,אשראווב םיללובתמה ישארש ,םינותעה
 וקירצה  םידוהיהו םינלופה .םיטמופדה םע םתחישבו ,גרוברטפל
 םה וללה םינודאה יפמש | ,םינלופה םיניתעה = .ןידה תא 'םה םג
 לבא ,תאזה העיריה תא ,םנמא ה"ק השחכה ,ושיחכה .,םייח
 םידמוע---"דניירפ,ה  דוחיבו--אשראווב םיאצויש .םירוהיה םינותעה
 םיעדוי ונא ירה תמאבו . ןמאנ רוקממ הבואש וז העידיש ,םתער לע
 ,םיללובתמה ישאר לש םכרד ךכ ןה . תוענמנה ררגב רברה :ןיאש
 ,רבד םושל תושר ונממ םילטונ םה ןיאו להקה לא םינופ םה ןיא
 ,להקה םשב םהישעמ תא םישועו םהירבד תא םירבדמ םהו
 ןיאש ,בגא ךרדב םה םימועממ ,"הבוח .ידי .תאצל ידכ, םנמא
 םתחיש ישנאש ,םה םיחומב לבא .תיטרפ החיש אלא םהירבד
 ירמוש ןכ לע .יכ ,םנורג ךוהמ .תרבדמ להקה :תעדש ,םינימאמ
 התיח םא ,ללכ אנימ אקפנ ןיאו .םנה אשראווב הלהקה תרמשמ
 םהל ירב ,וילאמ ןבומ .ןכותה--תרחא וא וז "החישה, לש אחסונה
 לע העפשה לכ ידוהיה רובצה תאמ עונמל ךירצש ,וללה םינודאל

 תוברתה תא וכות לא טולקי אלש ןמז לכ ,םיינידמו םיירובצ םינינע =
 ,חרומג הטילק תינלופה

 היהי אל םנמאה - םיללובתמה ישאר רצמ הוה :ןידה קורצו
 םג ועדי אל םנמאה %פוכה תא אלמל הנורחאה הפטה אוה
 תעה תא םיכנוגה ,וללה םינודאהל םלשל אשראוו ידיהי םעפה
 אשראווב הלהקה תגהנה לא :תוריחבה תואצות + םהישעמב להקה
 לע רוזחל קר םילוכי  ונדצמ ונא ,וז הלאש לע הבושת  הנתת
 הבושתה איה וז תוריחבב םיימואלה ןוחצנ :וגרמא רבכש םירבדה
 םינלופה ישעמ לע ושבע בישהל-ידוהיה רובצה ךירצש ,הדיחיה הנוכנה
 , תוימואלה ויתושירדל םידגנתמו ותא םימחלנה ,םיללובתמה םידוהיהו

 רשא המחלמבש ,ונא םיעדוי ,ונמצע תא םימרמ ונא ןיא
 לש .תוימואלהו תויחרזאה םהיתויכו תלבגה דגנכ םיימואלה ורשק
 י"פעא ,םעפה םיחצנמה ,םיימואלה ,םה ויהי אל ,ןילופב םידוהיה
 טעמב וא ברב םא עיפשת המחלמהש ,ללכ תוענמנה ןמ הז ןיאש-
 תובושח תואצותש ,קפפ לכ ןיא לבא ,הכלממה תמוד לע |

 םהל שיש ,ףוס ףוס ועריו וריכי םינלופה :וז המחלמל הל ונוכנ
 הינינע לעו המצע לע ןגהל הלוכיו הצורה ,תימואל תודהי םע קפע
 ,םידוהיה לא םינלופה סחי לע עופשהל תחרכומ וז .הרכהו ,היכרצו

 תאז לכב וקחרתי ,םדי םצעו םחכב םיחטוב םינלופה ויהיש המב =
 ,םיברה םהיביוא לע .ביוא דוע ףיסוהל

 ונבש ןינבה תא דוסיה רע בירחהל ךיָהצ לכ םדוק םלואו
 .םה םלּועמ ררחתשהלו םיללובתמה =

 | ו סח 'פ וו 'ה

 ,ריפש תמ ":ראמ הער הרושב האב | ןיאמד טרופקנרפמ
 םחניפ .לואש 'ִך םשה תא םיעדויה  םה םיבר אל .רשפא

 רחא ר'פש היה ןכ לע יב ,ר'פש תא םיעדוי .לכה לבא ,ץובוניבר <

 ,תינויצה הדובעב םינושארה ןמ .דחאו תירבעה תורפסב םילורגה .ןמ
 .ירבעה להקל .זאמ עדונ הזז ומשבו

 דלונ .אוה) ותומב  "ריפש = היה םינש שמחו םישש ןב
 ולסכב .'הב תמו הירת תנשל ןפינ חירב ,הנבוק ךלפ = ,ןגוריוטב
 וחכ רוע לכו הרות לש הלהאמ שמ אל וימי לכו ,(איערת תנשל
 הלב וירוענ .ימז תא  .תינויצה הדובעה .תא דובעלמ קספ אל וב
 םימכח ידימלת שמש ,םיקסופו ארמג רמל ,שרדמה .תובב חונמה
 הרקש המ ול הדק םיתנובש אלא = , לארשיב בר תויהל .דתעתיו
 * ,רפוסל = ,הרומ5 יהיו יעגפנו ץיצה, -- ורוד ונבמ הברהל םג
 "לכו :,ירובצ ןקפעל = ,וומי ירבדו לארשי תמכחב לודגל  ,ךרועל
 לכה---,םיבואכמו סעכ ,רוסחמו ינוע לבס ,ןורחאה ומוי דע ,וימי
 ,ותונשל ןיאש עובק חפונ ונלצא השענ רבכש ,עודיח חכונה י'פע

 וייח תורירמ תא חונמהל ול הקיתמה תחא המחנ | םלואו
 אלו חורל .הרז וחכ לכ תא אל : דימת תחנא ,ותחנא תא הלטבו
 תדבואו תחכשנש ,עגרהו .העשה תדובע הלכא ותערו ותמכח לכ תא
 . שיש ,וזכ הדובע םג דובעל חילצה .ריפש | ,המוקתו רכז הל ןיאו
 םג ךרוצ הב שגו .התעשב הצוחנ התיהש הרובע | ,םויק ךרע הל
 לש לודגה ורפס תא ריפש םגרת הנש הרשע עברא | .ןמז רחאל
 ויתונקפמ .תא הברה תומוקמב ןכלו .ררב .,ילארשי ימי .ירבר, ץרג
 דוע .ונל .ןיא -ושכע דעו ,וירבד לע .ףופוהו רבחמה לש ויתוחנהו
 . ריפש .ונל .ןתנש הזמ ץוח ונמע ירבר רפס תירבעב

 הפסמ - .תינויצה הרובעל ריפש חיה .םינושארה ןמ  דחא
 ,תורשעל םג .יכ .תואמל קר אל .דוע זא עינה | אל ןויצ יבבוח

 ןושארה היו ,הלילו .םמוי רבע ,ןויצ תבחל ולכ ריפש .רסמנ רבכו

 ,.ינויצ ירבע ףסאמ איצוה רשא
 "אלו = ומצעל -הלודג שקב :אל--;םימיה לכ ר'פש רבע הככ

 התהכו וחכ .הלכ  רבכשכ >,ותנקז תעל וליפא הולשו החונמ עדי
 ,'ותורפסו ומעל היה .ןמאנ רבע ןכ לע יב ,ונוע

 -- !ורפעל םולש

0 

 . ןיקרימ םוחנ

 סַחְיְּב .תּובָשוִתְחַה יִנָפֶא לע"
 .רֶמיְִנפא לש יתעַצַהְל

 (ףוטע
 רבכ אל הו אצי רמיהנפוא לש ותעצה דגנכ השק תרוקבב

 ,רתויב תוכתוחה תוחכוהה ,'רימ ,רוועי,ה ידומע לע רג ט אר ב .מ
 םילמראה לש רבשמה---ןה ,רמיהנפוא לש ותעצה דגנכ ר נ ט א ר איבמש
 רטיהנפוא .לש יביטרפואוקה רסומה  תלפמו  היסורב םייעקרקה
 ,םידחוימ םיאנת םיררוש היפורב יכ ,חכש רנטאר רמ .  הינמרגב
 לש תימצעה .הרובעה ןינעב הבוט הלחתה ;כ שרושה ןמ םירקועה
 םילעופה-תורובח לש .ןתחלצה-יא לע הבושת ןאכמו | , םירכאה
 --הונמרגב רמיהגפוא לש ודסומ תלפמל עגונבו ..וז הנידמב תיעקרקה
 םצע .לא תוכייש םוש הל ןיאש ,תרחא הבס המרג תאול הנה
 ,העורג : המדא תקלח ונק  וירזועו  רמיהנפוא  .תויביטרפואוקה
 יועמדיתלב הרקמ .יכו .רספה ךותמ | התוא רוכמל ויה .םיחרכומו
 % תירובז לש היטעב ןוימטל  ךלוה יטרפ יעקרק רסומש ,אוה

 םהב ךיראהל .הזב .תלוכיה ונל ןיאש ,םיעודי :םימרוג ידי לע =
 .. תויבימרפואוק .תודוגא הקירמאבו הפוריא ברעמב .וחתפתה .,םררבלו
 העונתה  תורלותב 4 .רפכה-קשמ :לש םירדוב | םיפנעב | תוקסועה



 םידדוב תונויסנ קר םיאצומ ונא .הפוריא .ברעמ .לש .תיביטרפואוקה
 םלוכ לבא ,רמיהנפוא .לש ודוסימ  תוירפכ תורצוי .תויצרפואוק לש
 תירפכה היצרפואוקה - תודלותב םיאצומ = ונא בר. ןינע = ..וחילצה

 םישלשה תונש תישארב הידנאלריאב תמייק התיהש ,ןישי ליר =
 היצרפואוקה תודא:לע רפיהנפוא  רפסי רשא הזו .טיוה .האמל
 םירכאה בצמ היה הרשע-עשתה האמה תישארב : תאזה תידנאלריאה
 התיה ,םינטק םיקלחל הקלהנש ,המדאה .דאמ ארונ הידנאלריאב
 600. רכשב תחא הניטאיסיר =- דאמ םוצע רכשב הריכחל .תרפמנ
 רכוחה תא שרגל .הזוחאה לעבל תושרה התיה הז םע דחיו ! כ"וח
 םיכלוה ויה םיבערהו  םילוזגה .םירכאה | .העש לכבו = תע לבב
 ,שפנב יב  ףוגב - ןיב םיתחופו

 ,הירנאלריאב = םיפי המדאדיחופת ושענ אל 1889  תנשב
 םייופצ ויה ,המדא:יחופת קר היה םלכאמש  ,םיידנאלריאה םירכאהו
 יסלכוא .םופיטהו הרילוחה תולחמ םהיניב וטשפתנ זאו . בער .ילא
 ,תוגירה . רתויב םוזגרנ ויה .,םיער םיאלחו בער .ינועמ  ,הזה יאה
 .הידנאלריאב םוי:םוי תונויזחל ישענ .תוליזגו .תוקילד :,תוחיצר-

 ילגנאהל תכייש התיהש ,ןישיליר | הזחאה ירכוח
 םילרלודמה ,םירכאה .רתויב .ער םש זא ונק ,רילידנאוו ו

 המדאה רכש רילידנאוול | וסינכה אלו הער תוברתל ואצו
 ,םגודא םעטמ םהילע הנמנש ,חינשמה תא | .תובר םינש ךשמב
 , וירכוח לא .שדח רבד תוסנל רי לידנאוו .טילחה ואו = ,דגרה
 ןיש יליר תא םתושרל רפמ ,תחא הדוגא םלוכ תא השע אוה
 תא םהל רוכמל חיטבהו הריכחב הילטלטמ .םעו הינינב םע הלוכ

 :ימד ול קלפל םדיב תלוכיה היהת  ךא רשאכ ,תותימצל ותזוחא =
 הפרטנ ותעד יכ ,זא וטילחה רילידנאוו לש ויבורק .המודק

 . ספורטיפא .ול- תונמל ולדתשה ךכיפלו .וילע = =
 ירכא ,ףאמ הפי הלע רילידנאוו לש הזה ןויפנה

 םירוכשמ ..רצק ןמז ךשמב םישרח םייחל וררועתנ ן יש י לי ר הזוחאה =
 לע םהימי לכ  םודקושה | ,םיצורח המדא:ירבוע  ושענ \ םילצעו

 היצרפואוקה .החיורה המויקל .הנושארה הנשה ךשמב * .םתכאלמ
 ..ביור ףלא הרשעכ .תאוה

 וליחתה  תוקוניתה .הזוחאב דוע וארנ אל אמהוזהו האלחה
 ,ומת םיאטחהו תוצירפה .הכאלמ םידמולו רפסה:תיבב םירקבש

 רילידנאוו" ,דאמ ביצעמ ופוס---הזה הפיה ןויסנה .םלואו
 זאו ..חרבו לגרה תא טשפו .הזריבה יקסעב ונוה לכ תא :דבא

 אלש ,ןיש יי ליר הזוחאה .ול רשא לכ תא וחקלו םישונה ואב =
 םירכאה ,יבמופדתריכמ הרכמנ ,םירכאה לש םנינק .ןיידע וא התשענ

 , בוש ולדלדתנו םתלחנמ | ושרוג =
 הברח ןישיל יר היצרפואוקה יכ ,ונא םיאור ןכ יכ הנה

 .םייקתחל התיה .הלוכי אוה אלמלאש | ,ביצעמ "ערואמהידי-לע קרי =
 הריכחב - המדאה:תדובע = תונויסנ הפי ולע הלא | ונימיב

 םה הירכאש ,ץראה וז  ,תימורדה הילטיאב ושענש ,תיביטרפואוק
 ינשב .ךלהתמ םשש ,הילגנא .תנידמב . רתויב םילשחנו םיכדכודמ.

 תונוש תורבח = ודפונ = ,יעקרקה לא םעה, :גנוזולה = תונורחאהל |
 ילגנאה ירארגאה קוחה  ..תועקרק לש תפתושמ הריכחו השיכרל

 ליעומ .,הטועפה .הריכחה :תוחתפתה איה ותרממש 190% תנש לש "
 לש = ויתוחכוה יפל | ,ולא  ןיעב .תורבח לש | ןתוחתפתהל ג

 1908 תנשב קרוי:וינכ יביטרפואוקה סרגנוקה לע ץנאימוטוט >
 תופתושמה ,תורבח שלשו םישלש תולעופ הילגנא תנירמב יב ,ררבוח =
 לש עקרקב .ןוטלשו עקרק:תריכח | ךותמ,  .הטועפ = הריבחל =

 :ואוק הריכח ףעתסתש רשפא ,ץנ אימו טו ם רמוא .,טטילאפוצינומה
 לע הכרעב הלעתש ,תיביטרפואוק המדא:תדובעו הבחר תובימרפ"

 ."ושבע רע .הילגנאב .תמויק התיהש וש
 יביטרפואוקה פיצנירפה .תגהנהש = ,וירבדב  קדצ .רמיהנפוא

7 

 ,םושיה תדובע לכ .תא .ליקהק אוה לולעש .קר-אל בחרה ופקיה .לכב
 תולאשה תחא ..ירשפא .רברל תובשיתהה םצע תא השעיש אוה אלא
 גישהל .ךרדה יהוזיא .. תיסנניפה הלאשה איה תונויצב .תורומח רתויה
 הוק ותדובע .תישארב לצרה = + תובשיתהה ליבשב ףסכ יעצמא
 ,ירבעה םעה לש הבחר תורדתסה ירו:ל/ תאוה הלאשה תא .רותפל
 תשיבכו םידוהיה .םירנוילימה :ןיב תונויצל .תושפנ  תשיכר ידו:לע
 םיינע םודוהיה ינומה יכ ,ךכדרחא הלגתנ םלואו  .הקדצה>תודסומ
 ..העונתל .םישורדה םיעצמאה :תא-קיפסהל םתלכיב ןיאו .רתויב .םה
 , תוללובתהל םיטונ וא םה .םינצמק . ונלש .ןוחה-ילעבו - םירנוילימהו
 תבוטל ףיטמ ליחתהו םינויצה תורוש ךותל סנכנ .רמיהנפואש העשבו
 תלאש תא  רותפי אוה  אוהש = ,תויביטרפואוקה לש = פיצנירפה
 קבדו .וכרע תא .ןיבהש  ,ןושארה  לצרה היה ,הרומחה  םיפסבה
 רבד לכמ .םיאריתמה ,םראה-ינב םתואמ היה אל לצרה .  ותטישב
 :השדח .העיספ לכ לע םידרחו .שדח

 ,ונלש - הקרצה-ילעב תאמ שקבל םיכירצ .ונא .תובדנ אל
 ונתוא - השעת  היצרפואוקה . ט י ך רק אלא ;רמיהנפוא  רמוא
 תא ריכמו עדויה לכ  ,ונכרצדיד  ףסכ -ונל היהי .זאו םיחוטבל
 יכ = ,הדוי . ,הפוריא  ברעמב . תיביטרפואוקה  הולמה = תורדתפה
 לעב  יאקיטילופ  ,ישעמ-שיא אלא - ,תומולח-לעב וננוא- רמיהנפוא
 םחעמב םירכאה יכ ,אוה עורי רבה .תישעמ ::תיתרבח :הלועפ
 הולמההתורדתסה תרזעב קר חלא ונימיב ןתיאה םבצמל .עיגה הפוריא
 ' ברעמב רכאה טבלתה ןיידע .רבכ אל הז ירה .  תיביטרפואוקה
 לכב .םתדוצמ ושרפ .רשא ,תיברב:םיולמה לש .תותשרכ הפוריא
 תורדתסההל הלעש :דע םיטעומ םימי ויה = אל .םלואו  ,םורפכה
 תורדתסה | ..תיברבדםיולמה רומג .רורחש .רכאה תא ררחשל
 רכאה תיחתל .דוחוב .הליעוהש איה איה --- תיביטרפואוקה .הולמה
 - הטשפ ,יונש תילכת וייח תא התנשש איה איה ,הפוריא ברעמב
 .אטבמ יפל  ,"תויביטקלוקל .תדננתמד אתפקרק, ,"ארפ, .תרוצ וילעמ
 - .דואוקהל . יתוברח קשמ:לעב :תרוצ .ותוא .השיבלהו  ,םיטסיסכרמה
 םילודג םילאמיפאק שי הפוריא ברעמב האולהל תוירפכה .תויצרפ
 הקיפסמה ,תירפכה .היצרפואוקה - ."תוחוטב, ןה  תוקזחומ  דוחיבו
 םיקנבה לש םהיתואולהב תשמתשמ המצע איה | ,רכאהל תואולה
 אלש רכאה  שמתשמ הזכ ןפואבו ..םייכלממהו םיירובצה ,םיינוריעה
 < :תודסומ לש םהיתואולהב ,ורפכבש הולמה-תפוק תועצמאב ,ןיובתמב
 ןיעמ .ןורתפל קרו  ,םייבלממה וא .םיירובצה > ,םילודגה .טידירקה
 לע .ורבדב ,רמיהנפוא ןוכתנ .תונויצב םיפסכה-תלאשל  עגונב הז
 .ונמצעל אנ רייצנ , תונויצה תבומל "דובכ  .ךרדב, .הקרצה .תדובע
 ןה רחאה דצמש  ,לארשי-ץראב  הולמ-תורבח לש המלש הרוש
 םע--ינשה רצהמו = ,תורצויה  תויצרפואוקה םע דחיב | תודגואמ
 םיפסכה-תלאש יכ ,חכונו הארנ זאו  ,ןוממה:ילעב הקרצה-תודסומ
 " .לודג ןינע אוה טידיהקהש ,הז .רברל היארכ .רתפהל הבורק ונלש
 יקלטואה .בושיה ' תודלות = תא איבהל נא םילוכי  ,תובשיתה יבגל
 :ךסב הניטנגראב םיקלטיאה רפסמ היה 186? תנשב .הניטנגראב
 םירכאה לש היצרגימיאה תכלוה ךליאו 1888 תנשמ . 10,000 לכה

 . רפסמ .עיגה רכב 190% תנשבו + ברו ךלה .הניטנגראב . םיקלטיאה
 הז לכו ,1,400,000-ל ,הניטננרא תמדא לע ובשיתהש ,םיקלטיאה
 .יצנרפהו .ילגנאה טידירקה תרזעב אלא ונוא

 ודימ

 תלאש לע םג עגר דומעל הצור ינא הז ירמאמ םויס םע
 דגנכ  יתוחכוה תא .יתאבְה ליעל ..לארשי:ץראב עקרקה "תמאלה,
 ,הזב רמיחנפוא ינפלמ האצי הנגש יב  ,רובס ינאו .,יטרפה .בושיה
 ?רפואוקה תוחתפתה םע דחיב יטרפה  בושיה תא םג .אוה ריתמש
 םהידיב  הלחנל לופת לארשי .ץרא . תמדאש .בטומ םנמא  .םיביט
 ,םיצנרפהו םינמרגה לש םתושףל רובעתשמ םירבעה ןוממה:ילעב לש

% 



 ליה יגיד דר הנמקה לש

 מ ןוי - 3% םלועה

 תישענ התיה ּוליא תונויצה ןינעל תעדונ התיה הריתי תלעות לבא
 תדבועמו  תימואלה .תמיקה .ןרקה לש :הנינק לארשי .ץרא :תמדא
 הזב יל ןיא ,םיאיברעה םילעופה לש םהידיב אלו ,לארשי ידיב

 שרחה םלועב עקרקה 'תמאלה. תעונת לע תוטרפב ןודל תלוכיה
 תנירמבש * ,הז לע קר האראו טעומב קפתסא * ךכיפלו :;ןשיהו
 רשא ירחא ,עקרקה "תמאלה, לש פיצנירפה עבקנ הילרטסוא
 ול שיש | ,ילאיצוסה ערה יכ  ,תילרטסואה היטרקומודה \ החכונ
 האצות אלא | וניא .הרשואמה | הילרטסוא = תנידמב = םג  הזיחא
 הקיזחמה \ ,תילגנאה  הכולמה . לש  תפיוזמה = בושיה = תקוטילופמ
 ,וז .הילרטסוא תנידמב םא = ,ןוממה :ילעב יי'ע .יטרפה  בושיהב

 רבה:לע .הלאשה .ררועתתש שי  ,םינוילימל .היבשוי  רפסמ .הנומה =
 וניא הז ירה ,םהידודנו םירע יבושי .תריקע רבדהלעו .הדובעהירסוחמ
 הנקמה-ירחוס ירידלע .תירעה המדאה שובכמ הרשי האצות אלא
 םיאור ונא  ןלוכ  תוילרטסואה  תובשומה  תודלותב = ..ןוהה:ילעב
 תא םישועה ,המדאה ינודא ןיבו .היטרקומירה ןיב תידימת - המחלמ
 ינפב רדג  םירדוג םה' הזבו ,םהינקמל \ הערמ>תומוקמ :םהיתועקרק
 תעדל וניארה רבכ .המדאה תדובעמ ותוא םילטבמו .ילגנאה םעה
 םתוציחנב םידומ הלא ונימיב הפוריא-ברעמב תוכולמה םג יב. ,ליעל
 קר--ןקומנו ,ןהלש תוינולוקה .תבוטל עקרקה ."תמאלה,ירקיע לש
 רועש ,ומצע הז ןויער .הנהו  ,הזמ הנחמצתש תוינכטה תובוטה
 .תונויצב ללכ םסרופמ וניא : ,םדק ימיב וב וקיזחה וניאיבנו .וניקקוחמ
 לעכ .םירערעמ  ,םישרחה תובשיתהה ינפאב םיקיזחמה לע ,ונילע
 םירוערע .ינפמ .םיאריתמ ונניא ונחנא  ,תילאיצוס היפוטוא ילעב <

 ונתמגמ . היפוטואכ ותישארב שרדנ שדח ןויער לכ ירה וכ ,ולא
 ,ישממו םייק רבדל וז היפומוא תושעל אופיא איה

 תילגנאה הריעב םיינע םינרוא רשע םינש וחתפ 184+ תנשב
 רחאב  שפנ:לכוא:יכרצל | הנטק | תונח

 ,םהירבה יפב סלקלו :געלל ןא ויה םהה םיינעה םיגרואה * . םיפתרמה
 ּוכילשה .בוחרה  ירענ  ,םהילע \ םיגיעלמ ויה  םיבשהו | םירבועה
 דע  םיטעומ םימי ורבע אל .ןכ.יפ:לע:ףאו .םתונח ךותל םינבא
 לכל תפומל היה הנטקה ליר'גדור יצולח לש הז לעפמש

 : ,ולוכ םלועה =
 התואב .חנומ .השרש -- הזה .ןמזבש תיביטרופואוקה העונתה .
 תילגנאה הריעה התואב - רשא שפנ:לכוא:יכרצל = הנטקה .תונחה =

 שמשת ,תילאיצוסה הריציה תודלותמ החוקלה ,וז המגוד .הנטקה
 ,חילצנ םגו השענ .יכ ,ונבלב הוקת .ןתתו ונידי קוחתו ונל .םג תפומ

 יי

 .םינותע ִּב

 םלועה לכב םאו ,םהיניב קחרמה בר המכ---השעמו :ןויע
 םיתעל ..הבר םוהת --השעמהו ןויעה ןיב קחרמה ונא ונמלועב ,ךכ

 םימשגתמש םושמ אקוד דחפו .המיאמ רוחאל םיעתרנ וגא תובורק =
 ,ןויעב ונללפתה םהילאש ,םירכרה טתוא השעמב

 ונירפס יתבב הארוהה ןושל תלאש --איה הלאה םירבדה דחא =
 םיכומנה רפסדיתב ריע המורה ושכע תעבוקש םיקוחה  ,םיכומנה = =

 םיחירכמו הז = ןודינב  ונותוקפסו ונינויע לכל ץק םומש ללכב
 רפסה יתב תלאש לע | הרורכ הבושת ףוס ףוס בישהל ונתוא
 ונא ונידי .לע אל הנתינ  ,הבושתה הנתינ | הנהו ,ונלש .םיכומנה

 הרתפנ ,תעדה חפיה ךותמ ומכ ,םאתפ עתפלש המוהו ,רז ידי לע אלא =
 ,הנירמבש רפסה יתב .רתי .לכל םיכומנה ונירפס יתב וושוהו חלאשה
 תמיא .הליחתמו  תוקפסהו  םיקופקפה = םירוענו  םירזוח  ףכיתו

. 

 תויהל לדחי וכ ול רשפאש וא לדחש השעמה = תמיא = ,ןורתפה
 ,רבלב :ןויע

 ."ןמזה רה, חמש לכמ רתויו , םיחמש לכה .הרואכל

 טנכוחש העצה המודב 'הלכקתנ ---תוצילעב אוה ארוק --- הנושארה םעפב,,
 רודס ד"ע םיארבאיטקואה לש םהינוקת ולבקתנ . םירוהיה תבוטל ןוקת הב
 ונוקת םג  לבקתנו רכנה-ינבל רשא םיליחתמל רפסה יתכב הארוהה ןושל
 רותב תירב עה 'ןושלה עבקת םידוהיה לש ס'היבב וכ , ץובולסינ לש
 0 + הארוהה-תפש

 ;ותבב תומצע-הררגה תוכז לש תצק ונל הנתינ הזה ןיקתה תלבק י"ע
 ."וניניעב לק הזח רבדה יהי לאו , תוחפה:לכל זנל-  םיכומנה רפסה

 הלמה תא" קופקפ .םוש  ילב .םגרתמ רמאמה | לעבו
 הארוה רבכ שי וז הלמלש יפ לע ףא  ,"תירבע,-- "600
 ןוקתהש עגרל = ףא קפס ליטמ .רמאמה לעב ןיאו ..המיוסמו הרודנ
 םיכימנה  ונירפס יתבב שמתשהל .תושרה ונל .ןתונ המודב לבקתנש
 ? המל וז האעטה .,.תידוהיב וא תירבעב---תונושלה יתשמ תחאב

 התע דע ןכ לע יב | ,איה המלש "ןמזה-דה, = לש ותחמשו

 ירי:לע ירבעה רפסה:ותב תמאלה ד'ע םיתוכיוהו םורמאמה לכ ווה,
 ,שתכמב םימ תשיתככו ללכ תלעות אלל המודכו תימצעה ןושלה תעיבק
 "7 ו ש כ ע רבדה ןכ אל .ץוחה ןמ םוצעו לודג ץורפמ ונכררב אצמנש רחאמ

 תימצע:הרדגה תוכז לש תורשפאל טחמ לש ודוהכ התפ ונל חתפנש רחאל
 ללכב רבדב בשיתהלו ןודל תמאכ העשה העיגה ושכע , ונידלי ךונחב
 , טרפבו

 ונינקפע .וניבו יכ אלא רפח | םולכו זנל הנהינ ראמ הלודג תורשפא

 . "היוצרה תלעותה תא הנממ קיפהל תערל

 ןיאש .וילאמ .ןבומ = , איה המלש ידניירפה, לש ותחמש םגו
 = ,"ןמזה-דה, םגרתמש ומכ .6ק6 61" תלמה תא םגרתמ .אוה

 = ,תידוהיה הפשל תוכזה הנתינש ,םטושפכ םירבדה תא ןיבמ אוה אלא

 ;ץיבולפינ = לש : וז .ותפסוה  ונל = הנתנ המ  ראבמ | :אוהו
 תא תושעל תורשפאה :הנתינ רבכש ןימאמ "חניירפ,ה :ןיא םנמא

 ירהש :,םיכומנה- ונירפפ יתבב = הארוה : ןושלל | תידוהיה :ןושלה
 חמש לבא :המודה לש התטלחה תא לטבל הלוכי הכלממה תצעומ
 ןוחצנ הב האור אוהו המצעל .איהשכ הטלההה לע יידניירפ ,ה .אוה
 ,:לודג

 ? וגלש םילוכשמה ןמ םיבר בל לע םג הלע אל .םיתנש ינפל וע,
 וגוחב = .ידוהו רפס:תיב היהי  םידוהי = םידליל  םג = יב שורדל .רשפאש
 ןושלש ,ירוהי רפס:תיב .לע רברל "סומנה ןמ הז ןיאש,, וכשח םינוש םירוהי
 תלאש ר'ע ומואנ תא זא םאנ ץיבולסינ 'ה ..תידוהיה וב היהת הארוהה
 ןקחש המ יפכ וא---"םישרוד ונא ןיאש, םירורב םירבדב עורוהו רפסההיתב
 םירוהו .רפס:יתב "התע תעל םישרוד ונא ןיאש,---ןיבבד תא ךכ רחא

 ר'ע  תועידו םיאר"קהל םיקיפסמה םירוהיה םיאקיטילופה םתוא . םיימואל
 < "|וגר'זה,ש המלש הנומא םיטעומ םימי ינפל דוע ונימאה , םידוהיה ינונע
 לככ הנממ רטפהל ךירצש , םידוהיה לש םַפְוְג לע הרטוטח ןימ אלא וניא
 ,אוהש ןפוא

 'אוהו המודל הסנכוהש העצהה לע ומצע ץיבולפינ  ףיסומ  וושכעו
 תונושלה רתיל תונותנה תויכזה ןתוא תידוהיה ןושלהל הנתנת יכ שרוד
 (258 ,מונ) .,."תירזהיה ןושלה לע יולגב ןוגמ בוקולומ ואד"קהו

 םגו .ץיבולסינ- םגש הזל .ללכ :בל םש וניא רמאמה לעבו
 ןוא .. תידוהיהו  תירבעה .,תונושלה יתש רבד לע ורבה .בוקולימ
 +דוע המו .הלבקתנ הטלחהה ,החמשה תא תיבשהל הצור אוה

 לע .התלע אל וז הלאש---+ ללכ החמש הניא החמשה אמשו
 ידכ ךותב הילעמ תררועתמ .איהש פ'עא ,םיחמשה לש םבל

 ,/ לש התוכז הרכוה הבש המודה תבישי התוא לש ח"הודה תאירק

 תש לש ןתוכז וא  ,"דניירפ,ה .לש .ושורפ יפל  :.תודוהיה  ןושלה
 אהמודהל היה הז המ .תמאכו ., "ןמזה-רה, לש ןשורפ יפל  ,תונושלה

 ש .ותפסוהל .םאתפ  ומוכסה כ .הב .לשומה בורהלו . תישילשה
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 ?םירוהיה לש תובושח רתויה תוימואלה תויכזה ןמ תחאב ודוהו ץיבולסימ
 לש ותחמש .המלש :"דניירפה,ו = "ןמזה.דה, לש - םתחמש

 אלא .רבדבש ץוקה :תא .אוה האור יכ ,המלש הניא "רימ 'רוועו,ה
 דוע .: רמאתש הכירצ תמאה םלואו  ,וילע ליפאהל .לדתשמ אוהש
 לע (44 ךמונב) הארהש = 'דוחסוו יבונ,ה דאמ  .קדצו ! בר ךהדה
 המודה לש וז הטלחה אצת אל םג םא .ערואמה ל דחוימה :ויפוא
 ןתמכסה דוע השורהו .תישילשו הינש האירק  דוע שי ירהש  ,הלועפל
 םימואלה . .םילוכי םוקמ = לכמ :,הלשממהו .הכלממה תצעומ לש |

 ךותמ האב םה  םתוכזב הארוההש  הזב פ'הכל םחנתהל םירחאה

 ךכל קר  ונעגהש  ונא כיאשמ . שאר דבוכ
 - םיארבאוטקואה = וקלח עוריכ ,ונדגנכ שאר = ןליקהו * וגדובכב = ולולזש
 ונמנ תחאה הצוכקה לע :תוצובק יתשל  רכנה:ימע תא | ,העצהה -ירבחמ

 הינשה הצובקה לעו ,ימואל .רפס:תיכב תוכזל םייוארה םיבושחה םימזאלה

 םידוהיה וראשנ הז ןפואב .ךנל םייואר . םגיאש םיתוחפה םומואלה ונמג

 םיקירוקה =, םיצקוצה םע םגו | םיטאירובה םיזיגריקה ,םיניירקואה םע דחוב

 . דסחל םיואר יתלבו ץווחבמ םידמוע םהל םימודה םורחא | םיארפ . םומע]

 ודמע ןינמל קוחה תא  דימעהל העשה העיגהשכ ., םאתפ עתפלו
 יתב םיקהל 'תוכזה ןתנת היפלש ,השדח הנקת ועיצהו םיארבאיטקואה

 /םיטועפה םילוגנומה םומעה = ,םוקימלקהו  םיטאירוכהל . סג םימואל רפס
 םיארכאיטקואה םכסהב הלכקתנ וז הנקת .הילותחמ האצי אל ןיידע םהורפסש

 תוכזה תא תתל--"תילרביל, הנקת דוע עיציו ץיבקשירופ םקיו ,היציזופואהו

 םינוש | םימואללו םידדונהו םיארפה םימעהל םג םיימואל רפס יתב םיקהל

 תאזה *הנקתה, תא ,המודכו זקוקכש םונויה ,םינטישח ןוגב ,יתערמ אוצמהש

 ."סעכ ךותמ םיארבאיטקואה | ,ןבומב וחד

 םהיתייכז דע םינוקת סונכהל היה רשפא דמעמ ותואב

 :רפחה ילעב לש .דסחה רפסב רכזרל .וכז אלש .םיבר .םימע - -

 וחדנ "וכו .םיניירקואהו : םינבדלימה = ד"ע  םינוקהה לכ םליאו <

 וירבחו- ץיבקשירופו . םיריהיה לש םתוכז  דייע ןיקתה קר .לכקתנו

 :באיטקיאה תא .טינקהל .ידכ  םידיהיה תבוטל .םתעד תא ווחש םח
 ,ללבב .םיימואלה רפסה יתב דייע העצהה תא םייח ריבקל ידכו םיאר =

 הראשנ הלודגה החמשה לכמ !ונל ."הנתינש,  תוכזה איה וז
 הטלחה ריסי לע םלש ןינב הנובה "רימ .רוועי,ה .לש ותנקסמ קר =

 הניא \ תוימואלה .וניתויכזב האדוההש :חיכומו .המודה הטילחהש וז

 ירהש תורומגה .תוענמנה ןמ =
 ןויער םשב דחו םימואלה לכ לע וניגי םוירובצה = םינקסעה = ןמ  תצק,

 =- ןסתצק | ;(ןודנה ערואמְב | היציזופואה התשעש ומכ) טפשמהו קוחח

 ןוגכ) םחב :ומחליו םימואלה לכ לא היולג .האנ שב .וסחיתו---,םירנויצקאירה =
 ונוגו ךכ .ךותמש פושמ  תיללכה | אחסונה | לע  ונגו םתצקו * ;(םינמוה
 הלוקה, הז םעטמ ההרכוה ןכ הנה .םהלש תויטרפה םהותויכז לע םג

 אוהש י"פעא ידוהיה רפסה:תיב לש ותבוטל התער | תא עוכהל "תינלופה

 ."קפס םוש ילב הילע אונש
 ,הזב לכ םרוק אוה המודה הטילחהש הטלחהה לש הכרע

 הרימש ,הנישארה םעפב הזירכה תילקידרהו תילרבילה היציזופואהש
 .תוימואלה וניתויכזב םג םא יכ .תויחרזאה יניחויכזב קר אל .אוח =
 קר אל איה הנושאר תאוה הטלחרהש וירבדב "טיבסזארה, .קדצו

 תלעוה ונל איבהל לכותש רשפאו הלוכ הפוריאב םג אלא  ,היסורב
 , ונתמחלמב

 רבד ירה .הטמורה תטלחהל הל שי תחא תובישח דועו

 םירבר לש  םעכטמו ,השעמבש רבה תגרדמל הלועש ןויעבש
 הארוהה ןושל תלאש * ,הרורבו הטושפ הבושת שורדל השעמבש
 התוחרל - תינויע הלאש תויחל הלדח םיכומנה ונירפס .יתבנ <

 ונמצעל םג הילע בישנש חרכהב תשרוד וז הלאש , םינדעו .ןריעל|
 . דימ הרומג הבושת םירחאל 2

 שנ

 ,ןאמביפ בקעי

 .רופְּכ

 ריִצְּב רקבַּב רוהַטו ףר.ּהַמ

 !דַּב לכ יִלַע ןושאָרֶה רופְכַה

 ,אופק יפוי ןָח .יּורש לבה לע

 .רָעָל יִחְו חּכֶשָנ בָצָע ןח
 + ףְלַחְתֶא ןָּנְב דֶדוּב רחש םע
 .עַנ הֶלַע ןיִא . רבוע דעְר יא

 הָנָבְל הֶתיִרפ םולָש .הָשיִמְּכ בצע ןיִא
 .אָּב םֶלועָל ןח תַחיִרְּפ רות

 סמי לפר בוש שָמָש עגמ םע

 - יחד שו םיִעּוגְעַּב רטמו

 ,רוהטה רופְכה ב .רופְכַה
 ןיִלָע דָר דָר שָמָש חַרֶזי רע

 .1910 ,אשראוו

5 
 . םכילע-םולש

 ,םינקז-בשומ

 הרוצ טשופ לכה  ,הלאה | םימיב ונמלועב הנתשמ לכה
 . ויתופילחו  ןמוה-חור יפל הרוצ שבולו

 ,רנלש הק למ םג תוברל - -לכה
 ,ולאה .םינורחאה םימיב .הסג העיספ העספ וז הקבילאירתפ

 רוע. לש הבוחרל סנכתו .הקבילאירתכ | ינפ לע וישכע רובעת יכ
 רמוע ,עוטנכ ךמוקמב .דומעת רומע ..ךיניע הארמל 'םמותשת - - וז
 האר .:  תוארמ הנעבשת אל ךיניעו  ,המתו .ההות = ,הוחמב הפוצו
 ,שממ: תילאירתכה הצבה ךותב = ,הרובטבו  ריעה עצמאב .הארת
 וונבלש ,םידי<בחרו םרו .?ודג המוח:תיב ,תויפלתל יונב רדהנ תיב
 ,רפסמ ןיא .רע םיבורמ = ויתונולחו ,לזרב .הפוצמ וגנו = ,תומודא
 לעממ | ,ןהל לעממו = ,לכיה  תינבת :תובטוחמ :תוהובגה ויתותלרו
 תולה :לעו  ,ןבל  שישיחול ךיניעל  ריהומו  הלגתמ  ,ולא  תותלרל
 : םיניע תוריאמו  תולודג ,תוירבע .בהז לש .תויתוא .תותורח

 ,םינקו-בשומ
 ,תאוה האלפנה הנומתה הארמל .האתשמו שירחמ התא רמוע

 ,םימי בורמ הקוריו העורקו הנשי הטופקל + המוד .רבדה המל לשמ
 . תלכת .ולוכ בוטו ךר  ישמ:לש:יאלט הילע וביכרה התולב .ירחאש
 ריעב ,הקבילאירתכב הזה ראופמה םינקזה:בשומ לש ומוקמ המ
 % תאזה המותסה הדיחה רשפ המ + םידורמ םינויבאו םיינע לש וו
 ,הליחת הנוכב הזה לביהה דמעה רשפא וא % שרל געל הז ןיאה
 התיה תועט קר ילוא וא ?םיבשו םירבוע לש םתער  חדבל ידכ
 יתאבשכ :,םימי ונפל .הקבילאירתכב יל  ורפס רא הזו -- + ןאכב
 : תובא:ירבק ?ע חטתשהל םשל

 ןלהל . רפוסמה ערואמה
 הקבילאירתכב .ולפט הבוקמה

 ,שערה ימיב = עריא

 תובשחמ | ובשחו

 ..:וברש תע
 :תולובחת .ולבחו
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 בלמ .וחכשי אל םהה םימיה .  לורב:תליסמ הל לופל הוצע ושקבו
 ינימ .ריעל זא ואב . ןורחא .רוד רע .םנורכזמ ופוסי אלו .םילאירתכה
 :םירידאה אבקסומ>ינב םלוכ ,תונושמ תוירב ינימו םינוש םדא:ינב
 :שאר -- םלוכ לעו ,ולאב אצויכו רפעב םיבצוחו םירדומו םוללוס
 תא ."ונלשמ, .אקודו ,הכלהכ שנ"רב ,םינלבקה .ןמ ןלבק ,הרובחה
 הז ןלבק היהש רשפא .הזה םויה דע  תעדוי .הירב םוש .ןיא .ומש
 ו םג -- רשפאו ,בוקאילופ לש ונוצר:ישוע ויתרשממ דחא
 רידאו אוה םוצע ריבג שיאה ותוא יכ םלואו  .ומצעבו ' ודובבב
 . ומוי:ןב .קוניתל וליפא היה  עודיו יולנ הז .רבד -- םינוילימ:לעבו"
 האנה םרוג לארשימ םדא ךימימ תיאר  םולכ -- ןכ אלמלא יכ
 םלועה תוגונעת ירחא ףדור ,םירדח ינשב ידיחי ןסכאתמו ומצעל
 הנתמו לוחה:תומיב = רמושמ ןיי = אבופו תלוגנהת-רשב ללוז ,הזה
 הלגמה ,הצורפה וז הקרה לש .הריעצה ותלכ  םע .םיבהא
 יולג הז דוס הבלב הלעב תא | תאנושו .איסהרפב - היתורעש
 3 (םיברל

 ובל תא" ןתנ ,ליפיזוי בר ברה ,ןקזה ונעדומו איהה .תעב
 תיב  ,"םינקז:בשומ, הקבילאירתכב תונבל : הלודג הבשחמ בושחל
 המל :רמול אצמת םאו = .םילוחו םיינע םינקזל -החונמו .טלקמ
 :םע ןשקמ םתס .: רמוק שיו ?םילוחירוקב אלו ,אקוד .םינקז:בשומ

 5ע םיהותה ולאל ,םינשקמק הפ:ןוחתפ ןתנ םא :ירה .יכ ..ץראה =
 וליא . ףוס .רבדל ןיא בוש -- ,הכלה ו הקמועל .םיררויו ןקנקה
 םיאב וללה ויה ,םילוח:רוקב תונבל ליפיזוי בר לש ותבשחמב הלע
 הכ םא ...+םינקז:בשומ אלג  ,אקוד םילוח:רוקב המל :פישקמו
 :סח ,חרט אל ליפיזוי בר חרטש המ לכש ,םירומ לכה ---הכ םאו
 אל .םלועמ .הנקז-תעל ומצע-תאנה ליבשבו ופוג .ליבשב .,םולשו
 ..יאנגל .לופיזוי בר יכרד תא שורדיש ,הקבילאירתכב םדא .אצמנ
 .םישענ םה םעטבש :>,וישעמ תאו .שישיה ,ברה תא םיעדוי לכה
 . הליחת | הנענ ןקז -- הלחש ריעצו הלחש ןקז :ומעמל ליפיזוי .בר
 --.בכשמל לפנש םימי-לוע םג ,איה תמא .,רתויב םימחר  ןועט .ןקוה

 ןקז .לש .ולרוג .םיתעבש = הזמ .רמו ער לבא ,ול יובאו ול .יוא
 םלועה לכל .הפיעל  אשמ = ,וב פח .ןיא ילככ | אוהש  ,הלוח

 הסונמו קודב הז רבד -- ןקזה תא םוזבמו םיבעתמ לכה ,ולּוּכ -/

 .רבכמ
 הקוקו + רוסי אל .ותטלחהמו ליפיווי בר .טילחה תחא ,ןכבו

 ,תווצמה לכמ םינקז-בשומ תוצמ הלודג ,םינקז-בשומל הקבילאירתכ
 לש וכרע לדוג. תא םעה .לכ ןיביש ירבו ל םיווצמ 'םדא:ינבש
 ליפיזוי בה = שרד > ,הקבילאירתכב הברה ותוציחנו  םינקז-בשומ
 וז .ותשרד .תא ..םירהצה . דחא תבשה םויב .תסנכה-תיבב ,השרד
 ירשב ךלמל % המוד רבדה המל .לשמ, :האנ לשמב .להקל קיתמה
 ,וננינעב ןאב םיקוסע ונאש ןויכ םלואו ". . . דיחי ןב .ול הָיהש . ,םרו
 + תוישרפ:בוריע ל אובלו .ונמיה : תונפהל .ןירוחיינב .ונא-יא בוש
 ,תרחא תעל ליפיזוי בר לש האנה לשמה תא "ונא םיחינמ .ךכיפלו
 תודוהל תאז:לכב ונא םיבייח .אלא | ,ךכל .היואר העשה אהתשכ

 לכב .לשמנל המור לשמה היה אלש יפ:לע+ףא : תמאה לע .הזב
 אמצב התשו הנושמ האנה להקה ונמיה הנהנ ,ויקודקדו  וימרפ
 ליפיווי ברכ רובג דוע ימ יב .ליפיזוי בה לש םימיענה וירבד תא =

 + םיתפש:קתמב :רבדל | והומכ  החמומ דוע ימו. םילשמ - לשמל
 לא רכתשהלו הנקז:תעל .ושפנ תא  תויחהל וחכ ןכ היהו  יאולה

 ! םחל:תפ <
 אליממו ,להקה ןמ דחא וילא הנפ ,ולשמ תא ברה רמנשכ

 ימ יכ =- ,ריעבש םיבושחה םיתבהדילעבמ רחא הז היהש  ,ןבומ
 הארוה"הרומו בר יפלכ וירבד עימשהל ושפנב זוע ביהרי רשא = שיאה |

 .3 להקה .לכ .ינפב
 = כ . ךירבד םינמאנו התא | ןמאנ < 7 ,םנמא --
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 חקנ .ןיאמ | :וניבר  אנהונרמלי לבא ,והומכ ןיאמ אוה הפי לשמ
 הקבילאירתכו ,םיבורמ םימדב הלוע םינקז-בשומ לש ּונָינב ירה + ףסכ
 ונלוכ ,םיינע ונלוכ ,םינצבק . ונלוכ ,םילאירתכ הלוכש  ריע איה
 + . . םינויבא

 המל לשמ ..רחא לשמ ,ינב ,ךל לושמא ,ןכ םא !הֶא --

 ...ריחי ןב ול היהש ...םדו רשב ךלמל %+המוד רברה
 ררשב ךלמ ותואל ועריאש .תוערואמה םתוא לכ : ,רוציקב

 אלא הזב םינוכתמ ונא ןיא , ןאכל ןינע םניא -- ודיחי ונבלו םדו
 ארק ,עובשל ןושארה םויב .,איהה .תבשה תרחממ יכ ,רפסל
 אצי םתא דחיו ,הידבכנמו ריעה יבוטמ םינשל ליפיזוי בר ונעדומ
 ךלהמ ,םהמע םיחתפה לע ריזחמ  ליחתהו  ,ודיב ותחפטמו קושל
 הקבילאירתכב הקדצה-תייבג גהנמכ לכה--תיבל תיבמו "תונחל תונחמ
 , וז ךררב .ופפא אל בר ןוממש .ןכומ אליממ | .'תוינומדק .םינשמ
 תוכחל .רצקת אל וחור . העשה תא קחוד וניא ליפיזוי בר םלואו
 הנבנ דחא םויב אל ירה ,םימי-שדוח םג ולו םיעובשו עובש דוע

 םיינע לש ריע + םערתהל הקרצה .ול שי םולכ = .ימור לש ףרכ
 ---ובל-תוקתו ותלחית לכ ..הטורפמ רתוי זבזבי אל ובזבמה !םידורמ
 הקבילאירתכל םיאבה. ,םירישעה םירחוסה ,םירזה םיחרואה ולא

 תוינסכאב .םינפכאתמה ,םתפ םיכההדירבוע וא .,ןתמוהאשמ םשל
 --.,הקבולאירתכב .ולגרהףכ .ךורדת וכ  ,הז ןיממ שנ-רב  ,ריעה
 לכ תא - וחקלו :רובצ-יכרצב . םוקסועהו  הקרצההיבוג .וב = וקוזחהו
 דובכב :ריעה .ןמ :והוחלשו  ודלוה םויכ .םורע והוטישפהו ול .רשא
 רובעל ךרקמ הרקי םא היהו, : רמאל ןורחא רודל רפסי ןעמל , לודג

 תואמ .עברא  תאזה .ריעה ןמ .קחרת .קחרה ,הקבילאירתכ  תוביבסב
 ינפמ .טלקמ :ןיאו .םונמ :ןיא .יכ --- אסרפ תואמ עברא לע  אסרפ
 , , . , "! הינצבקו היינע

 ,םינלבקה .ןמ ןלבק . חראתהל- אב וכ  ,ליפיזוי בר עמששכ
 -ושוע ויתרשממ .דחא ,םינוולימדלעבו רידא ,אבקסומ ידוהימ ידוהי
 < ;,ומצעבו :ודובכב :בוקאילופ 'םג --- רשפאו .,בוקאולופ לש - ונוצר
 תא ,ותפנצמ תא :ושארל שכחו ותבש ידגב שבלו  זרדזנ : דימ
 לש ולקמ םע דחיב תבש לש וז 'תפנצמ ול רשא  תבשה-תפנצמ
 ,היבוברעב  םישמשמה | לוחו .שדוקכ םהונש םיארנ ויה ליפיזוי בר
 תבש םא :,ךשפנ-המ :םיאורה יניעב :המותס הדיחכ ויה םהינשו
 המ -- הז אוה -.לוחדםוי םאו  +ןאכב  לקמ ;לש ונינע המ .-- םויה
 הרתפנ  תאזה המותסה הדיחה אלא ...%וז תפנצמ לש השוריפ
 ,הידבכנמו ריעה יבוטמ םינשה םתואל ליפיזוי בר ארקשכ .,ךכ:רחא
 :לש ודובכ:םוקמ םש רשא ,הינסכאה לא תכל5 הנפ םתא דחיו
 + רישעה .ןלבקה

 ,אבקסומ:ינב םינלבקה ראש לש  םביט תא עדוי ינא ןיא
 היה ,לזרב:תליסמ לופל הקבילאירתכל אבש .,הזה .ןלבקה  םלואו

 =הייחלש ,תינתסרכו .הנטק . הירב  ..ותיירב .עבטמ הגושמ :ןלבק
 ;הריהמו  הזירז .הלוכו ,תורצקו תונטק הידיו תובע היתפשו תונמש
 קד קוחצ תקחוצו ,תקעוצכ .תיארנו תרבדמ  ,הצרכ תיארנו .תכלוה
 תוצצינתמ הז .שג:רב לש תונטקה ויניעו ..'1 יה--יה---יח, .: שולקו

 השועו ףטוח ,תוליהבבו ןוופחב וישעמ לכו ,תועמד ךותמ דימה
 ךותמו הנושמ תושגרתה ךותמו הבר תוררועתה ךותמ .תחא לגר לע

 םולשו:סת .עגפ וא הז לש ונוצרל ןווב אלש םדא . תושפנ-תנכס
 ז ןלבק לש תונטקה .םיניעה .ושפנב | בייחתמ והירה - ודובכב
 ותמחב .לפנתהל. העש התוא ןוכנ ולוכו ,הרז שאב דימ \ תותצנ

 ₪ ןלבק הנושמ המכ ,.גדכ והערקלו ותוא םוררלו ונברק ' לע
 [ ויכרד םינושמ המכו

 "יאובי רשא ,השאו שיא לכש  ,הינפכאב וינפלמ האצי הרזג
 "ומצעבו .ודובכב  ךלפה-רש :וליפאו  ,היהיש ימ .היהי .,ותוארל וילא

 ,.וקפר ב הנושאר ק ותר .תחא -- ,(שוריפְב רמא ךכ)



 םילאושו אבה שיאב הליחת ןיקדוב---םיקפוהל תושר הנתינו תלדב
 םידמוע -- וצפחלו ומשל ולאשו אבה .שיאב וקדב  ,וצפחלו .ומשל"
 סנכהל םא --- ןלבקה לש ותרוקפל םיניתממו הזוומהו תלרה ירוחא
 . רחמ אובלוי ךליל "'םאו

 םהיפ קוחש םיאלממ ויה  םילאירתכהש = ,ןבומ אליממ
 םינושמה ויגהנמ לעו הז שנ:רב לע .ולהא חתפ שיא םיגלגלמו
 טעמה + יאבקסומה ןלבקה לש הזכ הנושמ חרוא ךימומ תיאר .יכו
 ךולא אבו  דובכ ךב גהונו ימצע תא חירטמ ינאש ,םדא:ארפ",ךל =
 הזוזמהו תלדה ירוחא שוב:דע דומעל ינחירכת חרכה רוע ,ךתובל

 תושר יל :ןתתו ךיניעב דסחו . ןח אצמא רשא דע ,ךל תוכחלו
 ךליל .ינוצת---ךיניעב ןח הלילח אצמא אל  םאו ,ךלצא סנכהל

 םינהנמ עובקל לולע ותומכ יאבקסומ ןלבק קר ירה ! רחמ אובלו <
 ,ליפיזוי בר .ברהמ לוחנ ונל ימ- ,המוד !ותיב ךותב ולא םינושמ
 ותיב תותלד ןכ:יפ:לעדףאו + םסרופמ םימש-אריו .אוה ןרמל ידוהיש
 ונתלהת תאזו ונא .םידוהי ירה  !ןיפכד לכ | ,לכ5 .רימת * תוחותפ
 !םלועמו :זאמ

 וידגבו  ויפב העוקת ותרטקמש ,סרכ:לעב ירוהי  ,יקדנופה

 סנכנ ומצעבו .ודובכב ברה תא הארש ןויכ | ,ץוח 'יפקכ .םיחותפ

 לבלבתנו ומוקממ דרח רימ ,תבש-ידגב שובל .אוהשכ ,ותיבל אבו

 ברה !בושח חרוא !יבר  ,םכילע םולש ! םיאבה -םיכירב, ל
 חרואל המ . ,,וניבר אנ:בשי 1 הזכ דובכ !ייתיב לא אב !ומצעב = 0
 +++ "1 דובכה:תרדה לכב + םיכירצ םתא

 תא :ירמגל .ובלמ חיסהו העש התוא - חכשש ,הז יקרנופו
 רבדבו "היהיש ימ היהי, רבדב העודיה ותדוקפ תאו חרואה תרי
 ברה תא ךילוהו םיחותפה וידגב תא ףרפו | רהמ  ,"ךלפה:רשע
 תלד ירוחאמ .םרימעהו /םאיבהו .הירבכנו רועה :יבוט ינש םע דחוב

 .ןיעה .ןמ םלעתנו קלתסנ ומצע אוהו ,חרוא

 ןיא---המינפ לירח ךותב העש התוא קסוע חרואה היה המב /

 תונובשחב קימעמו זא בשוי היהש רשפא | ,עדוי םדא:ןב םוש
 הליסמה:יספ ' תעיבק תא רדסמו הנומו רפוסו בשוח ,לזרבה:תליטמ

 ןושיל ובכשמ לע הלעש רשפאו + תוביתנה:תיב ןינבל םוקמ ָךַתְ
 םע רפסמו רחיתמ ,הלטב הבישי םש בשי ילוא וא + םיררצ:תעש

 היתורעש הלגמה ,הצורפה וז ,יקדנופה לש הריעצה  ותלכ

 =- + (םיברל יולג הז דוס) הבלב הלעב תא תאנושו איפהרפב]

 ןמ ןלבק ,אבקסומ ידוהימ ידוהי לש ויתונופצ דע רודחל לכוו מ
 תא ונל הלגי ימו ,םינוילימ:לעבו רידא .,הכלהכ שנ:רב ,םינלבקה

 םלואו  +םירדח ינשב * ידיחי םדא השועש  ,םיסומכה םישעמ

 ןהואצמ אל ,ןושארה ירדחל םילאירתבה רובצה:יחילש וסנבנשב
 הממדו החותפ ינשה רדחה תלד יכ ,םלוכ "ואר האר קרו ,םש"

 תרממ וז ןיא ',וצפח אל האלהו הזמ רובעל , ביבסמ תררוש :חבר
 שיאכ םלוכ ואיצוהו םתשלש וכלמנ ואו %אוה ןשי אמש ---ץרא:ךרד

 מש  ,(הקבילאירתכב | םיגהונ = ךכ) םנורגמ ילועיש לוק "דחו

 ולוכ ינשה ורדחמ ץרפ דימ .ןושארה ורדחב םדא:ינב לוק .ןלבק
 5ודג ףצקבו המחב םהילע דמע ,תושדח םינפ האר .דחפנו שער

 : תועוז:לוק .םירה

 +םעב םירעוב ,הפ םכל המ %םתא ימו ימ--
 אלבש  ,יתיוצ םימעפ האמ ירה + הסינכה-תושר םפל

 ! ילצא .וסנכי ל
 ידיל אבו שיאה = ותוא רה אל וסעכ ךותמש ,םירמוא שי

 5ארשי ,זעל:יאיצומב םיחינשכ ןיא אלא . . , ידוהיה םש לש .ותונ
 .אוה לארשי אטחש יפילע

 תדע בר לש וביט תא ריכהו .דמל רבכש ,ארוקה .ונרידו
 הָיַה אל וימימ | ,הז ליפיזוי בר .אוה וינע המכ עדוי ,םולאירתנה

 ,םינושארה ןמ אלו ,םינורחאה ןמ דימת תויהל וכרד , שארב ץ

 ןתנ ימ

 תושר:תליטנ

 תויהלו ומצע תא קוחרל םדו:רשבל בוט אל :ומעטל ליפיזוי בר
 הממד לוקב אלא ,וכרד תוליהבב אלו  שערב .אל = ..רתווב זפחנ
 ,רבדב ליחתהלו ורדגמ תאצל היה חרכומ תאזה םעפב .ךא . הקד
 ,רישעה תרענמ ולהבנ ,הידבכנו ריעה ייבוט יינש ,ותיול:ינבש יפל
 לש וביט עדוי  ימ .וילגרב םתמועל עקרו וידיב םהילע לפנתהש

 בוקאילופ לש ונוצר-ישוע ויתרשממ דחאש רשפא ירה % הז רבוע

 ,םחרכ:לע ךכיפלו + ומצעבו ודובכב .בוקאילופ םג --רשפאו ,אוה
 טאל-טאל .םיברקתמ :וליחתהו וונפמ , רוחא  וגוסנ ,םתערמ אלש
 ליפוזוי בה קרו ..  .רבדב ךרוצ .אהי אמש | ,הרוזג ..תלדה לא
 ליפיזוי = בר עז אלו .ענ אלו 55כ תאזה םעפב להבנ אל ודבל
 לודג םדא םא ,ךשפנ:המ :רמואו ושפנב העש התוא ןד היה
 ןטק םחא אמש +יאמ אלא ,ילע ותמיא אהת אל -- הז .אוה

 ךכיפלו .. ,1 וינפמ- אורול יל ןיאש  המכו-המכ תחא לע --- אוה
 םירבדכ | וילא .רבדו הנפו -חוטבו :ךומס בלב | ותארקל אצי
 2 ! רמאל הלאה

 0 ,... ךתא קרצה רשפא . . .התא קעוצ , .,ינודא ,יב --
 ."קסועהו  ,הוצמב ונחנא םיקסוע ... .ךתחונמ ונערפהש ,ךפא רחי אנ
 םיפסאמ .,,הוצמה ןמ ל ל םנוךכז .ונימכח .ורמא---הוצמב
 +, ,םינקז בשומ ןינבל ,לודג ןינעל :תובדנ .ונא

 - = הקבח :ונושלו  יאבקסומה כ םהדנ ולא םירבד עמשל
 אלב ורדחל וללה םידוהיה תשלש לש וז תימואתפ הסינכ ,וכחל
 ,הזה הנושמה ןקוה לש הנושמה ותדימעו תמדוק תושר:תליטנ
 ונחרוא תא וזיגרה ,דחי םג קוחש:ררועמו ףוצח ויניעב הארנש
 ןיעכ .םואתפ שיגרה יכ דע .,הבורמ הדמב ומד תא וחיתרהו רתויב
 . םישוחה לכ לובלב | ןיעבו וחמב בר ןואש ןיעכו ומטחב .עוזעז
 < שיגרה אלו ושפנ תא ןלבקה ערי אל : הנושמ רבד  עריא הז עגרבו
 -%/ חכב ודי םירה.תעדמ .אלש וליאכו ,השוע .אוה רשא רזומה השעמב
 : המוצע יחל:תכמ וינפל רמועה ןקזהל קלחו

 ...! םינקז:בשומ לבקו ירימ הו ךל .ירה --
 .. ץראל -הלפנו ןקוה .לש ותפנצמ הטמשנ וז יחל:תכמ ירי לע

 ---שארה>יולגב ומוקמב עגה ראשנ ילאירתכה ברהו ,ותפכ םע דחיב
 =- רבדה ךרא [יע:ףרהכ קר םלואו ...,וייח ימיל הנושארה םעפב
 תוריהמב םירה ,עקרקל ותמוקיאולמב ליפיזוי בר ןחג עגר ידכ ךות
 .הלוגמה ושאר תא ןהב תוסכל רהמו ותפכ תאי ותפנצמ תא

 לע ץיצהו הכומה ויחלב ששמל יאשהב ודי תא חלש ךכ רחא
 העש התואבו .הלילח םד:תותוא ןהב וארנ אל םא ,ויתועבצא

 ,תומיענבו .הונעב :וילא רבדו חרואה רצל ושאר הנפה המצע
 :תמ ינפכ םינבל וינפו ,הנושמ קוחצ:תב ךותמ

 ןהת המ :םלואו .י ל .תתנ וז הנתמ ,ןכ יהי ול ,ונ --
 --- יתנוכ  ,םילוחה = םונקוה לש  םתבומל = ,יִדוהְי = בר .,וישבע
 שש - -- == 1יתרמא- רשא םינקוה:בשומ לש .ותבוטל

 הירב םוש ןוא .  תולגהל  ןתינ אל --- ךכ רקא- עריאש המ
 ועמשש ןויכ  ,הידבכנמו .ריעה יבוטמ : םינשה םתואש יפל . תעדוי
 הדחה ךמ .וקלתסנ דימ  ,ןלבקה יפמ .תשרופמ- תאצוי .אבקסומ-ןושל
 ...ללב הז ןינעב .לפטל הצר אל ליפיזוו בר :ברהו ....ומלעתנו
 רוחיב .הנושמ רואב םיריאמ וינפ ויה ,השעמה רחאל םשמ אצישב
 םידמועה .לא  הנפ זאו ....תילאמשה יחלה ,תחאה ויחל רוע ןרק

 : רמאו המיענ קוחצ:תבבו .ןחבו .הונעב
 הני .הנב ::םויה יכנא .הרושב :שיא >: ,יתובר , ,בומ .לזמ ==

 ,םינקו-בשומ ,ונימיב הרהמב םינקז ,בשומ ךרבתי םשה תרזעב .ונל
 = 4, םישנאו'םיהלא בל חמשי רשא

 5  םלואו .םבר ירבדל םילאורתכה : ונומאה אל  .הליחתמ
/ 



 ןלבקה יפמ םג םהינואב וז .הרושב ועמשש דע םיטעומ םיעגר ויה

 תורצקה ויתועבצאב הכמו דמוע היה העשה התוא לכש ,ומצעב

 : רמואו הכמ ,הנבלה ותנתכ :הוח לע

 ,לנא  ,םינק:בשומ םפל םיקא ינא  ,םידוהי --

 +. ךחא
 ואר םהיניעב םג אלא ,םילאירתכה ועמש םהינזאב קר אלו

 ,בהה םע .ריע לש הבוחרב ךלהמ יאבקסומה ןלבקה תא .בורקב

 ךכו ךכ . תיבה דומעי ןאכ, : ועבצאב - הארמו ולקמב  ררומ .אוהו

 םָימי ויה .אלו ,. ,"ובחר .תדמ .היהת ךכו  ךכ ..  וכרא .תרמ 'היחת

 וליחתהו --- .הינב יכרצ ראשו םיצעו םינבל ואיבהש דע  ,םיטעומ

 5 .הבאלמב .תושעל
 םדא-ינב .ינומ .םילאירתכה ןיב ואצמנ  אוצמנ  ,איה .תמא

 ברה יפ תא םישרור= םירקוה ויהש  ,תומולעת:יבהואו : םינרקס

 + השעמ היה ךאיה !וניבר : תמא:רבד ונממ .ליצהל .םיצמאתמו

 יפלכ חיטהש ,םישקח וירבר דעב שיאה ותוא ךתוא סויפ  רציכ

 בר .. ,"+ ךתוא-א וה הנע .המו ול ה ת'א .תדגה "המ: . , .4 ךדובכ

 לכהו  ,רחא ןינעל להקה תא .חיסהו עמשי אל שרחב .היה .ליפוזוי

 !וכרדכ ,םיענ קוחצ:תב .ךותמו .הבורמ-הונע. ךותמ

 רשא ,םשה יהצרי  םא | ,ונל ומיקי םינקז:בשומ .םלוא =--

 *+ 1 םישנאו .םיהלא בל .חמשי

 אלו -ינא

 ןיאמ קיר הזה םויה דע ידמוע  םינקזה-בשומ ותוא = ,לבח
 גאריש רחא ןיא ריעבו ,יח לכל םייח קבש רבכ לופיוו בר: בשוו
 ואר : תוינומדק םינשמו זאמ  םילאירהכה לש םלרוג רהז .ותלבלבל"

 תא .וניכה ; הב  לוכאל .ףכ . םהל  הרפח -- הואת-לכאמ  םמולחב
 םמולחב הואתה:לכאמ תא רוע ואר אל --- םתושארמל תחתמ ףכה
 .םלוע דעו

 .ןץ"יבונועמש דוד

 .הָדְלּומ
 (תומישר)

 (* וז,

 .הָבְרַפְּ
 יל .הרפמנ וז תוחילש---ודבא 'רשא תודרפה יתש תא שקבל

 ,םושלש הו סררפה לעב הנק וללה .תודרפה תא ..יסוי השמלו
 ןרצח תא ואצמ אל הלילה הערממ ןבושב יכ  ,היה רובס .ןכלו
 רבכ םילעופה לכ ךא ,רקובב תיעיבשה העשה החיה = ;הניעתתו
 ויהש ,תולצחמ לע ובשי םבור .. תירחש-תפ ודעסו  סדרפב .ואצמנ
 םהבש םיסינטכיאה .,.ןחלוש םהל שמש םקיחו .,הכרבה לצא" תושורפ
 תא םיזרוא םהבש = ,ץעה  יזגראמ תונחלוש  ןיעמ .תושעל  ולובשה
 דחור , תערה:תבחרה .ךותמ :םהיתיזו םמחל תא ופעלו ., בהזה-יחופת

 םהיניבש םיקירבמהו .םיקלחה םיצעה ילע תא עינה שפנ-בבושמ .רקוב =
 וכשמנש ,תורונצב .  םיבוהצ:םיקורי .בהז:יחופת  ריבכמל :.םייולת
 ביבסמ = תורופחה  תומוגה דע .ובחרלו סדרפה  ךרואל . הפרבהמ
 השמו :ינא =, תקהוצ .הימהב םימה וחלקו .וכפ = .תונליאל
 רמות לצב הרועסה ירחא :חונל . ונבכש :,דעומ דועב אובל ונמרקהש

 ,יסוי

 + 34 .רמוג '"םלועה > .ןויע :(* =

 == ;הוח .תנאת  ,לארשי .ץיראב הז ירפל םיארוקש ומכ וא  ,תוננב לש
 וריחשה-ומידאהש  ,םיאושקכ .םילדגה  ,םילגלגסה םיחרפל  ביבסמ
 םירובד .ומזמזו ופפועתה .,םיבחההו \ םיכּוראה - םיאפעה .ןיב .ישמב
 תונליאהש / ,םררפה .הבעמ לא יתטבה בר גנועב | . םיפנב:תומוקר
 עונל .םהל .ביבסמ היורש לצ:תכשחו :םיבורמ :םהיפנעו םיקיתע 'םש
 יסוי השמ אלא .,רתויב םיענ היה אל .לוחה תוברעב הזכ םח .םויב
 ותרטקמ תא .ריטקה שפנ-ןויושב .,ןוצרדיא .לש. ןמיס לכ הארה אל
 : ,.וילע .ץצולתהל .םילעופה וברהש ,תוצלהה לא .בישקהו

 ךלתשכ -= וותליכא .ךותמ דחא לעופ ארוק --- !יסוי השמ --
 ןמוה =. בכר ינב .לא  .בגא-ךרד ריסת .אנ לא .,תודרפה תא שקבל
 . !רצק

 לא אנ .לדתשה -- : ולוק תא : ינשה םירמ -- !יסוי השמ,--
 ! לכה ושעי  ךנעמל ..אבצ-רש ינונמיש :,בבר ינב

 הנופ --- + םיבבותשכ םתא  המל :.,םיתיחשמ | םינב .,יוה--
 ונב ףצקתו .יסוי השמש רשפא .ירה -- :המרע .לוקב ישילשה םהילא
 נב לצא ראשיש רשפא ירה :,םימלועל ונילא דוע .בושי אלו

 + םיאב ונא הנאו --בכר =

 וינפ = .ההמועל קחוצ .אוה :ףא .יסוי השמו .תקחוצ - הרובה
 ךותמ .םיבחרתמ , .,תושולק תורוחש - תורעש םיפוכמה . ,םיממוקמה
 :לקו .זיִרזו ריהמ -,עבשו .םושלש  ןבכ .אוה יטוי השמ , וקוחצ-הב
 טעמב | .תצק .תפרוטמ ותעה  תוירבה .ירבד .יפלש אלא ,העונתה
 ;ארשי ץרא לכ תא
 קרש = .ורמגו .ונמנ  ךכיפלו  .:,םייברעה
 יתחפסנ ינא .. רחא .אלו .אוה ;הדבאה
 ,סררפה
 יוה = ;הפונמו קודב לעופ לש ותדובע לוטבל המור וניא .יתרובע
 ,,,.ץרא ךרה תופלה תצק ינדמלל- אוה ץפח ! ונלש םדרפה לעב
 2 ! ויתונובשחו .אוה ,לזאועל ךלי .. ,.אלימ ,ונ

 םילעופהו .,זוע. לכב .לצלצמ .הבשומה לש  לודגה ןומעפה
 תחתמ | ונינש .םימק . יסוי השמו ינא : ,םתדובעל םיכלוהו  םימק
 םוליתפב םתוא םירשוקו םינכל םירדוס ונישארל םיפנוצ ,ץעה
 לע" ןתוא םילישפמו ונילגר לעמ .םיצלוח ונא ונילענ תא ..םירוחש
 ךרדל םימשו ונלש  םידקשה-תולקמ תא וניריב םיחקול  ,וניפתכ
 ,םיפררפ .ירוט ינש ןיב .רבועו ךשמנ לצמו רצ לועשמ ,ונימעפ
 אובל ורהאש | ,םיופחנ םילעופב םעפב .םעפכ םילקתנ ונאו
 ריואהו  םירעונ .םירומחה | ,תוקרוש הביאשה = תונוכמ ,  םתרובעל
 חטשו לועשמה בחרתמ טאל טאל ,הדובעו םייח .תלהצ .אלמ
 םישיגרמ = ונאו זע ףתיב תממחמ שמשה | ,וניניעל הלגתמ םימרכה
 םיאור ינא הלק העש רועבו ,רהל הלוע ךרדה .יוארכ םויה .םוחב

 תא. .אוצמל .לגוסמ אוה

 "יקרי הטועו הקירבמ .הלוכ ,הבחרלו הכראל הבשומה תא ונינפל

 םינבאב | תופגנו השקה רמחה תמדאב תוברצנ תופחיה ונילגר
 "לש םילתכ ינש .ןוב םירבועו ונא .םיפנכנש .המחה טהלב תוטהולה
 ףדוג קינחמ .חירו .רתויב םח ןאכ ריואה .לאמשמו .ןימומ בהז-תמק

 והמקה יגפ לע תורצקו .תוכורא .תולייממ תולודג .תודיסח ,רבה ןמ
 ,םילבשה  ןיב תוטטחמו שאר:רבוכב ןהימוטרח תוחלוש

 גאו ,שחנ תכישנ ששחמ האובתה ןיב .לייטל םיפחיל איה הנכסש

 לע ענר רמוע .יסוי השמ .ךרדה לא םירבועו םשמ :תאצל .םירהממ

 תא חקי אל דרשה ,ןימיהל יל זמור אוה ךכ:רחאו ,רהרהמכ ומוקמ

 ןנ שי = ,ונכרהל ןימיב = ,םשו = ,תודרפה

 ומל אל .ךכיפלו ; הביבסה .לכב ןיטינומ םהל ואצי .וללה .רובצ

 ןגה לא .ונא םישגנ = ,וננואמצ .הא .םהב .םיקשהל אוה

 :.ןפוגשב
 ;וםואהפ רכזנ: יסוי השמ ,  תוכוראה .ןהילגר לע .הנהו הנה  עעונתמ

 < רחאל = ךיישה .םינאת

 ל ולשב אל .דוע .םנמא .םינאתה = .בורקה רפכה לש * םידנפאה

 , חופת .םיבוטה .היחופתב תניוצמ ןגה לש  רובצה-תכושמ ךא ,ןכרצ

 -ישלותו

 ,. ךהאב תיכרע אוה רבדמו ולעשב רדמ רבכ

 " לעב םעטמ | ותולל : וילא
 "לוטבו .הדובעל .ינא :ןורוט וידע :  ומע  וקומינו .ומעמו



 , ,לוחב .םתוא םילנלגמ ונא ךכ רחא ,וניתולקמ .ישארב תוריפה תא
 תא םיחתופ ,םיבורמהו םיקדה םהיטהמ- תא םהילעמ ריסהל יד
 :תבב ותוא םיעלובו קלחהו םוחאה ךותה תא  םיאיצומו .הפלקה
 ירהו ןאוה .תושפנ היחמ הזה לכאמהש | ,רמוא יפוי השמ  ,תחא
 ,הכושמהל לעמ .םימומה ,הנאת יפנע לש םלצב הבחרהב בשוי אוה
 יב הסנכנ .תוטש חור = .וללה םיקותמה תוריפה תא ןובאתל עלוב
 אצמנ אל ,ונתאנהל ךכ בשנ םא יכ ,יסוי השמל עימשמ  ינאו
 ףכית יל עמשנ  ,ירעצ .לדוגל  ,אוהו  ,תודבואה תודרפה תא םלועל 2
 ונינשו רעובה םוחב תינש םידעוצ | ונא .תכלל  ןוכנ  אוהו  םקו" 2
 תונטק .תועבנ .תופפונתמ ,רב:תומדש תוערתשמ ביבסמ ..םיקתוש =

 תיארנ העבנ שאר לע .וניניע דגנל םילתפתמ םיבורמ | םיליבשא
 .תורובשה היפנכ לע תמנמנמו תדמוע :,רהוזב תלבוט .תדדוב .הנחט
 תומ .יבובז= .הארונ הנחצ הלעמו ךררה םא לע תכלשומ למג  תלבנ
 ירה .םיפקשנ קפואה הצקב .הל לעממ .םימזמומו םיבבותסמ .םיפלאל
 תוקירכמ תוחרקה םהיתוגפפ. .ןבל.לחלחכ דא םיפטוע םהו  ,הדוהו 9

 םיארנ םהילע םירוזפה םירפכהו ,םויה רהזל הכב םעפו הכב םעפ
 .םיעלפה תולקנ ךותמ תוחמוצה ,תוהב:תונבל תוירטפ ירובצב

 יחיש תפקומ ,הרצ הביתנב .םימשה יצחב תדמוע שמשה
 רוביצ ךותל .יברע .רפכל םיסנכנו םירבוע ונא ,הירבע :ינשמ סוטקק
 םישפורמה .םילהאה ..רדס .ילב = םירוזפה | ,םינטק .רמח-יתב לש

 םילבוטו ,תונולהו תותלד םישמשמה .,םהיצרפו םהירוה לע .םידמ
 תוללוסכ תוארנ ,,רצחל .רצח ןיב תולידבמה ,המדאה ירדג .תוהונננ
 םיססונתמ ,לבזה רמשנ .םהבש ,תונגה:ידח :רמחה  יפירצו ,תונמק

 תונקז תויברע תובשוי םיתבה ינתפמ לע ", תוברח .ידירשכ םשג
 תודליו םידלי  .התרבח שארב השא תונייעמ -וא- ,ןהיקולח :תולו
 םינוש םישמרש ,םילתכה לצב םיעשעתשמו המדאה לע םינח

 ,הצחמל המורע ,הריעצ הרענ תדמוע חוטש גג לע ..םהילע םיל
 תלכתסמ וז הרענ . תואסנולכ .ינש ןיב חותמה .,לבחב םינבל הלו

 תרהממו ףכ תקפופ איה  םואתפו המצעל תקחוש ,המ ןמז
 ,הבחר לוח תעוצר וניניעל הלגתמ רפכה הצקב .הרצחה תה
 םישגופ .ונא ונכרד לע .הברעה הליחתמ הפ .. קוחרמ הצצונתמה
 ונתיסמה ,ונרצי לע ונחנא םירבוג םלוא ,םידדוב םיתיזו .םירמתב
 ילהא לא  םינופו .האלהו םהמ םירבועו  ,חונלו .םלצב תבשל

 םיבנגל םיעורי וללה םיאודיבה .הזעמ קוחר אל םינוחה ,םיאודי
 םגו הלעבל הבנגה תא םיבישמ .םהש שי טעומ רבשבו ,םוחמ
 השמ הב : ופתתשה אל םמצע םה םא ,האצמל ודיב םיעוי
 טמולפיד = החמתנ .רבכו .,םהמע ברועמו .בטיה .םתוא עדו יש
 יסוי השמ .םיאודיבה ןיבו תובשומה ינב ןיבש ולא םינינעב לוחג
 שח  ינא .םלואו = ,םינוכנו םיחוטב = םידעצב  ליח  ןבכ = ךלוח

 תוטבלתמ ילענו .העז ךותמ םיגנומתמ -ינפ ..יפוג לכב  דבוכו .תופו
 :יתיול. ןב תא \ לאוש ינא  .רבב אשמב יל תוביאבמו .ימבש לע
 יכ ,רקובב יל .רמא רשא ,תירבעה הבשומה התואל עיגנ יתמיא
 ךאיה .:ומוקממ .עתהנ יסוי השמ + םירהצה תחורא תא לכאנ םש

 ךרדב .תעב םיכלוה ונחנא ןה +ונממ ובל חיסהו = הז תא:
 הבשומה לבא = ,רתויב איה .הרצק .םנמא וז ךרד .!ירמגל תו

 אלמ טבמ  יסוי .השמל = ןוכמ ינא "| .רחא רבעב  תאצמע
 תרכהו בק-בוט = הקיפמ .קוחצ:תבב יב לכתסמ יסוי .השמ ..החכ
 . :רמואו לכתפמ ,רחאכ המש

 םיכרד ירבועב שגפנ  ,בערנשב ,(*ייוחא ,ארות לא -- 3
 . םהל :רשאמ לא

 יתפש | ןיבמ :ןנפמ :ינאו  יתער תא  החינה אל וז .הבושת =
 : יושע

 ? ונכרד לע שיא שנפנ אל ,םא המו =
 ! בערב תומנ זא

 ול רשפא | ,ינלבוקמ ! םולכ :ךכב ןיא אה םושמ יא --
 ףאו -- םימי השלש םגו םימי ינש םחל םעט םועטל ילבל םדאל
 .םייקו יח ראשי ןכ יפ לע

 לוחה .ןמ  הנטק ןבא  םירמ .ינא  תאזה היפוסוליפה עמשל
 יפל .תבבותסמה ,עשפמ הפח רופצ יפלכ ,הלעמל חכב הקרוזו
 םלואו ,הרטמה .תא-האיטחה .ןבאה .םימשה עיקר ינפ לע .התמות
 קחוצ .יפוי השמ .עיקרה  תלכתב ףוצפצב המלענו הלהבנ רופצה
 וקוחצ = ..,יירברמב לארשי ינב וכליו, :.שמוחה .ןוגנב ארוקו לוקב
 עקוש ינא .םיקתתשמ ונינש . תוהוגנה תממר  ךותב םיללוצ ונוגנו
 יתחמל ןכיה . , .רבהמב . ,."רבדמב לארשי ינב וכליו, : תובשחמב
 ,ןאכמ .הקוחר:הקוחר | ,הגטק הריעב היה הז א ,ןכ .+יתמיא %הז
 ,+. רבדמב .+ .הבער .היחכ המהנ :נלש:תפוסשכ ,רק ףרוח םויב
 הז המ יעדי אל עודי םג ילואש ,ןקזה יבר  וישכע אוה ןכיה
 ,תעב םג .גלשב איה הרובקה + וישכע .הריעה איה המו + רבדמ
 םורדופ ,תוליצמ - לוצלצ .יתוא ריעמ ולא יתונורכזמ ... ?הז עגרב
 + רברמב = תלהנתמ .םילמג .תחרוא * ..ריואה ןבולב םיטטור .םירוחצ
 תחא .הרושל דחי םלוכ תא :רבחמו .למגל למגמ ךשמנ ךורא לבח
 ,שישי .יברע - רכרגתמ שארב רבועה למגה לע | .וררפתי לבל
 .הכעה הטמב .לכתפמ אוה וליאכ הארנו  ,הטמל דרומ ושאר
 םילמגח .ירצל םיעסופ םייברעה רתי - .ויכרב לע .חנומה  ,ךוראהו
 < ףסאמכ ,תושברהל םישובחה ןמשה :ירכ תא םעפב םעפב םינקתמו
 תוכוראה וילגר ., הבור = ןיוזמ ריעצ םלע רומח לע בכור החרואהל
 אוה .וריב רשא רתיב .לוחב תועגוגו ץוגה רומחה תועלצל .תוררגנ
 ןוב .ךא = ,זוריז םשל  רומחה | לש  וראוצ תא םעפב .םעפכ .רקוד
 "הב טטחמו  ומצע ךרוצל וז .דתיב שמתשמ אוה הריקדל הריקד
 ,וניניעמ .החרואה .המלענ המ ןמז דועב  .ושוברתל תחתמ ושארב
 לוחב ונשפנל םיבוזע .ונא .בושו ,ונדבל ונינש םיראשנ ונא בושו
 ביבסמ ,הנבל שאב םיצחוה םיקומעהו םירוהטה םימשה . הברעה
 .תוממחתמו לוחה לע -תורתנמ :תויקיזו תואטל . ןורכשו- תואל .תממד
 השמ ., םוחמו  תופיעמ .רחרחס ישארו .תולשוכ .ילגר .המחה שאל
 :ועבצאב יל הארמו ידיב .םואתפ זחוא יסוי

 םש +התא האורה . ונלוממ םש םיעלפ לג = הנה ,האר --

 ורה הכ םאו הָכ .םא !םש חוננו . ךלנ  ;המחה ןמ .הבורמ לצה
 המ -יכו =, תצק חוטנ ..המחה תעיקש .ירחא קר םיאודיבהל עיגנ
 % ריספנ

 קירבמה חטשה עצמאב ,.דאמ דאמ יניעב ןח תאצומ .ותעצה
 ותש םינטק םינבל םילת . הלודג המרע הריחשמ ותינונבלב ונדגנל
 וזב וז .תועגונה ,תוהובג םינבא יתש | ןיב ..םירמושכ הל .ביבס
 לוחה לע לפנתמ :ינא .,רמועמ .אוהשכ -.,חותפ רפס לש תואלבמכ
 תואצמנ .ילגר .תופכ קר = .לצה .תנצ תא ןואמצב ףאושו חכ ילב
 טיבמ .יסוי השמ ,לוחב תוכנו ,לצל רבעמ .,המחה :תושרב . ןיירע
 : בוצע .לוקב .רמואו קפואה .הצק לא .םיעונענ  ךותמ

 שפחל .תינש יתכלה .זא יכ = ,יבבלכ היוק-ןב יתאצמ וליא --
 ילעבו בל . יצימא -םירבע - םירוחב :וספא ךא |... בכר ינב .תא
 . .+ םניאו וטפא .הנומא

 ןימאמ = ,יסוי- השמב .קברש ,ןועגש :ןועמ והז =-- בכר .ינב
 תערונ הריתי  הבחו = בכר ינכ לש םתואיצמב  המלש הנומאב אוה
 רבכ רדח  לארשי: ץרא ינפ לע  םיברה ויתועסמב = ..ונממ  םהל
 ,וצפח זוחמל .ךא. ,בושיה ןמ: רתויב םיקוחרה תומוקמה לא .םימעפ
 וירויתו  ויתועסמ .  םלועמ עיגה אל  ,בכר ינב לש םבשומ .םוקמל
 רודה ינצלו תובשומה: ינב :יפב תונוש  תודגא .רבכ ודילוה .ולא
 < גי  ,תיבו החש תווחא - רבב הז שי  יסוי השמל יכ  ,םירפסמ

 ןה ,ןטש השעמ



1% 

 , רכאתהל :הצור וניא .םנחל יאל ןה = ,.בכר ינב  תמדא לע  ,השא
 ןה !םיתשו םעפ וינפל הז תא ועיצה יכ ףא  ,הדוהיב וא .לילגב
 םינינע וינפל  ועיצה .יכ ףא ,השא אשיל הצור  וניא .םנחל אל
 עבשו םישלש ןבכ .וישכע .והירה הז .יסוי השמ 1 דאמ םינוגה םידחא
 ןתנו הנטק תיפור ריעב דלונ אוה . ונממ ושאיתנ רבכ .ויריכמ לבו
 ,לארשיב .לודגו ברל .היהי יכ = ,טחושה .ויבא בלב תובומ : תווקת

 רסמנשכו ,רקפתנו .הער תוברתל אצי .הרשע עבש ןבכ- ותויהב ךא +
 לילגה .תובשומב לעופ השענו לארשי ץראל- חרב .,אבצה תדובעל = .

 תוצירח הנושארה תעב הארה-ותדובעב .ודסונ רבכ אל .הזש ,ןוילעה
 וילויט ילגרל םימעפל הבזוע היהו הב םאמ ןכ ירחא ךא .,הבורמ
 ויתוכילהבו .והארמב הנתשנ אלש טעמכ זאמ = ;םיקוחר תומוקמב
 ,וישכע ותוא םיאור ונאש ,הז יפוי השמ יכ ,םוטילחמ  .םולכ אלו
 ינעוצ לש המשנ, .הנש הרשע שמח ינפלש יסוי השמ ותוא .אוה
 אל !לבח -- .שאר  דונמב וילע  םירמוא- - ,הזה שיאב  תנכוש

 והומכ = םינדמלו םיליכשמ | !הז ונרודב םיאצומ ונא .ותומכ  םיברש =
 וניאו - ,וב הקבה םיהלא תללק קרו . ,..וננמזב םה תואוצמה .ירקי
 : . .."!ףרוטמ .  דחא 'םוקמב .בשיל לובו

 ,רהזה יפוטלל הרקעה הברעה תרכמתמ .תואלו המונת .ךותמ
 תונבהל הוקת ילב םתוא תגפוסו תאבוס איה ןשונ :ןשי לגרה .ךותמ
 םיבחרמ :םיכשמנ ןיעה ףועמ .אולמ  לכב =... ערז .תויחהלו םהמ

 םישולת וא = ,הנבל הפמכ םיחוטשו םיקלקלח ,הנבל שא יפצומ = >>
 ולופ --- עוקרה = . בגנה תופופ תובקע --- םינבא * יעורזו : םיטומקו
 טעמ דוע  ,הגומנו טעמ דוע רשא ,שאב הפורצ .תחא  ףסכ תרעקכ

 תופטפטמ ,ריואב  תודעורו תופטפטמ סמנ ףסכ :תופט הנהו ,הכתנו =
 ינא  .ןותבש תבש , לוחה לע לופנל ילבמ םלועה .ללחב : תוטטורו
 דעבמו : ;םיפעפעל :תוניב רצ קדס קר  ריאשמו יניע תא םצוע
 דחא .וק/ חתומו רהוזה תופמ  טטר תא רצ ינא הזה רצה קרסה
 .רתסנהו הלגנה ,תומלוע ינש ןיב .בהז רשנ- -קפואה הצק דע ךורא
 הלודנ הסימ סט ינאו חותמ רשגה ;ידיב :ןוכנ .יצפחו --- טעמ רוע |

 ,ילגרב .םואתפ ינפחוד יסוי .השמ ךא : . הפופ דעו הברעה. ףוסמ
 ! רמואו .תוצצונתמהו תוקומעה ויניע .יתש תא יב .ץעונ

 ?ילא התא הולת ילוא ,אנ עמש --
 ךא = ,וירבד  םינווכמ המ יפלכ :עדוי :יניא - ןושארה .עגרב

 :םונמנ ךותמ :ול הנועו .ןיבמ ינא ףכית
 םדא ןב התא האור ! ךלש בכר ינב :םע  לואועל ךל -
 , ... ךיתומולחב אב .התאו---ןושיל
 בהזה רשג תא בוש חותמל הואתמו יניעב תינש ףעפעמ ינא

 רמועו .ינא םמורתמ ,אושל ילמע לכ ךא ,קפואה הצק ןיבו ינוב
 : םיכובדלוקב .רמואו .יתחבגב ררגתמ ,יתובכרא לע

 % ינתרכע .המל ,יסוי השמ ,יסוי השמ =-
 ,ומומעש תא חכפל ירכ החיש  וזיאב  ליחתהל | ינא : ץפח

 .תונוימדה םלועב תעכ .תטטושמ ושפנ יכ ,וב הנוע "וינפ תרכה .ךא
 רזומ .םדא ןבל תדחוימ דובכדתארי שינרמ ינא .הלא"ומכ :םיעגרב
 דימת .תפחרמ .המוגע .קוחצ תבו דליה בלכ רוהטו םימת ובלש ,הז
 תדע . ינפל .טיבמו רחא רבעל .ישאר .תא הנפמ יננה .ויתפש .לע
 תולחוז  ,ברקע לש ורנפב תוחרוט .,בורמ .ורפסי אל רשא = ,םילמנ
 תוקיתממו  םירבעה לכמ  ותוא תוריתכמ ,ובג לע תוליפעמ ,ויתחתמ
 רופצ הפע .ונתאמ קחרה .קחרה ., ומוקממ הז .קנע עינהל" ךיא ,דוס
 ץחכ רשי וקב \ םואתפ .תפלוחו הפועמב | תררויו הלוע  ,הרדוב
 יבחרמב שקבמו ינא 'רת = . לוחה :תועבג  ירוחאמ .תחבואו .תשקמ

 הצור"

 טאל טאל  .אצומ יניאו---וב .וניע .ןיזהל .ידכ  ,המ רבד דוע :רהווה
 .קפואה ןיבו ןהיניב בוש חתמתמ .בהז רשגו ןהילאמ .יניע :תורגסנ
 . 2 לקו .ךולה .ךלוה .ינאו  ירבא .לכב תוכפתשמ הבה הנדעו .תואל-

 הפורא הרוש . תררל שמשה הלחה רבכ  ,יתנשמ יתוציקהשב
 ילב הצברו םימשה הצקב הערתשה תופוקש :תולק םיבע לש :הקדו
 ,יתציקיב שיגרחשכ = ,םירמל טיבהו ןרקרפ .בכש יסוי .השמ ,עונ
 : רמאו ולא הנפ

 םיבחרמש העשב :ןושיל + לוכי .יניא = ינאו ? תנשיה ,המ ---
 יבלב ררועתמ ,הברע יבחרמ יתואר ידמ  .ינפל םיערתשמ הלא
 ,ןוי ורבע .שיאכ וז .העשב ינא ירהו .ףוס ילב עונלו דונל זע ץפח
 םעפב ,םואתפ יל וחמצ םיפנכ וליאב  ,תוריח בורמ רוכשכ
 ,בכר ינב תא שקבל | תכלל ןויערה \ יבל לע  הלע | הנושארה
 " דחור .יכ ,זא יתשגרה ..ברע ימודמד םע לאערזי קמעב יתבבששב
 < םועודידאל .םיקחרמל :יתוא :חאשונו = היפנכב יתוא תררוצ םיאלפ
 הרקה .םיתרעש אל רשא ,השרח ץראו םישדח םימש ינפל .הלגמו
 ! תוצצורתמ .התוערמ  השא :תונוש תושגרה  יתש יכ  ,הרקמה ךל
 התא ךב. ךותמו  ,התרבחב תחאה :עוגנ ילכמ ,תחא תבב ךבלב
 , םע יתבבששכ ,איחה העשב +ןקמוע לבל: דרויו ןהיתש תא .ספות
 < ךותמו = .ביבפמ הבר הממר .התיה  ,לאערזי קמעב ברע  ימודמד
 ,תוידקו :םיכרכ :ןואש םימיו םירהל .רבעמ  :ילא = בנוג .הממדה
 העש התואב ךא  .הלילו םמוי .התעב  יזוחאכ םימוהו םישעורה
 םיקחרמב הכפמה ,היחו .הננער הרישמ םג ץמש ינוא החקל המצע
 ; ןיאש  ,תובא .תרוסמל .ןמאנ ,בלו חכ  ריבכ טבש תחיש ,םיסומכ
 [ ןיא  המואמ רשא = ;םיקיזאכ  והוקתרי רשא  ,םירעו םיתב ול
 , הכלל .יתרכנו םיכרכ ייחב יתפאמ העש התואב . .. ול שי" לכהו
 2 +. . םפר .ינב תא שקבל

 ,ךל ןינמ לבא --
 +וללה תובוטה

  םהוקשהל .ץפחשכ ,איבנה והימריל ונעש המ .תחכש םולכ --
 "אל : רמאל ונילע הוצ בכר ןב בדנוי יכ ,ןיי התשנ אל, + ןי"
 : ,וערות אל ערזו ,ונבת אל תיבו ;םלוע דע םכינבו םתא ,ןיי ותשת
 " ,םכימי לכ ובשת םילהאב יכ  ,םכל היהי ' אלו ועטת אל  םרכו
 ןםש םירג .םתא  רשא ,המדאה ינפ לע םיבר םומי  ויחת ןעמל
 :רייצמה ,.  ,"ונוצ .רשא לכל וניבא בכר ןב  בדנוהי לוקב עמשנו
 תא ,םהירדע תא םיעור םה םמוי + םהייח חרוא תא ךמצעל התא
 יככור ,םהינקמל םימ ילביו הערמ .תומוקמ םירת ;םרקב תאו םנאצ
 הפרחל תויהל  ילבל \ ,המחלמ יסיסכת  םידמולו םילק םיסוס לע
 | תא םירשו תואושמ םיקילדמ םה הלילבו ;ביואו רצ םהילע לופנב
 חירזה ,תומהו םייחה ירוש : תומדא ילע םדאה  יריש ,םהיריש
 חועמו ריבכ םירובג-ריש-- םלוכ .לעו  ,הוקתהו הבהאה  ,העיקשהו
 יצירעמ םה םייחה תא | .ווגו .וחור שפוח ,םדאה שפוח דובכל
 עב :םיצצוח םניא לזרבו ןבא יאלכו םויזמ םינהנ םה ןכ לע יכ
 שמשה תאו וקירבהב קרבה תא םה םיאוה ; האלפנה לבחה דעבו
 "גשעה תא  םידמולו הננע ךלהמ ירחא  םיחקוחו האובבו התאצב
 | -- בגנ תפוס תובקעב סוטל םבלב 'ץפח םעפי תעו ,וגשנשב
 ,לע וטשפיו ובכרו- להוצ סוס לעו ,םבלב םצפח תא ותימי אל
 | יפיארי םניא תומה תא םגו .הפוסה ץורמב ורחתהו הברעה ינפ

 רכעמ קר אוה תומה יכ ,םלגר ףכ .ךררמ לכ לע םה םיאור יּכ
 ;/[יק ינוברחב לבונה ,אשרה הלכ דבאי אל : םירחא םייחל רבעמ
 "מל, . שרוש  הכהו  ומוקמ שרוי = ונובקרמ הלעי םימשנה תומיב
 = קה .םהיבא בדנוי םהל רמא -- "המדאה ינפ לע םיבר םימי ויחת
 ,.ןפירובכ םיזוחו םיררושמ לדגל לגופמ ,הלאכ םייח יחה ,הזכ םע
 . להב חול לע רימש  ןרופצב םבל יגינה ושרחי אל םנמא .רשא
 .ורבנתמה .ןיעמה תריש איה םתריש ןכ לע יכ ,ןורחא .רודל ןורכול
 ולטה בלה ריש ...רברמב .הרעסה ריש = ,בובאב  רימזה \ תריש
 7% ...רש אוה המ עדוי  וניאו רשה . ,שגר

 וקשה םיבעה תרוש . ברעמה ילופשב = הרמע רבכ שמשה

 | תולעמה לכב ונוח. ולא | בכר  ינבש
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 הממד הברעה .םיבורמ םינוגו .םיעבצב הרעבו תשקכ הלגעתה

 -םולחמ הרוענכ .התיהו = ,היפצו .תוממותשה תימוד  ,הימוד הנשמ

 ...ונורתפל הכחמ איהו .,רעובה םויה םוח :הילע ךפנש ,הנורבש
 הקפדתמו הנבל רופצ הפפועתמ לוחה תעבגל לעמ .קחרה"קחרה
 ךילשמה ,עלסה לא .ןעשנ .בשוי יסוי השמ .... .טהולה עיקרה"ןוליוב
 ןרופצה ףועמב שפנ ןוילכב לכתסמו ,לוחה . לילכח לע לוחכ לצ
 םנכהלו  תכורפל .רבעמ .המע דחו .עיקבהל הוקמ אה .וליאב ו

 הנופ יפוי השמו  ,ברעמה תובהלב תמלמ רופצה ...םינפלו ינ
 : בצע-שחלב %

 םדאה :ינב יל םינעול .בכר ינבב :ירבד .ידמ. ,דימת ןה ---
 ,'בוט * .םלועה מ ולכו .ודבא רפכ ולא בכר ינבש ,יל .םיחיכומו=

 יכ  ,בכר .ינב אל ונל אוה .רקיעה ןה לבא ..םהיפב .תמאש חוננ
 תכלל ונא .םיכירצש  ,םימייקו  םייחה ,ונמצעב ונחנא  ,ונחנא םא
 ה .םהייח .חרוא םא יכ ,בכר ינב אל :ונל רקיעה .:::םהיכרדב
 ונבלבש ,לארשי -ירוחב ,ונא ,םישדח בכר ינב םיקהל ונא םילוכי
 רוד  ,אוהה רודה :ינב לש  םתמשנמ ןומרק  ץוצינ רוע .בהבהמ
 .+.רברמה יריפכ

 םיצילחמ ,םימק :ונא רבד .רבד  ילבמ- .תבשונ ברע חור
 לע ילקמב 'הכמ ינא ונרבעב ,ונידיב וניתולקמ םיחקולו וניתומצע
 ,..% םימ :ונל איצות הזה עלפה ןמה, :קחוש יפוי השמ .עלפה
 םיכבאתמ םיהכ"םינבל : ןשע ילילג  םיארנ  קוחרמ : ךעוד ברעמה

 ,תוחרא יכלוה לש הליל .תנחתל אוה מיס הז ןשע .לוחכה ריואב =
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 .םשל" ונדעצ םיננוכמ ונאו

- 
 . ןוזלטייפ .מ מ

 +,רָרושמ לש ומלועמ
 + םירופסו תומישר , תומהו םייחה ןמ ,

 .ערת השרו ,"הישות , תאצוה

 -1908 תונשב רואינש בתכ הלאה  םירופסהו תומישרה תא
 לש םייפוא  רתויה  ויריש תא בתכש ןמזה ותואב רמולכ ,58
 ."המחה תעיקש םע, ץבוקה

 םילולע . ונינפלש  םירויצה ןיא - " םירופסו תומישר,  רותב
 אלש רפלמ .םירההמה ןמ וניאש .ארוקה .תא וליפא .ןוצר עיבשהל
 לעו וירובג םינותנ הבש הביבסה לע רקיע .לכ טעמכ רבחמה רמע
 םתוהמ תא ,םהלש הקיכיספה תא םגש אלא ,ינוציחה .םמלוע
 קר םג וא  דחא| דצ תלעב : קר איה .ולאכ ראתמ אוה .תימינפה

 , הלודג הקיתוילביב רואינש וז

 ןינעמ .קר .העפשה לבקל הלולע איה . וליאכו דחא .וק תלעב =
 הז .ןודינב . ךשמנ \ רואינשש "תובשחמ \ לעב, ריעה .רבכו ,דחא =

 םישנא וא םה בוירדנא לש  וירובג | לבא = ,בוירדנא | יהחא
 יליסו) .הגררהב רחא | רברל  םיענושמ = ושענש = םילמרונ
 םישק םייונש .ילגרלש . ,םילמרונ םישנא וא : ,(ייִבְתַב,  ,"יקסויביפ
 ,תחתא םעפב דחא רבֶדְל םיעגושמ ושענ םהייחב :םיריבכו
 ביאשמ  ,('וכו .ירוטנרבוגה,  ,יםודאה  קוחצה,) רצק ןמזל פיהכל
 "ביר  ירחא, = "יבש = היחה,)  ויתומישרמ שלשב קרש ,רואינש

 וחתפתהל הנרדה םג שו"
 < .רואינש לש. םירויצה .ראשב .םיראותמה רחא רכבל תונוענשה לבא

 תואידיאה,ל .תועירבמ תובס  ןיעמ  אוצמל  רשפא .(יחאחמ,ו
 יהאחמ,ב) .ןהב  םיראותמה  םישנאה תא .ופקתש  "תורמועה-

 (.הטאלז לש "תדמועה  האידיא,ה

 שמתשמ םהבש םיעבצה .רצמ םג םיהכו םמצע רצמ םג םה םימועפ
 קיתשהל לודג םחכ המב םיעדוי .ונא ןיאש דע ,םרואתל רבחמה
 ונא  ןיא  ,לשמל ,ןכ הנה  .היתועיבתו שפנה תושגר ראש תא
 :םיקנופמ לש םבלב היוצמה .וז הואתש רבדה רשפא ךאיה ,םיניבמ
 הניא ,ץיק ןועמב רוגלו  הרובעמ ץיקה ימיב חונל 'םלוע יולש,ו
 הברהש ,"התיבה, רופסה  רובנכ שיא שפנב .רוצעמ םוש תשגופ
 הנממ  רטפנ אוה  ושכעו הרשמה תא אצמש רע בערו למע
 םיערוי = ונא  רשא ירחא אלפה לדגי .רתויבו .הלודג .החמשב
 < ,הילא ףאוש :אוה .ושכעש ,הריעה התואב םג האר ינוע הברהש
 תולכאמל < הואתה האצמ אל ךאיה ,ןיבהל לכונ אל הוב .אצויכ
 תידוהי  הביבסב לדונש דלי שפנב | תודגנתה םוש | תורוסא
 הלגמ .רבחמה ןיא  "תומ, ורופסב םג (."ריזח רשב,) .תיסכודותרוא
 = ותוא .וחירכי רשא  ,תוקיפסמ תוינוצחו תוימינפ תובס ורובג שפנב
 --- תוקיפסמל .ןתוא בשוח רובגהש ,תובסה ןתואמ .התימל ףואשל
 שמשתש רשפא הנושארה ירה -- ףונה תשלוחו םינפה רועב
 הינשהו ,"לודגה םלועה, תונבמ עמאר דנארג, יבגל .תקפסמ הבס
 " םלואו = .ינפוגה וחכ לע יחה שיאל תקפסמ הבס השעתש רשפא
 אלא םירחא לע ותעפשהו וחכ ןיאש ,ונינפל רשא רופסה רובגכ שיא
 םונפ רועכ םילולע ,ולא ותעפשהו וחכב ריכמהו ,םינחורה ויתונורתיב
 םאמל  םילולע םניא לבא ,ושפנב תורירמ ררועל ינפוג חכ ןורסחו
 ריעצ אוהםא :וליפאו .רומנ שואי ידיל ואיבהלו  םייחה תא וילע
 , ,םירעע ןב

 "ונינפלש  םירויצב .שו = ןכותה .רצמ :הז ירקיע ןורסחמ | ץוח
 "םחל ארטיל, .תומישרה י"פע .ה רוצה דצמ םג .תונורסח הברה
 = רושקל רבחמה -עדוי רימה אלש ,דומלל .רשפא ,לשמק ,ישואייו
 ןמ דחא לכ הפי הלוע "הטוטאל ןמלז,המישרב ; ;בבוסמב .הבסה: תא
 ,קויד רתיב,וא ,שטשוטמ אצוי יללכה ףוצרפהו ,םמצעל םהשכ םיטוטרשה
 "תלגתנ םרט דועש  םירמל- ונאצמנו : ,רקיע .לכ יללכ ףוצרפ ןאכ ןיא
 " רהושה םרהו .דחאה ןוטה :,דחא .ללכל. םיטרפה ףורצ דוס רואינשל
 הקר .הממר לוק עמשהל .ךירצ :םהבש  תומוקמב םג ,רפסה לכב
 ושפנ תא  ,"תומ,ה  רובג ,ןומולופ הלגמ הבש החישב לשמל) ירמגל
 ונב םע :ןמחנ . תחיש :,לשמל) קזחו ךלוהש לוק וא .  (ןיקרימ ינפל
 תא עיבהל .עדוי וניאש. וא ריכמ .וניא רבחמהש ,חיכומ ('האחמב,
 הממו = . השגרהה .לש ."תודהומהו תולעמה, תאו תוקדה  .תומיענה
 = תא תחא םעפ עירכהל,  רכונה .ורובג :ןומולוס תא ה פו 0 רבחמהש
 תלופיה .רואינשל הרסח = התע . תעלש .ארוקה דמול | "םונזאמה .ףכ
 . םיראותמה .םינינעל תתל ידכ ,ןמא .לכל .השורדה . ,וחורב  טולשל

 ". םכרד .יפ -לע, .חתפתהל
 - רואינש לש וירויצ םיארקנ הלא .םהיתונורפח לכ םע םלואו

 לש םהיתורוצ  ןאכ ןיא םא ..הבשחמה - תא םיררועמ  םהו :גנועב
 וניא  םירובגה | לש = ימינפה  םמלוע םא ,םהש  ומכ םייחה
 ןאכ שי ירה ,תואיצמה  תמא?  תומוקמ  הברהב = אוה .םג .םיאתמ
 < .לעשו ,ונוצרכ םייחה .תא  ,ירילה .ררושמה ,רואינש שיבלהש תורוצ

 "ןיא הז ןבומבו = .אוה .  ותוישפנ תאו .אוה .ומלוע תא טולבה די
 תעיקש םע, וירוש ץבוקל המלשהו ךשמה אלא ונינפל רשא רפסה
 . ירולה ררושמה 5 תא וניאר -"המחה תעיקש .םע,ב  ."המחח
 .הל .ןתונו םייחבש תוי ללכה ןמ .העפשה - ,יביטקייבופה
 העפשה .לבקמ ותוא םיאור .ונא ."תומהו -םויחה ןמ, וצבוקבו ,הרוצ
 : ..הרוצ .םהל .ןתונו םיוחה י טרפמ

 םישנאה . לש .םהישעמב | תילגתמש = הרתיה  "תוזירפק,ה
 רצ רכחמהש .,הרומג. תודע  הריעמ .רואינש לש  וצבוקב םיראותמה
 ןיא . יאדו  ,ונוצרכ םושענ .ויה .ילמלא םישבול םויחה ויהש .תורוצ

 לע  יחה : ,אכודמ .םדאש ,אירבה ..ןויגהלו תואיצמל םיאתמ רבדה
 ,תובה .תואקתפרה .ירחא אצמש ,ותרשממ רטפהל לרתשמ  ,ולמע
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 ביבא ימעפ ועמשנשכ ותיבב אולכ תבשל ול :םיענ אלש םושמ קר
 ,"ייצחו תעל .תעממ .רתוי לכא אל, רשא םראש וא :;('התיבה ) ץוחב
 תינונחל  ארוק .אוהש דע "התפצוח לכב וב תממוקתמ הביקהש,
 יל .תתל תוביוחמ ןתא לבא, :הפקהב םחל ול תתל הצור .הניאש
 ילבל = תושרה ןכל ןיאו בער = יננה | ינאו . תועבש  ןתא | ..,םחל
 םחלה תסורפ תא םיקופקפ לכ .ילב ךילשמ .םדא .ותואש--- ,י'יתתל
 הבדנ רותב ול הנותנ איה אמש ,ששוח אוהש = םושמ = ול הנתגה
 שוחל וליפא ללכ יושע םדא ןיא  ןובער תעשב ןה + (יםחל .ארטול,)

 +הזכ ששח -
 :ןיעמ האירק ץורפל הלולע וכותמש םדא :יבגל .םלואו

 עלעעו יד לעפייט םעד,
 ,בייל ןער עללֶאה רעד,
 ערָאהעג רימ יססאד רונ,
 =- ;"בייוו ענָאש סאד,

 תוזירפקלו = תוואתל | דבעו .ייענרה שיא, ררושמ יבגל . רמולב
 קר אל יכ  ,חטוב אוה  רשא .ונוחטב אוה יעבט --- עגרה תונב
 םיקקותשמ םהשמ רתוי םהאה ינב ל כ םגש אלא ,ומצע :אוה
 םיאתהל םה םיקקותשמ תואיצמהו לכשהל םהייח תא םיאתהל
 . םהיתוזירפקו םתואתל תואיצמה תא

 הברהּב וא םירבד .הברהב תחא .תבב .םילוכי .ונא לכתסהל
 עובקל ונא  םילוכי תולכתפה ידכ ףותבו ,דחא רבה לש .םידהצ
 ש ג ר ת ה ל לבא .תונוש טבמ תודוקנמ םירבדה םתוא לכל- ונפחי תא
 לש דחא ה ודצ מ קר .םג וא דא .רבדמ קר ונא :םילוכי
 יעגרה שיא, יריל ררושמ לש :וחכ :רקיע לכש ןויכמו ,רחא .רבד
 וילאמ ןבומ ירה ,ותושגרתה תוקדו המוצעה .ותושגרתה אלא הניא
 הואתב ,"הזירפק,ב ומויק ןכות לכ תא תוארל הטונ אוה חרכהבש
 התואב .העודי העשב םג וא עורי .םויח  קרפב = ותוא .תפקותש
 לכה לע רתוול הבוח םג אלא רתומ קר אלש ול המרנ העש
 ו ל קר רקיעב דחוימה שפנה בצמ תאש אלא דוע אלו .הז "ןכוה, לשב

 שיא ררושמה אוה יביטקייבופ ןכ לע יב ,םירחאל םג פחימ .אוה
 .לכב תטלוש ומצע  תומרו עגרה

 ןמ םלואו ,יביטקייכוס יריל ררושמ לכ תלחנ איה וז הנוכת
 .ורבחמ לש רחוימה ומלוע לע .םג םידמוע 'ונא ונינפל רשא ץבוקה

 א .תרבוח זי ךרכ "חולשה, "השוריה = לבס,  ירמאמב
 םלרונ--םיארוק ול ןיאש רפוס לש ותוד יד בש  רבכ : יתוארה
 ףוסבל תישענו תרזוח--םירבעל .תירבע  ונימיב םיבתוכה < לכ לש
 יריל ףוסבל האיבמ .םנוא ךותמ תודידבה רמולכ ,תודדוב תה
 רעשל תושרה אופיא ונל שי , ןוצרב םייחה ןמ תוקחרתהו .תודידב
 תולכתפהה ארזל ול תישענשכ ,ינרדומ ירבע ררושמש גסעונסזו
 רשא םייחב םנ עגר לכתסהל  ןוצרה = ופקותו ומצעב = תידימתה
 אוהו ותוא  תבבוסה  הביבסב .לכ םדוק וניע תלקתנ ,ול .ץוחמ

 אל תספות- וניע ,קויר רתיב ,וא ,הבש "םידדובתמ,ה תא .האור =
 ,םהבש "תורדובתהה רצ, תא קר אלא םהש ומכ .ותביבס ינב תא

 וז ונתרעשה םלואו  .םינותנ  םה הבש הרבחל | םתודנגתה רצ תא
 רשא ץבוקב .רואינש לש וירובג לכ טעמכ + לעופב םג .תתמאתמ
 הלא . ןיב -- ,הפי הלע  םרואתש הלא. דוחי כו""/ונונפל
 דציכ,ב :ןוז נר חא = ,"תומ,ב | ןומולוסכ תודידב יח : םייחה
 ןמחנכ החפשמ ייח םייחה הלא ןיבו  ,"שואי,ב ה ש א מו = "םירכומ
 ינפב םה םידדוב תומלוע םלוכ -- ,"ביר .ירחא.ב הנורגו "האחמ,ב
 ינוצח .רובח- קר םייחה רתי לא םירבוחמה םה םידדוב = ,םמצע
 םישנא "שואי ,בו ביר ירחא,ב ,'גוז,ב רבחמה ראת םאו . יתוכאלמו
 םיעבונ ולא הנוכו ןוצרש טילבה ירה ןוצרבו .הנוכב םירחאל םירבחתמה
 לכ תא טילבהש םשכ .םי יט סי או ג יא תונובשחו חרכה ךותמ אקוד

 ילארשיה רבעה לש  תונורכזו - 

 מירו קב

 ותגאדו ובל .בומ, תא (יהאחמ,) = ןמ חנ = לש .תירסומה "ותלודג,
 :יןוננ,ב = רומגל = ןמחנ | ותוא* לכויש : ידכב : "וינבל =  ההירתה
 = ףכ םא ! המדאב םייח ינרבקל (וינבו ותשא) םה םיצור + המ אלא,
 ! קמועב תומא עשת ם כ תא . רבקא תישאר ,  וניתמה

 שפנ ךות לא לכתסהש רדוב .תורירב שיו תודידב שי לבא
 < ק ח צי"םג -- :םישגפנ םיבפהה---והנהו ג ר ב ר א יי פ  םג היה םירדובתמ
 .רואונש לש ותודידב ירהכ הלא לש םתודידב ירה אל לבא: .ןו ס לנצ ק
 םנמא היה אוה .ותודידבב .דומלג ומצע תא שיגרה אל גרבראייפ
 םיללצ | דימת ףקומ היה הז .תמועל לבא ,םדאמ שורפו קוחר

 ,ונממ דחכנ אל  יאדו  .רישעה
 םיקוחרה  ,תוחורו-. םיללצ אלא םניא  ותוא  םיפיקמה  םיללצהש
 וללה .תוחורהש ,ריכהו עדי הז .תא םג לבא בה  קחרמ .ונממ
 וז .הרכהו . .םנה םיתמ תוי רא --םיתמהו ןה תושודק תוחור
 הריסהו ותורידבבש תורירמה תא הלודג הדמב נרבראייפל הקיתמה
 ינב,ש .ימ :'ונמ .הלגנו עסנ רשא = ורודל, .האנשו םעכ לכ .ובלמ
 לוכו .ונוא .םיתמ  תוירא םג ולו םה  תוירא ."ותחיש ישנא,ו "ותיב
 םהילע ףוצקל עדישמ  רתויו = ,"םייח םיבלכ, לע רתויב ענענתהל
 ול .שי ןוסלנצקו .,גרבראייפ היה הזכש דדוב ,םהילע לומחל עדו
 'החפשמל ותוכייש תא  שיגרמ | אוה .םילודנ | ןימוחנת אוה םג
 תחפשמ -- .וישדקלו המעל = איה = הנמאנש ,הדבכנ = ,הלודג
 ימ ירשא, - :('אטיל - תולובגב,) .ארוק .אוה םנחל אל .םינוסלנצקה
 שיגרמ "!םלועב ,םיבורקה תא ,בוטה רבדה תא איצמהש
 םיעדויה םישנא דוע ואצמי הדבכנהו הלודגה החפשמה ברקבש אוה
 חוטב .תויהל .ידכ םנמא = .ילארשי ירה לע ותדובע, תא  ריקוהל
 תא םוצעל,---ומצע תודע יפל--וילע וז ותשגרה תתמאב ובל לכב
 ןיא םא ,היזוליא אורבל רשפא יא םיניע תמיצעב םג לבא -,'ויניע

 ,םלועב .ירמגל  ירירע ונניאש ,וז השגרהו = ,תואיצמב | הל רכז
 לאכ ותביבפ לא .סחיתיש תמרוגו .תודידבה תא ןוסלנצקל הליקמ
 . הלמח לש זובב אל םא הילא םחיתיש רמולכ  ,"תורוטקירק,
 האנש לש. אלו לוטב לש זובב םינפ לכ לע הנה גרבראייפכ
 . סעבו

 הקיטנמורה .ןמ :רואינש לש :ותודידב איה ירמגל .רחא ןיממ
 הנופ  אוהשכו ,רכז וליפא וב .אצמל ןיא ונלש תיתרהו .תימואלה
 ,םיממשו םיממוד םיתב, .קר האור אוה וילא םי בו ר קה םייחה לא
 ; םינשונו םידבכ םיטיהר םכותבו תוילנב תונומת .םהיתוריק לעש
 רטשו .ייעמהאנכאנ, רבד לע .תובשחמ דימת אלמ םשארש תובא
 היה, : םיקעוצו םהינב תא םיקלמ ,('תומ,) "תוכחל לכוי אלש בוח
 לאידיאש םישנא ,('התיבה,) שיא הזיאל םמצעב ועדוש-ילבמ 'שיאל
 "תובוהצ  םילענ = םע ףרגכ .שבולמ = תויהל, אוה םהלש \םייחה
 ,ידחא .רועמ,, ןיליפת םיפמועמ תויהל אוה םהלש ינחורה לאידיאהו

 אוהשכ רואינש ירבדב .רימת היוצמה הרמה המיענה :ןכ לע רתי
 ףאש ,ונתוא תדמלמ הבורקה הביבפה תאו  תודליה תא רכוז
 לצנהל .הפיאשה  ךותמ קר רקיעב האבש רשפא תורפסל ותסינכ
 ,תרזע ב ו תורפסב אצמל הוק אוה = : תורירעהו םומעשה .תשגרהמ
 .ול ויה א ל ש "םיבורקה םינכשה ,םוקמב 'םיקוחר םיחא , תורפפה

 רמול .רשפא םא ,הרומג תונקיר איה האלמש ,וזכש תודידב
 יאו הלבסל דאמ השק ,םידדועמו םיקזחמ םימשר הב ןיאש ,ךכ
 רכדה אופיא אוה יעבט .המע  םילשהל ןפוא "םושב ,רשפא
 סחי אל .אוה .ונממ וקחרתנש ותביבפ  ינב לא .רואינש לש וסחיש
 סחי םא יכ ,ןוסלנצק לש לוטבה סחי אלו גרבראייפ לש .הלמחה
 םיקוח  םימשר  םוקמבש הז .םג אופיא .אוה .יעבט  .האנשהו  םעכה
 ""'םימשר ומצעל ארוב אוה ,םי יחהמ ותא איבה אל רשא םירדועמו
 ןבומו = .תוינקיר .לבופ.וניא עבטה : םייינו*מ ד  םירדועמו םיקוח
 רוא .ול .וקינעה םייחה .רשא .,רואינש לש יונוימד ירוצי םנש וילאמ



 תולובגב,ש תוינוימדה  תוירבל םימוד .םגיא ,ךכ לכ הטעומ הרמב =

 ןהשכש ייפעא = ,רבחמה תאמו ונתאמ ןהל תעדונ הבחש ,"אטיל

 םיינוימדה םירוציל םימוד םניאש ןכש לכמו .,ןה  תיכחוגמ ןמצעל

 ןתוא - לכ,  .תירסומ תומלשו %נתוה יפוי םיאלמה ,גרבראייפ לש
 . 'ןילילו = ןידשו ןיחור  דילוה  יודינב .ןושארה םדא היהש םינשה

 ותודירבב רמולכ ,ויודינב רואינש םג דילומ יןילולו ןידש  ,ןוחורע] 2

 םירובנה בלב -דימת עפעפמה םעכה לער ,וילע השקהו הסנואמה =

 הקנ אלש .םהלש ארונה סומסיטוגיאה ,רואינש לע םי בי בחה

 ונתי .העיפסנל ףסכ,) "התיבה,  רובגכ בל בוט םלע * וליפא ונממ

 ררמא ,תסנכה תיב לא :ךלא אל ,יל תתל ויהי םיסונא ןירוה יל
 הריבשל הפיאשה = ;(יל ונתי אל םא םהיי ח תאו ייחתא

 ןמחנו "יבש | היחה ןועגש  תגררמל תענמה תוירזכאה ,הסירהו
 תורצ רכשב * וליפאו קיוהל ביאכהל תטהולה הואתהו ("האחמ,ב
 ךילשמ יתיה זאו יתוא הכתש יתייה הואתמ) םירומיו"

 תפזב הלש השדחה הלמשה תא ףנטמ יתייה ,םינשי םישולג .הינפב
 שפנה תא האלממה "םירחאב לובח,  רבד לע הבשחמה + "ובו
 לכא אלש בערה קר ערוי,ש "ונימב .דחוימ באכב .ברועמ :גונעת
 םא הלא לכ םה המ --,'ןגוטמ זוא.רבד \לע ובשחב ;םידחא  םומו
 ינב לע לודגה וסעבב רבחמה רילוהש ,"ןולילו ןירש = ,ןיחור, אל

 לוכי  .אוה :ןיא .יכ לע- הלודג המקנ םהמ 6 יפאשבו ותביבס
 = (םכותב .תויחלו םהמע .גוורזהל =

 ויעבצ לעו .רבחמה לש .הארונה תוניתמה לע .רומעל יואר

 ,תוירזכאה לש = תונושה םהיתורוצ תא רצ .אוהש העשב םימלובה =
 תוגיתמ  המכב = .הלאכ < תורוצ דחוימ גנועב רצ רבחמהש הארנ

 לותחה תקינח יטרפ לכ תא ,לשמל ,רבחמה ראתמ  גונעת ל

 קנוחה = דליה .לש . ופוג  תועונת .לכו-.ושפנ .בצמ .תא--.ייבש..היח, בב
 טרפב וליפא לולומ רבחמה ןיא .קנחנה לותחה לש וירופרפ תאו
 בל .תא ביאכהל הצור .('תומ,) .ןומולוסש העשב וא .םינטקבש .ןמק
 תא ול ראתמ אוהו 'וימימ באכ אלו בער אל,ש לע ורבח .ןיקרומ
 לש .סוטפ הזיאל -- "התוא םיולמה שפנהו ףוגה ירוסי, תאו הנקוה
 לדתשמ אוה המכ דע ,ןומולופ לש וירבד תא רבחמה הלעמ תוירזבא"
 םיפירח רתויה םילשמה תא ,םישק רתויה םירובדה תא ול ןימזהל
 הברה הב שי וז .תוירזכא ! תרעצמו תבעלמ רתויה הינוריאה תאו
 יקסביוטסוד לש ורובג ןורג \ ךותמ תרברמה המויאה תויהזכאה .ןמ

 ראתמ אוהש העשב ,(יקסבולייכימ ול ארקש ומכ "ירזכאה ןורשבה
 ,הל ףקשנה הדיתע תא (יהפצרל תחתמ םיבתכ,) הנוזה הול יגל
 לש יותעפשה תילגתמ ובש ידיחיה ונניא = הז .רואת +: אחרוא .בגא)
 ותחונמ רדגמ .אצוי דבלב ןיקרימ אלו  ,(רואינש לע יקסביוטסוד
 ,ענושמו רוכש ,לרח, = :קעוצ ליחתמ אוהו ורבח 4 ירבד עמשמל
 1 התא עמושה , םיקובקבה לכ םע ןחלושה תא ךופהאו טעמ דוע
 ,"וקנוח די תחתמ טמתשהל הסנמו, רפרפמ קנחנה לותחה קר אלו

 םיברוצו  םיקנוח  וליאכ ,האירקה  תעשב שח ארוקה ףא אלא
 החישבו הזחמבש הברה תונמאה לע .אוה ננעתמש ייפעאו  ,ותו
 חוה תחנ .אלמתמ אוה םפופל עיגמ אוהשכ םיקמ לכמ  ,םירכזע
 הברה האור ינא הלאה  םירואתב  ..תוהלב ןוזחמ  ץילחנש םדאכ
 םיטרופמ םירואת ויארוקל תתל רפסמ לש טושפה ונוצרמ רתוש
 רואונש לש . וירויצב םיאצומ 0 ,ךכ .רבדה היה ילמלא ,ללכב"
 םיאור ונא 'םאו .תוירזכא ישעמל  עגונב .קר אל םיטרופמ םירואת

 םירובגהש םירוסיה תא קר בבחמו טרפמ אוה הנהו רבחמה תא
 תושרה וגל שי ירה ,םתביבס ינבק םימרוג וילע םיביבחז
 רימשהל ומצע .רבחמה :ןוצר .אוה לודג המכ דע ,הוש הרוג ןורל

 םירוסי םורגלו ."םהינרפצ תא 15 וארה, רשא םהה םילותחה לכ תו
 לש ונוצר = לודג המכ רע  ,ותביבסבש .תוינָההו - םינוקרימה לכ
 םתחונמ .רדגמ .תוינָהה תאו םיניקרימה לכ ,תא איצוהל ומצע .רבחמה \

 ! םיקסופ תודח תא םהל | ךופהלו םניאש דחפו האריל | םהייח
 ותמח תא רואינש ךפוש | ותביבס ינכ לע קר אלו

 ץבוקבש עבטה ירואת לכב :הלש  עבטה לע ףא אלא
 ;יירופא = רוא, = ;'ץומא = וחות, קר = םיאור  ונא = ונונפל .רשא
 םינש ירירשכ םילקועמו םיבוהצ ,םיממוש םינג, ,"םיננע תוב חם,
 רבחמה רחוב .הנשה תותע לכמ .הלאב אצויכו יהלב הנקז .יפב
 תא .רשא רועב ,םילפאה ויתסה ימי תא קר תוכיראבו קוידב ראתל
 ,יטהול = .ץיק םוי היה, :אמלעב .הרצק אב רטופ 0 ץיקח םוי
 אצומ רבחמהש וא ,םה רוקו .םימשנ .ימיש וא .ביבאה ימי  וליפאו
 ובש .יאטילה עבטה .:ורמאת אמש = .רהא "החוד רצ, הזיא םהב
 םע, < וצבוקב) וירי ש .ואבי -- .רבדב םשא רבהמה ךנוהו לדוג
 עבטה אקוד וילע עיפשה יפויו רוא הברהש ,וריעיו (יהמחה תעיקש
 לע רואינש  רבדמ .וירישב  :ירמגל תרחא הבס ןאכ שי  .יאטילה
 שוגרמ גניא ומצעל אוהשב .עבטה לאו ,ומצעל אוהשכ עבטה

 ךשא שי וינפל .רשא עבטב לכהסמ אוהשכ ךכיפלו ,האנש םוש
 איה וז העיקש םג,ש ול המדנ יכ רע זמ הרמב ובכל םחי
 ' הביבסה ילש .עבטב . קר .רואינש  לכתסמ וירויצב .ירחש
 עבטה :-לע .םג וז ותאנש תא ..לגלגמ .אוה ירהו  ,וילע . האונשה
 +םשגו רוקו ..ויתסו = לפאמ ץוח םולכ וב האור אוה ןיא .בושו
 תאמ ,ונממ קחרתנש הז םלועב  ,וז .הביבסב-,ןאכ + תורחא םילמב
 רעטצהל ןיא הזכש םלוע לעו .,הנוגמו  רעוכמו ער לכ ה ,רבחמה
 ונאשכו :,.,ללכו ללכ  רעטצמ ,רבחמה ,אוה ןיא םנמאו --- ללכ

 ומצעל חיכוהל רואינש לש ותולדתשה איה הלודנ המכ דע ,םיאור

 .לכ תאו .ונמב .קחרתנש םלועה לכ תא .לטבל ודיב הלע רבכש
 שי וז הרתי ללה םיאור ונאשכ -- ,רומג לוטב וב םויקו .יחה

 לבא

 הזיא הז .."רומנ .לוטבב, שי .תמאב םא ,ונבל קפסב ונתוסי .רשא
 ...שממ

 "ןמש ,תישאר :אצוי  יתמישרב רומאה = לכמש ינא בשוח
 ץבוקה

 ,תינשו =; ורבחמ לש

 ןתואל םיכייש םה

 . תורפסלו
 ,בלסונירטקי

 םהבש םייוקלה לכ םע רואינש :וירויצש
 ארוקל האנה תואיבמה ,תויתורפסה  תוריצי

 . טסנרָא .ב

 .םיִמּוחְּפַה ךותמ
 ב

 + םיִמּוחְתַה יִרְרּושִמ

 -.היררושמ לא .ךל --- התנוכתו ריע לש הביט .תערל ךנוצר
 "ותעשב עימשהש  ,ףוסוליפה םש תא וישכע רכוז .ינא .ןיא

 .:;םלועמ ףוסילופ םוש ועומשה אל --הז םגתפ רשפאו ;הז םנתפ
 "לש ןתנוכתו ןביט .תעדל הצורה ::יל רורב דחא רבד  םלואו
 ,ןהיררושמ .לא ךלי וח ר כ:ל ע -- םימוחתה ךותב :וניתוריעו ונירע

 יתבתכ רשא .תעמ םיעובשכ יל הז = :ראמ .רברה אלפנ ןה
 * םימוחתה ךותבש .םיממושה םייחה תודא:לע םיטעמה ירבד תא
 :סרוקה ירבח תובל תא יתררוע .רשא םוימ .םיעובשכ יל הזו ונלש
 תפתושמ | הדובעל םתוא יתארקו  תוריעהבו .םירעהב םיטנדנופ
 < \תכרעמה ןומעפ  .להחי אל ךליאו העש | התואמו -- ללכה תבוטל

 יל .איבהמ םיבתכמה:אשונ .לדחי אלו .לצלצמ . .השמחו השמח לבב

 = .וחור ךלהו ושפנ רמעמ לע הברה דומלל שי 6 רשא



8 

 :תליבח תא יתלבקשכ  ,הנושארה םעפב .!םיריש לש הליבה --םיענר
 החמש לש שנר | ,וילאמ ןבומכ = ,יתוא .ףקת .,הנושארה םירישה
 ,הינשה םעפב !חורל ירכד תא יתירז אל ןכא :: שפנה:תוררועתהו
 ןבומכ ,בוש יתוא ףקת  ,הינשה  םירישה:תליבח \ תא .יתלבקשכ
 תוררועתה לש אוה :ףאו החמש לש -אוה ףאו ינש שגר ,וילאמ
 םע ,ןטקה םעה הז יכ :,ןיעב ןיע וישכע :ינא .האור ירה .: שפנה
 תוחרנה תונפה לכמ .טעמ:טעמ ררועתמ ,םימוחתה ךותמ .םיבתוכה
 תא דיל ורפמשכ | ,תישילשה םעפב םלואו  !ולוק תא .עומשמו
 :האתשמו שירחמ ינחלש לצא יתבשי רבכ ,תישילשה הליבחה
 ,תיעיברה הליבחב יתנייעשכ ,תיעיברה םעפבו = ,.,.םיריש בוש
 עסופ יתלחתהו ינחלש \ לצאמ יתמקו דוע \ קפאתהק יתלוכי אל
 הז םא ירה .םימשמו רדוק ילוכ * ,ןאכ תחאו ןאכ תחא יררחב
 אלא יל ןיא -- םיבתוכה ירבח תאמ יתוקת היהת תאוו יקלח היהי
 תבוטל תונבל יתעדב היהש ,ןינבה ותוא .לכמ רומג שואי: שאיתהל
 ירבה  םע דובעל יתעדב .היהש ,תפתושמה הדובעה לכמו ,ללכה
 !ופוג .ללכה ותוא תבוטל

 םילפטמה ,וללה שגרה:ירבד יל ופיסוי המו :ונתי המ -- םיריש
 ז ברע ימורמהב קרו רקוב .ימוחמדב קר ,עיקרב קרו שמשב קר
 תא םגו עיקרה תא םגו שמשה תא םג עגר םדאה .חכשי רשא שי .ןה
 אלו  ,ברע-ימודמה .םהש ןיבו רקוב -ימורמר םהש ןיב :,םימודמדה
 הכשחה לאו רמוחה:יתב לאו האמטה המראה לא אלא ובל תא :םישי
 .ביבסמ רשא האלתהו למעה לאו לוחה:תומי לאו ינועה לאו הברה
 אלו היגונעת. לכ תאו הבהאה תא םג עגר םדאה חכשי רשא שי :ןה
 תוטטקהו םינדמהו . .בירה:ירבדו םיכוסכסה לא .אלא .ובל תא :םישי
 ! וריבחל םדא ןיבש רעשה:תשילתו .יחלה-תוכמו

 היחא .הנש םיעבש םא םנ '[םלוע לש :ונובר - .םירוש
 םיחנומה  ,ולאה םיאלפנה םיררושמה תא ןיבא אל .,ץראה ינפ לע
 רשא שי" ןה  ,תולודגהו תוברה תוליבחה .ךותב ןחלשה לע :ינפל

 ,הצוחה ינולח דעב טיבמו יניע .םירמ ינאו .יתכאלממ ענר לטבא =
 הנהו ,תוגגההגנלש | הנה = ,ףרוחהדהארמ -- .ינפל .רשא- האלמה
 הנהו ,םימותיכ םיטבנ םיפושחה תונליאה הנהו. ,תויוחדה .תורדנה
 רופצה הנהו ,תבשנמה חורה הנהו ,םירדוקהו םיכומנה םימשה -

 ידוהיה ינפ הנהו = ,ןולחה סירת לע הדרחו תרתנמה ,הרדובה
 לטינש ,הנשיה םישבכה"תרדא ךותמ םיפקשנ וצחלו ותגארו :ונקזו
 רזוח ינאו עגר דועב םקואו .ףרוח ,ףרוח .ףרוח ....הנמיה העבצ

 תוחנומה ,תולודגהו תוברה תוליבחב | בוש ןייעמ .ינאו  ,יתכאלמל
 המלענ :די "םנמאה -- םירישב בוש" ארוק ינאו ,ןחלשה לע .ינפל
 הנומתה .הארמ תא התנשו םרוקה עגרב ןאכ התיה ףשכמ לש
 ,תירחשההוק  לעו ,ביבאה לע רבהמה ,רישה הנה +יונש תילכת
 לעו ,םיננאשה בהז :לש תומולחה : לעו | ,םיננערה . תוחירה .לעו
 ,המלעה לעו ,םימסקה לעו ,םימשבה לעו ,םינשושה לעו ,םונגה
 תחאב .בתכנ הזה רישה ירה ,םלוע לש ונוכר -- המלצ .לעו
 !ןושחרמ שדוחל הנומשו םירשעה םויב תונטקה ןילהאוו ירעמ -

 םויב -- תצק ןמז-רוחיאב בתכנ הזו = ,ינשה - רישה  הנהו
 -- רחא .םוקמב בשוו " ורבחמו  ,ןושחרמ .שדוחל .העשתו .םירשעה
 תא יתערי ינאו ,קסניפ תוצבל : תוכומסה ,תונטקה .םירעה .תחאב
 תבכרמב הינפ לע םעפ י"בעב ,התוא יתיארו תאזה הנטקה' ריעה
 ,םיכומנהו םינטקה היתב תאו התצב תא יתיאר 'זא | ללרבההתלסמ
 ,תובערהו  תומונצה היזע תא :יתיארו ;הצבה ךותב .םיעקושה
 -תושובל הישנ .תא יתיארו- ( םיממושהו םילבונה םימגאב = םיעורה
 םיאשונה  ,הירענ תא יתיארו ;  ראבה ןמ םימ תובאושה ,םיערקח
 ,םיינעה  הידוהי תא -יתיארו - ;השביה .םמחל-תסורפ תא רדחה:'לא
 םהיניעב חוקת  ןיאבו .םומעש ךותמ ןטקה  תוביתנחהתיבמ םיציצמה
 ירה .! םיבוט  םיהלא :לא --- םתיבל .םחל"רככ \ ברערתעל אובחל

 המ ו 2

 ,םימדתקלחו םימשדםור אלא האור ינא ןיא ינפל רשא הזה רישב
 תונוי  ,םיקמע יפיו םיקחש :יזר .,תוננאש תומלעו תונטק  תוגוד
 לכו םירה תגפפ ',רומ-תוחירו רורד-בחרמ = ,תוכר | םידיו .תוכז
 ,..םירשב תרמח

 ,היצילנ תנידממ ,ץראל:ץוחמ ואצומו ,ישולשה רישה הנהו

 -- הדגבו .תיבירב-םיולמ <- הירישעו \ רֶלְה -- היטינומ רשא ץרא
 לע ינפל = חנומה  ,היצילג תנידמ לש .ררושמה םלואו .'ןטק .תילט,
 ונא- ךכיפלו  .וננח .הבידנ .דיו םיהלא ול ארב בחר בל ,ןחלשה

 תישארב : ושעמ \ ירדס םואתפ ונתשנ הנהו הזה | םויכ םיאור
 דמוע  ,הרשע .עברא ןבכ .רענ ,ריעצה ררושמה :היצילג תנידמב
 םהל תתל חיטבמו םיבשלו םירבועל ארוקו ויבא .תיב ןתפמ לע
 תאו ובבל תורצוא לכ תא ,ריזחהל תנמ לע אלש ,הרומג הנתמב
 ,םידנרמזו הדטפ םדוא ,ןח-ינבאו .ןש-ילכיה  ,ובהז .תורפע בטימ
 ריב  הקרצל זבזבמ אוה הלא לכ רבלמו ;םידקמה לכ הכוי הכז

 התשפה תאו ,םיטח:םחלו רכ:תורש ,םימש יצעו דע:תורעי : הבחר
 םג -- שבר האלמ תרוכו ,םיערוה ול וערז רשא ,םירועשה תאו
 תרוש האכ וללה = תונוגנהה .תוברנה ירחאו  ...שרל םג ,רישעל
 :ןהינמשממו תיבה-תומהב .במיממ .תובדנ

 , םיִשָיַּו םִיַחאַמ .םיִש

 תו

 . .תאז .ןיא -- 371. לכ .אוה .םולח אל םאה ! םהרבא יהלא לא
 ! תישארב ישעמ ירדס היצילגב ונתשנ יב

 -תונידממ .םיאב הלאה  םירישהו ,םיריש רוע הנה םלואו
 הנהו . ןיפריווטנאמו רטסשנממ  ,גרובסינאהוימו  קרוידוינמ :םיה
 לעונו יתרדא :תא שבול ינאו . .. לארשי"ץראמ םיאבה םירישה
 ונולמ תא יל .תונקל .םירפסה-רחסמהתיב לא  רהממו ילררע תא
 תא למעמ ,תאזה השקה הכאלמה לא בשוי ינאו ; הרוהי-ןב לש
 ;לארשי-ץראמ םיאבה ,םירישב ארוק .הבר החרט חרוטו ישפנ
 לכו - ,ןולמ רחאו ארקמ םינש  ,הדוהי-ןב לש  ונולמב ןייעמו
 . אל ,תומדא :ילע חרטא הנש םיעבש םא םג ןה .אושל יתחרט

 ותוא .לש ושוריפ עדא
 ,םימר  ומכ  םיבכורה

 ,םימשוחמה םילייחה לע רברמה ,רישה

 רהצומכ | תונותא ןב ריע לע םיפהפהמה

 = ,תנצנצכ הריהזמה ,תנחנוחמה המלעה לש השוריפ המו ! תונותכריב

 ? חשידאו ןח-תלעי ,השידח הנפא הלוכ
 ,םיִעְניִאְְב | םיבשויה ,םיענכושמה
 ;+. 3 הלעבמ הטטנתנש השאה

 + ..היליזארבמ  םיאבה .םירישה .הנהו
* % 

% 

 .ירבחמ לארשי | תוצופתמ ולדחו סיאב .םימי הנה ןכא

 קר ונלצא וראשיו  ,םיבתכמה יבתופו םירופפה ירפסמו םירמאמה

 .ריע:ריע- ,היררושמו ריע:ריע  ;םיזורחה  יזרוחו  םירישה יררושמ

 ,וגיחא ייח תא עדנו דמלנ .םהיפ לעו ,היחנ םהיפ .לעו .. היזרוחו

 : . הלוגבו .ץראב

 ,+ בוט . ולוכש םלועל ונלוכ הכזנ .זא

 .יםימלעה לש םביט .המו
 לא הלעמל םהיניע םיהיבגמ



 לכ תא  הדירחה יקסניול 5 ,א לש ותריטפ ד"ע העומשה :
 ,ונצרא יבבוח לכ תובל תא רעצו ןוני האלמו .ירבעה רובצה ינוח

 . ונתורפסו ונתפ
 :ץראו :הקירמא ,תיברעמה הפוריא ,היפורבש םירע הברהמ

 ונרעצב .תופתתשהה תעבה םע תומרגלטו םיבתכמ ונלבק לארשו
 לכל םידחוימ םיבתכמב .בישהל תורשפאה ונל ןיאש ינפמ ..קומעה
 םהל םיעיבמ - ונירה .,ונלבאב ופתתשהש ,תודסומהו  םישנאה הלא
 .הקומעה ונתרות תא הוב

 המדא:ירבוע לארשו ינב תכימתל הרבחה .דעו
 ,אסידוא-- ,לארשי:ץראו אירוסב הכאלמ .ילעבו

 ו 6769 0

 םיבתכמהו תומרגלטה תא (בי'א רדס ייי'פע) הזב םיסיפרמ ונא

 רעוה ולבקש ,ל"ז יקסניול ,5 ,א 'ר תומ : לע .ןימוחנת לש
 ,"למרכ, ףרבח  ,"חלשה, תכרעמ ,לארשי = ץרא .בושיל יאסירואה

 ."ןעגראמ טוג, תכרעמו "הירומ, תאצש

 םידימלתה ידעו :ה פיד וא  ;לארשי ירעצ :הקבודוב א
 םיחאה | "יל ימ ,ול ינא ןיא םא, הדיגאה ; םירכע םירימלת תצובק ; םונווצה

 !גרו פ נרוא  ;ןויצ יפבוח | ב ויה רוא (1 ; תילגוב השנמ ; גרבלוק =

 תפש יבבוח תדוגא :הירדנפ כ לא ן אריפשו ץיבוניבר ו ן בורו

 :ן א מרא ןרכע תפש יבבוח :בויכ אב א | ץיוורוה 'ה ;רבע
 . חונמה ידבכמ ; ןווצ יבבוח :ןא מר קא ,רבע תפש |

 ; תלכשה יציפמ תרבח לש ףינה :הטלאב :

 ןץבונארא ב ; 2 ן בוקיניולא :1 ק א ב ; רנגיטא ר"ד ; רכע תפש יבבוח =

 תונמה ירוקומ :ב א לס וה | ב ;  תילארשיה תיתורפפה הדוגאה לש ףינפה
 1 םיימוקמה םינזצה :ט 1 מ ח א ב ; לארשי יריעצ : ל ו 5-ו ה 1 כ ; ויארוק
 !דא ש ר י ב ; לטנזוה ,ל ןןייבוגוח ר"ד ; רבע תפש יבבוח :ק ו ט סי ל איב

 םיריעצה :י ר ד ג ב ; בוטיל 'ה ן םירבטה סירומה ; וצ ל ב + םיומוקמה םיינְוי

 וכבוח

 םיימוקטה - םינויצה

 ;םילקושה דעו :א שיל ד ק סיר ב  ןםיימוקמה םינוצה | םוימואלה
 'ה ןהירכעה תונרתלו הפשל תווותפהה זכרמ :ןי לר ב |; ןויצ יבבוח
 ל , דטשנעזווא

 םוטנרוטסה .:תליגא = :ףכ ג םונויצ תצוכק +ןט ם*ר "תלו
 םירועשה ידימלת :ה גר ו ר ג  לזיימ שרוה :ק סו ל ג  "תורח, םוובעל

 + הפו ,ל ן תילארשיה תיתורפקה הרוגאר ; םייגוגדפה
 ,םוימוקמה םונויצה :יצ בייכנ ורד ; רבע תפש יבבןה:הנ בודד

 ,אנליו  ;ןליב ז :ק םב טיו | ץינונוי ר"ד :
 :בוכורב ה"ה ; תינויצה תוררתסהה לש וזכרמר רעוה ; "ןמזה דה, ; "םלועה, <

 ;סיימוקמה םינויצה :ן ל א ב רי 1 ; ןיקסש בקעי , לושיינ ,בונאיורד .,גרבדלוג
 תיכב :םירזועה ;"הישות, = ; "טנייה, ; "דניירפ רעד, ;"הריפצה, :א שרו

 קינבול ,ןלפאק , לפאק | , ןוזניד ןגרובזניג , ץובקוב ה"ה ;'למרב, רחסמ

 ,ץגארפ ,ב ; ןאמביפ .בקעי סופורפ , ץרפ | םילבעה םירומה תרכח ; גרבמונ |

 , יקסנורמיצ |

 :זנגורוו

 ,"היחהה, תרוגא :ץינ אווז

 ן יס ה ך-*בש םירבעה  םודמסמהו  םירומה תרגה דעו :ןופ רח

 | סנופ ריאמ ; רבאמנצימ ;  תילארשיה תוהורפסה הרוג
 סי ל פוט ;םונוצ : ל ן.פ כ אי ט ;םיריעצ תצובק :ןיצ וש

 ים ש ג ליט< ; ןובזרג
 :הירזטא ביו

 | תילארשיה 'הלהקה ירח

 .ןאמפרוד ר"ד

 ; םירכעה םירימה
 ןיכלפה ינויצה רעוה

 רע :בא לפוניוטאקי

 , ןורב = ,ןאמטנורב ה"ה

 תוממעה = תורפסהו
 חונלבפה

 הרבחה  ,יבל קמועמ  םכרעצב .ףתתשמ ינא, 1
 ₪ היה לודג | , ןימולשת :הל ןיאש :דבאה תא סכמע דחו. ₪

 רפסה תיב :ופי
 ג (6 ריעה דעוו = םיריעה

 ; ןיקסולג ; ( "תפו,, , "פעל,

 ;בויראקוט םיחאה | ,יילאפ ,ןיטאמ = , ןיסיח ,טאלכניווו
 םירפוסה ,םירומה זכרמ , תירבע היסנמג , תזגבל
 / "ריעצה לעופה, ,"ךונחה, ; םימרוכה  תדוגא
 .םע תיב :םי ל שו רי ; ןאמטוג

 ןםכילע םולש :(ץייוזש) הנאגול
 :ןוב א פול ;יקצנמק .ש :א דיל

 : "הירבע, רעו :ה ב ק פ ו ם ; ןיסיג ר"ועה ;"הירבע, :ב ול יח ו מ

 ןויצ .ןב ; סניפ ,מ | ץוריינ  ;ןרפלה םייה ; (6 ה"אזב ברה = ; (7 בזגול'צ ר"ד

 / ..םוימוקמח םונייצה | ; "היחתה, :ק םנ י מ = ; רבוקירוצ ; יקסג
 - ה ב וןנ ;"ןוצ ינכ, תדוגא :קפבורדנפכלאיובוג

 קשפ ירומלל טוטיטסניאהב םירבע םיטנדוטס תצונק :הירדגפפכל א

 ןקפי פורה בו ג ;יקפבאלפורא 'ה :הקב וצנורו ב וב וג ;רפכה
 5, לוטא = ; ןיול הירמש ר"ד | ; סןנגמ .ל .י ריד : ק רזי :וי'נ | ; םקיז ,ש
 .:דורוג בונ-ינזינ | ;וינכו ריקסראבויל , ןויטשפא:ןוול = ,הקומאק
 וידככמו ורידי ; םינויצה ;  ןויצ יגבוח | ; "הירכע, :ב ו י א לו ק י ג ; לפרט

 ,ןיול .מ ; חונמה לש

 יקווופס
 :;קפגלומפ

 1(: םעה רחא ון דנה ל

 . . ..ןלרט 'ה

 + ןרוהשריה 'ה :קפגטר טס ; "רבע תפש יבבוח,

 + "ןוןיצ לגד, תרוגא :ןוגר ומ ם ;"רבע תפש יבבוח,

 | "שווסזר, :ג רו ב ר ש 5 ; תונמה לש ויריקומ תצובק :פיצופ
 .תרכח דעו ; תילארשיה תיתורפסה הדוגאה לש תיללכה הפסאה ; "רימ  .רזועי,
 = ןאמצלאז ; יקסבוקליב ,ג = ; א"קיה לש ןיעידומה תכשל | רבע תפש יבבוח
 < םושיה תרבח ירכת :ק פגי 5 ; ןיפירוא | ; ץידוונ ;ןונאמ | ; יקסבונאמיל
 + "תורבע, :זו ד א 5 ;רכע תפש יבכיח :ברורו ק ו ר פ ; תואפידואה
 / *הירבע, :(היצילג) ל ס י מ ש רפ

 ו ,אריפש ר"ד :ןיציר אצ

 = | יקפרימוטוז  ן יקצולוו = ; הרות:רומלתה  ירומ ;םינוצ :הכנ בוק
 +:ןוספקעו-,או-,ר---; *רורוא - .ל,-; "רשבמה, +8 ט-ש 1 ק - ; ר;סגו-1 .ןושוויל
 .תילארשיה .תותורפסה הדוגאה ; הלבשה יציפמ תרבח : ב ו * ק ;  ןמירפ , ךפנ
 םוטנרוטסה ;ירחסמה טוטוטסנואהב םירכעה םיטנדוטסה = | םוימוקמה םינויצה
 ..ה"ה \; יקסהדנב רד ; *ןויצ יריעצ, ; רכע תפש יבבוח ; םוקינחטילופהב םירבעה
 שאה :ן'ל ק ;רמלחו טאלכנזור ,  לזימ ןמחנ , לזימ | ,רקלוק ,  יקסבשראוו
 ןןאצלאב :בוגיש יק | ; 6: ןוספלוו דוד תונויצה תורדתפהה לש פ'העו

 ?ימעה ונרעצ תא ונא םועיבמ  ביבחה וגרבח תוממ םער ימולה, (3

 < תרזוח הנגיאש הדבאה תא םתא םיככמו רטפנה תחפשמלו ל ,רעוהל

 , ."ירבעה ךונחלו ונתורפפל , ונמעל הדרכאש

 רעצ םג אוה יקסעול .תומ לע תולגב יתורפפה ונמלוע רעצ, (%

 ."ויעוגעג ץראב םירפוסה תחפשמ
 תועמד  רירוא .קוחרמ (*

 :"יפב הלמ יאו
 ירמחנו בוהא ןדבא הכבמ ינא בל קמועמ, ("*

 :הבבי .אל רשא לאיריאה רואבו םינפ אשמ עדת אל רשא תמאה רואב ,חונה

 אלמה היחתה ךרד תאו םייחנ רשא אכבה קמע תא 'ונל רואמ .היה סלועל

 לחג .הללמואה תונמה תחפשמ םע דחו ונא םג ןנמתיתנ התע ,  םילורה

 . + "ותוא תוגהל ןיאו באכה

 ינא ,הזה לודגה ןוסאה הולע אבש ,ונתורפס יריקומ לכ םע דחיע ("

 קוחש ךותמ | רירומ היה וימי לכ רשא = ,רקיה יקסניול לש ותומ תא הכנמ

 ., .ףתתשמ ינא .םיהלא תללק וילע הכתנש רודה - םילודגה וירוסו לע תועמד
 .םירבעה םירפוסה תחפשמו ןויצ יבבוח רעו

 = ךוגו אלט יבל ;  בובחה  ונרבח רכק לע

 רומוהה רואב ריר

/ 

 ,חונמה תחפשמ לש םרעצב
 ,"םדאדרפופ הל דבאש

 א"ערה ,ןושחרמ *ה , ןלק, (

 ? תמאלמ ולעבו המדא ידבוע לארשי ינב תכימתל הרכחה רעו דובכל

 + הפירואב .ןיקשיסוא ' ,מ .רמ שארהבשווה ריל---,לארשי ץראבו אירופב

 "> וגנה ,ונרק רשא רבכה לבאהמ םימהרו םישערנ ! םידבכנ דאמ םירבח

 <. ןנתעונתלו ולכ םעל הרבאש  ,הלודגה הרבאה תא קומע ןוגוב םכתא סיכבמ

 .לוגוה שיאה ,ןיוצטה רפוסהו לודגה ירבעה ונילע תוכב טרפב תימואלה

 .ונלש תיחתה ןויערלו  המואה ישרק לכל ושפג  תריפמבו ותורכמתהב הבברמ

 םכרעצב םיפתתשמ ונגה ונבל רי .לו  יקסגוול ,ל ,א רמ



 8 << םלועה <

 ץ לורק 'ח ! ב דק וי רק ; ןיסלרוצ .םרה ; ןאמטיור .: .; םילטוג ,מ- רנאלרב .,ש
 + רואלטוק 'ה :היונפא רק

 השמ:ה קבורטפימ"טור ב"בו ןוסנוול אנכש :קיצ אנור

 ;ןיטשטוו 'ה  ןץגימ .א :ןורד:רה ל ע:בוט פור
 עשיד א,  תכרעמ ;.תירכע ירבוד תרבח

 ; יקסנאלימס
 !א גי ר ;ןיטנוביל י :ןאיזאיר

 .יאקצולופ ; "עמומש ְ
 + יקצולפ ,ב ,ד :(ןז"ווש) ן ו פ-י ד וש

+ , 
 .תּונויצב

 סופדה תויעט יהש ולפנ 'תונויצב, קרפב םדיקה . רמינב >>
 הפסאב ופתתשהש לעיפה .רעוה ירבח :ןיב :(א :ןיקה .תוכירצש
 ,והינמורמ) ןייש  ךירגה .מ : ל'צ .ןפ כירכ ה" רמ ,הנמג :ןילרבב
 'טיל 5000 םוכסה .היקריטה הלשממהל םלתשנש רמאנ ןלהל ,(ב
 ,יטש 'טיל (תהו אמ שמח) 500 :ל"צ ,תיזוהה ביהסמ תבומל 'טש

 תבוטל יבדונ 'טש. 'טיל םיפלא תשמה א לו הואמ שמח קר יב"
 ,הרומאה ה

 ,םוינויצ םיגח .םהב  .עובקל. :וגהנ רבכש :  ,הפונחה ימי :

 ררפק .םינקסעהו  תודוגאה לכל עיצמ מייהוה > .םיאבו םישמשממ =

 תשרפ :תא : דוחיב .ראבלו .תואירק ,תואצרה = ,םיפשנ :הכונחב

 .ותלואגו םעה תיחתל םש םינוב :ונאש ןינבה רבד תאו .ייואב .ונישעמ =
 הדובעה ,תובשומה + ץראה .תוארממ םסק .יסנפל .תונומת ןיבה יהוה =

 -יתב = ,םושדחה = םיידוהיה ןהירברפו  םירעה | ,תיבבו .הרשב
 ,תוצובק תוצובק ורדסנ וללה .תונומתה .'וכו םידליה = ינג ,רפסה
 ריחמ . תונווגמ .ןה תונומתה ןמ תודחא .הצובקה .תונומת 18 תב <

 תוכירצ תודונאה | . חולשמה  תואצוהמ ץוח * לבור 9 הצובק לכ
 + תונומת . ןימזהלו זרדזהל

 ד'יח תנש .ילקש .תצפהל בל | םישל . תושקבתמ * תודוגאה
 , סרגנוקה לא דעומ דיעב ןוכהל ונחנא םיכירצ < .הפונחה :ימיב <

 ונרפסמ ולדג המכ דע >;תוארהל  ונא םיבייח :ירישעה  םרגנוק
 רבכ וחלש .ושכע .התע .דעו ןושארה סרגגוקה תעשמ .ונישעמ ולרגו
 ,ד"יה הנשל | לקש  םיפלא תרשעמ רתוי = םינוש  תומיקמל

 םילקשה ןובשח תא ורמג םרט .דוע תודוגא תואמ שלשמ רתוי םלואו =
 ימו דע וז הנשמ םילקש ןיודע ונימזה אלו הרבעש הנשה לש =
 ןימזהלו  םינשיה תונובשחה - לכ .רומגל = תודוגאה -תוכירצ הכונחה <

 רצק :מזה .הכונחה .ימיב .םציפהל .הנלכותש ידכ  ,םישדח .םילקש
 םוי לכו ,םישרח .הנומשמ  רתוי אל וראשנ  סרננוקה דע .-,דאמ |
 , הבורמ דספה -ונל .איבמ .הלטבל :םיאיצומ :ונאש=>>

 תבוטל תופוהמ סנבנש = ףסכה לש ןובשח םסרפ בונול'צ לאיחו ר"דה 9
 התיה 1909 תנש ךשמב ,1010- יאינאי | דע 1909 ראונאי ] ןמ ק"הקה <

 תרמ לש הברנה תא הזמ הכננ םא .גנילרטש טנופ 6080 היפורמ -הסנכתה

 הסנכההש אצמנ , ללכה ןמ תאצוי תירקמ הבדנ איהש ,הפודואמ רולק הקבה <

 הל תמרוקה הגשה | תסנכה לע 1900 תנשב התלע תוליגוה תובדנה ןמ

 תהפשמל .רןחיב אנ  עיכהל םכרחש

 בוטה 'ה

 גו = ,רסודואב ןודידיז ןורבח

 .הלבאב הנמא:ה  ונתופתתשה ישגר

 , םילשורו] ןויצ ילבא
 רעוה ןויצ<' :תכרבבו רוככ .יטגרב םיסתוה וננהו 0 0 -

 : תינויצה .תוררתפהה | 7
 3% פ

 תא חוגמה
 ראש ךותב םימוחנ הל םלשי

 55 ןיספלו רוד

 םיחריה תשמח ךשמפ םג הכשמנ היסורב ק"הקה לש הסנכהה תילע ,36/%/0"ב
 תאציה לש םינושארה

 ק"הקה .לש הכשלה

 ,109 דע 9

 , לצריה רעי , בהזה

 ,ונינפל חנומה ןונשחה .תכירעל וסדקש , 1010 תנש

 תנשב ודרי 15 "6 דע 1008 תנשב ועיגהש , היסורב

 רפס /,תובדנ) הסנכהה יפנע לכ תא טרפכ ןובשחה

 + םיפפכ םשמ ולכקתנש םורעה לכ תאו ('וכו ימצע סמ

 לש" ןווחאה רמונב המסרפתנש | , ק"הקה "תסנכה לש המישרה
 ן קרמ .1483,42  רבוטקוא 31 דע 24 ןמ עובשה ךשמכ הירטסואב : "טלוו,ה
 ןקרמ .2684.22 רבוטקוא 11 דע רבמטפס 27 ןמ םועובש ךשמב היפורב

 הקודמווב ;קרמ 305.78. רבוטקוא 28 דע 1 ןמ תועובש העברא ךשמב הידנלוהב

 םע .דחיב .קרמ 466.16 רבוטקוא 21 דע 14 ןמ עובשה ךשמכ תינופצה
 הבשלל רשי וחלשנש םימוכסה םעו י"אמז םירצממ ., הידיוושמ םונטקה םימוכסה
 קרמ .9889.82  .רמונה .ותואב 'טרפנש 'ףסכח הלוע  ןלקב ק"הקה לש תישארה
 . -- ,רמייהניפוא לש דנופהל .קראמ 1888.17  ךבלמ ,תמיקה ןרקהל

 | ולאה םימוכסה הנשה ךשמב ופסאנ טומכבב
 1/'ר 41/73 /.הסירואב "וה רעול ;'פור םירשעו האמכ תימואלה .הפוקל

 50 הברעהה סמ ם"חוהל ;'בור 12 רמיהניפוא 'פורפ לש \ דנופהל
 +רשע דחאו האמ ורכמנ םולכש .'בור 5  הסידואב . הקיפוק-.לביבהל

 = יוארכ : "ןויצ :תונב,, :הרוגאה תדבוע (קלבוס ךלפ) .לאפמאיראמ רועב
 יאסודואה .רעוהו .ק"הקה תבוטל ףסב .ןיובק ,םילקשה תריכמ .ןוגב , תועצקמה .לכב
 + טרפב תותוגלפמהו  ללכב .תירבעה תורפסה .תצפהו

 ופסאגש םיפסכה :ןובשח תא ונל םיעידומ (בויק .ךלפ) ב ו ק שז .ריעמ
 ונובח םש .היהש העשמ :םיגוש םיינויצ םוהפומל תימוקמה הרזגאה י"ע םש
 מ"הוהל ופסאנ | לקש דחאו םישמה = ורכמנ ..הרובעה תא :רדסו = בוגיבור רמ
 <  תורעקמו "בור .9  םירבח תומורת ; יאסירואה דעוהל 1 'בור 10 הברעהה סמ
 ,'כור 5 "תפי, םירפפה-תאצוהל ; 'בור 5 הקיפוק-. לביבהל ;'בור :30,18 ב?הויע
 | תואקרמ , תואספוקמ |; ק"הקהל ; 'בור 3  תוברתלז ל תורדתפהה זברמל
 הקסע הרוגאה .'בור 15 לצרה רעיל ן'בור 74/87 תורבוש י"פע תובדנו תויולג
 תרמוא התע ."טוופורה, לעו םירבעה םינותעה לב לע םימתוח ץובקב פג
 הרטמל םגו ,תוסורו תידוהי ,תירבעב הנטק תינויצ הקיתוילביב רפול הדוגאה
 + 'בור םיעברא .ןפסאנ רבב וז

 ךלפ אלאוואקפנוהו ריעמ
 :םירבח םיעבשב חדוגאב שי = . תרצבתמו
 הדוגאהל הל שי .  היחתה | ןויערו תונויצה | תעידי  תצפה אוה | הדוגאה לש
 םירפסה 'בור  .םנחב האורקל םירפס םילבקמ הדוגאה ירבח - הנטק  הקיתוילביב
 : סירועצ םילעופ םה הדוגאה יהבח בור. . תידוהיב םג שי ךא ,  תיהבעב םה
 ואצמנ הדוגאה תעפשה ילגרל . תירבעה תורפסבו ןושלב העירי ונק םהמ- הברה
 "  ירבח לכ .לש תופסא עוכקל . תירבע * דומלל ןליחתהש תוריעצ תומלע םג
 " הדובעה תא קלחמ הדוגאר לש רעוה ךא | , ןורחאה ןמוב רשפא יא הדוגאה
 םורבחה תומורתמ הנשה ךשמב ףסאנ הרוגאה תואצוהל . הדוגאה ירבח ןיב
 וע .הרכמג כור 2 םינותעו םירפס לע הדוגאה האיצוה הזמ .כ"ור .םישש
 וכ''ןר 35 .מ/'הוהל חלשנ :םי-קשה :ףסכ .,ב''ור 54 ךס לע .תינויצ תורפס .הדוגאה

 ,-רופואוקה הבשומל = ,ב''ור 20  ץקרקב הבדנ :,כ"ור 108. ףפאנ ק"'הקה תבוטל
 "ל ,ב''ורה 18 םיפרשנה "טל | ,כ'ור 5,607 יאסידואה דעוהל , בור 10 תיביט
 תירכע וב ומאנו  ףשנ הרוגאה הברע  תובסה גהב , כ"ור 27 םייטרפ םישנא

 + תירוהיו

 | ' תבלוה ונתרוגא = : םועירומ  שילק
 [ התובע .רקיע = ..יוארכ 'םודכוע \םלב

 < "יואב תושענ .תינויצה הדובעה ןיא , קלבופ ךלפ , ד א ר גיור ריעב
 + תוריוצמ = תווולג .םיתאמכו ,יוה הרשע לש םובסב ק''הקה תואקרמ ורבמג

 צ'וח רעו תכוטל הדובעה .התיה  החלצומ .רתוי .רשע העברא קר ןרכמנ 'םילקש
 חולשל םדיב חלצוש םיוקמ םירבחהו דעוהל .והלשנ רבכ כור האמ . אפידואב

 ₪ : . ב"ור האמב דוע אבה .ראוונאי .דע

 םירוהיה לש .ירמחה .בצמה : םיעידומ בלסונירטקי ךלפ ה ק בד 11 י רועמ
 = :.ןבאה .ימחפ .תורכמ .זכרמב .תאצמנ ריעה רשאב  ,ללכ ךרדב = אוה:: בוט .רועב
 - צ'וח רעו ב :תונויצה 7 קוחרמ םירמוע יריעבש םידימאה ךא



] 

 תופוכת תופסא ונל ויה ורבעש םיכוטה םומיב : םיעירומ = ,רופ"ץינמקמ

 .סירכח 140 ןהילע ונמנש ,תודיגא הנומש ויו ,ריעבש תודוגאה ירבח לש

 הללשנש ורחא , תודוגאה לע ונמנ אלש םינויצה םג םיאב ויח תופפאה לא"

 קר וראשנ .ודרפתגו ורזפנ םירבחה .הרוכעה הררי הופסא עוכקל תלובוה
 .הצוחנה הרובעה לכ תא תושעל ןפוא םושב ולכי אלש ,םודבוע םירבה השלש

 הדזונ התע ,הפי הלע אל תורוגאה תא תויההל ןורחאה ןמזב השענש ןווסנה -

 הצוכק ,תורוגאה לכב םינפל ןדנעש ולאט , םיביטקא םירבוע לש תהא הצובק

 , םינויצה = תודסומה ליבשכ םיגסכה תוכג : הדובעה תא הוונח ןיב הקלה וז

 תומורתה תיכגו םיובח תשיכר , הגלפסה יגותע לונשב םימתוה תשיבר

 וז תיביטקא הדובעל ונמזוה .'וכו תיללכ תינוריע הרובע ,צ"וח דעול תויתנשה

 רשע השש קר האיוקה לוקל ונענ התע-תעל ךא , םישגא השמחו םּורש

 תנתונ היפימוקו היסימוק ל-1 םיעובק  םיק - םופסאהמ הצובקה ירבח .

 שב כתב בור

 :רבינואה דימלת ,וגרבח יח .לבל םויח קבש ןרבב

 םירועצה ןִמ דחא היה חונמה . ץיבולרב לאומש ,המיפ ,ץיבולרב לא

 ןויערל  רופמ .היח .ושפנ  לכבו = ןבל לכב | . םיניוצמה

 הינמרגב תואטיסרבינואה = ירעבש תויגויצה  תורוגאב .לעפו רבע .הבוהו .היחתה

 ודומל קוח תא . רומגל חונמה היה ריתע .,םש וידומל .תונש ךשמב הירצייוושבו

 + ורפעל םולש .תומה והמדק הנהו . תיתורפפ הדובעל ומצע תא שודקהלו .בורק

 יבוטמ .רחא תמ ןילהאוו ךלפ = , עצשיזאר .ריעב ה ו ---

 'וטכש לע אשנ חונמה . ןאמסקאוו 7 הדוהי ונירועצ | :ןאמסקאוו בול

 םינורחאה םימיב .וריעבש תינויצה הדובעה לב תא טעמב .

 ! ךורב ורכז יהי .קיפפה אלו לארשי- ןיראל תולעל לה 2

 רבמבוגב ו"ט רע ולכקתנש םומיבסה לש הנושארה המישרה 3

 תרבח לש  תוביטופואוקה הפוק,ה תבוטל תילארשיצואה היסימוקכב 0

 200 ןייטשנייוו ר"ד ,ן א חי אר טס א : (רמיהנפוא לש ודוסימ) "רפכה קשמ

 ר"ר ,ב ל םובניר ט קו ; לבור 37.50 ."היתתה, 'גא ,אט לא ב יפו

 ,לבור 37  ארופש ח"א ,ט ופ א ק לבה 5 יקסנזלוד מ

 (הטישרה תא ןלהל 'יע) ין ביל  ;לבור 37 ק ו א"לו לבוה 7 שאולא

 ,ןוגרומפ |לבוו 37,90 ןיקולז ר"ד ,י דא י ל | לבור 75 3] ןיכביו ב .רמ וע

 ילו ,עיא קפנעס ענגזאוו ;לבוו 38 ןודרוג ד ,גורנ'גמ ;'לבור

 7 - ּו'עו לבור םישלשו תואמ שמה . לבור 5 .וואקאולאפ

 + ןלקל ולוכ חלשנ םוכסה
 הלגמ (1 :ואצי *תוביטרפואיקה הפוקה, ןויער תא םיברב ץיפהל ורב

 רופי י"ע תושדחה בושיה יכרד תא תראבמה , תיפורו חינןגרז חירגע ,הפע

 טעומ רפסמב . 'כבא האמ לכ 'פוק 60 תאזה הלגמה רוהמ ; תופתושמ תובשומ

 = למיחנפוא ר"רה לש ותרבהמ (2 --  ,םנח םג וללה תוליגמה | תוחלשנ

 7-- 'סכא 25 ;'פוק 8 ריחמה = . (תיסורו תינוגרז) -*לארשי  ץראל  יתעיס,

 + לבור 0

 תביטל םימוכסה ץוכק םש .לוחתהש תועירי תולבקתמ הברה  תומוקממ :

 תשקב "מ תילארשיצ ראה היפ'מוק ה ירו ,"תיבומרפואוקה הפוקהע

 רומגל רשפא ש המבכ ולדתש יי יכ םירבחה לכ תו

 ילב הל אוצמה לו אבה שדוחה ךשמ ב םי פפכה ץוכקת

 .רתויוא תוהפ םיבושהה םימוכפה תארו

 תיביטרופואוקה הפוקה לש תירירויה התרוצ יכ  ,םיעידומו םירזוח- ונגה =

 ןוברעב  "רפבה קשמל תיביטרפואוק הרבח,, היורקה ןילרכב תוינמה  תרבח אי

 קרמ 80 =- תיקלחה הינמה ריחמ ; (לבור 230) קרמ 500- -הינמה רוחמ , לבגומ |

 תופרטצמה | ,תוכדנכ םיבשחנ קרמ םינומשמ םיתוחפ םימוכס .(לבוה 38 ךרע) <

 . + תוינמ .תימואלה  ןרקה תלבקמ ןריחמבו .,רח*

 + וז הסירדא י''פע חולשל  ץוחנ םיבתכמהו םיפסכה לכ תא =

 3 4. [0ה5ת66קעע) 20108, 60 8

 ןקרמ 'י ,לגוש * : הלאה םישגאה ובדנ יש ו ב י ל מ לבקתנש םוכסה תא

 וןוהרוג "ו = , ןיטשלקנופ "1 = ,ןוררוג .'ל  ןלבוה 3 א"ב ןורפלה .'ו

 ו 4 ןיקלכק .'ש : ,גגררוא 55 מרלו א ,קנומלמ 'פ

 ה"ס

 דצ

 רו
 ו
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 ,ןוסלאומז ג ,ןלפק 'א ,ץיבוקניפ 'ב ,ןיקלז 'פ- ; לבור 1.50 :ןמלוש 'מ ; לבור 2
 ,ןירטול .,גרבנירג + = ,םיוט 'י = ,ןטרגנזור ,קז ג .,ןיורב 'י ,ןמרביל  'פ- ,ץיבלטוג

 ,ןוקרירפ 'י ,גרכנצרה ל ,הפי 'א ,ןמטחיל 'א  ,ןודיצ 'מ = ,ןיקלז /'מ ,רניקלז ב
 ,ןיקביזמ ב  ,יקסנליוו 'א ,ןיקשב 'ש ,ןיקלבק 'ג ,בודיור "י הפי ירה ויט 'ה

 ,לאומז 'ש  ,ןינמסי 'ח = ,רפנק 'ש  ,רגרב 'ב ,הבדפ 'ז ,ןינוק 'ב ,ןיקביוט 'י
 ,ןויליא  'ם ; 'פוק 90- ןמרסוו 'צ = ; לבור 1 = א"ב -ץיוואלידוי 'ר ,קארג

 ןירגט 'ד = ,ןהכ 'נ ,ינרצ : ,ןקריב  ,ןודרונ 'ב ,רמרה מ  ,יול 'ד ,ןיטשניבור 'א
 ן פוק 50 .א"ב--ןמיה .'ה ,ןיול 'פ- ,ןיקמל "י ,רוטקפ .'ל ,דנפלה 'ב ,ןייבוניול 'ק
 .'פוק 15.91: ובדנש שיא 67--ה'פ ; 'פוק 25 ץיישפיל ;'פוק 36 להטנמולב 'ג

 תכלוה ריעב הדובעה : םיעידומ ןיסרה ךלפ ,הבולוסור ג ריעמ

 רשפא היה ,הדובעב רחזי םיצורח םונויצה ויה ולאש , קפס ןיא ךא ., תמדקתמו

 תוכפה גתב .ושכע השענש הממ רתוי הברה הידסומו תונויצה 'טל תושעל

 ,כור 118.74 ק"הקל חלשנ הנשה ךשמב ., תימוקסה :הרָוגאת םזיקל הנש האלמ
 םיגורחאה םיחריה תשמח : ךשמב , לבור 50 יתג"פמ סמ . לבור 83 צ"ח דעול

 = \"המידק, תאצוהמ תורבוח 150  ,"טעיוופזאר,ה- תונוילג 215 ריעב ורכמנ

 5 ,תונוש תוזע תוליגמ ףלאכו ., "הקופוק-הקיתוילביכ, = .תואצוהמ תורבוח 0
 הנקנש רחא ץפח לרגוה .70 !קלחנ ק"הקה לש תואספוק ,38 ורכמנ םילקש
 והריטפ םויב | , בושיה תרשכהל הרבחה לש הינמ םילירגמ "ושבע + ילאלצב,ב

 .הסירואמ ןמזוהש ןיש 'ה םאנ ,שרדמה תיבב הרכזא התשעג חונמח גיהנמה לש

 "םישב .ןורבדל ןוזאה להקה . תונויצה ר"ע תסנכה תיבב םימעפ רוע םאנ .ש 'ה

 < אוה . מ'הוה אמ חלשנש ,.לש םאונה רועה תא רקב המ ןמז ירחא .בל

 ושע םאונה ירבר , שיא םיעבראכ הילא ואכש ,םירועצ לש הדחוימ הנסאב םאג

 , כור םיששמ:רתוי םיינויצ םידסומ תבוטל ופסאנ ירשה שרוח ךשמב .םשור

=- 
 , ,היפּורב

 לש םתיחוובז .. תא. ליכגהל .המוהה תרעוב.תטלחהה. ה"בקהנ ףוס"ףוס
 < םידוהיה ןמ וסנכו היפ לעש ,תידוסיה הלבגהה , ןי"ופב םירעה:תגהנהב םודוהיה
 הרשעו ' ,ריעה  יפלכואב בוהה םה מא = , םיזוחא םירשע קר ריעה:תצעומל
 " טטופיהה ,םיחוכו אלב הלכקתנ , הצחמל םיעיגמ םניא םהיסלכוא םא - -םיזוחא
 .:ולופסיגו ,הזה ףיעסה לנקתנש יוחא הועוה לא אנ ןאמדיר פ ידוהיה

 ינלופה טטופידה . ללב אב אל | , הדיעוה ירבח ךוהב הנמנ היה אלש ,ץיב
 | קעשב הלכגהה דעב ויקומינ תא  ראבל ןכלהפרוק חיטבוש ,יקסכאר ג
 בוט : ופוגל וישכע ףא אצמ אל  ,העצהה לש ףיעסו ףיעס לכ לע ונוריש
 ירהא קרו ,ןיהש ומכ ,לפועב םילותח אופיא וראשנ ולא ויקימינו , הקיתשמ

 ?תעצה ךוהמ קוחמל עיצהו ויווודמ לע י ק פ ב א רג ריבעה הלבגהה הלבקתנש
 :יבשוי רותב ,רחבהל תושר .םודוהיהל / יכ ,רבדמה ,ףיעסה תא הלשממה

 , םיינמיה םיטטופירה ךחא קרצב ריעה וא . םורעה:תצ;ומב שאר

 , םינלופח ירה יכ = , תוירבה יגיע6ַ תא אמסל | םינלופה םיצור

 הזב :סג יב
 " ףומת .םתויהב

 רומעה יק שב אר ג םלואו ,ידוהי שאר:בשוונ םלועל ורחבי אל ,בורה
 \ וגב ש א ,ירוהינ םינלופה ורחב כיבל רועכ יכ ,  זיב!הו ךימה קידצ ינפ

 ךותט קחמנ הזה ףיעפהו הלכקתנ יקס ב אר ג לש ןתעצה , שארה+ןגסל , ומש

 + הלשממה:תעצח
 .םיומומה םידוהיה רבדב םג שיחוכו וררזעתג המצע וז הדעוב

 לע בשחהל םיכווצ םתר ורומהש םיווהיה םג יב ,רמאנ הלשממה:תעצוב

 םג .תוגווכמ םיריהיל העצהה ההנמש הזולכגהה לכ : רמולכ ,תידוהיה הירוקה
 :אניסו בובולולוג  םיטמופדה ןכמת וז העצהב , םהבש םירמומהל
 < <יקוחמ | ענמהל ידכ קר םתד תֶא םיריממ םידוהיה יכ , והיכוחש ,הנ יד
 םירוהיה תא ררחשל אוה רשויה ןמ ךכופלו  ,םמעל םירחוימה הלכגהה

 0 4+*  תידוהיה חוריקה לא םירמומה תא חפסלו םהייחבש וז תימינפ היריגרטמ

 + הזה ףועסה דגנכ  וחמ ,םיויטדקה םימאונה םג ןכו ,יקסבארג

 ' הגיא ןז הלאש יכ ,חיכוה ,העצהה | דגנכ ןרברב ,ןא מדיר פ טטופירה

 * םידוהול .םיבשוח נא ןיא םירוהיה ונחנא .ה י רצ ונ הלאש אלא , תידוהי

 ונל ןיא , איה תמא | .לארשי הנהמ תא ובזעו םתד תא ורימהש הלא תא
 תא הבוחי:ףכל = ןנד אל ד ך פס ידוהיש םשכ ,הבוח-ףכל םהוא ןורל תושרד

 0 ראוצב | אלא . יולת ונוא כ הלכי ה 0% םונה מה םהיחא



 ,וז העצה .התתדנ העשת דגנכ רשע השמח לש תועד בווב
 הלאש הניא ,םתה תא ווימה ר ב כ ש ,םורמומה תלאש ;.ןכ סנמא

 לע = תיגיגכ 5 הפכ ימ  םלואו .תירצונ הלאש אלא ,תידוה +

 לש םתונג ךותמו ו ג ל ש וניאש ןינעב ןודל ן א מ ד י ר 5-ירוהיה טטופידה

 + + היצוזיוקניאה ןמזב ם י ג ר מ ה ל םלושמהלו םחכש ידיל אובל םירמ ומה

 ; גרוברטפכ םירוהיה םינמואהל איה םוריח:תעש תאזה העשה

 רומעלו  תושרח | תונמואהזורועת לבקל  וישבע םיחרכומ  םבורו . .,  םהיתויכזב

 . ."הניחב ,ל  תונש

 :תרועת החיה הנידמב רוושה קוחה  יפילע : היה ךכ היהש השעמו
 :לע אלא ., "חצו *חצ, לכ ידידלע אל .הלוחתמ תנתנ אילוש:תרועת וא-ןמוא

 :תורוקפ*תיב .חכונ  םינש עברא = ינפל םלואו . ולוכ םינמואה>ת ודיקפ:תוב ירי
 ריעה:רשו ,ישעמ ונגיא תורועתה תלכק לש הז ןפוא יכ , גרזברטפב םינמואה
 , ומצע תעד לע 0 תתל *חצ,ו *חצ, לכל רותה

 , ריעה:רש תאמ הרוקפ יגרוברטפה תוריקפה:תיב .לכק ה"אה םומוב .הנהו
 וניא | ,וישכע רע םייק היתש ,םינמואל תורועתה תניתנ ררס יכ ,בותכ !חבו
 + םינמיאה:תוריקפ:תיב וריילע :ןתנהל תודועתה תוכורצ  ךלואו. ןאכמו , הבלהכ

 וןאטח המָּב יכ  ,.דיתעל הדיקפ אלא הניא וז הדוקפ ירה ,חרואבל

 תא ולכק אל ומצע  ריעה-וש לש ויטעבש : ,תואילושהו םינמואה םתוא

 וכ ,  ותרוקפב  ףוסומו ומעטל .ךלוה = ריעה:הש , םלואו + ןתבלהכ .םהיתורועת
 ו'שכע | םיבייח, , "תצ,ה תאמ םהיתודועת ולבקש ,םיהוה יהי םינמואה

 םנוצר םא , ישר ח נש ךשמב תוריקפה:תיכמ | תודועת לבקלו רוזחל
 + םינמיא רותב גרוברְמפּב ראשתל 0

 גרוברטפכ ה.וע תיאילושה לש רוהיבו .םינמואה םירוהיה לש םרפסמ :

 הרזגה רבד תא םתוא ועידוהו היצילופה לא ושכע ואר- םלוכ תא ,טיפלאל

 ,תושרח תודועת לבל סהילע ווצו השדחה =
 תושרח תורועה תניקנל עוכקה ןמזה תאש ,ההע לרחשנ כ תוריקפה?תיב

 שרוד עוומ : תוריקפה:תיבמ הלאש הלאשנ וז הנועבו תעבו ,הנשל וכורא+ "
 תאמ אלו רכלב .םידוהיה  תאט קר וללה תושרחהה תודועתה תא ריעה:רש |

 / + םינמואה ראש

 ןכ אלמלא יב ,לבקזת תוריקפהדתיב לש וז  ותולדתשה יכ ,םירעשמ
 תושדחה זןרועתה תגיתנ תכאלמ תא רומגל םידיקפה ידיב קפיס אהי אל
 , םואבו םישמשממ םיגחה ימישכ ,תאזכ תעל טרפבו ,םישדח ינש ךשמב

 רש לע םיאלפתמ לכה | .וכ תונעל םיברל ןינע התע אוה הו ערואמ

 תוקלחנ הז ןינעב 11907 תנשב ריתהש הז תא םואתפ רפאש האו המ ו ריעה

 , ךלפה:ירשמ םירחא ירי לע הררועתנ תאזה הלאשהש ,םורמוא שי + תוערה

 םירחאו ,םויגרוברטפה 'םיחצ,ה ירי" לע וָנחְנש ,תוריעהה תא לבל וצר אלש

 וכלפמ שרגש יארגולווה ךלפה:רש לש ויטעב אוה הו לכ יכ ,םירמוא
 טנוסהל אנלבוק שיגה ידוהיה ,תאזכ הדועה לעב םירוהיה םונמואה דחא הא =

 ,ןז ב-הכ- ןעא ולא תורועזש ול חיכוהו ריטה:רש לא הנפ שניסה =
 , םודוהיה םינמואה ויהי ןברקל ולעיש םטושארזך--תָב םאו הָכ םא :

 םיקרוב

 אסורואב ב 1 ש ט א מ ל 1 ט לאריניגח לש ותרובגו ופקת ישעמ ראשל
 ץאםירואה ידיחיה"ןרה לש ותנוכת תא וַנל חארמח ,רחא 'השעמ רוע ףרצל רשפא

 ,ינשח דצמ .םיאסידואה םידוחיה ירישע לש םתנוכת תאו רחא רצמ הוה

 םתבוטל הלרגה אפידואב ב ו-ש ט א מ ל ן ם לאריניגח ךרע רבכ אל הז
 תיאסודואה היצילופה הקלח םיסיטרכה לכ תא טעמב . םיקינזויוסה-םיטנדוטסה לש
 תעב < לבור ףלא םירשעכ ךרעב ופסאו ם י רו ה י ה הירחופו ריעה ירישע ןוב
 תבוטל ףשנ אסירואב ךורעל  םורוהיה םיירובצה םינקסעה ורמא וז = הנועבו
 לש הצרמנה ותמחלמ ילגרל הנורחאה תעב וקוזינש ,םידוהיה .םירטוטרמסה

 םינקסעה לע רסאו בושטאמלומ אב .ןאכ םלואו , המו'זדה תלחמ םע בושטאמלומ |
 + םיינעה  םירטוטרמסה ליבשב תובדנ ףוסאל --  ללכבו ,,ריעב םוסוטרב קלחל
 בושטאמלוט - לאריניגה יניעב ןח אוצמל אסידוא .ירישע לש םתדיקש וז ָ

 + םרכש הזז

 : תּונָמָאְבְּו תּורפסּב
 אוצוהל | אנליווב רשא "ןמזוה דח, תכרעמ :הטילחה רבעש ץיקב

 תאצ םוימ ,"םלשה ךורע, טוהאק ר"רה לש לודגה ורפס תא השרח ארורהמב
 לוע יה :רכתמה היה ילמלאו ,הגש ם שלשכ רבכ ורבע הנושארה ארורהמה
 ערוגו ףיסימ היה יאדו הינשה ארודהמה תא ומצעב איצומ היה אוהו ינינפל
 5ש וכרע דאט אוה בר ןוערגו הפסוה לכ ילב םג לבא , םירכד הברה ויפסב
 [בדעמ תשוע -וט רברו ,"א-שי תורפסכ קסיעה םרא לכל ץוחנה , רפסה
 רשא ירחא ,"םלשה ךו-עה, -ש השרה ארוההמ האיצוהב "ןמזה דה,

 התע רע ,םיבורמ םימדב הלוע איהו הלוכ הרכמנ רבכ הנושארה ארורהמה
 -פסה לכ תאציה .(יצתו רחא ךיכ) םירפפ השלש השרחה הרודהמה ןמ ואצי

 .'םינש שלש ךשמת

 ינש ןכ .תיתו רמיג לכ | ."ירכעה, .שחח .ירכע .ןועובש :רפונ ןולרבב

 הכרה . תימואלה היחתלו תותרה הרופמל וחורב ןמאנ .היהי ןועובשה . תונוולג
 אוה ךרועה .ןותעהל םתרזע תא וןחיטבה םיסכורותרואה םירפוסה יכושחמ

 ר עוה שאר ינינע לכ תא להנמ דחוימ דעו . ןילרב ריאמ רמ

 זא הנוימ החלצהב םיביְבְמ ןנא | . רמיהפרליה ר"רהו טנאב ר"רה םידמוע
 וסע

 | ,שרחה ןועובשה
 = רפס תיבב לוספה תרות ז.רומל הנמג ןייטט גצילג ךונה עוריה לספה

 < םג םא יכ ןווצמ ' לספ  רותב קר אל עירי ןייטשנצילג | , אשראווב  תונמאל

 "פאלצכ ,ל הנזמב ןתנ 'חישמה, עוריה ולַפפ תא .ומעל רופמה ,ןוגה ידוהיב
 -- + םילשוריב

 :תכרעמב ּולבקתנש םישדח םירפס
 ".םיריעצ .'צוה ,תד ינינע ברוח ..יקפבציררב ו ,מ --

 ,'פוק 50  ריחמה .איערת ,יולסרב .אז

 : רוחמ ..איערת ,ןילרב ..היחתה יקפלופומלו ללה -
 ..תירּפְעה .תוּברתלו הפשל .תורדתפהל שדק תרבחמה

 < תמיק ןרק, .תבוטל  היסורמ  סנכנש = ףסכה ןובשח = -
 - לייח רפסמל 1910 .ראונאי 4 דע 1909 ראונאי 1 ןמ י'לארשיל
 ,איערת ,ביטפ ,בוניל'צ לאיחי ר"ד רוטקרידה ייע

 גת .דובכל) .הרגא ,יניס-רה .רנ ב ל ביי -
 .(יבכרה רידה

 .,םלשורי ,תימלשוריה תונותעה  ,(ןמלננא) .יכאלמ ר'א --
 1 : + ץירה

 ,,פוק 10 - ,עירעגארט סרעקסולג המלש .נרבנטור =

- 
5 

 ֶ לש ולבוו

 -- 1 0. 11. סקופ. 00 הס וז סה ה
 .פתמאה-[ גה 600". 1190. 1910. 11518 20 וטט

 | -- 80100 10 סו1טן6ה 6 0 6100. [1811810006-

 1060  -\סה דמטוה .08)6:[   ]בש0ה00)₪6016. 0 04.

 וא < 8.

 -- ,]800806% \[תההג6) 5670. 206)11078058026 ה ווא
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 ו וו
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 לע א"ערת תנשל המיתחה תלבקתמ

 ..ךורק ןיא יתוחחאה)
 הביקח .יאולחת תעשב לאפר ןש ןיי תותשל רואל :אצוי  ,לארשי .ץראב  םעה .יינומהו \ םילעופה .ינינעל ותשעה

 ,וממחמ | ,ףונה תא  אירבמ הז ןיי  .תחדקהו ,ןויצ-ילעופ תנגלפמ ייע םילשורוב

 .ויתוחכ .תא 'םדאל ריוחמו ןוזמה .לוכיעל .ליעומ ל
 ןיו לש הנטק תנצנצ :הפי םמחמ הקשמ .עובשב םעפ ,
 חת .םוכב לוהמ לאפר ןס ץראב .תובחהה םעה תורדשו םילעופה :ונונע לע ןגהל  הדעונ *תודחאהה

 יו רב תונויזחה תא ריבסהלו .ררבל לדתשת וז - הרטמל . . לאתשי
 8 םוירמחה ויכרצ תא :םעל ראבל ,הנידמהו .םעה לש םייתרבחה
 8 * םוינידמהו םיימואלה ויגונע תא רועהלז םיו:חוההו

 0 1 םידרפנה <, םידוהיה  םילעופה לכ תא רדפלו רחאל .רועת "תודחאהו
 ויזה .ןמ - לידגהל הו םע דחובו ,הינטותוע תוצראב םירןופמהו םתפשב

 . המרגותבו לארשי ןיראב תירבעה המואה לש התודחא תא /

 לש תימואלהו .תידמעמה .ותרכה תא קימעתו ביחרה ,חתפת תודחאה ב
 -ותלועפ .תא .ררועת = ,הטרגותבו י"אב .ירבעה ןוירטילורפה :

 ,ןויושו תורח.ייח לש ריהומ דיתעל ךרדה תא וינפל ריאתו תימצעה
 . רינינע לע םעה .ןוטלשו רובצה .תעד רעב .םחלת
 הפקשה -- .העובק .םלועדתפקשהמ תולאשה לכ תא ףואת

 ."ןויצדולעופ , תגלפמ לש --תימואלתילאיצוס

 ] 5 רש יש רש

 , ! המיתחה .יאנת
 . .ליוחב .רפ 8 המרגותבו יא תומוקמ ראשב .הנשל קנרפ 6 םלשוריב
 5 םלשוהיב ךדוב :ןוילג .הנש .עברלו צהל  :ךרעה יפלו הפ 6

 313805 ( םסווש) 8

 ,םיטנס 85 ליוחב ,תוירישע 8 המרגותו יא תומוקמ ראשב ,תוירישע
 .טנעס 5 .פאק 10 ,רעלעה 56 :

 0086(ו0ם <11 ה ₪ 6 ג 61 5 |: | 0ץמאה]6מו. :  תבחכה
 :קרעבערש .ש גאלרעפ ,אנליו\ ,בורטניו בקעי לצא .םותחל .םולובו

 + קריוגב "רעפפמפק רעשיריא ,ה לצא .הקירמאב = =

 . תילארשיצראה םילעופה תפוק .לש תיזכרמה תגהנהה לצא .הניוב

 ₪ 3 היסורב

5 4% 

 9 .ר,כעהתה .
 ּק , לארשי ינינע לבל שדקומ .יתוגלפמ-יתלב יעובש ןותע

 | ו 0 ,ויש וילסכ שדח שארב .ןילרבב- עיפוהל לחי
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 :עג-שיפאזאליפ .רער .עטעמריוועג .לעיצעפס | רעביבלעמאז ..תימואלה ונהיחתלו תותדה .ונתרוסמל חורב ןמאנ יהי ."ירבעהע
 םזינויצ .ןופ .קיטירק רעד :ןוא ננורעלקפיוא רעבילטפאשלעז : /

 - =- .םראוו ןופ .ןיז ןעטיורב .ןיא

 (  .םילאש שמ :ראטקאדער 0

 " ,הנש יצחל לבור ₪  ,הנשל לבור 4  :היסורב יירבעה, רוחמל
 ,תוצראה ראש ףסכב "הז ךרע יפלו ;הנש עברל דחא לבורו <>

 : תבותכה פיע .חולשל המיתחה  ריחמ תא
2 10 1 6 0 280000 .0 5 110 
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 \ ,טילאש ,ם . םלוע-םע :ןוא ול"יב 8
 | קיל ערהאבג ,ש .גנוטראוורע ןיא (9

 | .העגיב ,ש .לערנערעק עטייזראפ פאר (0
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 לע המיתחה תלבקתמ
 -- ריעצה לעופה == / '

 (תיעיבר הנש)

 לארשי ץראב שדחב םימעפ  רואל אצוי

 םילעופה תורדתסה .לש מ"הוה :י'ע ,"ריעצה לעופה, י"אב םירבעה

 םתופתתשה תא וחיטבהו ,הנה דע ופתתשה ריעצה לעופה"ב
 םוקמ וב בצקה ןכ .י"אב רובצה ינקפעו םירפופה יבוט  ,אבהל םג
 . תימוגרתו תירוקמ הפי תורפסל רבכנ'

 י"ע). קנרפ 6: הינמותוע : תונידס .רתובו לארשיו ץואכ המיתחה :יאנת

 יפלו ;  כ"ור 8 וא קנהפ/8- ל"חב = ,(תיקרוטה .התסופה

 אֶל םישקבמ .המיתחה תלבקתמ אל הנש יצחמ תוחפל .הנש יצחל---ךרעה
 4866 - .ףסכ םוקמב הטסופ ילוב חולשל

 (₪08208. אתפופְתואחטה .י'ע יפור ףסכ ופיל חולשל רשפא חופור ירע לבמ
 תא חולשל רשפא ,פאק 10--כ"ור 10 לכט הלוע חולשמה ימד ₪60690008)
 . אנליוג "םלועה, וא הפידואב "תלשה,\  תכרעמל  םג המותחה ימד
 "רבעיחא , תדונא ש"ע קרווונב "קלאפ עשירדני סאד, תכרעמל--הקירטאב
 -תואהמה י'ע ופיל ףסב תולשל רשפא תוצראה לכמ 900 .]  ש0808]

 ..הניתשלפחאלגנא תרבח :י"ע וא .אתסופ

 116086000 110 1420185 גג (קה|6הט) :תבתבה

 רב "תפי,, תאצוה--םימותחל .םרפ ==
 םיארוקלו .םיברב הירפס הא ןייפתש "תפי, תאצוהל תורשפאה תא תה ןעמל
 םע םירבדב ונאב , ךומנ ריהמכ וזה הפיה האצוהה תא גישהל -- םירכעה

 .ריחמה יצ ה בי הירפס תא צ"הפה יטתוחל ןתהש "תפי, תאצוה
 רטוחה ןמ , תוכוסההגח ירחא אצי "םימעה .תורוצי ,---הלש ןושארה ץיבוקה

 : ולאה םירפסה תא םיריכומ וגנה ,םופדל רפמנ רבכשו ובותל סנכוש ,יתורפסה
 .ןמינב 'ר י"ע םוגרת  ןיסרמא האמ התג
 +. התג . ריעצה רטרו .ירוסי

 200, םוטנומרל =, :(הנושאר הירס) .םיריש
 יי  .יומפלימ ץיליא ןבוא לש ,ותומ
 2 רמרק .לאכומ

 . יקסנקליו מ

 .ץיבונועמש ד,ש

 + ץיבוניבר .ז ,א

 י רגרב .ח .י .

 (הגש יצחלו הנשל) צ"קפה ימותחל .רפ 4 ל"וחבו ,רפ 3 י"אב םידחאל והיחמ "
 80 וא .,ָךפ 2 ל"וחבו .רפ 1 י"אב

 , סופד תונוילג, 15 ךרעב קיוחיו תבושמ רינ לע ספרי ץבוקה

 = ==הההטכההמטההמהמההההההמהקמנהבהוהטמטנהונבמהבקהנההמהנהבכהנה ו קדמנםנבתנננוכנ ומטה ווטהנאננ ופסל

 !|העדומ
 םינש שלש ,םיתש .ינפל ורקבב ל א לצ חנ חומה (א

 חלש ןתרומת תאו .,"תלהוק, 'חה .תוינממ רכמ איפורב תונוש .םורע
 , ,טרופמ ןובשח' ילב :תלהוקל =

 תומישר םוש ואצמנ :אל ויתורינבו תומה והומדקש ירחא
 ,ליגח .רימ תוינמ ונקש הלא .תאמ םישקבמ ונגה  ,לינה .תונובשחו
 . םהיתוינמ לש .םירמונח תאי םהיתומש תא ונעידוהל .ולואוי וכ

 םישדח השלש ךשמב .העידי .קבקנ אל ןהורא לעש תוינמח
 תמישרב ואבי אל ןהינוק תומשו ,הנלטבת ,וז העדומ םסרפתה םוימ
 ' ..'תלהוק, ירבח

 יתש ינפל ותעיסנב ייאכ ןי ק תי ו ףסוי רמ הרומה (ב
 תא | בישהו תוינמ 1 ייתלהוק, 'חה תוינממ רכמ .איסורב | םינש
 , (ונממ .הדבא המישרהנ :ןהינוק מישר ילב ,ןתרומת

 םרקומב ונעירוהל ן יק תי ו למ .רימ תוינמה ינוק אנ .וליאוי
 רכויש \ ידכ  ,םהיתוינמ .לש  םירמונה תאו םהיתומש .תא .ירשפאה
 7 .יתלהוק, .'ח .תמישרב .םמש

 דָוְבְב . .ישגרב :

 ,"תלחוק,. דעו

 המיתחה תלבק תפשמנ
 ירבעה .ןועובשה .לע

 שאשחמ | |(( % 1

 6 7 ו רכ [ [ 2 רע בכה, ==
 .אטשוקב אצויה

 . חרזמב < תימואלה-תורכעה  .היחתה .לגד תא אשונ = "רשבמה,

 תבכלוהה היה תה "תרושב תא  הלונל אשונ "ףשבמהו
 םיררפסה ןניחא תאו ,תיתרומה תורהיב הוהתמו

 םידוהיה תוכשומ לככב  עמשגהו .השענה לכ לע עירומ אוה הפ
 +. םהש .םוקמ לבב

 םוונכשאה ,המואה  יקלח  ןיב. ץילמהו ךותמח הז ןפואב שמשמ "'רשבמה,,
 : .ברע מהו תרזמה ןוב רב ע טה -- ,םידרפסהו

 לא רש יי ץ הא  .ד"ע .תובושח תועוחיל בחר, .רודמ = עיצקה ."ףשב!מה,

 . : םש :ירבעה בושיה .תוחתפתהב תודבכנה .תולאשה רורבלו
 חו ק י ם ע מ ה תויללכה תוכושחהו תולורגה תולאשה לע .רוא ץיפפ "רשבמה,,

 .הריעצהו השדהחה היקרוט תא

 ףלהמ .רורבל בחר .םוקמ ןתונה ידיחיה  ירבעה .ןוהעה והנה הזבו
 ,ללכב .הרזמב .היחהה

 5 ל 2 הנש יצחל--ב'חר 4 הגשל :הי שר ב
 :'קנרפ 3 -- 5-- 10 הנשל \ + תוצרא .רתוב

 < הומו תת> "רשבמה ,  תבותב
 80(60ם0 7086, 2084120 216, 00

 הסודואב "חלשה ,, לש  היצרטסינימדאה | לצא : םותחל רשפא | הָיסורב

 = .הנליו .ג ר בד לר ג ל ,י רמ .לצאו (000888: 09/80. 310)

 אשראוו ןיא טניישרע רעבמעוואנ ןעטד5 ןופ

 ! ןעמאנ \ ןיטימ/"ננוטייצ .עבילגעט---עשידוי---עסיורג--עוונ-א

 "5כעמַאמ רעה
 ענעועוועג עדגעגלאפ יד .ןופ טהעטשעב .גנומייצ .רעיינ רעה .ןופ  עיצקאדער יד

 / <. ןקבעל .רעונוא, : ןופ רערעילנמימ

 (ץ'ג) :יקצולירפ יבצ 'ה
 פעד ןופ רעביורש ןוא "ןעבעל רעזנוא, ןופ ראטקארער רעשיטקאפ רענעועווענ

 ; "טנעמאמ רעד, ןעמאג ן'טימ לעקיטרא-מוול ןעבילגעט ןעטסואוועב

 (סקיא) יקצולירפ חנ 'ה
 = ןןעלקיטרא עשירארעמיל .ןוא "ףעירב רעגרוברעטעפ, עטסואוועב יד ןופ רעביירש

 : הז א (קוד .ד) ילארזיא ,ד 'ה |
 / בנוטייצ .רעיינ רעד ןופ עיצקאדער רעד ןיא ןעטארטענניירא ןענעו ייז רעסיוא

 ָ =  .רערעילגטימ  עגידנעטשעב לא *"טנעמאמ רעד,

 ..ןילטייצ ללה  רעקנער ןוא טפיצילבופ רעטפואוועב רעד
 םפילע םולש רעטביררסקלאפ רעטבעילעב רעזנוא .ןוא =

 ,יקצולירפ יבצ | ?ראטקאדער

 ,פמאק טע יקפוואדרעב ,ש : רעבעגסיורעה :

 וזיירפ:סטנעמענאבא

 רש לבור 1,000 רחאו .לעטרעיפ א ,לבוה 9 רהאו בלאה א  ןלבור 6 רהאי א ראפ
 .פאק 50 שדוח א

 .רעמונ א .פאק 2. ףיוקרעפ-לעצנייא
 .גנאלרעפ | ן'פיוא טקישענסיורא .ןערעוו ןעטקעפסארפ עיונעג

 6 + עיצארטסונימרא ןוא  עוצקאהער רעד .ןופ םערדא

 / - עקב ה. תמאהה 4. סההאטגה ,,הסעימ זסו] וודי"

 רהוטה סלב 4. 15603600 < 100 <
1 



 א . - - ד 5 ב
 תפאוש = תוגויצה = < 8

 םעל ןולגימטשמ לה 0 לכב אצוי |

 כ
 8 ןבתה
 ה

 .,()יזכ .תמרגורפ)

 <> בושח" השעמ \ ה
 הלל ירסחב םיספורטופא (ב

 ןולרבב :תוריחבה (ג

 ל 5% :תנש | ל ,לפוו |



 םלועה> תנהנה תאמ
 | האבו .תבלוח 1911 תנשל "םלועה,; לע המיתחה תעשש ליבשב . םינ בוסה לא

 |  םהיתונובשח .תוושהל ל'וחב ןהו היסורב ןה םינכוסח לכ םישקבתמ
 | ,,אזכ ושעי אל רשא = ,םינכוסהמ = .1910/ תנש דעב הג הנחה םע
 , .. תושדח תונמזה םוש הלבוקת אל

 |  "םלועה,, לע .םתמיתח תא שדחל םישקבתמ םידבכנה ונימתוח לכא . םימתוחה לא

 | המכב : תערל לכונש ידכ .רבמצד .שדחב 1911 .חנשל
 | .1911 תנש לש םינושארה .םירמוגה תא סי פדהל  םירלפמזכא
 / המלש הנשל המיתחה ימד תא חלשל םיש מ םימתוחה לכ 5
 םיליקמו .תואצוהב םיטעממ םה הזב כ : הנש .יצחל ח'פהכל וא
 ,הדובעה תא ונילעמ

 | : ,תירבע ?ארוק לא
 = עידוהל םישקבתמ הלאה .תודוגאה ידעו ןכו עיפש ש יבבוח תורבח , תירבע יארוק 02

 , דחאו דחא לבל חלשל ןנא םיצור רשאב ,תוקיודמה םהיתוסירדא תא תכרעמהל |
 \(-- 2 בנה םלועה, לש .תווילג

 ;.חכיוכ ככ :ךרכ יח ל ש ד לש"'ח .תרבוח ו החלשנ 2 ,הנליוו המוח כ תאצוחה
 , 8 ד בת רו <- השק אאהמחהשבאש% / / ] 22 =

 קוס .לופס) הצלה עמ (ח < 4-6 כ ירוטסיחה ויעל (א = : חריכמל ואצמנו ואצי
 ,ןיוגש ריח ,םוש .ןאסניילק השמ 0 0 . --

 ו 9% (רוש) םיללצ .לוחט (ח הקצ ולס ..ה  .(ףזס :רופ ש)םירמ (ב ,פאק = רוחמה םידו 0 48 | (תיסור .ןושלב) או  תונויצה, א 4

 ,ןופלגצק קחצי | .(ףופ) שמוקיוימס "היגמ,ה ,בוה כר . תלשמה םע ,בור 8 .םכא האמ ,םכאה ווסלבנצ ז . י 44 ,
 : ,(\'181) .לארשי תוצופתב (ט|יקצדורוה א ש .פאק 5  ריחמה םידומע 4 (תירוהי .ןושלב) . "או .תונויצהע א 15

 יי טושפ ידוהי שמ :(ףיש) ישפנב בווחתא ל .חלשמה ולב ..בור 8 ,םכא האמ .,םכאה =
 י(כ) .תוגוגרפה תוהפסה מ-0( ו מש 0 : / : 1

 ה ּ 5 5 ד ,: ואצי םידחא . םימיבו 'םיפפדנ
 ל ב ע ש י א ,(111) היפרגוילביב (אי | :(ףפ) ו 0 משה ףסי (ה | (תידוהי .ןושלב) ייאב .ירויס :: רמייהנפוא ץנארפ רייד 26 46. +
 .ווטסלומ ו ווארכ בקעי םהרב א ר"ד \תיפזה ' ןושלב) | ייאב :ירויס : רמייהנפוא .ץנאהפ ריד = 17

 יהנזולק ףסוי ל
 - ימפוש ג ייע תכלש ב | המואה שפנ = רקח) = רדונה .לארשי * :קינאמסאפ ,ד ריר 8 ךורע .יתורפס ףפאמ % "םיביבר, .תאצוהב :םופדל ורפמנ , :

 ש ---(רו 9 ש :קי + 4 0 , 0 5או ות (תיפח | ןושלכ) (הלוגב .תידוהיה
 םיבצע :: רנרב .ח :.י-->(ר יש .ואצמת כ היהו .:קילאיב .נ ,ח :ןכות ו לרפא טיר רי

 1 .(םיריש) .םיכשחמ | + ץיבונועמש = דור .(רופס) < |

 רבבריוו ה .צ .(רויצ) .הבוש (1

 :םורוש) הלק העש + ןופלנצק קחצי --(רופס) םלוע תביא : יקסבצידרב : . ל 0 0
 לולב 8 ,םיחחצ 1 .יךאמבופ בקעי--(הופס) הנאנ : קבק .א ,א---65 --1 0 ו ווטור יח הזה .

 : : ה \ .רשא--(רופס) שרגמה ןמ :: שרב .השא---(םיריש) .ריצב (8 ,לפאה הז 7 0 -
 < .והמישר) דחא םוי רוע + ןילייב .א---4- -1 (םירוש) העיקש : שרב = , .:םיאפורה תצעב ועמש :
 = .ןולחח רי לע + ןוראב .הרובד--(5--4): (םיריש) יליבשב  רואינש ;] = = לש יצחו תחא .ףכ .יכ .ואצמו בשה םיאפורה =
 --(םיריש) םיפלוח :םימי (5  ,הרושב (+ ':ןהב בקעי- -(המושר) 4

 .,(המישר) הבא +:ןמפוש ג | , ל רצ ש- -₪%- "לזרב, =הישירש- |
 ,החא ל ידימע 160 .סופד - לש :תונוילנ- הרש קיזחמ <

 : ו 0 ולב . ע קמ = םיספצרה ותוא .םיליכמש  הדמ התואב לזרבה רוסי תא לוכס
 / 108010102. קו 9. 1 (6010000) + תונפל וב שי ילזרב, ןייבש לורבה דוסיו :, םיאפורה .לש םילועמ רתויה .

 ד 7 777

 \י ירבח תא . ךרבמ = יננה .הרובעבו = םייחב  החלצהו רשוא  תכרבב | חיתשל הפי אוהו ,ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ירב
 0 ו ;הנח 'כגה םע .סואושנה תירככ ואומ םוולופכ קאצנירפש  י תוגייה ראש ,לכמ רתויב לוזו רתויב  ליעומו םינטקלו . .םילורנל =

4 
 ו 0 ץ % הסירו יושר | "למר, הרגת לצא הדממה / ,.לצרה .רעיב ו שץ ל ננה ןורכז /
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 =. ,איערת ,ולפכ גי הנליו

 ₪ 5 וה זד ג, ל-עס 11688625, 1910
 1 - 0 - םירתכ קטטה הש א השאהממה הדג המואמ< סע" ול - וע ורמחצמ מב

 וב םיפיסומ ונאש תופסוהה ינפנו האבה הנשב "םלועה,ב תושעל םידיתע ונאש םינוקיתח ינפמ
 : תתל רשפא יאש םמצעמ וניבי אלה םימתוחהו .הנשל דהא לבור וריחמ לע םג ףיפוהל םיחרכומ :
 לכב תונוילג העשתמ תוחפ אל ויארוקל איבמה "םלועה,כ ירבע ןועובש הנשל לבור העברא ריח

 י .הטמל האבה העדומב רומאה יפכ וננועובש. ריהמ היהי

 0 ה
 "םלוקה, לע המיתחה תלבקתמ "< שמ

 1911 הנשל 6
 , רלוד 3

 יקלח לכ תא ללכשנו ביחרנ וז . הנשב || ש 1
 .םיאולמו - תופסוה וילע ףיסונו .ןועובשה = | קנר
 קראמ11

 היפורב

 !פוק 60 ןושארה דומעז ו ,/" תקירימאב
 ק 40 םירומעה ראש לע

 'ק 30 הסירדאהיו.

 היחתה ןויער לש  ואטבמ ילב -- "םלועה,
 םוימואלה תושירדהו םינינקה לע  ןיגמ , הלואגהו

 116086010 1180180 שמשמו ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש שש 0
 רה . וניררושמו  ונורפוס יבוט לבל  עובק .רודמ

 א 0 ,'פוק = 12  ןוילג \ ריחמ
5 : 

 ב
 "םלועה,ב םיאבה  םידימתה םיקרפה

 ירמאמ (ג .ןמוה תולאשב םירמאמ (ב .[קרפה לע םידמועה םיגינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א

 יחמאמ (1 .[םינוטיליפו תימרד , םיריש , םירופס] הקיטסירטלב (ה .תונויצה ינינע רע םירמאמ (ד .עדמ

 , [ויתורייעו לארשי ירעב לב לע תוריקפ] םימוחתה  ךותמ (ז" .תורפס ינינעב תורוקפו תרקב
 תופקשה (אי .היקרותמו לארשי ץראמ םיבתכמ (י , הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (ט . םינותעב (ח
 .תונמאבו תורפסב (גי .תויפרגוילביב תומישר = (בי :.[י"אבו תונויצב = , ל'וחב ,היפורב] תוועובש

 . תויתורפס תועידי (די

 פא תו ב ה וכו טא ,1911 האמ "ווב וספ'בוי הא , ףירבבפ 6 שי

 : הנליוב הרוטנוקהו
 טפתהאחוה ,,תהסההאש

| 
 .תפרעמה תסירדא |

| 

 וו וז |

0 

 שענה

 .(רובצהו .ריחיה לש| ."ירבעה הורה ,רמלמ  .ש ..רד .(ינש קלח] "המלש ייח, .םירפכ .רכומ ילדנמ
 /[תויממע תודגא לש הירס] "פעה יפמ)  .ץרפ ל...
 םירופסו םירויצ לש .הירפ] "םילאירתב, . םכילע םולש

 .[הקבילאירתב רועה ייחמ
 .םירופס .ץיבוקרב .ד .י
 + "עדמהו .חרותה,  ד"ע םירמאמ .דלפנרב * .ש = ר"ד
 םייפוסוליפ  םינויע]  ."הבשחמה םלועמ,  ..היבוטדרב

 :[םדאה תרבחו םדאה תולאש
 היפוסולופ = ינינעב .ןכור .  "תופמ, . ןוקצלק :.י ר'ד

 . היגולוביספו

 ו

 ּ. כ

 ו

 ,לארשי ץראב .םיעובק .םיטנדנופסירוק שי "םלועה,ל
 ו .דועו. הקירימאב ו הניטנגראב  ,הינימורב ו הירגנואב ,

 : רעו -(ו01זח ווווש 31 .) .ןייהר נ"ע  ןלעקב !טלעוו .יד, תכרעמ י"ע ."סלועה לע םותחל רשפא .ל"וחב
 יב תברעטהל כ"ג עידוהל םישקבתמ הלאה םימתוחה לכו :.םהיתוצראל "םלועה, ינבוס

0 2 4 25 . : 

 ,"םידוהיה לש  תוחידבהו  תוצלהה, .. בונאיורד
 ."הפוריא תוצראב תוימואלה תועונתה, ..םיובנירג

 .[תורפסהו רובצה תולאשב | תוקיפסו םינויע .ילמרכ .
 .[םירוהרהו .תובשהמ]  "תולגה , . בוכורב מ" .א
 ,[תורפס ינינע ד"ע] "םימשרו תוריקפ, . תובשחמ לעב
 .|םירועצה וגירפופ ד"ע] :"םיטומרש,,:. ןאמכיפ .י
 + |םינומוליפ .לש הירס| ."חותפ םקנפ, = . קרב
 ב,ה"ע . םיבתכמו םירמאמ (.ל ..י)  .הירול .י .ר'ד

 =, ירבעה בושיהו יראה ינינע

 צילגב -\ הינמרגב ,הילגנאב ., הוקרוהב



 השדח םירפס תאצוה הדסונ אנליעב =
 םירפס איצוהל--התרטמ ."ברעמו חרזמ
 ירחבממ םימוגרת םנו םיירוקמ .םירבע
 תנשב .תונוש תופשב תויתורפסה תוריציח

 ירבע םונרתב 'ברעמו חרזמ. איצות 1 5
 ימתוח ,יוטסלומ.,נ .ל יבתכ .רחבמ תא
 יצחב יוטסלוט יבתכ תא ולבקי 'םלועה

 .םורקב עדוג םיטרפה תא . םריחמ

 .בו0ה 9%2% 5

 ריע .ץיבונרחא
 הניא רז הלאש 2

 םיצוה .םא .,רימ הבושת תשרוד איה אלא  ,אובל .דיתעל .הלאש קר
 :הנושארו רקיעב השעי לארשי ץראב םישוע ונאש המ לכש  ,ונחנא
 םידיתעה = ,הרובעהו - שוכרה ןיב .םידוגנהו .:תורותהש-. ,ונליבשב <

 רמ לש ורמאמ תא .םיארוקה \ ואצמי ןלהל.
 ו רמאמח .לעב קדצ ,לארשי ץראכ םילעופה  תלאש =

 ונלש בושיהב םג םינמזה .ןמ ןמוב רלוהל חרכהב |
 ,םהינשל .דחא ימואל .פיפבש ,םינוש םידמעמ לש" םיידוגנו

 תוריתפ :קר ויהי
 לש אלו

 הז ךרוצב לה .םתריצי .תלחתפ וז תא |
 ייאב ירבעה = בושיה לכש = ,בושיה .ינקסע
 ; םמצע םיבשיתמה כ'אשמ . ימואל .לעפמ <

 רוחיב .ושכע  םושינרמ

 רותב קר םהל .בושח
 רתול םילוכי םניא םה

7... 

 .ַהּותַפ סקנפ
 יג

 .םירָמּומה לעו םיִסּונָאָה .לע

 םלואו -- ,לאמש דצב המודב בשויה ,ירוהיה טטופרה ירודוו ירבח

 טטופדה אל וניא הז ירוריו ירבח יכ = , עודוהלו  םודקהל ינא .בווח לכד םדוק
 םרבח תויהל ןוידע יתיכז אל הזה םןיה דעש ,ןייבולסינ טטופדה אלו ןאמרורפ
 : + םרידי וא

 ,לאמש רצב המודב בשויה ,ידוהיה טטופדה = ידידיו = ירבח ,  רוציקב
 ראש לש םבצמכו םלרוגכ .אלש ,תצק הנושמ 'בצמ וכצמו ער לרוג ףלרוג |

 + רקיעהלכ וב אנקמ  ינא ןיא = , לאמש הצב המודב  םיבשויח , םיטטופדה

 םעטמ הנמתנש ונל יאדו ירה ,אוה ידוהיש ןויבמ ,  תיגשו , אוה ידוהו , תישאר |
 :אוה וז תושולשו- -תישילשו . םירוהיה םעל .הלואג איבהל הנוילעה תחנשהה

 םעל הלואג איבהל הנוילעה החגשהה םעטמ ,ירוהו הנמתנש ןויכמ- -הרצה איה
 הנושמ כצמ ובצמו ער לרוג ולרוג ., רקיעהלכ לב אנקל וגל ןוא בוש : םידוהיה

 םשוו נא וחויה) יהוחוה .טמופד ינא .יתויה ילמלא : ינוימהב  ינא רויצמ ,תצק |
 "לש .ונובר = .. םומעש-תהימ \ םוו לכב תמ יתייה ,לאמש דצב המודב = 0
 7 :1 מ ה 0 0

 .ירכנה לעופה לע .ירבעה לעופה תא רכבל חרכומ אוה רחא וא הז |

 שוכרהש = ,הזל .:גוארל  ונחנא- םיכירצ ירה - - ,םינוש  םימואל
 "הז :וסנרפיו םימואת ודלוי לארשי ראב .תירבעה  הדובעהו .ירבעה |

 !'םלוע =

 ' םהושעמ תא 'םה םישוע םדאה לכ ךרדכו  םיימרפה  םהינינע לע

 הנוכנ .הבושת אובת אלש רשפא ךכיפלו .העשה ייח ןובשח .ךותמ

 ישממ ךרוצ ינפמש ,רכאה חכוי ןכ םא אלא םילעופה .תלאש לע

. 
 | ןתנתשב םילעופה  תלאשמ .רחה הצקוע  לטניש 'רשפא .רחא .דצמו
 ןטק .ןוה .ילעב .םישנאל =- יעקרק טידרק. = רודס י'ע - .תלוכיח
 " םוביוח התע-תעל לבא :, עקרקה לע רומעל השק הרובעל םירשכומו
 = לעופה תנקתל גארל | ,בושיה | ינינעב םיקסועה | ,םידסומה לכ

 . ,ובצמ תא טאל טאל רצבלו י'אב ירבעה

 :אפידזאב ןויצ יבבוח רעו השעש השעמה חבשל יואר .ךכופלו
 ' .תובשומה תרימשב םיקפועה םירבעה םילעופה .םתוא .לש .םתנקתל
 | ינפמו פלכב םיבנגה  ונפמ הרימשל תוקוקז .תוירבעה תובשומה
 ונפמ הלועמ הרימש ךל ןיאו .טרפב םידנהו םיענה םיאוריבה

 :םרשבו .םמצע = ,םירבע ידי לע תישעגה וז אלא הלאה םיקיזמ
 תא ודבכי םיבנגהו םיקיזמהש ךירצ  .הילעבו תובשומה יבשות לש
 | םוקוומה .לש םרשבו םמצע ,םירחאש אלו ,המצע הבשומה חכ
 + רימת תובשומה ינב ושינרה יאדו הז .ךרוצב :.הילע ונגי .,םיבנגהו
 , םירמוש דיקפהל .תובשומה ויה .תוחרכומ תונורחאה םינשה דע ךא
 | .םירבע .םירמוש .ץראב אצמנ אלש ינפמ ,ןהילע רומשל  םיברע

 ליפאו | ,םדא לכ ואלו ,הנכפ הב שי הרימשה תדובע
 םושנא | ,רמוש  תושעהל | לגוסמ ,השק הדובעב םיליגרה .ןיבמ
 אבש םיריעצה .ברקב קר .ואצמנ וז הדובעל םירשכומו םילגופמה
 , םהייח .לע רומשל .וסנ רבכש ,1905 תנש ירחא לארשי .ץראל
 .ויה ,תובשומב הרימשה  תדובעל ורפמנש ,םינושארה ,םירחא ייחו
 יכ ב "רתוחתפתהו .ירבעה .בושיה דוב כל ונארש  ,םיריעצה 'םתוא
 ילגב . םילעופ .תצובק יי'ע .םיתנשכ הז .הדסונ וז הרטמל ,ומצע
 : ןיהמתב וז .הדוגא לע .םירכאה וטיבה הנושארב  ,ירמושה, .תדוגא
 ןיברעה םירמושה .םיברעה םירמושה לש םלּוע אוה השק ., קוחצו
 "לע  תורמשנה  תובשומה לע  םיררתשמו םמצעב תוריחי םינהונ
 ונננ םמצע םירמושהש ,רברה .הרק םיתש אלו תחא אל .,ןהידי
 : םהיביטימב .טועבל וזיעה אל :םירכאהו ,םיבנגל םיפתוש ושענ וא
 "אלש אלא  ,הזה השקה לועה ןמ ררחתשהל םירכאה וצר ..הלא
 . שפנה .הרימשה | תדובעל םייואר םירבעה  .םיריעצהש  ונומאה

 |. ךחא םןי לאמש רצב המ)דב ידוהיה טטופרה בשוי רשא שי ןה
 ֶק תאזה תעה לכבו -- המומח .הגשו הנש יצחו םומידשרדוחו םועובשו עובשו

 ולמלא + יננומדב .ינא רויצמ ! םואנ-יצחו םואנ עומשהל גדול הרקמה .איבי אל
 "= לאמש רצב תועובשה לכו םימיה לכ בשוי יתייה ,ידוהי  טטופר | ינא יתווה
 , לאמש רצל םגו ןימי דצל םג ,רדצ לכל יניעב ףעפעמ אלא , רבד השוע ינואו
 תאו יתוא  ,םיהלא ינמחרי ילוא --- תוסכרפאכ ןתוא םישמו ינזא יתש הטמ
 - טיוהיה תלאש תא תולעהל היטטופד בלבו המודה בלב םג תונמחר ןתיו ,ימע
 והא ךכש , רשפא ירה ! ףוס רבדל ןיא ירה --- ןכ אלמלא יכ , ןחלשה לע
 ופא עימשהל יריל אובי אל הרקמהו , והילא אוביש דע הלטב הבישי בשוו
 1 םואנ:יצח וליפאו דחא םואנ

 ופרה  ירבחו ידידיב רקיע-לכ אנקמ ינא ןיא ןפוג הז םעטמו
 'לכבו ןינפ תא האור ינא ברעו ברע לבב , לאמש רצכ המוחב בשווה ורוהיה
 .הוסמ הנוילעה החנשההש ,הלואגה התוא ,הלואגה יכ ,ערוי יגא ברעו ברע
 .ושא .הזה ןויערהו . והי לע האבוה אל  ןיירע ,םירוהיח .םעל .האובהל וריל
 .הלוקשה ,אוה הדומה הוצמ תויטמופרה תוצמ ירה יל םגו ול םג רתווב םיענ
 ונח ידיל אובת יתמיא ! םלוע לש ונובר . הרותבש תווצמה לכ רגנב
 / + + + ? הנמייקוו

 והה םויה ברעבו ,השעמ היה םיגורחאה םימיה  רחאב .הגהו
 הגהו ,לאמש = רצב המודב בשווה ,ידיהיה טטופדה ירידוו ירבח ילא
 הנוילעה הקגשההש .הלואגה התוא .,הלזאגה : םושלש>לומתמ : םניא

% 



 בגג הבשומה לש  יברעה | רמושה = ..הרוחסב | חשענ
 ןמ .,ונע תא | אשנו < תשלובל | רסמנו " \ םיסופ ,
 ,.בגנה :רמושה םוקמ תא .אלמל .אוביש .ימ זא אצמנ אל םיברע

 םירבעה םילעופה תעצה תא לבקל ז[א החרכוה הבשומה %
 םירבעה םירמושהו --- "רמושה, תדוגאל הרפמנ הבשומה = תרימשו
 ךוסבס ןירפו .השעמ היה .ןכ ירחא =, הנומאב םתחלשמ תא .ושע

 הבשומהו  ,הל \ םוכומסה םטכה לש םיברעהו .החסמ יבשות .ןוב
 םירמושהו ,"רמושה, תרוגאל הרימשה תא איה םג רוסמל החרכ וה
 םשב המקנל םיאמצ ויהש .םיאנקה תא הבשומה .לעמ ופינה .םירבעה
 תובשומהו = ,ייא .לכב .לורג םשור .השע הז  ןוחצנ - .םההדתלוא)
 ,"רמושה, .תדונא  ירכח תא .םירמושל  תומיקמ = וליחתה = לילגב

 ןותחתה 5ילגבש תובשומה לכ תרימש "רמושה,, ירבח ידיב .תאצמנ
/ 

 .הפי הלעש ןויסנ אלא 'ףוס ףוס וניא הזה ןוחצנה לכ ךא -  הרדחו\
 שי  .:םילודג תונברק םג .בירקה אוה לבא  ,חצנ ירבעה "רמושה |
 ,חיכוה  ןויסנהו .םירבעה םירמושה ןיבמ .םיללח .םגו .םיעצפנ ם 2

 ינינעב םיקסועה םירסומה .רצמ הרוע הצוחנ ירבעה = "רמוש,לש
 לש הפוק הצוחנ = ; ןיז ילכו : םיסוס תונקל  ףסכ  ץוחנ = . בושיח

 תוהסומה ,תובשומהל ףסכ ןוברע :תתל .ךירצ = ;םירמושל- תוירחא
 ירבח .ועשפי .אלש .תוחוטב הנויהתש ידכ | ,"רמושל, הרימשה תא

 םירמוש ואצמיש רשפא יא הז לכ ילב .םתרימשב  "רמושה
 הרימשה תא שובכי .ירבעה ירמושה,ש רשפא יאו :ךרוצה יד .םיברע
 . תובשומה לבב"

 ירמושה, תהזעל אבש אסידואב ןויצ יבבוח .דעול היל .יתיתו
 בוטל .בםושח השעמ הש

 : טלחוה .דעוה 0 הנורחאה הבישיב 2

 ירמושה,ל .הרימשה תא תורסומה תובשומהל ןתונ .דעוה א
 ,ופיב .ונלש .קנבהב חנומ :אהי ףסבה . 7 'רפ םיפלא העברו

 תוירחא רבדב .תוירחאל הרבח םע .םירבדב אב דעוה \ב
 רכש תא הלעמ דעוהו "רמושה, ירבח לש .הלחמו עצפ .,תומ ירק
 ; + תוירחאה

 םירסומ לש = םניע תא  בסהל | לרתשמ | דעוה 0
 םימוכסה הל ואצמיש יהכ ,"רמושה, תדונא ינינעל םייטרפ םושנא

 תלאשב םויה ונד , תצקמב םויה התשענ רבכ .,םידוהיה םעל .האיבהל וי
 ירו לע טטופרה ירבחל תוכז .הלגלגתנו = ,ןילופ תגידמב  םובשווה .,םידוהוז
 םודוהיה הבשב המח השרד טטופדה ירבח שרדו -- יקסבארג  יאכזה ןתוא
 + + םירמומז
 ! + םירמומה םידוהיה חבשב ="

 אל םידרפפה ביפונאה ןוכו םהינוב | ןיא ירה \ ןכ םנמא

 אלא לארשי הנחמ תא ופזע אל םוסונאה המ .  םוסונאכ םהומב ,םול
 םושמ אלא םתד תא לרימה אל םיסונאה המ .ךכ וללה ףא -- נו

 וללה ףא -- דרפס תובלמב דבוכמה םדמעמ לעו ברה םרשע לע םניע הפתש
 \ דבוכמ המעמלו בר רשועל םה םוואתמש םושמ אלא השעמ םושוע םו
 ןחינ םמחלש  ,םידבוכמ םישנא ולאב אצויכו םיללוסו םיטפירויו .םואפור .תויה

 םהידנמו םהיקיצמ שאר לע םתמשא לכ םיסונאה המ . םינמאנ םהימומו

 + 1 ךכ וללה ףא---לזח)
 --תורואמה :ויניעבו םיבהלתמה ירוהיה טטופרה ירבח ינפב נא .טיבמ

 .תחא השרדב ומלוע תא םויה הנק הז םדא יכ ,ןיבמ נא
 עגר קפקפא .רשא שי --- ןז ותשרדב רשא  ןינעה םצעל עגונב םלואו

 ןיבו חזה ןמזב | םירמוסה = םידוהיה ןיב = ןיא .יכ ,ירבח .ירבדב * ןימאא אל
 תא יבל לע הלעא .רשא עגר :שי ןה .,םולכ אלו ררפס תגודמב םוסונאה םידוהו ,

 ימו .ןורכז .םג וולאמ יבל לע  הלעי או * ,םומונאה = תפוקת וז .ררפס:תפוקת
 , שלשו םיתשו םעפ זא  ותארק רשא ,  "םיזראה קמע, רופסח ןורכוו .יתוד

 : ושכע .היתודש תא רומשל םידוהי ."םיליח, הרכש איקיה .תודיקפ .םג

 ,םינלופה ,דגנ םיחומה תא קיתשהל -

 תנקת לע רימת רקושה ,רעיהל הול .יתית ..התוחתפתהל .םיצוחנה
 בושח השעמ תושעל .ושכע .םג זרדזמש > ,לארשי  ץראב .םילעופה 8

 / ;לארשי .ץרא .ילעופ לש :תובושחה תורוגאה תבוטל

 . ; ו בסחמ יספר ו

 הלחתמש | ,ןוזנתנו

 ,גרוברטפבש

 םג  וילע = וליפאה

 ונינפל-  הלגתנ רבכ
 ןייטשקיד  השעמ

 םינקסעהו .םירוהיה - םוטטופידה
 ,ולוונו .ורועכ .לכבו .וימרפ לכל

 : ..היה ךכ היהש השעמ
 < לא :ונפ = ,גרבזוילסו : ריבאניוו  ,גרוברטפב םינקסעה ישאר

 םהל .איצמהל ו ,ןוסגרב .רמ .,אשרווב הלהקה תגהנה שאר
 ,ןילופ  ירעב ימצעה ןוטלשהב םידוהיה .תופתתשה רבדב רמוח
 קחהב המורה  ןודתש העשב םידוהיה תויכו לע .ןגהל ולכויש ידב
 , תחא  ,תומרגלת .יתשב : בישה ןופגרב רמ ,ימצעה ןומלשה דיע
 ,םידחא .םישנא גרוברטפל .םיעסונש ,גרבזוילסל תחאו ריבאניוול
 .םיחולשה | .ץוחנה רמוחה לכ תא .םירוהיה םינקסעהל :והסמי  םהו
 :ירבח | לא .אלא .,םידוהיה םינקפעה לא ונפ אל םלוא ,ואב םנמא
 ד"ע גרבזוילפל ועידיה םויב ובו ,םירוהיה .םיטמופירה לאו "הלוקה,
 םיטטופידה ואבי הילא רשאו ץיבולסינ תיבב :תויחל הריתעה הפסאה
 :ףונל  המרקה התיה וז .אשראוו יחולשו "הלוקה, .ירבח ,םידוהיה
 'אשראוו 0" ורברש םירבדה = לכ  ,.הירחא ואבש םישעמה
 * ותיבב .התיהש הפסאב כ'חאו .ץיבולסינ לש ותיבב הפסא התואב
 ידכ אלא .ןאכל .ואב .אל .םיחילשהש = ,םשור ושע יקסבוקו'ז לש

 \; תויכז תא  ליבגהל  םירמואה
 ןשקע | היהי .לבל ןאמדירפ לע עיפשהלו ימצעה ןוטלשב םידוהיה
 ימצעה ..ןוטלשב .. םידוהול ..תויכז ..יווש . שורדו = אלו ודמ = התו
 ועב .םג .עירפהל םח .םיצורש :הארנ היה "םיחילש,ה לש םהירבדמ

 "ומחלי לבלו םינלופה ישעמ דגנ םה םג .וחמי לבל גרוברטפ ינקסע
 , . םידוהיה לש םהיתויכז יווש רעב

 אצומ אוה ,ןיאו .יהריפצה, לש ורפופל גרבווילס רמ רפס ךכ
 :ובלב .שיגרמ :אוהש זובה .ישגר תא .עיבהל ידכ  ,ויפב  .םילמ-.יד
 ירוצי לכב רובעי .טטר ןאפה ינפל םרמעבש,  ,וללה .םיללובתמהל

 , הלילה תוצח דע םוו:םןי זא יתארק רשא ,תורגאהו םירופסה ראש ןורכזו
 ,םהה םירפסה ארקמל ימותב 'זא .יתכפש רשא .,תוחתורה תועמדה ןורכוו

 סעה תא תעכ ונל ןתי ימ ! םהרבא  יהלא לא--רופסב םיסונאה

 : ךשא ,חורה:ירובגו המוק-ופוקז םירבע םיליצא לש םע , הזה  רוהטהו שודקה
 ,אלפנה .הדגאה-ןינכ תא וגל ונב האלפנה םפרע:תוישקבו הרדהנה םבל:תואגב
 :קתואו הכה ותוא וושכע ונל ןתי ימ + תונושלבו םימעב םינינבל ותמגוד ןיאש

 שחנכ לתפתהל , םונקינימודה םינהכה םתוא ןיב םינשו םימי ךלהתהל הרובגה
 .תאשלו--םהישעמב | םוי:םוי תושעלו םנושלכ רבדל  ,םושחנה תדע ךותב

 ו םומודקה תשרומ רוס 7 לצאנ רוס , , רובכו לודג רוס בלה יקמעמב
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 " םתפילהו .( הרשי לגר 0 , קצומו רק םהיניע טבמו 0 ל

 "" םיללצה .וברתישכ .  ברעבהברעב קרו , הרזומו הרז ץראב םירז םיכיסנ תכילה
 "קטע, לא .טאלב .דרתו הלאה םיאגה:םיפררנה תדע ףסאתת 3 ,הממרה לדגתו
 ' תונליא לצב  יוכחה | ,"טעמ:שרקמהתיב,,לא  שדוק:תהרהכ סנכתו "םיזראה
 ישקעה לש | םבל:רוגס .םואתפ חתפי .םשו , םוקיתע * םיעלפ  רתסבו םותובע
 ,םהומכ שקעהו האגה ,םהיהלא קיח לא ולוכ ךפתשיו ךרוו א. חתפי , הלאה

 -,הב רופיה דע ךתמשנב דער רובעי אל םאה ... . ךשח:ילב ףדרג אוה םהומכו

 הפ וקזה ,ההעה תא הארתו | ,ורבע תורוד הארתו ךיניע םוצעת רשא העשב
 בעל תונלוא רתסב תיחלא ונפל .חפופב תרטעב ,םיפונ אה תדע , תאזה



 ךכ .לכ יכו +ה1 לש ויפב "הלאה םיללובתמה,ל

 , םינפה :ןמ"

 חוורמה ובשומ:רדחבו .ידוהיה רמומה תיבבו .םימלועל היה ,.רשא לכל היהת =

 לע גרבזוילס -רמ .אוה  לבוקו .דובבה תאריו .הענכה .בורמ םוג
 ,דחא ןחלוש לא "וללה .םיללובתמה, .םע .בסימ .היהש | ץיבולסינ

 רמעמב אל  אשרוו .וחילש םע  רבהל .וטילחה םינקסעהש :ייפעא
 זוע .וביהרי  אלש, ,םהילע .התיה הקוחש ינפמ = ,"הלוקה, ירבח
 לבל ענענל ילבלו ]ה "ןאפה, רמאי רשא לכל ןה רטאל ילבל םשפנב
 לע תורמרמתהו סעכ גרבזוילפ רמ אוה אלמו ,'ויפמ אצויה הגה
 רבה ןיא .ולואכ  ,םימיה .םתוא לכ וקתשש ,ללכב .אשראוו .ירוהי
 אופיא .רשפאו  ,ןיטולחל םהילא = עגונ ימצעה ןוטלשב םתופתתשה
 ידוהי לש םתעד תמאב איה  םיחולשה | ועיבהש .הערהש  ,רמאל
 ותורמרמתה איה הברו :גרבזוילס ,רמ לש :וסעכ .אוה לודנו  .ןילופ
 הוה .זובה ןכוהמ . :הבשחמ תרקנמ ךבלבו  ,וירבד .םה : םיפירחו

 ה'ז .אוה חומב
 '% ומצעב

 : בלב תרקנמה .תאזה הבשחמה תא םעפה קיתשנ םלואו
 .אכה .ןניקסע גרוברטפ ינקסעב אל

 הריהב :הנומתהו . .אשראוו .תלהק יטילש לש םדוס .הלגתנ
 ,הזכ .בושח ןינעְב הלהקה תנהנה שארל םינופ ,הכרצ לכ  תטלובו
 ,הגהנהה ל לב םע ץעוהל המצעל הבוח האור  אוה ןיא)
 תחלוש איהו -- םיללובתמה :תרובח --- ותרובח לא :הנופ .אוה אלא
 ,יטרפ ןפואבו יאשחב השענ לכה .היחילש תא יט רפ ןפואב
 אלא וניא וב םייולת ןילופ .ירוהי .ייחש רבד ,.יטרפ ןפואב --דוחיב
 תיב לש -- ,הלהקה יטילשו .אשראוו ילודג לש .יטרפה = םנינע
 םתוא התשע הנוילעה החנשהה .ןייטשקידו .ןוזנתנ תיב לש ,ןוסנרב
 .ידו -- ,םפויק לעו םתבוט לע .רומשל :,ןילופ ידוהיל .םיספורטופא
 םיקבט גולש ,בוחרה לא .תונפל ,םירחאב .ךלמהל םה .םיכירצ אמש
 ? םידוהיה לש םתבומ םישרוד םה ןיא אמש % וב  םייוצמ םינויצו
 ןומההל .ביטיהל וז השק .הרובעל ושידקה .םהייח :ימי-לכ תא ירהו
 תושעל ידכ ,םשפנ למעמ  וכשח אל ירהו .? רעבנהו סגה. ידוחיה
 הנכסשכ ,םוריח .תעשב | ,ושכעו + ץראה יחרזאל  םידוהיה תא

 אלו .םחורב ורצעיה ,ושחיה ,םידוהיל  םגו ץראל םג | הייופצ

 רעבנהו םגה ןומהה עריו םוי אובי ל םתעפשהו 'םהיסחי ,ב ושמתשי
 למע המכב 'עדיו םוי .אובי  ;ודמע .ושעש 'הלודגה הבוטה תא הזה
 : םינויצהו םיקבטילה ול וניכהש הנכסה ןמ פה והוליצה שפנ תוריסמו

 תרעופו המוה ,השקה ןידה תא הקידצמו הדותמ ,השחל תכפושו תדמוע
 0 ירש הריחי , הוק ינפל התניחתו התעובש הליפמו הממד

 ---רבעה:םוהתב לולציו אלפנה הארמה םלעיו ךיניע הקפה עגר דועבו

 תרע הארמ אוה אלה הזה הארמהו , ךינפל רחא הארמ הלגתיו  םוקו וא
 םישעמ םה אלה םהילע ורפוסי רשא םישעמהו הזה ןמזב םירמומה םידוהיה
 + עקרקה לע .תולחווו תוכומגו .תונטק תוירב ןה אלה ןלאה תוירבהו , םוי לכב
 םיגאודה , םינטק םישנא לש תונטק תובשחמ ]ה אלה ולא לש תובשחמהו
 םידוהי לש תוגטק תופיאש ןה אלה םהיתופיאשו | , םיערהו םיטעמה  םהימיל
 תאצלו הטיסרבינואהל םולשב םנְָהְל אלא הניא םהייח  תרטמ לבש |, םינטק
 שומרלו אראמאסב וא אבקסומב וא בויקב םולשב . בשיתהלו הכותמ םולשב |

 תומיל בוטו ךר ריזח-ןבו קורי םיפלק-ןחלשו תעצומ הטמו האנ הריד םולשב

 ןיאבו .דירחמ ןיאב ,םולשב םהילע ורבעי םיטועפהו םימעמה פהייחו , אחפפה
 היהי תודלוה ישאר רעשו , תורלו םהל הנדמעת תוירכנה םהושנו ,  םולכמ
 וכוה רשא תוכמה םג הנחכשתו ,םלוע דע לארשי יהלא םש חכשיו ,ןתשפ

 םומודקה+דוה החמיו , תובבלה ןמ ימלועה  באכה גופיו ,  רבע רודב ו

 אל הטילפו היהי אל רכזו = , םיניעה ןמ  השוריה:תעפי | קלתסתו

 םורהצה:תדועפ אוב תא רשבמה ' ,לשובמ .בורפ לש ץימח 'חיר קר :ףדונ  היהו
 % אוה ן טק יב כקעו סוקי ימ ן אנ:תלפ !םלוע לש  ןנָובר  ,יוה .. .התעשב

 ,, םתששה התא נאכממק תנופה געז אנכוהננמהנונ--כהטנכמש-זגוננש במ הננפהחינשנוצמה:יצשממ הבהרה ירכפ:רדקמבמה פה 3-1 בם3₪- טה ב ככה א->=מובנפ בנש -הו קש א בנפש

 שעמ ותוא  לכב רקיעה םה ''םיחולש,ה ורברש םירבדה אל
 לכו (  שוחח םושמ וללה םירבדב שו כו = ,ןיימשקידו : ןיזנתנ
 :קידהו .םינומתנהל רמָאִי רשא העשבש | ,ללכ 'בושחל היה  רשפא
 "ווש לע  רתול  תשרוד  .תדלומה  ץרא  תבומ  :יכ = ,םיניימש
 ומדוק .םידוהיה תויכז וניניעב + ונעיו ולה  ודמעי --- ,םידוהיה
 ?ןהילע רתול .רשפאהיא ונל

 תאו וללה םישנאה תא םיעדוי .ונא
 םיאב  םתא תוביעלמה תולבגההו םידוהיה
 ,רעבנח = ןומהה . ותואב = + םירבדמ  םתא
  םינויצהו  םיקבטילה  ירחא = ךלוהה סגה. ןומהה :ותואב + תוטפק
 . ורובצו ותלהק ינינעב = וליפא הער תווחל הז ןומה יואר .םנמואה
 .ןומלשב ל ןוגתו . יארכ .וניאש המכו המכ תחא לע + אוה
 : .;;'הנירמה ירע לש ימצעה

 ה םישנאה .םה םידמוע הפוק המוקבו .הטקש שפנבו
 חרמ .זוב קוחשו--םהל םיארוק םידנוב = .םתפרח תא םיעמושו
 ! םידגובה ,"םתה ינב, תבוט תא םישרורה ,םה יכו ..םתפש לע
 יבשוי רתי לעמ  םירוהיה תא םיערוקה ,ולא אלא םידנוב ןיא אמש
 | ;הער םהילע םיטיממו תחא הביטח םידוהיה תא םישועה ,ץראה

 |השעמב רקיעה םה "'אשראוו יחולש, ו ר ב רש 'םירבדה אל
 פבל תא םיאלממה הדרחהו דחפה .אוה רקיעה ;ןיימשקידו ןוזנתנ
 :הבוטחל ויהו .םידוהיה = ולדבי אמש ,םינייטשקידהו םינוזתנה לש
 םושוע .וללה םישנאהש םישעמה לכו ,םמצע ינפב תחא תימואל
 [ לא םניא "יטרפ  ןפואבו, יאשחב םיעימשמ םהש םירבדה לכו
 .וללה הררחהו דחפה ןמ תוינוינה תואצות

 :,ןמהה ,אוה .ןוילע רסחב תוספורמופאה : דחא רקיע דועו
 [ןילטונ .ןיאו = רב .ןיחיגשמ "ןיאו=-הרצק .ותעדו .אוה .רעבנו אוה סנ
 6 "7 ידו --- ןונפל ו ויספורטופא הצע

 םיספורטופא = ,םינייטשקידו םינוזנתנ שי רבלב ןילופב אלו
 ' ,היפורב -- םש | םירר | םידוהיש 'םוקמ לכב שי ןוילע רפחב
 "פה םיערו : םיקיזמ .םוקמ לכבו  ,.היקרוטבו הינמרגב  ,הירטסואב
 : םהירבר תא םירבדמו .םהישעמ תא .םישועה ,וללח .םיפפורטופאה
 , הנידמ לכבו םוקמ לכב םהכ | ונל .המחלמו  ,ייטרפ = ןפואב,
 ,הנידמו

 וכו .םשב, :  םחיש
 :םידוהי .וזיאב =. ונילא
 : שבולו .תידוהי רבדמה

 +, ריפמ

 | וים תושררנה ,תושרדה לכב המלש הנומאב ינא ןימאמ !אל
 שו רשא | ,וז השרדב םלואו ( גרוברטפב | רשא ירבטה  לכיהה ותואב

 ץיבולפינ אלו ןאמדורפ .אל) לאמש רצב המורב בשויה ,ירוהיה טטופדה ירורי

 עו פהילע .ןרש ,וז א הוש הרזגבו  ,םירמזמה םידוהיה חבשב | ,(לועל ןייע
 + םלועל .ןימאא אל --- ,דרפסב םיפונאה םודוהיה

 לש :ןלרוג וכ :,ינא עדוו

 ינא ןיבמ . תצק הנוָשמ

 ועו לרוג --- ירוהיה  טטופרה :ירורי
 או ותוליהב תאו ובלהתרעס תא

 ,תמא

 בצמ -- ?בצמו

 םואתפ ועמשב ותוזיופ

 ,םיטטופרה וירכח

 תוזיזפו וז תוליהב םלואו

 מ שרופמ אצוי ידוהיה םשה תא םימוה רחאב

 יורופ המ--ם ו ר מ ו ממ םידוהי יבגל וז

 ,!מחממ םיפנה ,ולא לש םכרע ךירעהל  עדנ עורו םידוהיה ונחנא ןה
 .וומלב ןללה ורואשה אל זוב:תושגר רבלמ ירה .,תובנרא-תסונמ םוריח:תעשב

 / ! םירחאב ןלאה תושגרה תא ףילחה ילבל .ךמשנו אנ:רהזנ ךכופלו

 + + < רוכעגו םהילעמ הטשנ



 םהילעמ .ריפהל ושכע םג אשראוו : ידוהי ועדי אל .םנמאה
 ? םהיספורטופאו םהיגיהנמ לש .םלוע תא

 ווב תוגיה בה

 לע :תומשל >,םינויצה = ,ונל ןיא : תמאה לע  תודוהל ךירצ

 תא הררועש ,וז המחלמב ,ןילרבב לאחשי תלהקב תוריחבה תואצות
 םידיתע םהו : ,םילרבילה וחצנ | ,ךכ .לכ הבורמ הדמב \ תובבלה
 בצמ לע ליפאהל ונל ןיא ,פ'חכל םינש שש רוע ןילרבב טולשל

 הכרעמה א ונשפנ תא תולשהלו אוהש ומכ םירבדה

 ורבחתהש :תודחא  תותכו  תוגלפמ --- םתמועלו = ,םילרבולה ואצו
 ,לודג | בורב .ורחבנ  םילרבילה לש םיטדידנקה לכו -- ,ודחו
 -אלממ .רותב םג דחא ףא רחבנ אל םיביטרסנוקהו םיימואלה ןמו
 ,היציזופואה לש הריבבהו הניוצמה  הלומעתה הליעוה אל . םוקמ
 ולאכ .תואצותל | .רחא .ןמזו םוקמ םושב הומכ  הרדסנ אל רשא

 םג ילוא ווק אלו .היציזופואה = ןיבמ .םינותמ רתויה םג וכח אל
 יכ  ,המוד היה תוריחבה-תמחלמ ימי ךשמב |. םמצעב םילרבילה
 להקה-תיבב םהלשמ םידחא פ'הכל בישוהל היציזופואה יריב .הלעו
 .ןיסלכואב תובורמ דימת ויה היציזופואה לש היתופסא ,ןילרבב רשא
 םינרבה .המצעלי* הרימעה הציזופואה .הלודג .תובהלתה הררש 'םנחמב
 הדובעה לכ .תואצותו .,תובבלה תא שובפל םיעדויה ,ןורשכ ילעב
 ,. .םירחובה לכ תועדמ שילשכ --+ תאזה הצרמנה

 . ןוחצנ ןאכ ןיא : תמאה לע - תודוהל ונא םיכירצ
 .הלטבל הזה למעה לכ אצי אל תאז לכבו
 ישאר + תונויצה התיה  תוריחבה:-תמחלמב .תיזכרמה .הדוקנה

 תושירדה תא ושעש ,םיעודי םינויצ ויה .היציזופואה לש  םוגיהנמה
 תוריחבה תמחלמ .הלבק ְךַּכ .ךותמ :םתמחלמב דוסיל תוימואלה

 פש .יריחוה .ימשרה :ןגרואה איה  הלחקה , רחוימ | ךרע ושכע לש |
 לכ לע הלודג העפשה הלהקהל אופיא הל שיו , ברעמב  תודהיה
 ,יתדה .סוטלוקה ינינעב : תטלוש הלהקה תגהנה .םידוהיה ינינע
 ןורחאהו ןושארה עוצקמה : .םירוענה"ינב | ךונחו - הקדצה-תודסומ
 רפסההיתב .דחא רבד ושענש .טעמכו .ברעמב הול הז = םיבורק
 תורוהל איה .םתדועתו ,תיתד הנוכת םהל שי ברעמב םידוהיה לש

 תירבעה הפשה תא .תירבעה הנומאה ירקע תא לארשי ירלול
 תפש רותב םא יכ  ,תימואל הפש רותב םיהתבב  םידמלמ :ןיא
 -תודסומל \ עגונב = ,תדל = רוקמ םישמשמה | , .ךיינתהו = תוליפתה
 תוידוהיה : תולהקה םהב  םינייטצמ .בור ידי יפ  לעש = ,הקרצה
 + תונושה = תונלפמה ןיב = תועדהיקולחו | םידיננ לכ : ןיא = ,םרעמב
 יתדה םוטלוקה ינינעב קר אופיא םיענונ תועדה יקולחו םידוגנה
 ןיא .הזב םגו .ורקיעב יתד  אוהש  ,ךונחה ינינעב  םג אליממו
 יסכודותרואה .ידוסיו .קומע  תונושה תושירדהו תועדה ןיבש לדבחה

 תודעל ודרפנו הדחוימ המב תומוקמה .בורב םמצעל ונב .םירומגה
 תיברעמה תודהיה םלואו  ,ןילרבב  "לארשי תדע, .ומכ = ,תודחוימ
 ,ברעמה ידוהי לש ינירמה בצמה הול םרג ..איה תילרבול .הבורב
 תוילרבילהו ..תוינידמה תוילרבילה תוגלפמה לא רבחתהל םיצלאנה
 ויה אל התע דעש ,הזמ אצוי .תיתד .תוילרבילב .הרושק .תינידמה
 וז .תונד, תוגלפמה ויה בור  ייפע .ללכ  תובושח הריחבה .תומחלמ
 אלא רוע אלו .אל וא דחא הלפת תיכ דוע תונבל םא וז םע
 תומחלמ לש הרוצ תושבול"תוריחבה תומחלמ "ויה .דימת .טעמבש
 איה םינויצ הב .ופתתשהש ושכע : לש תוריחבה תמחלמו : ..תוישיא
 . ןבומה .אולמב | תועדה לרבה ילגרל  תמאב הצרפש ,הנושארה |

 לכב ,תוימואלה תלא ש לשב | ומחלנ הנושארה םעפב
 תנכם, לע  וארהו  ורזחו = .םילרבילה וארה : םהיזורכו  םהיתושירד

 ישלחה רצב,, םיעגונ םה הז .םפיסכתבש םילרבילה וערי ..תונויצה
 םנמאו . תיאנקה = "םתויטוירטפב, = :םיזנכשאה | םידוהיה בור לש

 אַל םוזנכשאה םירוהיה בור = .חילצה  םילרבילה לש הז  םסיסכת
 " .םהילע הרחפ לפנ ךכיפלו :תונויצה לש התוהמ רקיע לע .דוע-ורמע
 ,םינויצה :ךגנ 0-5 לכ = תא :וברע םוליבילהש ,הזב .םלוא
 ךותמ םהילע רמוע  לודג  ירכומ חכש םה : םישיגרמ יב = ,וארה

 תא תוריחבה וביהלה םעפה יכ ,רברה תבס איה וזו .תונויצה

 = \הליפתדתיב ןינב .רבדב הלאשה .  ךכ לכ הבורמ הדמב תובבלה
 תד :ינב, ןיא ףוס-ףוס . תובבלה תא חיתרהלו ביהלהל הלוכי הניא
 םימובו, ; הנשה תומי לכב הליפתה ירחא :,בורל  ,םיכורכ "השמ
 = םינויצה לבא ,הליפתל םוק קמ שמש של לוכו לוחמהתיב לב "םיארונה

 :השדח .חרותו ואב םה .הלאב "ןירשופ : םימ, הנחמה לא  ואיבה אל
 " הצקה לא /הצקה  ןמ תונשל תרמואה ,המלש תימואל הרות ,םדיב
 :םיננוצה םה .םיאב ,םידוהיה לש םיימינפה = םייחה  תרוצ לכ תא
 !השמ .תד .ינב, .לש ןינבה  ידומע | תחת הקומע הריתח = םירתוחו
 = .ןוזפלהנמ תומימ הנכנו .ךלוהש ןינבה .ותוא תחת ,םיטקשהו  םיולשה
 ןוחצנה תואתו תובבלה וחתור .יכ רברה' אלפנ אלו = .התע דע

 ,שאר הלעמל התלע
 "= שמחו םיפלא תשלשמ רתוי לכא ,םעפה .וחצנ אל םינויצה

 םירחובה לכ תא .בושחנ אל םנ םאו .,םינויצהב ורחב שיא  תואמ

 " דחפמ .וללה םישנאה - וררחתשנ ןפוא לכב אלה  ,םינויצל הלאה
 .הוב ונל יד התע תעלו .תונויצה .תנכס

 . ץיבונרהא .ףסוי

 ,לֶאְרשִי ץֶרֶאְּב םיִלָעוּפַה תַלֶאַשְל
 .יכ .,תערל .םינויצה | ונחנא - ונחכונ .תונורחאה .םינשה .ךשמב

 "תא שיגדמ ינא הנוכב ,לארשי ץ ראב םילקופ:תלאש שי
 תלאש ןיכו תאזה תיטרפה הלאשה ןיב לידבהל ידכ ,ולאה םולמה
 .ינא .ךירצו .הדובעהו שוכרה תלאש רמולכ ,ללכב םילעופה
 .םילעופה תלאש לע הבושת ןאכ תתל יתנוכ ןיאש ,רמאלו םידקהל
 " רמאמב,ו תחא המישנב תוניתנ תוכושת ןיאש ינפמ ,לארשי ץראב
 הלאשה לש הפוג לע רומעל קר :ינא הצור הז ירמאמב  ."דחא
 + הנורתפל 'םג .תצקמב ברקתנש ל ךכ ךותמו ,התוהמ רקיע לעו

 = ייפע .םילעופה | תלאש לארשי ץראב | שי יב = ,יתרמא
 היואר יתעד יפל םלואו . תינויצה תורפסב תלבוקמה היגולונימרטה
 םינושארה ןויצ:יבבוח ,"בושיה םויק תלאש, ארקתש וז הלאש איה
 -יח ,שממ וידיב ותמדא תא דבועה ,ייאב טושפ רכא דיע .ומלח

 :םירכא תויהל וינב תא םג ךנחמו טעומב קפתסמ ,םיטושפ םייח
 לכב ותרובעל שמתשמה .,תוברת ןב רבא ריע םלח לצרה , ותומכ
 =- ,תואלפנ ללוחמו ערמה לש הנורחאה הלמה פ'ע םינכטה םיעויסה

 ויח' ןכ לע יכ ,םירשואמ ויה ,לצרה םגו 'ציוח םג רמולכ ,םהינשו

 ,םינש םיפלא ןב רבעה תא דימת ורכז ןויצ יבבוח . ןוימדה םלועב
 ,המהמתי םא ףא ,אובוש םויל וכחו הבורמ םתונלבס .התיה ךכיפלו
 . רע הברה .תוכחל הצר אלו ןלבס היה אל לצרה .םתוקת םיוקתו
 היזוליא .ול רצי ועבטמ ררושמ | ותויחב לבא = .ובל ןוזח םיוקיש
 ,..לצרהו .ןויצ יבבוח .הנש םירשע ךשמב תארבנה  ,"םידוהי תנידמ, לש
 ,. !םהיהשא --  ,וכלהו םהלש תא ושע סה | ,היחתה יררועמ ויה
 לש .םתונלבסמ אל ,ונב .ןיאש ,םיטושפה .םינובה = ,ונחנא םלואו
 < 'תוארל םיבייח ונגה ונחנא --' ,ןודחאה לש ונוימדמ אלו .םינושארה
 " /םע .ןב + תרמוא .תואיצמה  תמאו = ,איהש ומכ תואיצמה חמא תא

 : ימי לכ ךטמבש .םע ןב = ינוהיע .ולכ חוה .הנש .םיפלא .ךשמבש



+ > 

 םואצמת אל  םירכאה = תוורואב =
 וא ריחי הזיא םושאהל ידכ :אל  תערל  םיכירצ ונא הז לכ תא.

 -:ורציש םירחאל .רוסרס שמש אלא רצוי היה אל .םיכוראה ותולג
 יי ח :'תויחלו ירפכל  םוא ת פ | תושעהל לוכי וניא .הזכ םע ב
 ילואו  ,הרהמב לטב וניא .תורוד תואמ לש "השוריה לב, = ,רבא
 רחוסל רבב רחוסמ השעיש רשפא הזכ םע ןב .םלועל לטב וניא
 ול .ארבלו ריעה תא בוזעל לוכי .אוה | ; בהז:יחופתב | זא 'םינפגב
 רדס תאו :ריעה :תא .ירמגל חוכשל ךא ,רפכב םיי ינו ר לע .םיוח
 . לוכי .וניא הייח

 קשמה לכ .םה םירחופ לארשי ץראב | רשא :ונלש .םירבאה
 וכלה -- ייל םינוק ה'זריבב ויה אק .לומתא  ,ה'זריבב יולת םהלש
 םיליחתמו -- ייל השירה שי םויה ;  םינפנה תא ורקעו -םירכאה
 -יחופת לש רעשה הלע לומתא | .םינפג .תועיטנ ריע  בושחל .בוש
 = רעשה דרי םויה ; םיפדרפ םינוקו םיעטונ י'אב .וליחתה---בהז
 ,"היצדיבקיל, = םישועו-= םיסדרפה | תא םירכומ | י"אב = םיליחתמ
 םיקסועש : וללה .םג םא יכ ,תועיטנה | ילעב קר אל םה  .םידחופ
 המדאה תא םימעפל םידבועה ולא וליפאו ,הטושפ המדא תרובעב =

 הדשבו .תיבב םהיתוכולהת לכ ,םתדובע-לכ ,םהייח לכ  .םמצעב

 םויחה :ןכ לע .רתי . םירחוס לש אחסונ =- םהל תחא  אחפונ
 םאו ,םהל םיקיפסמ םניא רפכב ונירכא םהל .ורדסש  םיינורועה
 םה ירה  ,הכותמ תאצל םילוכי .םניאו "תשרב ודכלג, םמצעב ה
 בושיה ידלי תא  ..םהינב תא םינפ לכ לע "ליצה,ל \ םילרתשמ

 --המואה .ןינבל דוסיה תא וחיני םה וכ ,ונרמא | םהילעש ,שדחה =
 יכרועו תוינח יתרשמ ןיב ,הילרטסוא ילכור ןיב :ושגפת .םתוא

 1 1 ] 1 ] םיטועפה ןינמואה ןיב,הקירמא ייירלדפ, ןיב ,הריהקב תונובשח .ירפס

 . םילודגה הפוריא = יזכרמבש רפסה:יתב ירימלת ןיבו  הילגנאבש |
 ףא: ,םידבוע .םה םלועבש תודובעה לכ תא  ,םאצמת  םוקמ לכב

 ,םידבוע .םניא | המדאה | תאו

 תא קר רשפא םישאהל ..בצמה תבפ חא ןיבהל ידכ םא -יכ .,ץובק
 .הטונ חורה ןכיהל .תעד ןעמל ךירצ ןיבהלו .,חרוראה  תולגה =

 םירשע ךשמב אורבל ונקפסה הזה ישונאה .רמוחה תרזעבו

 בושי, םשב התונכל םיליגר ונאש ,הנושמ  הירב ןימ םינש הנומשו |
 םיסנרפתמה | ,םידוהי תוחפשמ ףלאכ וב שיש | ,ייעקרק :ירב ע =

 לע םייחה  ,םייברע שיא  םיפלא תששכו ,היצמאולפסקאו החסממ
 :ץרא תובשומב ..יעקרקה בושה .ותואב םירבוע םהש םתדובע
 ןהב הלוע םידבועה םייברעה רפסמש  ,ולאכ םיאצומ םתא לארשי
 םידבועה .לש םסחי .הדובעה | ינתונ םידוהיה םיבשותה .רפסמ לע
 הרכה .לעב לעופה לש  ליגרה  םחיה קר וניא. םהילעבל וללה
 ןב לעופ לש םחי רקיעב  םא יכ ,ותרובעו וחכב שמתשמה/ וילעבל
 תא . .., ותדובעו וחכב שמתשמה ,רחא םע ןב וילעבל דחא םע -

 וניפב .הרוגש "הירואית ייפע,ש םושמ ,שיגדהל .ךירצ הוה  רבדה
 םלואו ..םידוהיה ןיבו  םייברעה  ןיב - תימואל האנש .ןיאש .,החנהה
 ירחא | ,ונילא סחיב וז החנה איה .הנוכנש .רשפא תמאד .אבילא
 החנהה ןיא לבא  ,םיפדור וננהשמ רתוי םיפדרנ - וננה .ללכב רשא
 םידוהיל .האנש שי" םייברעה בלב -- ,םהילא סחיב ללכ"' הנוכנ
 . דאמ .םיקומע .הישרשו

 ונברקב | םירלונ חרכהב ירה .,רומאהל בל \ םימש ונאשכו
 :'הלא םינויע =

 אלא ,ונמצעל םישדח םייח ם יי רצ וי ונא ןיאש ןויכ (א
 םיסנרפתמה ,םירוסרפו םירחוס םינוריע לארשי ץראב .םג םיראשנ ונא
 םיכרדה םה .ןכיה ,רז םע לש ,םירחא לש םתריציו .םתדובעמ
 + ותמשנהו :ונלאיריא  םויקל םיליבומה

 תורשפאהב = היולת ונלאידיא לש .ותמשנה  תורשפא  (ב
 םיבורמה םהש ,םירבועה םאו .ץראב .יתוכיאו יתומכ :בור .תושעהל |

 תורשפאה ונתאמ הלוטנ חרכהב ירה ,םירחאה * ויהי ,םוקמ .לכב
 / ..ץראב בור .תויהל

 ה אנ ש ב ונילא םחיתמה ,רחא םע ינב םה .םידבועה (ג
 אל . רשא  .,תורוקמ .הברהמ תקנוי .האנשה ..רומג לו טי בב ו
 לומבה תבס ,ובחרתיו וכלי  דוע= םא "יכ. ,בורקה  דיתעב ומתתסי
 .'תימ לא דלו,--- םישלחהו םוטעומה וננה ונחנא .יכ ,הרכהה איה
 ןכיח = +וניריב :םייקתי :יכ  ונשוכרל םג \ ןוחמבה 'אופיא .אוה ןכיה
 +םירחא ידיב קחשמ רודכ הפ .םג היהנ אלש ,ןוחטבה אוה

 םנמא) הרובע םהל הרסחש :םיטנרגימא תלאש ןאב ןיאש ירה
 ן(םינד .ונא הב אלו  ,רקיעה איה .אל לבא' ,וז תא םג ריתסהל ןיא
 שי המ אלא  .אפוריאב לבוקמה  ןבומב  םילעופ .תלאש ןאכ :ןיא

 ..םילמה לש טושפה ונבומב בו שי ה םויק תלאש -- + ןאב
 ! םלועב .ןתמגוד  ןיאש ,תוילמונאה. ןתואמ תחא ןאכ שי  ,ולאה
 יריב לכה רצויו  הנוב \אוהו >-- תרלומ . ץדא  שוכרל ול -ךלוה .םע
 ,םויעבטה וידננתמ .םהש ,םירחא

 ונחנא  :רמאש -ימ היה  םינש שמח :ינפל  דוע םנמא
 שובפתש ,םילעופ לש הגלפמ י"אב אורבל םיכירצ
 עובקל היה לק םא :לבא .הדובעה תועוצקמ לכ: תא
 שי ,הבודמ :ןויפנ םונש שמח ךשמב ונשכר--השעמל הנה ,הכלה
 ".תדמוע המוקמב המצע .הלאשהו ,ריבכמל :ילילש רמוח .רבכ ונל
 םייח ויחו םילעופ לש עודו רפסמ י"אב אצמנ םינש שמח ינפל
 ושענ םילעופה לש :םויקה יאנתשכ םינש שמח רחאלו ,דאמ םישק
 ---םנשיש וללהו ,םילעופה רָפפִמ תאז לכב הברהנ אל ..רתוי םיבוט
 ,ץראה תא .בוזועל  םינמוזמו :םינכומ | םהו םיצוצרו םירובש .םבור
 ושכע לש .הזב הבשומב בצמה תווהבש ,רכאה רבכ הרוה הכלהל
 :תא .רכבמ 'אוה .הש עמ לר  ,ודיתעב "חוטב תויהל ול רשפא יא

 לעופה חכונ .רבכ הכלה ל ;ירבעה לעופה לע | ירכנה לעופז
 " ,היחתה ::תדובעב  .בושח | רתויה אוה :אוה :והיקפתש ,ירבעה
 ,אילרטסואב וא .אקירמאב ורשא תא שקבל" ךלוה אוה ה ש ע מלו

 + השעמהו הכלהה יב. תוריתסה .תבס איה המ
 = העש יח בוזעל םתס  םדא לש וכהדמ ןיא.;רכאה-- תושאר

 | :תונובשח םה ויתונובשח לכש = ,ונלש רכאהו = .םלוע ייחל .נארלו
 | לעופה .רכשמ :אוה תוחפ  יברעה 'לעופה .רכשש עדוי = ,רחוס לש
 ,עגכהל לגוסמ יברעה = לעופהש אלא  ,רוע אלו = ,ירבעה
 | םדא .לכלכ | .ירבעה  לעופה  ןמ רתוי = וילעבל  דבעתשהלו
 , רחופה:רכאהל 'םג ול"חונ  ,םירחא לש :ותדובעו וחכב  שמתשמה
 . שמתשהלמ ,םימצמוצמ ויכרצש :,הרכה .רסח .לעופב שמתשהל ונלש
 הומ .ץוח . .טעומה :ןמ טעומב קפתסמ .וניאש הרכה לעב לעופב
 ,ולש שדוקו :לוח יינינעב ברעתמה םדא ירבעה לעופפ רכאה האור
 . ךרדה+ ןמ :וינב תא תוטהל םגו רסומ םימעפל ול" ףוטהל ויעמה
 = םישוע הבשומב רשא םירזה  םילעופהש העשב  םנמא ."הרשיה
 : םירבעה  םילעופהל אוה קוקז ירה ,רכאה לע רחפ םיליטמה םישעמ
 רבלב הרקמ קר הלאכ  םישעמב תוארל .לינר רכאה ךא  ,וילע ונניש
 ;תדובעב .שמתשהל- -רתוי ול .חונש המל בש אוה הרקמה רובעבו
 ּי , ירבעה .רכשמ תוחפ ורכשש ירכנה

 :תואיצמב טעמכ ונלצא ןיא | יעקרק - לעופ .. לעופה---תינש

 ייח .לש םהיאנתבו .הדובעל ליגרה .םדא  רמולכ ,יעבמ :לעופ ...ללב
 "הרובעה לא לגתסהל לוכי .היה ילואש ,הזכש םדא ,ללכב הדובעה
 , שקבלו .ורוגמ :ץרא תא: בוזעיש ול םרוג : ולזמ'םא י"א .תובשומב
 | םוקמל ,םיה  תנירמל- ךלוה .אוה .ירה .,תרחא .ץיראב  ומצעל הסנרפ
 עוצקמב . וא ,רבכמ ול .עוריה עוצקמב : הדובע = םש אצמק :לכויש
 [הלק הניאשי | ,ייאב = עקרק :תדובע .שקבל .ךלי אלו .,הזל .המודה
 םיטנרגימאה קר אופיא והאשנ = ,הילעב .תא  תסנרפמ הניאו :רתויב
 :םתצק ,לארשי .ץראל ךרדה תא םהינפל הותמ לאידיאהש ,םהה



 ,םרוגמ  ץראב  םג:םילעופ ויהש .םישנא = רמולכ  ,שממ  םילעופ = =
 ,םלועמ 1 ויה אלש .םישנא .רמולכ  ,חכב'. םילעופ---םתצקו
 " ולא .םילעופ תושעהל םיצור םה  םחלש לאודיאה .םשלש אלא
 'םלאידיאל םה םירוסמש םושמ הדשה  תדובעל םילגתסמ םנמא ולאו

 ,בר .ןמז םתדובעב .םיהוש םניא ולא ןכ .ולאכ ךא . הנושארה תעב |
 לא לגתסהל וקיפפהש םרטב דוע  םכרדמ םיבש םה םימעפלו
 - -םינורחאהו ,אילרטסואל וא אקירמאל םיכלוה םינושארה : הדובעה
 הדובע  םמצעל שקבל םיבלוה וא רפסה .תיב לספסל םיבש
 רתומ הוכש לעופ : ןבומ רברהו  .הל הצוחמ וא ץיראב תיטנגילטנוא

 תא שקבל אוה חרכומ ךכיפלו ,ולש העשה ייחמ .םירבד הכרה לע
 ,ינחור .קופכ לבא . ולאידיאב -- םלוע ייחב םינפ לכ לע  וקופס
 ,הכפהמ תעונתב קר אצמל רשפא | ,םירותוח לכ  דננכ  לוקשה
 , ונתעונתכ .תיטא - העונתב אלו : ןיעל -.ףכית -תוארנ היתואצותש
 וירותו .ירפ תאו לאידיאה  .לעב ונלעיפ לש וייהלב  ולעי .םובשע->
 לש אשמה .ירבכ תחת ומזמתמו  לאידיאה . .ךלוה ןכל הארי אל

 ןכומ .היהו . תובהלתה .>למ רובג .לומתא היהש הוו = ,םוי םוי יח
 .שואי אלמו שלח ,םויה- אוה- ףיע ,תונברק .בירקהל

 ותרטמש - ,יעבט ףע לש תיעבט העונת ונתעונת חתיה :אול ּ
 ידכ .הלחת הנוכב ויתוחכ לכ תא :ןיכמו = רגוח  אוהו ול הרורב

 ונייהו  ונכרד תא םיאצומ .ונייה זא .יכ = ,וצפה זוחמ = לא עינהל |
 וחכ  ינפב לטבתמ היה טרפה .ונתרטמל תואנה תא מ םישוע
 ;תוישיאה תויטנה ןתוא לכו ,ונוצרב אלש וא ונוצרב ,ללבה לש"
 םילגתמ ויה םה .ךא ,זא םג םילגתמ םנמא ויה .םיישפנה םימרוגה

 תחלצהו השענ המ לבא .םתבוטל .םא יכ ,ללכה ינינ על רוגנב אל
 םא :טרפה לש בוטה ונוצרב---התע תעל- הבור וב .היולת ונתעונמשש

 ותווהב .וישעמ תא ןוכלו .לארשי : ץראל .תולעל  ,טרפה :/אוה'!הצרי
 .ךכל והחירכיש'חכ לכ ןוא---ואל םאו ,בטומ --ללכה ינינעל .םש |
 ,לואזועל ריעש רימת .שקבל םיליגר ונא .םא אלפ .לכ .ןיא .ךכופל

 -יא דעב תוירחאה תא םירחא וא ולא םיטרפ לע ל רמולכ

 . ונישעמ תחלצה
 ,םינד ונא 7 םילעופה תלאשל 'םג הרק הוה רברכו
 םינש שמח ינפל תקסוע הלההש ,ריעצה לעופה, .תורדתסה

 ,םירכאה . ראוצב םא .רלוקה תא תולתל התיה הלינר ,וז הלאשב =
 לעופל הדובע, קיפסהל םיצור : םניאו  םיטסילאידיא  םניא יכ לע

 תונלבסה תדמ םהל הרפח יכ לע  ,םילעופה  ראוצב וא ,ירבעה =
 המשאהב שממ היה הכקהל .םהלש לאידיאה תא .בוזעל םה םירהממו
 תויולת :ויתודיתע לכש .ונלש רכאה .רבאל עגונש .המב .רוחיב וז
 ןיב םוי  םוי וב .תכמות תונויצה  הוהב םגשו תונויצה  תחלצהב
 תא ןוכל ךירצ היה :יאדו ,ינחורה  ןכומב ןיבו .ירמחה  ןבומב

 םיאשר :הזב אצויכ  ,התערל אלו תונויצה לש התבוטל וישעמ
 :יא ילעב םילעופב אלה ונחנאו --- .,םילעופה תאמ שוררל ונייה |
 ,ושידקהש הממ 'קלח פיכע תוגויצל ושידקיש --- ,ןניקסע םילאוד
 ישממ חכ לכ :ונל ןיאש :ןויכמ לבא ..תיפורה .הכפהמל ,לשמל |

 תומשאהל ןיא ירה ,םינורחאה תא אלו םינושארה .תא אל תירכהל

 , ישעמ ךרע .לכ ולא
 הדונ .םא למולכ ,ירסומה עינמה לש וכרע תא לטבנ םאו

 תוילאיריאהמש ,(הזב = תורוהל השק .יאדו הלאה םירוטה בתובלו)
 םיענופ םיישממה .םייחחש העשב ןשעכ איה תפרנתמ יב ,עשונ 'אל
 הארנ זא | ,םיילאיר = םימרוגב קר  םינורתפ שקבל הצרגו ,הב
 ,בל תמושתל תויוארה .תועצהו תועד לש .המלש הרוש ונינפל

 .הרצב התריתס ןהמ תחא לכש פיעא
 ,לבוקמ י'אב) לאיריאה לעב לעופהש ,תרמוא תחא העד א

 שמתשמ :ינא  םגו .םה  םיפררנ \ תומש . טנגילטניאו . טסילאודיאש
 ,וז. .הינולונימרט

 ,ויתודמ לע .ריבעמ תויהל ,העש ?

 חלצי אל (ללְכ הנוכנ איה ןיא .יתערלש י'פעא

 5כבו תע לכב ןרתו  תויהל חרכומ .אוהש ינפמ | ,הדובעל םלועל
 ,.תואיצמב .ענמנה . רבה והוו --

 %  ;היסורב בורל םיאצמנה ,םיטושפ םילעופ שקבל םיכירצ ונא ךכיפלו

 רהמ .ולגתסי וללה .דראמ םישק םייח םש םייחו הינמורו  היצילג
 ,לארשי .ץירא תובשומבש םייחהו הדובעה : יאנתל םג

 םיכלוה .םניא םדא ינב םתס ,רומאכ .הרצב התריתס
 ןויכמו ..הוחב האנה .תבוט .םהל ןיא \םא  ריתעל םינינב תונבל
 אוה .ירה ,י"אב ומצעל  ריהזמ 0 אוצמל . לוכו טנרגימאה ןיאש
 ונחלצה םג ולו :םש תונבהל ול שיש ,תורהא  תוצראל  ךלוה
 = היה .יתער .יפלש המ) לארשי .ץראל היצרגימאה םרז תא תוטהל
 : ,םיעהוי ונא ןויסנה ייפע . םולכ הזמ אצי אל ,(ונל ןוסא- איבמ
 ' "הנניא < ,הלאכ םיטנרנימא ייע  התגבנש ,לשמל ,בקעי  ןורכז יב
 :'/רבכ ראשנ אל זא יכ ,וינוילמו ןורבה 0 ,תוחבושמה ןמ ללכ
 ונב .הלאב- םיטנרגימאש ,הניטסוק ..לארשי ץראב םהמ דחא ףא
 ערויה :אוה .ןויצ .יהלא קרו .תורחבומה ןמ איה םג הניא ,התוא
 = .יבבוחל .םויה דע וז .הבשומ תמרונו המרג םירופיו .תורצ .המכ
 תמחלמ-ימיב. תואמ  תואמ ןאכל ואבש ,םיטנרגימאה ברקב' . ןויצ
 " "םושש  ןויכמ לבא ,םייעבט .םילעופ הכרה .ואצמנ  .היפורו הינופי
 "אלו .ףכית חורה םתוא אשנ ,ץראה לא םתוא רשק אל ינחור רשק
 , ייאב שיא .םהמ .ראשנ

 < ללב ושבע ונל .ןיא .יעקרק .לעופ יכ  ,תרמוא .הינש העד (ב
 0 תא לכשל ונא םיבירצ ךכיפלו ..ןמז רחאל םג .ונל היהי אלו
 5 שיש  ,לעופה ערישכו ..הדובעב המ: ]:ז וילע רובעיש ירחא
 ואצמי הזכ. ןפואב  ..תורחא םינש ןוצרב דובעי זא ,דיתעל הוקת
 ''לש  בצמ דימת | היהי םלוכ בצמו  ,ןונה רפסמב | םילעופ ונל
 :'גוהו .םירחא לש .םהיתודשב  הדובעה ןמ- :ורמפו - ולה .: רבעמ
 :הויהל . .םהיתחת ואובי םירחאו םמצע .תושרב .םידמועה םירכאל
 תי .עורי ןמז ךשמב םילעופ

 ..םימוצעה םימוכסה םתוא ונל ןיאש רבלמ " ,הרצב התריתס
 < תורדתפה = : ןויסנב * םירמולמ = וגנה ונחנא ירה  ,ךכל םישורדה
 םילעופה בור ;רקיעל תורכאההה תא התשעש איה תמדוקה םילעופה
 = םירכא ושענש םילעופה  םתוא לכו .םתרממ תא וא ונישה
 אל םלועה לכב ופסאנש תוטורפה ייע  :רמולכ . םיברע םהילעופ
 " ונפסיהש אלא .הרובעה ןמ עורי רפסמב םירבע םילעופ .ונלטב קר
 \ .םירכנ םילעופ לש עורי רפסמ דוע

 'לעופ קר יכ ,תרמוא הינשה הערל תדגנתמה הער 0
 ! לעופ .תויהלו הילא רכמתהל לוכי  הדובעב :ןדיתע תא  האורה
 :.הלודגה .ותונהקשו .ומצע חכב תולעל .חילצי ןמוה ךשמב םאו , ןוגה
 אובי הלחתכל םא לבא ,ןונה רכא םג היהי זא ,רכא  תגרדמק
 לכ תא. ףילשיש  ופוס = ,ותוא ורכוש \  הנמ לע לארשי .ץראל
 םא יכ ,ןונה רכא אלו ןוגה לעופ אל .היהי .אלו םירחא לע ובהי
 םוש .הצרתי .אל .הומ ץיוחו ."ןורבה  יררונש, לש םסופממ ררונש
 ותוא .םוועל  דימת  םונמוזמו - םינכומש ,ולאכ  םילעופ תחקל .רכא
 \ ,המראה תדובעב ללוש ןויכ

 ונישעמ יכ :,תרמוא תישילשהו הינשה ןיב תכותמה הער ד
 ראשהל .רמואה ,לעופה ותוא תכוטל םינווכמ תויהל םיכירצ .םנמא
 ןויכמ .לבא = .םירחא לצא רבוע אוהש הדובעה ןמ סנרפתהלו ,לעופ
 לעופה לש םילמינימה ויכרצ יד .קופסמ ןניא י"אב הדובעה רכשש
 :הכירצ .ךכיפל = ,הנשה לכ ךשמב הרובע ןיאש ינפמו = ,ירבעה
 < םיאנתב ול .תונקל לעופ לפ לכויש ךכל גואדל תינויצה תורדתפהה
 . .תופוע  לודגלו . תוקרי ןגל עקרק םנוד השמח ,רוגל תיב םיחונ
 0. ד ול רפחה םוכסה תא | םילשת וז. הסנכהו : ,תומהבו
 . | יהב .תויחלו ותדובעב םיקתהל תלוכיה. תא ול .ןתתו

 .םתויהב ,אפוריאמ םיאבה . םיטנרגימאהש ,םירטוא . שי ₪

 ג
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 תא: שובבל  ללכ .םילנוסמ םניא :,הרוטלוק .ילעב :םינורוע  םלוב |
 תונורפח - םהב :ןיאש ,םירחא םילעופ שקבל אופיא ךירצו הדובעה
 ,םיטעומ םהיכרצ וללה וכו םינמיתה .,חרזמה ידוהי ןוגכ ,הלא
 םג םייקתהל םילוכיו . .םלקאתהל  םירהממ . ,הדובעב .םה  םילוגר
 ינשב  ,תונויסנ  ינש .ושענ  רבכ  םלואו = .ושכע .םיררושה .םיאנתב
 אל ןויסנה תחלצה | ילגרלו  ,חילצהו -- תובוחרב דחא : תומוקמ
 םישמח  ,םיעברא \ םוקמכ + םיזנכשאה | םילעופהל  םוקמ : "ראשנ
 ושבע :םש .וראשנ  ,רימת תובותרב :ויהש  ,םיזנכשא  םיריעצ .םולעופ
 תוחפשמ םיעבשכ הבשומב ושכע שי .תאז תמועלו .השלש ,םינש

 .הילצה אלו--לילגב השענ ינשה ןויסנה .םתדובע לע םייחה םינמוה =
 ולו ,וחרב ףכיתש אלא :,םילשורימ םינמית  םילעופ  לולגל יואבוה

 ..הדובעל םילנוסמ ויה אל = ,ראשהל וצר םג =
 הסיבבו לישבת .יתב :דימעהל .ךירצש ,םי רומ לכה

 שפנ .לכוא יכרצ : קופסל תופתושמ | תיונח  ,לוזב תוריד  ,םילעופל
 לכויש :ידכ ,תונוש 'תויתיב תוישעתל םילעופה ידי תא .רמללו/ "ובו

 םג הול תכייש .הרשב .הדובע ןיאש םימיב ןהב קוסעל = לעופה =

 רשא .,םולעופ לש הבשומ תונבל --- ץש :רוסיפורפה לש .ותעצה <>

 תא ןאכ .עיבהל .ילבל לוכו יניא  ."לאלצב,  ילב .תושעב .וקסעי |
 אלולש אלא רוע אלו . יפויה ןמ הכרה הב שיש :,וז העצהל יתחמש =

 עבטמ .איה .תובהלתהה) הרתי תובהלתהב ינורשחו אמש .אניפתסימד

 ,הרוצ יונשב יכ םא ,תאזה העצהבש ,רמוא יתייה (ושכע .הלוספ

 . לארשי .ץראב .םילעופה .תלאש ןורתפ .לש דוטיח חנומ
 ךרוצ .ןיאו  ,ונלובל העודיה  ,רמיהנפוא ןינרפ לש. העצהה

 < הב ךיראהל
 תולדתשמו .םילעופה לש .םנוקתב..תולפממ וללה תועצהה לכ =

 ..הדובעל םתוא .ברקל
 רמולכ : ,םירכאה - לא : תופחיתמה 'תונוש . הועצה .םג שי = =
 .םירבע םילעופב םישמתשמ  םירפאה :ויהיש

 הרטמה תא | רכאה ןמ = םיחיכשמ .העשה יוחש .ןויכמ 4
 ּונא  ,תירקיעה ונתפיאשל םידגנתמה .םישעמ. השוע 'אוהו .תומואלה
 ,ותבוח תא השעיש וחירכהלו = ונל שוש חכב שמתשהל \ םיאשר
 תאמ הבורמ .הרמב  תינחורו תירמח הפימת רכאה .ךמתנ  ,רומאב
 םישנאו םידסומה : ראשו  ינויצה = קנבה םיכירצ  ךכיפלו \ ,םינויצה
 םינווכמ .וישעמש ,רכאה ותואב קר .ךומתל :םיינויצה .ןיבמ םיטרפה

 . תירקעה .ונתפיאש .תבוטל = +
 ברעתהל תושר לכ :ונל ןיאש  ,תרמוא וזל תדגנתמה העד (₪

 םורננ וזכ  תוספורטופא :י'עש  םושמ ,רכאה לש :םייטרפה וינונעב
 א רכאהש ןמז לכ = .'תלעות \ םוש איבנ אל .וננינעלו  הלקת ול
 ,ירבע 'לעופב .שמתשמ אוהש ,הזב שממ ןמצעל האנה תכוט הארי
 טאל םירכאה - םיחכונ השעמלו . ךכל = ותוא  חירכהל = לכונ אל
 םאו ' ,יברעה תדובעמ  רתוי :הוש ירבעה . לעופה  תרובעש טאל
 ןפואב :הדובעה תא שובכל ולכוי זא ,םינוגה םילעופ- ונל ויהי קה

 .ונא ונרצמ היפב לכ ילב יעבט
 ןיאש י"פעא ,תומרוג תובשומה לע םייברעה לש תויולפנתהה

 ,הרובעל  םירבע = םילעופ םירכאה :וחקיש  ,ללכ יוצר רבדה ףו
 רצכל :ונחנא םיכירצ ,ונרעצל :תוקסופ ןניא ולא תויולפנתהש ינפמו
 ושבע .היהת אל םירכאה דצמו = ,ירבעה  לעו פה לש :ותרמע "תא
 .םהל ךירצ םהש רחאמ .םירבע .םילעופ  תחקל  .העינמ

 ךשמב ועציהו : ועבוהש = ;תונושה תועצההו = תוערה ןה ולא =
 ,לארשי .ץיראב םילעופה = תלאשל  ענונב * .תונורחאה : םינשה שמח

 רורבהו ןויסנה לבא ,המוקממ הוז אל ןיידע המצע :הלאשה םנמא
 הבושת: בושהלו : םהב שמתשהל לבוש ידכ = ,דאמ :ונל" םובושח

 ,.'בו ''א תועצההל :הוסנ .דוגנ | יכנא .דגנתמ .,ו
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 2. < + הבורמ .הדמב .םומיזגמ ,םילעופה .תלאש תא רותפל םינמותה : - מצעל

 יתעדל איה הנוכנ 'ג .העצהה

 אוה רמיהנפוא .השעמ ,(* התוא ראבלו 'ג .לע ףיכוהל אלא תואב
 ןניא .'וו 'ר = תועצההו. .הרקיעב

 יתעדל ול ןואש פ"עא = ,ותושעל ךירצ ילואש  ,בושח ןויסנ
 המלש .הנומאב ןימאנ םג םא ןה ..םילעופה .תולאשל תוכייש םוש
 תויולת = ונבושי  תודיתע: .ןיאש תודוהל חרכונ  ,ןויסנה .חילציש
 דאמ ונל ןה תורקי | יאדוש -- ,תימואלה | ןרקה לש היתוטוהפב
 ,ןוה  ילעב לש .תיטרפה הביטאיציניאב םא :יכ---,ןמצעל  ןהשכ
 'לכלש = ,יביסנטניא :קשמל :דימת  תואושנ .םהיניע :הנויהת וללהו
 . םילעופ הברה --- תודבוע םידי .הברה תושורד ויקלחמ רחא

 לע הזה \ רצקה ירמאמב  תוארהל ידיב הלעש  ,ינמודמכ
 תא  טורפלו י"אב .םילעופה תלאשבש רתויב .םיביאכמה םיצקועה
 הברה לע חופפל יתחרכוה ןבומכו .הילע  בישהל וסנש תובושתה
 יתכשח וז הלאשל עגונב ינא יבלבש המ םגו ,  םיבושח םיטרפ
 ץראב םילעופה תלאשש .ראבל :אלא יתנוכתנ אל ..תרחא תעל
 .  רשפא יאשו \ ונלעפמב | תולודגו תובושח רתויה תחא איה לארשי
 | ,אמלעב הקיתשב הרטפל

 . ןוסלנצק .קחצי
 ב

 .םיִבָהֶאיְרּוּפְס
 , "ררושמה ילשרה ,ל

 ל
 :הֶריִעִה איה הרוח םֶמּוד

 י םָיַמָבּו הָריִסַבּ
 , . םיּכְרְע בָהְוּו לצ לָפונ

 | . תעטונתמ .הָריִפַה א

 : תב רוחש עָבּוּכ

 קה לע םַמּוד םיִחָנ

 .שָרָה הָרְב הָרְַ
 םיִטושמ ינש הָריִמַה ןמ
 ,םיִּונ רֶהְה .יִמ יִָּפ לע

 |[ == ּעְגנ םָּב םֶתּוּפַּפ קר
 .עְעונְתִי םָהיִלְאִמ

 ,סָּמָע מע בעמ לָּכ
 םַמּוד ללצ ןורָחַא רורָהז

 - חלַע אל בישו רה לא

 .הָָלָה הָרְכַ הדיככ ףא
: 

 םידיתעש ,םירמואה הלא: ךא .דאט יתערל איה הבושה 'ה העצהה (*
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 = ּהָל וי ןיִאְו הל רוא דוע ןיא

 :עֶלָבְנ םִִמּב ןורָחא .םּודמּד
 םיטוע ּהָתוא םיִלְלַצַה ןמ :

 ף- .םיטושמה קּושקש חלוע

 ,הַָטָש הטש הָריִפַה רוע

 ,הָטְלָעְב אָצְמִת הָכְרִ
 + רה רָבְכ הָרְצְ הבור :

 .רָאְת אל דוע .ּךרֶאְת אל רוע

 = רֶתוי אלו רָּתְסִנ קושקש

 !רתוח םש יִמּו +טַש םש יִמ
 --הָעְנצַּב םש שחור הָמ-רַבְּ

 הָרִסַהְו = 7 תוצָחּב
 , הָריִעָה טָא הצב הָטש

 ,הָרָתִח טא רֶהָנְה תַפָש לֶא

 הָרְאְשנְו הָרְמְע הָמָש
 קָתְנ א םיטוטמה

 ,ועקש םמּודְו הֶריִפִח :ןמ

 ,הַמּוחְתַה ּולְלָצ .םִמּוד

 .הָמקְמַל רֶבַכ הב ירח
 = לָקא דָמּוע רֶהְְח תַפָש לע

 לָחְבִמּו ,רֶנ דֶעְור ןולַחְּב

 דָבַמו םש הָנְמְלַא בל
 .הָּכַחְה יִלָחְר הְָבְל

 = .ליל-תוצת עיִנֶה רֶבָּכ

 ? ליִטִת יִמ תֶא .,יִמ תֶא יוה

 %--ןֶכָשַהָּב +-דיִנָנַהְְֶּב

 ןָכּמַה + ןכתיה

 בֶרָעְּב לּומָּת עָּבְשְנ אוה ןח
 בֶרָי אל יִ ,והיִבְאְל

 ,הָּתְּב תֶא ,יִלָתְר תֶא תואר :
 --יהָּתֶא .רָּבִּד ףיסוי אל רוע

 ןֶבָא-תַמּוחְּב לָהאָה לומ
 יןיְבַי אל .אוה ג: - רובְגה רע

 :ששוח ,ששוח ובָבְל םג
 ! ששוב הכ יִלָמוי עודמ

 ,ותיִּב ֶוָע בֶרָע תונָפְל
 ;ותאָצ יִנָפְל רַמָא אל םולפ =

 ו ששוח ,ששוח ריגה בל

 ?ששוב הכ ילָמי עודמ

 - ;הָפְנַ רֶהָנִּב הֶריִפִחְ
 : = הָעְגג ָניִאְו ותַּפָש .הָעְננ

 הלו הָריִסַה ךותמ יִמ

 הל תאז םינָכְשלו

.' 
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 . יקפנאלימס השמ

 ,רזנ הנוח
 (.אתודב אלו השעמ :אל)

 + יקפניול ,ל .א בלח-שיא ןורכזל שדקומ
 ן :

 ,ינחלש לצא יררחב יתבשי  .היה .תבש ליל העש ההוא

 יתעקשנו  דאמ .יבל תא החקל האירקה .שדח רפסב ארוקו בשוי
 םּא  ,תבש רחמ אלה : ינודירטה אל הדובעה .תוגאר . ילוב הב
 = ;רשבמ -לוצלצ  ;ןומעפה  לוצלצ = ינדירחה םואתפ = ,החונמ .ולוכש
 אפל ומידקה  םיכנג םאה %תאז המ .םואתפ תררח ,הדרח
 ? תימואתפ תולפנתה וא ,הלילה תליחתב

 .החתפנ .ומצע .עגרב ובו ..תלדה לא ץיוראו ימוקממ יתצפק
 ,םירוח ויה וינפ  ,ינכש ץרפ ירדח לאו יתמועל שערב יתלד

 "4% רהל .רבעמ :תוירי . הבשומה לע םילפנתמ + תעמשה ---
 -םירידכה תפשא תאו ריקב יולתה  הכורה"הנק תא יתספת

 שורשר לוק .ינזאל עיגה חותפה תיבה-לעב רדחמ .הצוחה ץוראו
 :רתתפמה ,דרחה ינכש יניעב לקתנ יטבמו םשל יתצצה .םידנב לש
 ..רחחה תנפָב רשא תולמשה ןיב

 : "+. ! תבנרא,
 .ינבפ  םובר ופסאתה .ןומעפה ריל ,העבגה לע | ,בוחרב

 .ינפבו ,םינווזמ םתצקמ --- םירועצה .ףטו םישנ ,םישנא : הבשומה
 2 . דחפו הדרח םלוכ

 .,?הרק המ % שי המ --
 לק ב ,,..תוירי :ועמשנ ,ופי ךרדב ,לוחה רהל רבעמ --

 ..,.הקעצ
 .הנחמה : תונחמ ינשל קלחתנ %הפ דומענ המל ...ונ --

 רמו מ. ,,,רהה לא הלעי ינשה הנחמהו ,הבשומב ראשי רחאה
 - % םיכלוהה

 ,רבע לכמ םיררוב תולוק ועמשנ---ייוונלוב, ! 'ינא, ! 'ינא, ---
 : ימו הבורדהנקב -ימ = ,לקמב - ימ  ,םיריעצ- םלוכ ,שיא הרשעכו

 ".ךרחה ינפ רבע לא .ןומעפה תעבג לעמ וררי ,תוניוזמ:יתלב םיריב
 < ,ןומעפה דיל םידמוע וראשנש ,םישנאה תלומה העמשנ ונירוחאמ

 \ ; םהיניב .םיחכותמו .םירמוע

 +? תוקעצה ועמשנ רצ הזיאמ --
 ב
 +הרזעל ארוק לוק --



 וה םיברע לש לוק ,המור , הלחב לוק :
 א א, הימתב +םיברע =
 רבוע .ןוימרה :ןחקוחב .קפוד' ,קפור .בלה = ;רנידעצ רנר :זא |

 ןיא ... הלא .ןיעב םיענרב .שיגרמ .-התאש שגרה רזומ = ,.ותדו
 ךותב .תודידבו תומתי לש השגרה ןמ אלא ,דחפ לשל שגר הז
 המדגו .,הלילב .רתוי רוע -הלורגה ,תאזה .הלודגהו הבחרה הביבסה
 ףלהא תעקת רשא .לע .ךל .האנש תרטונ ,ךל תביוא .הלוכש .ךל
 םדא שגר  ,ךב  ררועתמ | הרובג- לש שגר הזיאו = ;( , הכותב
 םיסומכו םימלענ תוחכ ינימו .םיבר דגנכ דיחחי ומצע תא שיגרמה

 ךלוהו  ץרפתמ | ,ץרפתמ התאו ..םדיקפת תא םישרודו .םיררועת
 ..ךל תפקשנה הנכסה :תמוע

 ! ומיבה .,םירבח
 ,לוחה-רה ילגר = דע .ונעגה .רבכ = .רגרמע רנלוב

 . תיקנע .חירב זיא םידורמ םידעצב ונתארקל הררי רהה
 | ? הז ימ-

 ידוב .יתצחלו תיברע יתלאש =
 , הלעמו ונממ דעצ .םישמחכ הי

 +התא ימ -- =
 5 תיייפר ה: רברמ לוקה
 :(.ןירבע =
 ונלוכ .ונבבפ 'עגר דועבו < ,ירבח לכ .רחא .לוק .הוחחב אר
 ,רניניע תא וב ונצענ ,רזה שיאה תא םירב

 . 3 הבשומה :ןמ ...% םירבע
 %ש  המיענ .העמשנ לק ףותמ ,.תיסור = שיאה = בוש-?רב
 .יסורה ואטבט ., בלה קמועמ אצויה :זובע לוק היה :ולוק

 ה
 ! םירבע ,ונחנא  םירבע

 רשא תויריה לוקו הקעצה לוק המ
 תחקל .ישקב ,ירוחאמ .ילע ולפגתה םינש ...,! םילבנ

 ...!םירורא םורש :,וחמצ המד אה ךותמ ולאכ <. .לתחתלמ: תא
 ינשהו . :;לעושב ללומ 5יחתה | ,ויתצחל ;ידיב  דחאה תא

 ..,ינהיחפתל .שקב  ,ותומכש לבנ = .םותשו תחא רויו וחרקא תו

 ןמ .הנהו

 םנ החמע .הבורה-הנק | תא

 ,.ירבע .הנימ 'עמש

 -- + תיפור .ירבח ףא ונע ==
 +רנעמש

 ,+ ךוכה אלו --

 ,,.םיתופכ = ,לוחב םהינש םילטומ םה הנה .. ,?'אנ וסני< =
 ,?וחרב אל

 +. ו ! אנ .וסני ? םיתופכ .םהשכ ==

 ררועתה :םהו  ףוט  רבד : הזיא  .ונופ-קוחש = ונאלמ . ונלוכ
 םירבדב רפסמו .ונתארקל .דמועה ,קנעה שיאה \הז -הארמל ,וגבלב

 ,לוחה לא דחי ותא  ונלוכ .ונרזח  .ותרוכג .ישעמ = לע 'םיט
 םהשכ ,םמוקמב .ונאצמ | םיברעה | ינש תא  .להה .שארב

 ינפ לא םהישאר ונוכרה ירבח . הללק אלמ םהיפו .לוחב :םיז

 ,ישפנ יח ,,[ םיהארביא == =

 !דמחמ- רועצה ויחאו ---

 ירמושמ .רחא חיה .םיהארביא ..דחא לוקב .ןםיריעצה .וקעצ
- 
. 

 : 1 (+חפַמ .איבג .תוהב ..ה'נוח לי הָרְיִנ --

 אוה |. הפונה .ףותמ וכחנ וינפ ,שחנכ * םיהאבביא 5תפתה
 ןבאכ .םישקו  םירוח וונפ -- - ויחאו  .םימימ אב .ש

 ,הער חיח יניעכ םעז תורומו תורעוב רוני

 .םעוב ארק 6 רמחמ יבנ .ּוְּב = ,לןננמ  ךנה התאו \
 שופ .ךדועו ,ונמחל .לכוא  ,התא  ונימרכ רמוש --- .ירבחמ דחא |
 , יברעה תא .ילגרב הכיו < !+ ךרדב וניחא לע =

 / הפיזנ .לוקב רזה - ארק--,תופכ .אוה ירה ב. עגת .לא --
 ,הצרעה שגר: ועיבה . יברעה ינפ .ירבח לש ופתכב זחאיו

 ,.!("הַריִִג ,ּהַחְּב !הדי'נ --

 % רמוא .אוה המ --
 , ,ףתרובג .תא ללחמ =--
 ןח םואתפ .רזה לש תובעה  ויתפש לע רבע לק קוחצ

 םהילגר תאו םהידי תא הקזחב .ורשק -רשא תועוצרה תא ריסה
 ;דחפב .ביבסמ םיבה ,ומוקממ ץפק ריעצה .יברעה ,םיברעה לש
 "  .ושפנ לע םלמיו וילגר תא אשיו ,חפב לפנש לעושכ ,דשחבו

 !,ותציר -איה הפו המכ ---
 םלעתנש דע  ,תרובה יברעה ירחא טביו רוה .אלפתה

 ..ןועה
 -תואלמה ויניע ..ויתחתמ וילגר תא לופקוו .לוחה לע םשי ןקזהו

 ,ןלאכ ,ונלוכ ינפב וקרב ,תודחפנ .ןיצחו תוקחוצ ןיצח = ,תוימימרע
 : ,וישכעמ ולרוג .היהו .המ ,שרדו .רקח

 ,םלכת .אל-..שובת אל ךיא --
 . תומוערתב

 יתישע .קוחצ קר --
 +: . םיבנגל .ונבשח

 2 !הז ךקוחצ תא יכנא ערוי --
 'םלוא :..! רההיחפא הבה (' םישח הז ירה | יבלב יתרמא =-

 % 2 ! הדייג .אוה

 פא .ףאו . תולעפתה תואלמ םיניעב רזה לא טיבה יברעה ="
 וחב היה הז  .וגממ ינוע תא .עורגל יתלוכי אלו י וילא .יתמבה
 "לע תורליה תובקע רוע .םירשע וא הרשע הנומש-ןבכ םימיל ריעצ
 כ םיכזו םיקלח וינפ = .וייהל  לעמ תורחשה לט שבי 0 רוע
 ,וינפ רוע .םפשו ןקז .תמיתח אלב  ,רעש * ןמיס .אלב :השא
 ,ליל .לטמ בוטר וליאכ היה ןנערו תשע .יושע וליאכ :קצומ היה
 :.הרוכג .,חכ .רטוא .ולכ .שימגהו רמתל המורה  לודנה ופוג לכו
 פסק סנו דחוימ ןח ףיסוה ' רוע חריה -רואו = ,תורחב לש דוה
 :אוהה עגרב . תוצצונ ויה .תורוחשה וינוע הזה .קנעה-רוחבה לע בר
 : . ךרו .םיענ :קוחצ .,לק קוחצב םילבוט וינפו

 ,+המ %הוה ידוהיה הפיה -- \

 ,לוקב .םיהכביא . תא  ירבח .ולאש
 .תחא"תבב
 ו ! הפי --

 ! והלאשיו רזל: ורי תא טישוה יברעהו
 +ה'גוח ,ךמש המ --
 ,לק :קוחצב .ויתפש תא חתפיו ודי תא זלה חקל
 ..ןכותמ .ונובלה םיריפסדםינש לש
 ? חס .אוה המ --

 . ךמשל .אוה לאוש
 ..רזפ ימש
 +רזנ = ה'גוח

 \,,ילצא הפ

 [ .ילהש + + םיהארביא

 :..,קיחצ קר .יהְיִחַּב ,ה'נוח -,יל

 : ןוחצנ .ןיעמ .וב ועמשנש
 / המקנו

 תורוש

 +וניננב םולש תירב תורכנ  !בוט ב

 ה לע .בשי וא .תונבלה .ןינש ןלגתנ .בושו רזה ינפ תא

 --ידמהמ ךאיכנ וחב ₪6
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 למל תא .אוה / ףא -לופקיו ותוא = תוקחל \ שקביו  יברעה
 < . ביבסמ ונבשי .ונלוב ,ויתחמ)

 ? תאז ןיאה + ךרדב טושפל דוע ףיסות אל --

 ,ותנוכ ןיבהו ויניעב 'ונחב יברעה .
 אל --

 ותוא | חקנ  תאז = לכבו ==

 .הרובחה ןמ .רחא רועה
 ..יבונגל רוע ףיסוי אל אוה !ול וחינה ,אל --
 לבל כ פחה - לבא -יברעלה יתושהה == ודל ל

 .רזנ הג'וח ידיב םוש לו
 שיאמ | דרפנ .יברעה <>
 ,הד

 * וצפחלו וכרדל .ונחרוא תא לאשנו לוחה לע ונבשי רוע ונחנאו
 אב .םויהו .הנושארה הבשומב ןֶל" לומתא ,ופיל אב םושלש ק
 .הבחב וילא. ונטבה ונלוכ :נתוטענמב דובעל .אוה הצור. ,וניל
 ףותמ :ונילא טיבה אוה ףאו .ןושארה .עגרה ןמל  והונבהא .ןנלו
 .ןוצ

 תא םש לבקיו הבשומה לא

 םלָעְיו  הרותי = .הבח | ךותמ וביר

 ? םכתבשומ הפיה
 !דאמ הפי
 + הרובע הב אצמאה
 ! אצמת
 ! בוט המ

 .ונל וגארי הבשומה ינב 1 רזג ה'גוח ,הבשומה לא ונ -=
 רזנ ה'גוח םג ,וניפב הוקתה רישו הבשומה לא ונבשו ונמק

 5כ ונתוא שגפ .הבשומה דול = ,'הפיו קומע :היח וקוקו ונ% ר

 ףסלפתמ אוהשכ = ,ינכש לוק תא .יתעמש = קוחרמ . דע .לחקה
 : רברל החמומ לש לוקב ותעד עימשמו-

 תונחמ .ינשל קלחתהל ויה םיכירצ --
 +. . םורבעה

 ,וקימסה וינפ . קתתשנו --- יניעב ויניע ושגפנ =
 ו. :

 ,ינא םג וב .יתבשי רשא תיבב הריד ול רכש  רזנ הנוח
 תויחהל םיעצמא:יד ול שיש  .הָיה רכנ וייח רדסו ותריד רמעמ יפ
 ףרוחה ימי. :הדובעב .קוסעל ליחתה ואבל ןושארה םוימ ., ושפנ תא
 אוהשכ ,ויתיאר רקובו רקוב לכב . הפקת םצעב הרובעה תנוע :,ויה"
 םש םוקמב = ,ןומעפה לא ךליחו יעלה דול .רצחה  ךרד | רבוע |
 וילא יתייה .טיבמ .ומכש לע לפהו רדעמה .  םילעופה .םיפסאתמ <

 םידחא .תועובש ורבע .זראכ קזחהו הפיה ופוג הנבמ "לע נע[
 ונשנפנ רשא זֶאמ ונחרוא םע םירבדב סנכהל ידיל הרקמה .הנא .אלו

 עקרק יתרשכה ; יתהובעב דאמ קוסע יתייה .יכנא .ןושארה ב
 ,םויה לכ ,םילעופ לש הרובח הדבע יתושרבו שדח םרכ תעיטנ

 יתייה- דורמ .ברעבו = :ההשב :יתייה = ,האוב דעו שמשה ::תֶאצמ

 תובורקה תובשומל יתכלה תבשה םויבו .רחטה תדובעל תונ
 ותדובעב םג ןייטצמ שדחה .ריעצה יכ ,םירפסמ יתעמש , םש
 ליגרכ = רחעמב :טלש  ותרובעל : ןושארה  םויב = ,ותרובגב

 תא עיגוהל ,ירחב,ל .וירבח ,םיברעה ושקב ינשה םויבו :,הסופ
 -תיבל דע וילוורש תא לישפה ,ותצלוח תא וילעמ ריסה זא .,"ידוחוש
 רשא םיברעה יב .דע ,תוצירחבו תוריחמב "ורונ, תא .ךישמיו .ויח

 תחת ולפנ וערב וינפלמ רשא הלאו ,האלהו .ונממ וראשנ- וי
 ירחב,ה ןמ וצפקו  םהירדעמ | תא .וכילשה הנורחאב ..םתד

 רהה תא .בבוסלו

 ןיבו .הז .לעופ לגב  וילעבב ואנק  םינכשה לכ וב ךרבה
 וב ,ןרבדיו  םסרפתפ "רזג ה'גוח, םש , הלהתל ומש .אצי םיב

 . הובכה .תאריב ם

 יו 'בבעתמ היה | ,רצחב וא בוחרב יתא ושגפה ידמ |.
 :ףא אטבל עדי .אל אוה--תיפופטה :תיסורה ותפשב םולשל ינכרבמ
 " ףחר ,םיננערהו םירועצה ,םיבוטה .וינפ לעו -- תחא תידוהי .הלמ
 לע ףאו ,הרתי הכחב דימת  ויתכרב יכנא = ,ןוצר .לש לק קוחצ
 : ,הצרעה לש טעמכו הכח לש העבה העש התוא 'ריכמ יתייה  ןינפ
 ,וב יתחגשה תודחא םימעפ . המ :ליבשבו : הז המ לע יתעדי אלו
 " נואו ילא יסנכהל אוה הצורש ,יל המדנו :,ינולח ריל רבוע אוהשכ
 | ולא ברקתהל , םירברב ותא אובל .דאמ ץיופחאו  ,ושפנב טילחמ
 .םויל .םוימ רבדה :תא יתיחד לבא ,טעמ

 לא תכלל יתלוכי אלו ףחוס  רטמ ךתנ \תותבשה תחאב
 " תאצל .םג יכ :,ירדחב ראשאו ,ךימת .יכרדכ :,תובורקה .תובשומה
 םירהצה ! ינפל .העשכ .םימשג  תמחמ יתלוכי אל. הבשומה לא
 ,שיא לש וזכ ,השלחו חלק | הקיפר ,יתלרב הקיפד לוק יתעמש
 +? לורחל וא קופר :ושפנב טילחמ וניאו  קפקפמה

 !אובי --
 , רזנ .ח'גוח ינפ .וארנ ףסה  לעו החתפנ תלרה
 + וילא טנכהל רתומה --
 ! ךממ אתוטמב --
 אוה ,תמאב הזה ענרב וילע יתחמש

 ,ןוצר ךותמ
 ,יילא סנכהל | רבכ הז יתצפח --

 +... והעירפא
 ינשה אסכה לא :והבישואו הבחרה ודי תא .יתצחל

 חמש לש שגר ,בוט שגר אלמתנ : יבל ,הבחב וילא טיבאו
 ,םייח :םיאלמה ,ולאה םינפה לא טיבהל םיענ 'המו ' בוט המ
 םיכרואמה וינפ ויה ,קתששכ .םיננער םימולעו יפויו רעונ םיאלמה
 : ךפתשנ .,קחצשכ ךוחיבו ,רבחשכ לבא ,םוירזכא טעמכו  םישק
 - ,ובל .בוטמ םונפח אלמ וינפ

 ה רביבח ,הלאב םיקנע .םילָדג תומוקמ הזיאב --

 לכ לע טשפתה ,בחרתה ,ויתפש לע .ףתרש ,לקה קוחצה

 ,יתחמשב ריבה
 וריאה

 אמש ל ששוח לבא
9 

 . וינפ

 ,לכנא הרמסמ ;הגלוה .תורג לע ---
 + םכלש הגלוה .רהנ הפיה --
 "רשא | ,ונושל ,רשוא לש בר רואב וריאה וינפ

 גנו תפטוש ,הלק ןושלב  ..הירופאמ .הרחוה וליאכ  ,תודבבב
 ריהב המ ,רהנה בחר המ :הגלוה יפוי לע יל רפסל ליחתה
 ובע תא :ןיעה - םופתת אל רשא שי ...!םידרהנ---וימימ  םירובכו
 ,תולעפתה םיאלמה .וירבד תא עמשאו .יתבשי  .ינשה ףוחה
 ןותמ .םיעמשנה < ,םיפיהו = .םיבוטה  ובק תושגר לע * יתגנעתהו
 ?הז ןאכ השיע המ ;הבשחמ יבל לע ההלע םואתפו>  ,וירבה
 . ףשא ,הז + ובל:תבוהא לע רבדמה בהואכ = ,הגלוה לע רברמה
 :םעה חור .םיאלמ "פ,ה תשגדהב יסופטה ואטבמו  תיסורה  ונושל
 .%ול רשא  םיתובעה תורעיהו םיבחרה תורשה ,חירו  יסורה

 ו . וב לכתפמ נאש = ,האר אוה
 ₪. הבבייפ לבם התמלא
 %יבבל םע רשא לכ תא ול .דינאה < -
 ! ידידי וב ורה --

 .. 0 3 ןאבל "האיבה המ = -
 וינפ .ולוכ .םדאתה .אוה
 , ותקיתש תעשב ,ןכל םדוק
 +. + יִרוהי ינניאש ,יב  אוה רשוחה --

 א... .קפס " םוש ליטמ : יניא הזב 1 אח ,אח; ,אח --
 + תודחיה ןמ .םולכ .םהל ואש ,םלועב םידוהי :ןיא
 + .,ךישחה :ויִניע ,רואו ורדקתה וינפ

 = ומכ ,םירזכאו םישק ושענו ופעז



 ,יתארקל .בשויה .,רזה שיאה"

 ,רבדה תאי

 ,יתערי אל לָביִבה תא ףאו
 האירקהו ,וב יתארק ,הנושארה םעפב לביבה .יריל ןמרזנ ,הרשע =
 + יבל .לכ תא .החקל =

 ינא בורק :וליאכ ... ןדריה לא =

 .יבאל יתרפס זאו =
 טילחאו .םולשל ורבד יתלוכי אלו הקזחב ומע ביראו +, ,? השוע וז =

 . יתמייק תאו
 הארא םא רע הטיפרבינואה לא םנכא אל :ול יתעמשה | ול"
 .ץראה תא הליחת =

 ,תובשומה תא םדוק תוארל יתצפחו .תובשומה לע :,תינויצה -

 ,ינממ .הובג
 +ונממ לורג ינפב רענכ =

 .:תוההיה ןמ דאמ טעמ יל שו" ינא םג :..ותא .קרצה --
 :רמאו חתפ ךכ-רחא .הלק העש קתתשנ
 <..ונ צר א תא ינא .בהוא לבא = =
 ?ויתובא ? ונצרא לע ול רפס ימ --
 יבא יבא 2 1 אל תובא =

 יתש .תא יב ץענו ורובד = םואתפ קיספה .אוה = - . ., ימאו
 רפסל רתומה : ינלאש וליאכו ,םימת דלי יניע ,תורוחשה ,תולודגה
 :רמאו טילחה לק קופקפ ירחאו . , .% לכה ךל

 ...דלי .ינדועב התמ .., . תידוהי .התיה אל .ימא --
 עמשנ רדחב .ייכנא םג יתקתש .קתתשנו ורובד .קיספה .בושו

 םיקומע  תושגר לש  לודנ .לג הזיא  ,וניתובבל תקיפד .לוק קר
 הלגתמ וז העשב .:יתשנרהו יתעדי .אוהה עגרב .יבל תא רבע
 הז .םדאה שפנ לש תואלפנה היתומולעתמ תחא / יניע דנגל

 פנ-תברוק בורק  םואתפ יל השענ ן
 ,וירבד ךשמהל יתיכח םיניע ןוולכבו

 ,ויניע .יתש יב = ומיבה :בושו ,וינפ תא ילא הנפה בושו ==
 ץמא יטבמ . ,.% רברל ףיסואה :ולאשו וטיבה ,םימתה רליח .יניע

 ....אוה - ללובתמ
 וינוע

 : ףיסויו ובל תא
 ממ ריתסה אל יבא |... יכנא ירוהיש = ,רימת .יתעדו -=

 המו ,ונמע לש ורבעמ המואמ יתעדי אל לבא
 תודהיה .ןמ ,המואמ יתערי אל ..רתויב .שמשוטמו לפרועמ יתעדיש

 הנומש ןב :יתויהב ,םיתנש ינפל קר

 םק ריבכ רבד הזיא יכ  ,שינראו יתארק
 ,למרכה לא הבה א םואתפ יבלב שיגראו

 ררועתה האג לש חורו , . . םהילא

 ןמ .רתוי ןרריח .תא בהואו .ימעלו יל ,םה ו ג 5 .יכ ,האנתאו יב -
 ! הלוצלצ האנ המכ ..! ן---ר--ר--י : וז הלמ איה .הפי המכ .,.הגלוה

 המ קוחצל : תומ דע יל .רחיו .יל קחצ יבא

 .יבל .ךותב ררועתהו

 יתטלחה תאו
 לכי אל לבא

 !יתובא ץרא ,ץראה תא הארא :יבלב
 ,ףקות לכב ונוצר דגנ םמוקתה יבא

 העונתה לע םיריצופואה יל ורפס הינאב קרו

 : ףיסוה עגר ירחא .תובוטה ויניעב .ילע טיבוו קתתשנ בוש
 אל  .היתיאר רשא ירחא רתוי .דוע .ץראה תא יתבהא --

 ימי לכ הפ ראשהל ינא הצור !הזמ ךלא אלו ץראה תא דוע בוזעא

 , ..יבאל .יתבתכ רבכו ..םכלוככ ,םכומכ ידיהי .תויהלו <
 הבחרה ודי תא יחכ לכב יתצחל ,שגרנ ילוכ ימוקממ .ותמק

 , \ | .שדחה ירבח לש
 ! םידידי .היהנ .ךבל תולגתה דעב ,יביבח ,ךל הרות --
 ,אוה ףא ירי תא הקזחב ץחליו .רשואו הרוא ואלמתנ וונפ
 !יביבח ,ךפאב אנ לא .,, 1 וא ==

 ,ומרְאו וכובנ םיבחרה וינפ . באכמ יתקעצ
 ... יתצפח אל --
 ! תומא אל ,רבד ןוא =-

 היה  הלעמו ומכשמ  .ותמוקדהובגל אלפתאו וילא .יתטבה
 ,ותמועל שלח .הכ .ימצע תא שיגראו .הברה הובג

 + םימעפל וילא סנכהל יל רתומה --
 !םעפ לכב ול חמשא .יכנא --

 ,ףוס ןיא הדותו ןוצר ךותמ ילא טיבה
 (אבי ךשמה)

 ! רבכנ ךרוע

 ! הלא ונירבדל ךנותעב םוקמ תחל השקבב

 "רח ב מ לש (ינוגרזו ירבע) םוצבוק ינש םופרל  םיניכמ . ןנחנא
 יכ ,בורקב ליחתת םיצבוקה תפפרד . ןנמעב תיבלהתמה ת)חירכהו תוצלהה
 "תוחודכ! תוצלה תצק ונהאמ ומלענ יאדו םלואו , בר דמוח ףוסאל ונקפסה רככ
 תונפל ונמצעל ונחנא םישרמ ךבופל | , וניצבוק לא ופינכהל יוארש . , תונוגה

 תוצלהה תא םושרל אנ ולואוי יכ ,השקבב ולא םונינע לצא  םויוצמה לכ לא
 תופירראה תתא י"פע ןנל ןתוא תולשלו םתל | תועוריה | תוחירבהו
 ,סהש תומוקמ לכב םיררפסה וניחאל ונתשקב הכורע רוחוב ,השמל תודומאה
 " ,  םהיפב תורוגשה תוחירבהו תוצלהה תא ונל איצמהל םה םג אנ וליאוו יכ

 "= תוצלהב ךרוצ ונל ןיא (א :ףיסוהל ןנחנא םיניוצ רומאה לע

 . םעב תוכלהתמ ה הלא קר םיפסוא ונאָ] ,ןתערמ איצממ םדאש תוחידכו
 | < תוהידבו תוצלה םיפסוא ינא (ב ;ןהילע עו בט ירבע םתוהשז
 לש םידוחחו | אתיירזאד ילימכ םג | , םלועה תוייה] = םייחה ינינש לכל עגונב

 ענמהלו ץומנ רוצקב םושרל ךירצ תוחיד:הו  תוצלהה תא (ג ; םימכח-ידימלת

 וא .תיסור , תינוגרז = , תירבע רשפא םושרל (ד | ךרוצל אלש תוכזרא לכמ

 ט בש שרוח ף ם דע ןנל איצמהל שקכנ תומושרה תא (ה ;תינמרג
 : -- :אתש ואַהד

 וגל .רוזעל םדא לכל הבו הרות םיעינמ ונא טרפמלו -
 . לכ ו תומש . ונורכזב תורומשה וחורבהו תוצלהה תא ונל איצטיו .ונתרוכעב

 .ונוצבוקל אונסב ומסרופי הלאה םישנאה
 רקיו דובכ ישגרב

 ,יקצינבר .,ח .י

 י םונאיורד ,א

 ליאוו רשא

 , :ןלאה תוסירדאה תחא יפ לע חולשל

 < 1 א. ץהפמתהאסאל, 010008, \[גההה \ כה השדה ה אפ
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 !דככנ ךרוע

 םיריעצ תואמ הכיה :הלאה םורוטהל ינוחעב םוקמ תהל שקבנ
 םורסח תולמג ולכק הבקסומ הפב םיהובגה רפס ית:ב םרומל תונשב תוריעצו
 םא , איסור ץראב לארשיג הלכשה יברמ תרנחל רשא תיבוקסומה הקלחמהמ

 ,  םהל ראמ  לקנו םייחב הלחנהו החונמה לא זאב רבכ ןהמו םהמ הברה יכ
 .< ותפוח תא תואלמל ררועתמ םהמ דחא ןיא ז'בע ,םביח תצקמ םג ול. םלשל

 לבור .םיפלא תאמ ךסל רע הלע הרבההל םועיגמה תובוהה םוכס רשא דע

 זורבכב םיגחנתמ םומולשתה ז"כע ,ווזובוח תא הפב עבת דעוה יכ םאו ,ךרעל
 + ףצקו ןויזב ירכו

 " !גותכ קר ןחנ רשא  ,הזכ .שודק : בוח .ןוערפ יכ  ,תוארהל .רתומל ךא
 תמו אשמו ץרא ךרד תוכלהכ הבוח קר אל איה ,םלתשהל אבהל הכימת

 אלש םרא לכל רחאכ םיאבה :ירובצו ירסומ בוח םג םא וכ ,םדא ינב לש

 . תא םתעשב תוכמחנהו םיכמנה לכל רוכזהל ., קרצהו רשויה שגר 4 ונממ גפ

 '  תרטמ איה תאז -- הלבשה יברמ- תרכח לש תיבוקסומה הקלחמל םתבוח

 = ןגצרא בתור אולמב םירזופמר תוביחהו םיביחה לכ אנ וארקי , תאזה האירקה
 ואצמנ .רשא | , רוסהמהו ינועה בצמב יכ , םבל לע ולעיו הלאה םירוטה תא
 < םיאמצה םימול םיריעצ תוֶאמ הברֶה החע םיאצמנ ,.םרומל תונשב םתעשב המה
 < .ןחיל וא םקיר םהָנּפ בישחל תחרכומ סיכ ,ורפחמ הֶבנִחַהְו , םיעדמז תומְכחְל

 | פתעד תא וחוסי אלו םיביחה אנ וכי .ראמ  תמצמוצמ ההמב מכמה םהל
 תרבחהל םהיתובוח תא םיערופ  םגיאש הזבו ,םהיתבב ינעה תלזג יכ ,הזמ
 ורעב רשא רפסה יתב יריב ךומתל תורשפאה תא הְֶרבחהמ םיללוש הכה



 ו:ב ,יינעמ םורלו | יפלא ה;נושא-ה םתלכשה תא םילבקמ הטש רשא  ,םּוחתו

 ,םיללמואה לא

 יברמ תרכחל" ישא

 (00 01 11ןנס0מ 3

 ,יוואקראה וו  דעוה שאר

 5 ןהאזירוא קחצי רעוה רבח

 תובוקסומה  הקלחמה רע
 ₪ 1. אמ. 0, 10088)

 םיִבְָקִמ
 ץראמ : למ :איח . לארשי "תרזא תוכז, הל התנק רבכ תונקעצה

 הנרובעהש שי לכא . הב ונלגרור רבכו ,דסחל וא טבשל םא ונושעמ לכב זנתוא
 ,ונ"צא הגוהנה הרמה יפל ןלופא לזכג לכ הזרפה!  תונקעצהב

 ,.הדוהי:ןב 'ה לש ן"בוי רוככל .הכרענש הנורחאה .הגיגחב וניו
 ,םעה תיחת םשל לארשי ץראל אבש םינושארר רחא אוה הדוהי"ןכ 'ה

 ווב , זיתוחכו = ןיתונש בטימ תא הדוהי:ןב שידקה תירכעה הפשה תיחת
 אל התע דעו י"אל ואוב םוימו , ירכעה רובדה ןב עכקנש ןוש ארה הי
 ןולמרל שידקה לודג קלח .ירכעה רוברל תושפנ תושעלמ הדוהי:ןב לח |
 לכ הרוהי:ןכ םחלנ הומ ץוח .ושכע דע ורובהב רורט אוה ןוידעש לודגח |

 ,,םלועבש תי אנק רתויה הביכפב תונלבסהו הלכשהה ,חורה שפוח דעב
 . םולשוריב חוטב ןק ןהל וננקש תועיבצהו הפונחה לע המחלמ רשק א

 םינש ךשמב ,לארשי ץיראב תונותעה לש הלודגל םג הברה  רזע אוה
 ,ול ויה אל םורזוע םגו ךכל םיעצמאה ול ורסחש י'פעא ,םינוהע ךרע הבי

 ,ותער ושקבו ותדובע ללגכ והומטש יה סכוהב רשא םישנ

 ;זכ :ןויזחו

 ,ויבע הנש םושלש
 הפשה ., חומו

 יאשר הדוהו:ןב השק המחלמו הרובע תונש
 ץראב רפסה:יתב לכב דומלהו רובדה תפש תעכ איה תירבעז

 תורברמ תורבע , תאזה הפשה לע יחו תירבעב וכןנח תא לכקמ םלש רוד , לארש
 הברהב תלבוקמה הפשה םג איה תירבעה ,ץראב תוהפשמ הברה |

 ,ירבעה .רוברה , בוחרב םגו תופפאב הב םישמתשמ , תורסומ
 םוימואלה .םייחה תוחחפתהב רוצאה .חכהו ,שממכש רברל השענ ,םיגלטבל סיענ

 קר תאוה הלודגה המדקה .תא םחיל רשפאייא סנמ א  ,ותוא םג לדגמ ו"אב
 ונל המיקהש , תומו ל העונתה ייפ איה וז המרק  .הדוהי:ןב לש .ותעפשהל

 הרוהי*ןב ןיבו םהיניכ תויה :ילככ הפשה .תיחתל םחכ תא ושירקה רשא םוש
 לארשו ץאל החלשש העונתה ירפ איה וז המדק | ללכ פתוו רשק םושי

 ועפשוהש ילבמ םמצע תערמ השודקה םתרובע תא ודבע רשא ,םירכע ם
 ברח ולמעב ירבעה רוכדה תיחה איה הרישק ףוס לכ ףוס לבא . הרוהו-ןכ תאט

 +ןנתאמ הבורמ הדותו הכרכ תאשל איה יואר יארו הז דעכו ,  הדוחו:ןב לש"

 ןיאש .תושדוחמ םילמ הברה שי. הדהי"ןב לש לודגה  ונולמב  םנמא
 ברה רמוהה : ינפמ .ןולמה .לש -וכרע .אוה .לודג "בב לבא ,  םעטו .דופי .לכ
 + הפשה .תבחרהל :הבושת .תלעות ןכ .היהת .יארו רסגישכו = ,ןב ₪
 הדוהידןב שמתשה הורה שפוח רעב ותמחלמ מבש | וגתאמ דחכנ אל 6

 רגנ ןמקמש ..וגרהלו סועבהל .תנמ לע םירבה הבה השע :אוה ..םיסנ .םועצמ
 רצהל הפונחו תורקפה םימעפל תולגתמ ויה "םילשורי יריקי,, לש הפונחהו תועיבצה
 תורשפא גשכע שי:םאו .םישפח םויחל ךרד = הדוהי-ןב הנפ תאז לכבו ,ינש

 תואנקה . רצבמ .עקבוה .םא = , תוקידא לש :הוסמ ילב ל שוריב .םייקתהלו תו
 + .הדוהי"ןבל הזב הדות םובייח ונחנא ירה , םילשורוב ,

 לש . ער חיר רימת ףרוג היה הדוהי"ןב דפיש םינותעה ןמש .תודוהלונא .םיבווח 2
 חבתשנש "תובוטה .תודמ,ה רתיו םעט רסוח ל / הזרפה .םחב שו <. רבלןמ |
 וקוחו ירובצה שגרה תא וררועש םה הדוהי"ןב לש ויגותע לבא  .רבלובח ןח

 הדוהי-ןב לש ונותע תוהמ לע עיפשהל ומצע להקה לחה ףוס .ףוסש דע :.\תוא|

 + ול ומדקש ויחא לע לע הלוע ,וכרע תותיחפ לב םע ,ושבע לש "רואה, )תר
 םינותעב רוצה ו ךכ ךותמו ,  םינותעב אורקל להקח תא ליגרה  הדוחי"

 ..הלאכ םיינחור םיכרצמ םיקוחר ויה וא דעש  ,י"א ינכמ הכרה ברקב תז

 רחאלו =, הרוהי-ןב = לש וכרעב תודוהל 'ונתוא = בייחמ יארו. חו לכ
 ול עיביש = ךל אוה יואר יאדו = , המחלמו הדובע תונש  םישלש וולע

 >הקה דצמ הרות תרכהל הרוהי-ןב .אוה יואר ןפוא לבכ ןה .ותדות .תא להק

 יםולח קר היהש

 + םלכוי יגח תא םינורחאה םימיב .ןנגחש םורחא .םינקסעו םורפופ הברהמ חוחפ אל
 הגיגחב קפתסהל םילוכי  םניאו םיצור םניא ויברועו "רואה, ילעב לבא

 תוורפהו תומזגה וילעב לש ולבוי גה רבדב בבגמ ליחתה הזה :ןותעה = + העונצ
 ילבלו .םיבר בלב .םוענ .יתלכ שגר ררועל ילבל . ןהל היה  רשפא-יאש = ,תונושמ
 ..הגיגחה ןמ םקיחרהל

 וכ .הרמב =ןכרועל יבמופ תושעל .שיבתה אל .חדיהי"ןב לש -ןגרואה
 לש ולבוו .גח תגינחמ .כושח רחא ןינע םוש וני ןיאש , םימע 0 א ג בוש וחא ונייחב דוע ןיאש , םימעפל היה המדנש
 5 'יגח םע הדוהי-ןב םש תא רשקו "תחלצומ העד,  רליו הרה ןותעה :הדוהי-ןב

 י םלועה רע הנש הנש גחוי רשא : , תירבעה .הפשה תוחת גה ,שרח ימואל
 רנא ןה . להקה בל לע עיפשהל ךיא ,  הנוכגה הדוקנה תא "רואה, אצמ ןאכ
 תאנק תא -- ק ד צ ב ו -- אנקל לארשו ץרא .ינב .םה .םילוגר חמב דע םיעדוי
 סחיתה , הדוהי-ןב לש יתורפסה  ולבויב ורברש העשב סאו , תירבעה הפשה

 ; השדחה האצמהה ירחא םבל ההנש םיבר ואצמנ , בל תורירקב הגינחה לא להקה
 ל תויצרטסנוטד וב שיש "שודק ימואל גחל, הדוהי-ןב לש לבויה גה תא תושעל
 2 . הלודג - תויבמופו

 ונונגפ תוחצפ בותכל "רואה,  לוכי הגיגחה השבלש השדחה הרוצה יפלו
 !כ יב הגה, 5 הלאה םירבדה תא הדוהי-ןב רובכל .םילשוריב וכרעש .גחה לע

 םיפלא .ירחא , ןושארה יחהו ימואלה .הגח תא גחל םילשורו  ףוסדףוס הררועתה
 תיפלאה .ןתנש תא .סעה ןשיי ןשי יכ , ובשח .עגר ,.ןפרוח לשו תולג לש הנש
 לש הנש םישלש ירחא = , תיחתב לודגה עגרה | תא ריקוהל ערי אל עדי יבו
 "ראש לכב ונל שודק רחמ היהיש גה ,'םושלש וגל ףסונ שדח גח, + . "הרובע
 ה, תא ןגוהיש רבדה, .. ,"היחתה גח ,"הירבעה גח, -- םימואלה םיגחה
 רועילא תא--דחאכ ורוכג תאו לודגה ורצוי תא וגוחישי הז םע .דחיו 'תירבעה
 . , ןינעה :תצק .רזומ ., ןכא . ונריע ינבל רבכמ .עודי היה הז רבד -- , הרוהי-ןב
 היה אל זא יכ ,התישארמ םהילע הלטוהש הבוחה תא ונריע ינב ואלמ וליאו
 "7 חספה :ימוב רוע .לח הרוהי-ןב :רזעילא .לש ולבני .םושלש לילב .גחהל םוקמ .ללב
 ותרובעל הנש םישלש םג ואלמנ זאש | וייחב .הנש םישמח ול ואלמנ זאש רבעש
 גוחל חבה .תוררועתה התיה .הליחתב , תמאבו  .תינשלבהו תיתורפסה ,  תימואלה
 הלשרתהו ., הלשרתה םילשוריש אלא . השעו רצי רשא לכ תאו  ותוא , דימ ותוא
 םלועה .הצקמ םואתפ וגל אב הגיגחה לוק .דהו ,  לארשי"ןירא ראש .םג התא
 , םימיה ורבע ךבו = - תיפסכהו תימשגה הקירמאמ -- קוחרה ינשה
 .םילשורי םעל| רפוכי אלש אטחל |, ןועל התיה תאוה הנושארה תולשרתההש
 - ,היקרות האב הקירמא ירחאש ועמששכ , לודג הוע אטחלו ןועל , לארשי ץראו
 > רוע אטחלו ןןעל ,  תויארוהי-ןכה  היתוגיגח שמח םעו אטשוק התריב ריע םע
 "  הנילעתו . תוצרא דועו היסור םג ואבשכ = ,הירגלוב הירחא האבשכ ארונ רתוי
 ++ :"םודא םד :ונויחל

 לבל תופי תונמ ןתונ :אוהו הגיגחה תא ראתמו ןותע
 3 ישא לש .תוכרב, ול וחלש רשא

 /ה ךלוה הוב .ןונגסבו

 ,וילכ יאשונ לבלו הדוהי ןב תא ללהש םדא
 "תעמשמו

 07 ץרא ינותע םיבתוכ ךכו = , לארשי" ץראב  לפוי יגח :םיגגוח ךכ
 "םלועב תירבעה .גח,ל הדחוימ הקלחמ העבק "רואה, | םהילעבו םהיכרוע ד"ע
 .. ; הרוהי-ןב 'ח לבקמש הברב כתכמ לכו אקתפ לב פופדמ אוהו

 5 הרוחי-ןב .לש לבויה .תגיגחש רמואו "רואה , ירפוסמ דחא הלא אב לכ ירחאו
 אל ןיוט קרמ .םינצילה ןואג םגש  ינמודמכ = . התועינצו .התונעב דוחיב תניטצמ
 + וז הגיגח לש התרוצ תא ראתל ידכ תורחא םילמ אוצמל לוכי היה

 --בל .ומימת ובשח --- תמאב ילוא ,הלטבל תאצוי הניא הנוגמה תונקעצהו
 ורהמיו ,ימואל גחל הדוהו-ןב לש ולכוי גח תא ונישע אלש ,לודג אטח ונאטח

 םע תיממע :הגיגח + ופיב םג הגיגחל תינכת- ךרע דעוהו . לבוידרעו ופיב ודסיו
 ;: םימואל ,םירישו םילגד םע תובוחרב רפסההותב לכ ידלי תכולהת ,  ןומהל התשו
 "רפסה-יתב ולבקתנ הלאה תולודגה תועצהה לכ אל לבא ו ןומהל
 ,ומיבסה פ"התבמ םידחא קר ,םילודגלו םינטקל תפתושמ הגיגחלו הכולהתל ודגנתה
 רדופת תיממע הגיגח 7 םידליל תוגיגח ךורעל = , הבורמ  תודגנתה .ירחא
 + לבויה דעו .ךרעש תינכתה י"פע אל .ןכ םג .ךא , אבה עובשב

 9 ךלוה "רואה, ,הטש תושענ ןהש דע ונבלב כ''כ ושרתשנ הזרפההו תונקעצה

 םולשוריב השענ םידחא םוחרי ינפל ,םולולחכ םיללח מה-- -ןירחאו ףותב הכמו שארב

 (ןוזלדיא) יבצ:ןב 'ה .ונלש הניגנהו הרישה עוצקמב  ןוגהו בוט השעמ

 ,ץראבש  תונושה תודעה לכ לש  םיממע םוריש ףסוא , ןוושכ לעב רמזמ

 ,םינמותה | , תונוש תוצראמ הנה ואבש םיזנכשאה ,  םידרפסה לש---,לארשי

 ה תא רישל תולודג תולהקמ סג רדפמ אוהו---'זכו , םיסרפה , םירכובה

 ! םתרבאד הוראמ | ,םלואו .בושח םגו הפי השעמ והו ,.יוארכ םנקתמ אוהש

 פנ תוצילמ  המכ ; הזה בושחהו הפיה השעמה תא םישוע ךאוה



 א

 רומאה |

 ימואל ןוכמ, רוסו רבד לע לבה יוצק לכל תוחלשנו תובתכנ תונוגמ תואמזוג
 ,,!םילשורוב ."הרמזלו .הרושל

 ךכ לכ וב לודג .הרמזלו הרושל ןואמצהש םוקמ  םלועְב  ןיא " ילוא
 םהל םישקבמו | תולגה תוצראמ םידוהו םיאב ןאכל .,לארשי ץראבכ

 קר  אטבתהל םילוכיש םיקד תושגו האלמ , םיעוגעג האלמ םשפנ ,'חונמ
 הגושחה הדובעה תא וילע חקלש ינצ ןב 'ה תושעל :בםיטיה הז ינפמו ,.הרישב

 תריצילו תימואלה זנתריש חותפל  דוסיה חנומ יארו הז והשעמב ,ז
 ?המל תונקעצה ךא . תוימואל תונוגנמ

 ולבו תוקעצ ילב השעמ הזוא לארשי ץראב םג תושעל רשפא ירה
 רפס תיב ופיב הרפי איה , חיכות ןיפור תרמ תרבגהו . ךרוצל אלש הזרפה
 ,הקיסומה לש | םינוש תועוצקמב םיחמומ םירומ הנימזה  ,,הרמזו  הרושל

 השענ לכהו --- ,לארשו  ץראל הכרב איבהל הרפס תיב אוה  דיתעו
 ,רבהה לע חומשל ךירצ  רוחיבו .  ללכ תוזרפה :םוש ילבו תוקעצ םוש ולב
 ומצע לשמ סנרפתהל דיתעה יטרפ דֶסומ םא יכ ,ירובצ דפומ ונניא הז ס"יבש

 ,תרפומה לש הנובשח לעו ;
 לארשי ץראכ  םירחא  םיצוחנ םילעפמ ונל ןיא  תמאב " םאה

 םייסחש ץראב הלאכ םינינעל תוחכ זבזבל יאדכ םינמואה ? הניגנל רפס יתבמ

 רוכצה לבא ,וז הלאש םרא לאשיש רשפא ? םיצוחנ רתויה םירבדה דוע הב

 לש * םיירוטלוקה םיכרצה לכ ןל שיו אוה ירוטלוק רובצ לארשי ץראבש ןטקה |
 ,הלכשה ילעב לש לודג רפסמ שי ופוב , םירדופמ רחויו םילודג רחוו םירזבצ =
 רככו ,תזברת ייחב ץראל ץוחב םיליגר ויהש ,םיךימא םישנא לש ןוגה רפסמ =

 םידימלת ןל ואצמי טאל טאל ,ומצע לשמ םנרפתיו  לדגיו |

 חתפנשכ = ףכית םנמאו , הרושו הניגנל רפס תיבב ךרוצ ופיב שו
 ריספת יארו רפסה תיב תדסומ < , המצע ןפוב םידימלת םישמחכ ול זאצמנ

 חתפתיש הזה רפפה תיב לש .ופוס לכא + תונושארה םינשב יערי םימובס
 םג .תודימלתו

 תירבעה הלהקל

 רפסה תוב

 רובכ ןתי רשא דסומל היהיו , םימלשומהו םירצונה .ברקב
 . לארשי ץראב םיִדוהיִה לש תוברתה תדובעלו ופיב

 ןושארה ףשנה תא |. הקיסומ יפשנ ןמזל ןמזמ וכרעי .רפסה תובב

 , השפל תפמ אלמ היה לודגה םלואה . היסנמגה םלואב רפסה תיב ירזמ וכרע

 שממ הב שיש הקיפומ עומשל יאופיה להקל תלוכיה הנחנ הנושארה םעפב
 דסומ ףסוהנ לארשי ץראל יכ הוקת שי , יוארכ ךרענש טרצנוק לע .גנעתהלו

 + בושחו .ןוגה ירבע =

 .תיחרזמה היסורפב םירפכה| -

 ל \ 5%

 לש
 ,היִנמרָמ םיִבָתַכַמ

 וו
 יונשה תא םותמאמו םיטולבמ זנכשאב | םינורחאה  םייטולופה .םירקמה

 יתש |, תויביטברסנוקה תוגלפמז תדירי : וז הנידמב הוהחמו ךלוהה יטינפה

 ,יולפרבב יסוופה .גטדנלהל תחא  ,םינורחאה םומיב ויה  תובזשח  תוריחב

 םילרבולה וחצנ ןהיתשכו --- ,היפורפ:חרזמב יוהלו:יויבלב גטפכוירהל תינשה
 טמשנ עקרקה יכ ,תוארמ וללה תוריחכה תואצות . םיטרקומה.:לאיצוסח תרזעב
 תורועה-- םיחוטב רתויה םהורצבמ-תומוקמב םג  םיביטכרסנוקה | ילגר .תחתמ

 םהל ודבא | הרגזנה גאטסכוירה-לא:הריחבהב

 היולגה םתרזעו םהיסיסבת לכ םהל וליעוה אלו ,  תועד םיפלא העבראב
 ואצמו וקדבש | ,"לוספה, םג םהל. ליעוה אל ,תוריקפה ישאר לש הרתסנהו
 יריב התיה הערכהה . ירוהי םד בוטרוק וב שי וכ --- ילרבילה . ט רידנקהב

 !"רוחשה קולגה, רגנ : העשה:תשורד ירחא ואלמ וללהו , םיטרקומד:לאוצוסה =
 םודוגנה  תורמל = , הינמרגב םוטרקומרהלאיצופתו .םילרבילה | ןיבש הז ףותיש <

 כצמה תוחתפתהל עגונב העפשהה:ברו רבכנ ןויזח  אוה ., םהוניבש .םיימינפה

 העשהיפל כוזעל םימרקומד לאיצופהמ שרוד .הוהה:ךרוצ ..וז ץיראב יטילופה

 םהיתוחכ לכ תא שידקהלו | , "ריתעה:תנידט,ל הפיאשה תא :, "םלוע יח, תא

 תכלוה "תיטסינויזבירה, הפקשהה |. םיחכוגה םיאנתה ןוקתל--"העש ייח,ל

 תוישממה | םויחה:תושירד לש ןתעפשהב ,ה רכה ב ךוו הל תשבוכו

 הפ שי  הוהה:יכרצל עגונב םנמאו . םלועבש תוירואתה לכמ רוי תופיקתה

 הארנ הז , םיטרקומד; ;לאיצופהו ו רעב .הפתושמ תרוכעל בחר רב"

 ךלמה תושרר ר"ע ' ,.רשבה | ריחמ רקוו /ר"ע םיתוכוהב גטסכיירהב .םג התע
 /  הרובעה:תובשל > דיע = , ינויצוטיטסנוקה ינידמה קוחה = לאו םעה לא  ופוחיו :

 , םיתמאה .םילרבילהו = םיטרקומיד:לאיציפה  ודמע- וללה  תולאשה לכב . רועו
 / , םיביטב וסנוקהו םילקירלקה דגנ

 ֶ תוסנבהו תואצוה לש ביצקתה ד''ע 8 גטסכיירהב ולחה התע הז
 , רוחיב |; םידוהיה תלאשב םג  ,הארנכ , ועגי  וללה תוצעומה ךשמב .חנידמה
 םירוהיה רמעמל עגונב -- 1 ) 0 דעב ביצקתה ר"ע םיחוכוהב
 ןעשטויד רעד רנאברעפ,,ה ומב ,זנבשא ידוהי לש תולוהגה תויוררתפהה : ..אבצב
 == .וליחתה ,''סנעביולג ןעשירוי רעגריבסטאאטש רעשטייד ןיירעפ לארטנעצ,,הו "ןעדוו
 + םיריציפואל םתונמתה-יאו אבצב םידוהיה תויכז תללגה דגנ הצרמנ הלומעתב

 רוסיפורפ ורבד ובש ,.הלודג האחמ-תפסא רבכ אל ה  וכרע .ןילרבב
 תרקב וחתמו הזה ןינעה רע לסק יסורפה םירחבנה-תיב ריצו ןוזפיליפ ]יטרמ

 הכרענ וזכ הפפא . םידוהיה לא ןעגנירעעה ןאפ המחלמה-רש תוסחיתה לע הפירח
 , רעשל שיו . וז הלאש ר''ע  תוטרופמ תורכוח םיציפמ הז דבלמ .יולסרבב םג
 םידוהיה לא םיעגונה םינינע ינש דועו . גטסכיירהב םג בורקב הב ועגי יכ
 תלאשו הטיחשה תלאש : וז היססב רוע  ,חארנב , גטסביירהב ררבתהל "םידמוע

 ןמז הזיא ינפל ונה הנושארה הלאשה ד''ע .זנכשאב = ל"'וח .ידוהי תוחרזאתה

 היפימוקה . "תויחה לע הנגה,, ד"ע הלשממה תעצה ילגרל .תירטנמלרפ .היסומוקב
 םושמ הב ןיא תירוחיה תרה י''פע הטיחשה יכ , שוריפב קוחב םיעטהל הטילחה
 אוה וז המעטה יכ .,ותעד תא םנמא עיבח .הלשממה חבהאב . םייח ילעב רעצ

 ןרעשל .שיז = ,""רתומל,, תאז: תא אצמ אל. היפימוקה .ירבח .בוה .םלוא \ . רתומל
 " תלאש איה ראמ הבושה . היסימוקה .תעצהל = ובורב םיכסו  גאטסביירה .םגש
 תלאש 'ר/'ע .קוחחתעצה הסינכה הלשממה ..היגמרגב = ל"וח  ידוהי  תוחרזאתה
 . הדבא ז"יעו  ל"וחב. בה ןמז הז םיררוגתמה זנכשא יגיתנל עגונב תוחרואתהה
 ינבל ל"וחב .הבישיה ןמז תא ךיראהל איה העיצמ . זנבשאב םתוניתנ תוכז םהל

 היהש ימ לע לקהלו ,  תיזנבשאה תונותנה ןמ םמצע תא  ועיקפיש  ילבמ \ זנבשו
 דע 'תוצעומה ילגרל . שדחמ תוזנכשאה תוניתנה תשיבר .יאנת תא זנבשא .ןיהנ
 !  ,אוה הזה בצמה | . הינמרגב ל"וח ידוהי = בצמב םג/ גטסכיירהב .ועגנ וז ל
 .. לוח ידוהי ןיא תיזנכשאה תונותה תא +ראמל | עורגו = חוטבהיא = , עורוב
 < םינשו םומי .וז .הנידמב םה .םיבשוי -םא םג .,.היסןרפב דוחיב םהל שוכרל םילוכי
 :תוחחא תוצרא יניתנ רותכו . םידוהי-יתלבו םידוהי .ןיב רכינ .לדבה הזב הארנו
 < .ןורחאה ןמזב םג םאו = : שורגה-תנבס ', דוחיב , םידוהיה .לע .דימת הפ .תפחרמ
 "= הכפהמה .תוגשב .ומכ ךכ"לכ םיפוכת = , םיסור םידוהי לש  דוחיב , םישורגח ןיא
 ;י הלאכ- םירקמ םימעפל ורקי רוע התע םג הנה -- = ,הירחאש .ןמזבו .היסורב
 :םיסינכמ שנכ . תוריקפה הפחב אוה יולתו חוטב םכצמ ןיא = , ןפוא לכבו

 תא חיטבהל איה ןתרטמש * , הרכזנה העצהל תופסוה :וויא טיטו
 "ימדאה לש ןישורגה-תושר תא קוח י''פע :לובגהלו = נבשאב .ל"וח .ירוהי .בצמ
 / יתרעשה יפל) .תולורגה תוירוחיח תוירדתסהה תחא םגש ןםירמוא שי .. היצרטפינ
 ןינעב .טרופמ .רמוח ןורחאה .ןמזב ףסאש ,"ןעדוי ןעשמויד רעד רנאברעפ ה אוה
 וקל שי םא , קפסב לטומ רבדה ,םנמא . וז ןיעמ העצה גטסכיירהל השיגה (הז
 -יתלבו ינויצקאיר אוה ובורב רשא = , יחבונה גטסכיירהמ תויבויח תואצותל הזב
 םיפיסומו םיכלוה םיביטברסגוקה ..ל"וח ידוחיל םג חמו | , ללכב םידוהיהל חוג
 רחא םואתפ עיבה. ןמז הויא ינפלש חו תורמל = , תודהיהו םידוהיה תא ףרחל
 קוחמל ךרוצה .לע הארהו "'הבושתב רוזחל,, וצפח תא םהלש םישארה םינגרואה
 ..םולוכי םניא ףוסדףוס 4, תיביטברסנוקה  המרגורפה ןמ ימשיטנאה ףיעסה תא
 " הלא לש םנחמב .  םירומגה םימשיטנאה ןיבו םניבש ימינפה .רשקה תא עורקל
 חאב יכ ,הארנכ ,םה םיבשוח , הריתי הפיפת וזיא התע * תיארנ  םינורחאה
 0 . .רימעהל םיפנמו לה תושרח דע  םיחוכוהב םה םישמתשמ .םעפה .דוע םתעש

 ופה םיארוקו ."ןילב דע רגנוזמ,, = םידוהיה ןובשח לע תאזה העוגתה לכ תא
 ! םהירבד יפל ץ אוה. העשה=ךרוצ .! ןרלוצנהוהה םוקמ תא תשרל ןיפח .הדוהי,

 . םידוהיה דגנ .העונתה .שארב דומעי ומצעב  רסיקה יב
 ! תואבה  תוריחבה ינפמ דחפה עוגמ  ןכיה רע

 " הלוואפהו ,  תוריחכה לא תונכהב = רככ וליתתה םדצמ םידוהיה םגו
 "  םילוהיה רפפמ םג םאו [ הינוגו היתורוצ לכב תוימשיטנאה דגנ : איה םהלש

 " תולודג  תויצזינגרזא םהל תויהב ,תאז לכב ,ךרעב ,אוה רעצמ זנכשאב

 . תוויחבה תואצות לע היואר הרמב עיפשהל שי  ,בטיה תורדוסמו
 תפיסת וזיא  ןורחאה ןמזכ תארנ וללה תויצזינגרואה ךותבו . םינוש תומוקמב

 וש תשירד ,הנשיה תשיררה .  תכלוהו תקזהתמ תימצע הרכה לש השרח
 =. םופסותמו .רתויב םיררוחו םיצרמנ םירבדב התע תאטבתמ , לעופבו רומג תויכז

 | ,"תירוהיה | םיריעצה-תרוגא, . םוימצע = , םיידוהי ,םושדח הלועפדינפא הול
 הרכהה תא םיעטהל הכרמ  ,הנידמה תופנ לכב תורבח םישמחכ הגומה

 ונולפ, = ד"ע קר אל .םיצרמ  זהורפסו  לארשי .תורלוחל  תורבחהב , תידוהיה

 ג .םומעפלו = ,סיבושמ םויר)הי  סיניגע ר"ע תובורק םיתעל םא-יכ ,"םידוהיהו

 םדיב



 הינמרגב יב ,חמשמה ,ןויזחה תא ןוצל ךירצ . תירבעה הפשהו לארשיהץרא .ד"ע"

 תורדתפהה, י"ע ורסונ ןולרבב -..תירבעה הפשה לא .תובבלה םיפרקתמ
 תורחא םירעב םג ., תוימואלהו .תוינויצה תודוגאהב תירבעל םירועש "תוהבע

 רומל:רפס התע ןיכמ "תוררתפהה, לש יזנכשאה רעוה .הלאכ םירועש ודטונ
 + םירלפמןקא הברהב רכמנו םיקרפ:םיקרפ םפדנ רפסה ,זנכשא :ירוהי דעב :ירבע

 הרומ | ומצעל ול חקל  ,ךלמל:ברוקמה ,  עוריה יונטר = : תנויצמ תחא אדבוע 5
 תוימודקאה תודיגאה תזרבוע הדחוימ תוריסמו תוצירחב |! לארשי-ץראמ  ירבע
 ,ימוא-ה רובכה תרימש דעכו ןהי-בח ןיב תורכעה הרכהה תוחתפתה םשל

 רשכה:תעש לכב תושמתשמ ןה םוזנכשא לש "תיטנרוטס הנילפיצסיד, ךותמ
 תלע | םיימואלה | םידוְהיה א םיטנדוטסה יריב . הנמאנה ןתודהי לע תוארהל 3

 , םהירכחמ םינש ןילרב:  םיאמרקאל ארקמה-תיב לש הגהנהר:דעו לא םינכחל =
 רעוהב רחא ימואל ירוהי קר היה ע"ע)םי גו יצ רו תב שוריפכ ורחבנ סהינשו"

 םוגיתע םג  םילכקתמ םיימואלה:םידוהיה םיטנדוטסה תשירה י"פע .(רבזנה

 ..ןילרב יטנרוטפ לכל זכרמ שמשמ אוהש , ארקמ:תיב וחואב םירבע =
 *ןיוארעפספליה,ה הנה | זנכשא ירוהי לש  תויללכה תויצזומגרואה ןמ

 תרכיִנ החיה חבורמ הדמבו .וילע הרוש ימואל ירכע חור ןיעמש ,ידיחיה אוה
 עשירוי,ה = ךרוע .(רמייהסרליה שרוה ר"דה .'הגהנהה רבח לש והעפשה הופ

 ותריטפ .ןייח ימיל שמחו םישמתה תנשב התע הז תמש --- ,"עפערפ
 :ה . ילרב ודוהי לכ בל תא הביאכה רמייהסדליה לש תימואתפה

 , תיפור יריהי תבוטל דוחיכ ,ויחא תבופל לדתשהל הברהו בושח ירובצ ןקסע
 םלכ םה וינב , לארשו-ץראב :ושיה דעב ףרהיילב רכעו ןמאנ ירוחי היה אוה
 לע סג עיפשה הזבו , תונוצה לא בויק היה ומצעב אוה םגו | םינווע

 רתויה הישיאמ דחא תיברעמה תודהיהל חרבא ןתומב ."ןייארעפ:ספליהה
 !ורפעל םולש ,.םינווצמ

 ינכטה פ"הב ינינע ר"ע םינורחאה םימיב הגד "ןייארעפספליה,ה .תגדנה
 תלאשב | ורטו ןלקש רוחיב . סעה:דחא ג ףתתשה הלא תוכישיב ,תפוחבהה

 םירברה ינשל עגונב .םוקינכטה שארב דימעו רשא להנמ תריחבו .םידומל תפש

 רךבכ תוטב

 היה חונמ

 םייחרזמה ןיב תועררוקולמ שי הל

 +הוה רסומה לש
 .תיזנכשאה "סנאולאה,, ןיבו "ןייארעפפפליה,ה ןיב דימח היה עודי דוגנ

 וקספ םינורהאה םימיב , םהינשל הקיזהש , תורחתה ןיעמ .םהיגיב התוה .תוארע

 -ץעוי ,תיזבשאה "סנאילא,ה לש שרתה אישנה , םהיניבש םיכוכחה םנטא

 רבלמ |, "ןייארעפספליה,ה לש תואישנה רבח םג אוה | ,רפרודנמימ םורתסה

 םידוגנה , הלאכ * םינינעל חתע היזנפ הפ "סנאילאה, ילעב לש םחעד יא ה

 ךולה > םיבלוה ,ןילרבו זירפ  ןיב םיכוסכסה רמולכ , המצע "סנאולאה, = ךותב

 וירפב התיהש הפתושמה הצעומה .רומג רבשמ יריל ועיגה םירבחהו , לוח
 םא יכ ,ומוקמ לע םולשה תא הבישה אלש קר אל רבמיבוגל םושלשב

 הנע יאזירפה דעיה ,רוע ותוא רודגל ןיאש ןפואב ץרפה תא  הביחרה
 תווירפה תושארה הגהנהה . םיזנכשאה לש תושיררה לכ לע הרומג הלולש

 ןילרבב הבשלב הל ירו ,ינלרבה זכרמה םויקכ  ללכ  הצוה

 הקלחמה רסוה םרט תודחא םינש יגפל תמייק | התיהש וז ןיעמ

 תישארה הגהגהה לש וז התטלחה ילגרל ,"סנאילאה, לש  תיזנכשא

 ,תיגמרגה "סנאיל א ה,ב ותואישנמ רפרודנמיט רטפהת

 "סגאילא ה, לש תונמרגה  הקלחמה לב יפ רשפא] ה
 ירבח לש תיללכ היצנרפנוק ןילרכב היהה רבמצרל 20 םוינ ,לט בת

 ןוחצג לוחנל זירפ הרותעש םירמוא שו = , לרזגה לטוי זאו תיגמרגה  םנאילאה"

 !זירפ לע רומג
 ןילרבש

 ףמויק

 ב
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 .תּונויצב

 'ר לש ותומ רבד םהל עדוהב ,"םלועה, .תכרעמו מיהוה
 לש ונתחל ןימוחנת : לש .המרגלט וחלש = ,(ריפש) - ץיבוניבר פיש

 ונתופתתשה תא ךדובכל םיעיבמ :ונא, :רמאל ,סניפ .נ רמ ,חונמו
 הדבאש | הלורדגה הדבאה תא םיכבמ  ונאו ךרעצב | הקומעז

 : ."תירבעה .ונתורפס

 הצובק לכ רוחמ .  תונווגמ ןה תונומתר .ןמ תוהחא , הצובקה .תונומת

 דהנואש הדבאה לע הקומעה ונתגות ישגר תא ונא םיעיבמ
 ! תימואלה ונתורפסלו תילארשיה הירותפהה .תריקחל הדבאש תרזוח

 ?,(ריפש) ץיבוני בר פחנפ ל וא ש 'ר לודגה םכחה תומב
 <, תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה לש יזכרמה"רעוה ןולרב

 = ,םיינויצ םיגח םהב עובקל וגהנ רבכש | ,הכונחה ימי
 " :רדסל םינקסעהו תודוגאה לכל עיצמ מ"הוה  ,םיאבו םישמשממ
 ונישעמ תשרפ תא רוחיב ראבלו תואירקו תואצרה ,םיפשנ הכונחב
 ,.ותלואגו םעה תיחתל םש םינוב ונאש ןינכה לבד תאו ייאב

 : הדובעה  ,תובשומה : ץראה תוארממ םסק יסנפל תונומת ןיכה מ'הוה
 ,רפסה .יתב ,םישדחה : םיידוהיה ןהירברפו םירעה .םרכבו הרשב
 . 18 ,תוצובק תוצובק וררסנ וללה תונומתה .'וכו  םידליה = ינג

 ןימוהלו זרדוהל  תוכירצ .תודוגאה ,חלשמה תואצוהמ ןיוח לבור 9
 0 . תונומת

 רבטצדב 'א רע ::מיהוה תפוקל .עיגהש םילקשה ףסכ םוכס
 םילקשה רפסמש הזמ אצוי .יבור םיפלא הנומשמ רתויל הלוע זיש
 'תנשב םרפסמ תוצחמל דוע .הלוע וניא .סרגנוקל גיי תנשב ורכמנש
 םיפלא ייל רע .טעמכ םילקשה ףסכ םוכס .הלע זאש , ב"ה סרגנוקה
 = ןובשח תא ורמג .םרט דוע. תודוגא תואמ שלשמ :רתוי םלואו .,'בור
 . רפסמש .הוקת אפיא שי ,תולודגה םירעב תודונא םג ןהמ ,םילקשה
 " תא  רומגל .תושקבתמ = תודונאה | .דוע לדני ורכמנש םילקשה
 "= איצמהלו ירשפאה םרדק הב גייה תנש לש םילקשה  תונובשה

 |  ילקש הצפהב ליחתהלו רהמל םיכירצ ונא ,ותדועתל ףסכה תא
 = מו .ינפל םונשיה תונובשחה תא | רומגל היה .יואר  ,דייה .תנש
 <רנא - םיכירצ .םישרחה םילקשה תא הכונחה ימיב ץיפהלו הכונחה
 ' םיבייח ןנא הז .סרגנוקב .ירישעה .סרגנוקה לא .רעומ דועב ןוכהל
 סרגנוקה .תעשמ ונישעמ  ולדגו  ונרפפמ הלע המכ רע תוארהל
 ; םיפלא .ב"יכ .םינוש .תומוקמל רבכ וחלשנ ושבע . התע דעו ןושארה
 "םילקש .ונומזה םרט .דוע  תורוגאה בור םלוא ..דיייה הנשל םילקש
 רצק .ןמוה ..הכונחה ימי דע םגימוהלו זררזהל ןה תוכירצ ..םישדח
 " םוי לכו :,םישרח הנומשמ רתוי אק :ונל וראשנ סרגנוקה רע . ראמ
 ,הבורמ דפפה ונל .איבמ הלטבל םיאיצומ ונאש

.% 
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 . .לֶאְרְשיְְרְֶּ
 <  םוצעה ןמ םיזוחא םועבשב . הפי. התלע .אל הרלוחפ םיתיוה תעיטנ --

 ' םיצעה ןמ .רתו' הברה תובוט ויה דולב תועיטנה תואצות .ותמ ועטונש
 7 .םיזוחא םירשעכ קר וחמ ועטונש

 . תדסוג הנחתה . תונויסנל הנהתה דוסיל שגנ ןוסנורהא םונורגאה - -
 " ,ךמתנ רפומה . עדמה לש הנורחאה השירדה יפ לע .רדופמ היהי לכה ,טילטאב
 םינוש .תונויסג ושעי הנחתב . תינקירמא הדוגא ירי לע  ,וגערוה רבכש ומכ
 "לע תולאשב רסומה לא הנפוש ימ לכו ,המדאה תדובע תועצקמ לכל עגונב
 . הבושת לבקי העיטנו העירז ינינע רבד

 0 םיקפועה  ןםיאנכטו םימונורגא לש הנושארה הדועוה התיה הפיחב --
 " םירמוא ןללה םיחמומה . לארשי ץיראב המדא תדובעל סחי םהל שיש םינינעב
 תוללבה הפסאה תא וחד םיאורקה לכ ואב אלש ינפמ .םמצעל תורדתסה רוציל
 עקרק תרובע . ינפוא * ,עקרק תמוש ; הלא םונינעב וקסעי וא + ףרחה ףופל
 תעוטנ. ,תומהב לודג .ןתובלחמ , םיערז -קשמ ,תקפסמ הדמב םומ ןיאש תומוקמב
 - : + םיסדרפ

 < ,(ןותחהה לולגכ) הקילדב התמראמ  םנוד 4000  הרכמ | א'קי -
 ץראכ בשיתהל םורמואה .םינקירמא  םודוהי 'תרוגאל , םגורה .קנרפ ו"ט ריחמב
 . םינכאו םירה תמדא הבורב איה המראה , לארשי



 ינפל  תועצומ תויהל תולובי ,םירוהיה .םינמואה תא

 רסמת המדאה . הר'גדסב הלש הוחה תא רוגסל הטילחה א'קו --

 + םופוראל
 ףסכה תא ובושה אל תובשומ י ה:ושאר הרק תאזה הנשב ---

 ןמו ., ריצבה רע 'ףספ תובשומה תוול םלועבש גהוגב .  הולמה תופוקמ וולש
 ,ביחה ןיערפל םיעודי םיטוכס תושרופ ןה ןרוגה לש הנושארה הסנכהה

 95,000--הלותמ |. .ןבצמ עור ינפמ ןהיתוכוח תא וקלפ אל וז  הנשבו

 + קנרפ 10.000---הר'גדסו .קנרפ

 םיתב ינש ונבנ ןויצל  ןושארב
 ,םיתב הנומש םינמיתהל .ןשכע םהל שי םימדוקה
 ינפמ םילעופ קעברא ותבש םולשוריב "ןיפתושו יול, סופרה תיבב -- 5

 בולקל ןבלי אל יכ םהכ ושרד פופדה ילעבש
 ,םילעבה וחצנ ףוסבלו .םיעובשכ

 ושארבו שרח דעו רחבנ , םישרח םיררט ושעג תימלשוריה היסנמוגב--
 אב אוהו רזוע רבח רותב היסנמיגב רובעל ןמזוקו ןהב:ןמטמ ר"דה .. ןיפור 'ר*דח

 םורומ  םג .ןמזוה . םילשוריל ופימ. םעפב םעפכ

 .הירטסואמ ואבש רלישו  רני'צרוט
 רפסמ ראשנ תאז לכבו . תירבעה היפנמיגל םילשוריבש  תינמרגה היסנמיגה ןמ

 דע  והתפנש תוקלחמה שמח לכב ,דאמ ןטק  תאזה חנשב םג םידומלתה

 םיתבה םע דחי |, םינמות תל םישרח

 הכרא התובשה . םילעופה

 םי"רדה --- םשארבו םושרח

 םהידלי תא רבכ וריבעה םירחא םישנא

 רזומ 'ה ,םיקנרפ 17,000--יתנשה ביצקתה .ד"י ם+שיל ש קר שי ' התע

 תולועש תוכימת וחטבוה הינמרגב ;'רפ 8.000 תב תיתנש הכימת חיטבה

 2000  םינתונ  טידלי םהל שיש םילשוריב םייטרפ םישנא ינש  נ'רפ 0

 םא , חכוהל היהי רשפא תאזה ה.שה ךשמב ,רומלה רכשמ--ראשה] רפי;

 סג םירומלתה רפסמ לדגי אל םא ,'אל א םייקתהל תימלשוריה היסנמיגה לכוח

 + וילע .םיאיצומש תואצוההו לסטהב הוש רבדה ןוא ,אבהל

 'ה ןמזוה םילשוריג םנאילאה לש רפסה תיב להנמל --
 שה .תא בבותו :עדוי הנומר כ 'ה .,.תוריבב להנמ :רותב .תרשש

 . םולשוריב רפפה תיבב היתולובג תא .ביתרהל חיטבמו
 םודימלת םושמחכ | ופיב  היסנמוגב 1לכקתנ הומלה .תנש תישארמ --

 רולל וכלהו הוסנמיגה הא ובזעש ,םירימלז ה תעבראמ ,  הרשעכ .אצו -,םושדח

 אוה היסנמיגב םורימלתה לכ רפסמ , רפסה תוב לא השלש ובש ךככ ,רוכעל

 הנומרכ

 תירפעה

 לכב -- תיששהו תישילשה ןה םירימלתכ תובירמ רהווה תוקלחמה .280/ תעב =

 רפסמ הכרתנ ןכ םג יפיב "הרזע, לש רפסה תיבב ,  םידימלת 30  תחא

 תוהימלתח רפסמ .הרשעו האמ ושכע הלוע םידימלתה לכ רפסמ , םודימלתה

 לבב תורימלתה רפפמש תוקלחמ יתש שי 420, ---ופיב תונבל רפסה .תובב =
 תוקלחמ עובקל רשפא וא םיעצמא רסוח ינפמ) , םיעבשמ רתוו הלוע ןהמ תחא 5

 + תוליבקמ
 , "תאלצכ ,ב 'חרומ חיהש :,.ןיטפירק רויצה --

 + גרברלוג-ץישפול ריצה כורקב .אובי ומוקמ לע

= 
 ,הָיְסּורְב

 + *ארשי .ץדא תא :בוע

 לש תיללב הדיעו גרוברטפב תויהל הריתע הז ראונאי שרוחב
 , טיחוהיה  םינמואה םג ףתתשהל | םינגוכתמ וז הדיעוב + היסורב םי ג מ ו א ה"
 תוינמואל הדוגאה , תשקב תא רחסמלו .םינפה ינינעל םירטסינימה וחדש ירחא

 תדחוומ , .הדיעו מ אורקל הל ושריש ,'היסור ידוהי .ןיב המדאה>תדובעלו <
 תוקיסעמה .  ,תולאשה לכ, יכ--היה וז .היחד לש הקומינ  .םידוחיה םינמואה לש

 ןורתש ,תוללבה תדיעוה
 רחוימ רעו תרכונה הרוגאה העבק ןכ לעו :ןוכנה ןורתפה תא .ןהל ןתתו .ןהילע-
 תואצרה הז דעו 2 ןיכה רבכו ; תיללכה הדיעוהב םידוהיה .תופתתשה רודסל
 רויניזניאה תא  חלשו | ,םידוהיה םינמואה  כצמ .ןוקת רע =

 האבה 9 םירוהיה  םינמואה דצמ םיריצה חולשמ רהסל ירכ ,  הנידמה
 ןודינב םהילע לטומה לב תא םישוע םרצמ םירוהיה , םבצמ = תא : רוקחל ידכו
 תותוא י"פע רעשל רשפא יב ,בה ירפ םלמע איבו אל הארנב םלוא ,הז
 : בוקסה ללכהב קיזחת האבה הריעוהש :, םינמאג

 ירעל ןימולו

 רעוה . "םידוהיהמ ןיוח,,

 . הדוגאה,, שאר ןירפלייה "ה תא םנמא ןימזה האבה הדועוה רודסב קסועה
 רככ לכא , ותדובעב ףתתשהל | "היפור ידוהי ןיב המדאה-תרובעלו  תוינמואל
 הרוגאה .תשקב תא ותוחרב תימשיטנאה  ותיטג תא .תוארהל הז דעו קיפסה
 [ ןכ ומכ + הדיעוהב ףתתשהל "םידוהיה .םינמואה  ידלי ךונחל,, תי קפנ ימה
 " םתופתתשה תא םינוש םירוצעמ י'ע הגירמה-ירעב .היצרטסינומדאה - הדיבכמ
 . הצעומה ..הדיעוהל םיריצה תריחבב = ,םיריבשה רדוחיב , םירוהיה םינמואה לש

 -תורועתה ילעב תא קר תוריחבה תפסאל !מל ., הארק הנליווב תינורועה
 " םידוהיה ןיבש , תונמואדיתב םיקיזח מה תא -- ונייה , הישעתו תונמואל

 .הגיאש , היצילו פ-תדועת ןימ השרד םורוכשה םינמואה תאמו ; דאמ ןטק םרפסמ

 " םידוהי םיריצ קר , הארנכ , אופיא ופתתשי חאבה  הדיעוהב .  ללכ תואיצמב
 , תולודג .תווקת הב .תולתל ןיאו ,דאמ םיטעמ

 | ינפל .לרתשהל םתפפאב וטילחה גרוברטפב תונמאל הימידקאהב .םירומה
 .. , הימידקאהל םידוהיה םירימלתה תלבקב העובקה המרונה תא לטבתש , הלשממה
 ] לוסיפו רויצל . הקלחמהב . הז אנפלוא-תיב לש ובצמל המיאתמ הניאש המרונ

 גהנתת םאו , םידימלת 40--30 ךרעב 'קר הנש לכב  ,לשמל | ,םילבקתמ
 "= התואכו . ללכ טעמכ םלבקל לכות אל ןירה רמוח לכב  םידוהיה םע הימידקאה
 - .ךרוצ םוש ןואו ,םושרח םיחומלתל םויונפ תומוקמ הימירקאהב רימת םנשי העש
 " הנומה ,  תיסורה  תונמאה . "םיינחור םישבוכ,, רותב םילוהיל הדחוימ .הלבגהב
 ינפמ רבכ אל הז השוב , ןייטשנצילגו ןטיוול , יקסלוקוטנאב םירוהי הינואג ןיב
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 ,םינש 'שלש .ךשמכ ןיוצמ רודהבו .תומילשב
 .1913 טראמ ףוסב רומגו 1910 ינוי ףוס ןמ לחה

 "םלשה .ךורע, לש  םינושארה .םיכרכה תשלש
 ,1910 תנש רבאקידו. רבאיטניס ,ינויב םיאצוו

 ו"ןמזה דה, תאצוה ,"םלשה ךורע, לש דדוב ךרכ לכ
 הטראווק לש טאמרופב תונוילנ 36 ןמ 05 אל ליכמ

0 

 !("םלשה ךורע,\ רפס .ילב)  חולשמה םע המיתחה יאנת
 :?הקיתואיליביב,ה םע .רחיב *ןמזה רה, .ןוחעה לע | :דבלב "ףמוה רה, ןותעה
 :ל*זחב :ל"וחב וה יס ור ב + !ל"והב \<:ל?ןחב :היפס

 ימי חולשמב ,עיבשב .פ''נ .חולשמב : .ימוו חולשמב עובשב פי יח!לשמב

 ילבור 15.60 | ",לבוה 12.60 | .לבור 10, הנשל :[4[ = ,לבוה 13.-- 8 10,-- | .לבור 8.--
 .לבור = 7.80: .לבור = 0.30 | ,לבור 5.-- .הנש יצחל ָ ילבור = 6.50 | = ,לבור = .5,- | -לכוה 4-5
 ילבור = 8,90 | , ,לבזר = 8.15 | ,לבור 2.50 הנש עברל ילבור 8.25 |[ .לבור = 2.90. | .לבור | 9,--

 :לבוה = 1.80 | : ,לבור |, 1.05 | = .פק--,88 דהא שדחל ָ 2 לבו 0 יפק |--.85 || פק 6" רחא --

 ;('םלשה .ךורע, רפס םע ד חי ב)  הנש עברל תולשמה םע המיתחה יאנת =
 לבור 3.50."םלשה ךורע ,המ רחא ךרכ םע דחיב "ןמוה ₪ לע :ןלבור 3;--רבלב "ןטוה רה. לע

 ןלבור 0 "םלשה ףורע ,הט:רחא ךרכ םע דחיב "ןמוה רה, לע .;לבור 2.80 דבלב "ןמוה דה לע :(עובשב פג חולשמב) ל"וחב 5

 לבור 5.05: 'םלשה ףורע ,המ החא ךרב םע .דחיב *ןמוה דה, לע ;לבור 3.25 דבלכ "ןסוה רה, לע

 0 7 ו 0

 .(םירומע .576==לופכ:דצ. 288) לודג



₪6 

85 

)4 

 : היפורב *םלועה, :ריחמ
, . / 
 : ץראל .ץוחב - .

 : הפצמה לק

 זועובש
 ,ישימח  םוָי :לכב :אצוי

3%" 
 :ןכתה

 , הלובחה הדרפתנ (א

 ; דיתעל תוריהו ב

 < הלאש 3

 / תינכתו רודס

 .ןיחטב

 ,:(ו--וא) - .תולבא .םיכרר"
 .םישרויה

 .(ו--) .  רזנ .היגוח

 .() ..םימוחתה ךוחמ

 תורפסה

 םיבתכמ

 םיבתכמ

 ..תונויצב

 .לארשי :ץראב

 : היסורב

 . ץהאל .ץוחב

 . תונמאבו .תורפסב

 ,0''ט) .םרעמב .תיעדמה

 /(א%) .לארשי ץראמ
 .0) ,הילגנאמ

0 

 תוגויצה .ירפע

 םעל יולג-טפשמ

 כ הר בוא

 ,ןוימדכלעב

 הב הק הד והו

 .םבילע םולש

 שוברל \ תפאוש
 לארשו

 טקסנאילימס ה שימ

 2 כ א ב

 .דלפ גרב ןשי רד

 ל

 דמלמ ומ \.ש רה

 = .לבור 1,85 הנש עברל ,לבור ₪,50  הנש .יצחל ,.לפור ₪ הנשל

. 

 כ
 ! ,רלוח 8 הקירמאב ,גנוליש 11  הילגנאב ,.קראמ 11  הינמרגב ,  ןארק 18  .היראגנוא-הירטסואב

 + הנש .עבהלו יצחל הז .ןובשחכו , קנרפ 18 תוצראה רתיבו היצנרפב , קנרפ 1% לארשי .ץראב

 " פאק 40 םידומעה ראש לעו ,'פאק 60: ןושארה .רומעה לע -- , םיתעבהא תקלוחמ טוטפ הרוש לכ רעב : תועדומ ריחמ

 'םאק 12 וול פפ ריחמ
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 ,םושדח השלשמ תוחפ אל ןמולו רבוטקואו .ילויה ,לירפא ,ראונאי תלחתמ ונייה ,עבר לכ .תלחתמ קר תלבקתמ המיתהה

 ,'פאק :80. הסירדאח יונש דעב

 :הפיודאה

 "5 התמחה, הלעווממ) 00הההלסההה 8. 5|> 00 ה%0סמ 1130120", \/תתה (

 ו

 י"ע  חוטב-טלקמ
 , לארשי | ץראב
 .(3יזכ + תמכגוהפ)

 ו 0



 "םלוע ה. תגחנה תאמ
 [ האבו תכלוה 1911 תנשל "םלועה,, לע המיתחה תעשש ליבשב .,םינכוסה לא

 היתונובשח תוושהל ל"וחב ןהו היסורב ןה םינכוסה לכ םישקבתמ
 תאזכ ושעי אל .רשא , םינכוסהמ .1910  תנש דעב ההנחה םע
 . תושדח תונמזה םוש הנלבוקת אל

 ןנלועה,, לע םתמיתח תא שדחל םישקבתמ םידבכגה ונימתוח ל יא .םימתוחה לא
 שדחב 11

 1911 תנש לש םינושארה םירמונה תא םיפדהל םירקפמזכא
 מלש הנשל המיתחה ימד תא חלשל םישקבתמ םימתוחה לכ 5
 ץליקמו תואצוהב םימעממ םה .הזב יכ ₪ יצחל חיפהכל וא

 תנשל

 ,הדובעה תא ונילעמ

 .תירבע יארוק לא
 ךוהל םישקבתמ הלאה תודונאה ידעו ןכו עיפש יבבוח .תורבח . , תירבע יארוק לכ
 האו .דחא לכל חלשל ונא םיצור רשאב ,תוקיודמה םהיתוסירדא תא תכרעמהל

 .אמגודל 'םלועה. לש תונוילג

 הל "חמיה קי, םאצוה

 ; הריכמל ואצמנו ואצי
 0 5 .ריחמה םידומע 45  (תיפוה ןושלב) "י'או  תונויצה, א 4

 .חלשמה םע .בור 8 ,סכא האמ .סכאה
 .פאק ₪  ריחמה םירומע 84 (תידוהי ןושלב) "ו'או תונויצה, א 6

 (הנש תרורהמ) .חלשמה ילב .,בור 8 .םכא האמ ,םכאה
 (תיסור  ןושלב) ויאב :ירניס : רמייהנפוא ץנארפ ריד. ₪ 16

 (תירוהי ןושלב) י'אב ירויפ : רמייהנפוא ץנארפ ריד א דל
 ..חלשמה .תואצוה דבלמ ,'ר 8.50 ,םכא 506 .פוק 8  ריחמה |

 !םופדל ורפמנ
 המואה .שפנ | רקח) = דרונה - לארשי | :קונאמסאפ ד ריד אש 8

 (תוסור = ןושלב) (הלונב .תודוהיה
 (שומשל .רפס) לארשי:ץרא :שטירט דוד 68

 + םופסכ 0 תונמזהל הפירדאה

 ד. ה. 0 תש, חה

 .םיאפורה תצעב ועמש
 יי -

 זי" לש יצחו תחא ףכ ייכ ואצמו ובשח םיאפורה

 שש לרב
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הדמ התואב  לזרבה דופי תא  ליכמ
 וב שי ילורב,  ןייבש לורבה רוסיו , םיאפורה לש םילועמ רתווה
 היתשל הפי אוהו ,ףונה תא אירכהלו םדה תא רהמל ירכ
 ,תונייה ראש .לכמ ב לוו .רתויב  ליעומו םינטקלו | םילורנל

 ,הסירואו יושרו "למרבע תרבח לצא הריבמה

 05  הערל = לכונש ירכ .רבמצח

 "| רואל אצת רבקיד שדוחל םינושארה .םימיב

 ,"הלשהו לש "יקסניוול,, תרבוח
 (רבקיר גייכ .ךרכמ 'ו תרבוח)

 - -:םיפתתשמ וו תרבוחב-
 )ג ינררמ ,ןורטיצ .ל .ש ,ןאמניילק ,מ ,יקצונכר .,ח .י .ןייטשפע ,ז ,םעהידחא
 יו .א = ,ןוסלנצק י"ח ,לארשיב = ,רעצעז .צ .ש = ,ןויציןב .ש  ,ןחכה ללה

 !לרנעמ ,ןיקשיסוא .ט . ,ץיבונועמש  ,ר 1 ק ל--ו 4 ינ ,טלכנזור .מ

 וול \ ו ןבהצ ,ןהכ וא  ,ג'נח  ,וקפלופוטלז ללה = ,קולאיב .,ג ,ח  ,םירפס רכומ
 1 , רנזולק. .י"ר"ד ,ביבא+ןב

 למ םושב םפרנ אלש ,יקסניוול לש .ןוטילפ אובי וז תרבוחב

 [- ליחתהש "םישעמו | תובשחמ, לש | עולימיסקפו חונמה תנומת ;בומכ

 / .,"חלשה, לש 'ד .תרבוח ליבשפ

 וחולשמה םע 'פוק 50 הריחמ .הדבל םג הריכמל .אצמת תרבוחה

 יטבר תנו ,םידחא .םוראלפמסקע ונקישי תורוגאלו םירפס> :ירבומל

 וה סה. 1,, 'גנזמה 0 זס ל 1019 |, תונפל
 /" ו א 110319 |

 . , 1911 תנשל 'חלשה, ל המיתחה תלבקתמ
 (1896) וי'נרת תנשב דסונ

 / יש | יפכו לכור 8 הנש יצחל ,לבור 6 הש5 !ךיחמה
 . , ץראל ן יוח .ףסכב

 - :;,שרוד 2 םיחלשנ םיטרופמ םיטקפסורפ ==
 א



 ==  .איערת ,ולסכ א"כ ,דנליו ==

 "< עו חוכזד ג, 9-0 110608, 1910 5 ₪ 5 \/11.א ג, 99-66מ 126060060 1

 וב םיפיסומ ונאש תופסוהה ינפמו האבה הנשב "םלועה,ב תושעל םידיתע ונאש םינוקיתה ינפמ

 כב תונוילג העשתמ תוחפ אל ויארוקל איבמה 'םלועה,כ ירבע ןועובש הנשל לבור העברא ריחמב
 ,הטמל האבה העדומב רומאה יפכ וננועובש ריחמ היהי התעמו .ש

 תועדומ ךיחמ

 טיטפ הרוש לכ רעב
 לע = :םיתעברא .תקלוחב

 יםלועה, לע המיתחה תלבקתמ ₪ 7 "ח57
 1911 תנשל

 ו טרשיה ראש לת || יקלח לכ תא ללכשנו = ביחרנ וז .הנשב
 'ק 30 הפירדאהיו.ש דעב , םיאולמו תופסוה וילע ףיסונו ןועובשה קנרפ 3

 0 0 קראמ 1 הינמרגב
 ל היחתה ןויער לש ואטבמ ילכ -- םלועה, ב

 ק6הםא0א ,,פסההא=* || "םנימואלה תושירדהו םינינקה לע ןיגמ , הלואגהו 0
 146086110מ 11801הת שמשמ\.ןיתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש = ||" נש רצהפ הז ןובשחכו ו ל ; קנרפ 5 צראה .ראשב

 רע זמ 11586 .ניררושמו  ונירפוס יבוט לבל  עובק .רורמ .הנש | עברלו
 ,'פוק 19  ןוילג  ריחמ

 ,ב םיאבה םידימתה םיקרפה

 יפמאמ (ג ..ןמוה תולאשב םירמאמ (ב .[קרפה לע םידמועה םינינעה לע תורצק תוריקפ] הפצמה לע (א
 ירמאמ (ו .[םינומיליפו תומרד , םיריש , םירופס] הקיטסירטלב (ה ,תונויצה ינינע רייע םירמאמ (ד .עדמ

 - [ויתורייעו לארשי ירעב השענה לכ לע תוהיקפ] םימוחתה  ךותמ (1 .תורפס ינינעב תוריקסו תרקב
 תופקשה (אי .היקרותמו לאהשי ץראמ םיבתכמ (י ..הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (ט . םינותעב (ח
 .תונמאבו תורפסב (גי  .תויפרגוילביב תומישר (בי .[י"אבו תונויצב ,  ל"וחב ., היפורב] תויעובש

 , תויתורפס תועירי (רי

 6 תא (% 2 וכו וא , 1911 הג "ו 109גו+ א, ירמיה רו מ

 .תכרעמה תסירדרא

 .[ינש קלח] "המלש ייח,  .םירפס רכומ ילדנמ
 ![תויממע .תודגא לש הירפ] "םעה יפמ, .ץרפ .5 .י
 םירופסו םירויצ לש הירס] "םילאירתב, . םכילע םולש

 .[הקבילאירתכ ריעה ייחמ
 .םירופפ .ץיבוקרב .ד .י

 + "עדמהו הרותה, .ד"ע םירמאמ .דלפנרב .ש .ר'ד
 םייפוסוליפ םינויע] ."הבשחמה םלועמ, .  היבוטדרב

 .[םדאה תרכחו םדאה תולאשב
 היפוסוליפ יגינעב ןבור .  "תופמ, .ןיקצלק .י ר'ד

 . היגולוביספו

 ,[רובצהו  דיחיה לש] "ירבעה חורה, .דמלמ ,ש. ,רד

 י"םידוחיה לש תוחידבהו תוצלחה, . בונאיורד .א
 ."הפוריא תוצראב תוימואלה תועונתה, . םיובנירג

 .[תורפסהו רובצה תולאשב] תוקיפסו םינויע .ילמרכ .א

 .[םירוהרהו .תובשחמ] "תולגה , .  בוכורב מ .א
 .[תורפס יגינע ד"ע] "םימשרו תוריקפ, . תובשחמ לעב

 .[םיריעצה ונירפוס ד"ע] "םיטוטרש , . ןאמכיפ .י

 + [םינומיליפ לש הירספ] *חותפ פקנפ, . קרב
 לכ ד'ע .םיבתכמו םירמאמ (.ל .י)  .הירול .י .ר"ד

 .ירבעה בושיהו ןיראה ינינע

 0 ל היצילגב + חינמרגּב ,הילגנאב , הוקרותב ,לארשי ץראב םיעובק םיטנדנופסירוק שי "םלועה,ל
 .דועו .הקירימאב + הניטנגראב ,הינימורב + הירגנואב

 . י"עו .(אהז]זהשסזוההש 81 .) .ןייהר נ"ע  ןלעקב 'טלעוו יד, תפרעמ י"ע "םלועה , לע םותחל רשפא ל"וחב
 - .תוקיורמה םהיתוסירדא תא הנליוב תכרעמהל כ"ג עירוהל םושקבתמ הלאה םימתוחה לו . םהיתוצראל "םלועה, ינכוס

 : = .םושדח השלשמ תוחפ אל ןמולו עבר לכ תישא ומיתחה <



 רחבמ תאצוה רכה לע םיטרפה תא >>
 ונְתיש ,תירבעב יו ט ם לוט. 2 ל יבתכ
 עידונ-. ,םריחמ .יצחכ  יםלועה.  ימתומל
 . אבה .רמונב

. 
0 

 ,הפצמה לע

 יג פרה

 ןרפאבו .ןשבכה חיפב םָינוממ - םיצוצינה ויה = הבורמ ןמ
 ,םנאילאה . לש .תוינמרגה  תורוגאה זכרמ  .הבהלה הצרפ "וש

 קרפ :םלשנו - םת"= .דוע וננוא = ,ןילרבב .תודחא - םינש .םווק .הוהש
 .סנאילאה לש הירוטסיהב .םלשו- לוז

 רוסמלו קרפ ותוא לש * הירוטסיהה תא בותכל שי ושבע
 . ןזואל .הפמ הנה דע םירפמנ- ויהש :,םונינע .תצק- להק

 תישארב היה הז ? םנאילאה לש ינילרבה זכרמה דֶסונ ךציכ
 "הרזע.ה תרבח .הדסונ יכ" לע  םיפעוז ויה "זיראפב 8
 רצמו ;סנאילאהל הרצ .ןיעמ הזכ :ואר + ןילרבב .('ןייארעפספל
 תאיצי ,ותעב אבש ,ץוחג .רבר "הרזעה, .תרבח דופי" היה מש
 ,הינמרג ירע .ךרד .ורבע םיאצויה בורו ראמ .הרבג:היסוהמ :םידוה

 וכ.  ,הבורמ . ןיערתורצב "רברה לע הֶריפקַה;>>היסורפ תלשמ ,
 ,.וללה .םיאצויה  ןמ. םואמ הצראב ;הלילח  ,קבדי .אלש 2
 םודדוגה םכיחא תא וחלשו .ורהמ ==": רמאל .היסורפ .ידוהיב .ץיאתו =

 ,: . לובגה תא םירגוס--ונא .-- ואל .םאו  ,םיה (תג
 םידוהיה תרצ .לובגה תא"םירגוסו םירגוס ויה .היסורפ .ידוקפ

 תורבח ושעש בגשה קסעה לע וסה םּה לבא .,םכלב העגנ
 ודוהי  םע,יינהה-יאנתש אלא  ,"וליקה,  ךכיפל  ,.תוינמרנה |
 ד שיא םהמ ראשי אלו םכיחא תא :וחלשו .ורהמ 7
 ידוהיו . השעמה""םוקממ קוחר היה זיראפב  םנאילאה זכרמו

 ערוו :,""הרזעו קרבה תא םהל ודסיו ודמע | הצע :ידבוא ויה הי

 ,םמצעל המב הינטפידורי םהל ונב יכ ,זיראפב םילוחנה יניעב+רב\
 ירובצה ןקסעה םנאילאה לש ינילרבה ףינפד שארב .דמע זאו =

 ןינעפ .סנאילאהל  םוקמ רצבל ידכ .ןה ב :רי א מ ךירגה םסרופ
 לבא ,היסורמ םידדונה ליבשב הכשל ןילרבב חתפו  דמע :,האיציה

 , ןחכדריאמ . ךורנה תמ 1905 תנש ףוסב םימורגופה :ימיב אק
 םכמ גיבדול תא ומוקמב תיזיראפה תישארה הגהנהה הת
 פחה .אוה  .ארבוער ארמ ,השעמ לעב םדא ,רגר בד
 ,הינמרגב .סנאילאה ליח תא תוברהלו "הרועה, תרבחב תורגת
 הנטק התיה "ותכלממ,ו ,הבחר תירובצ הדובעל ףאש הזה שיא
 ריכזמלו ,תוינמרגה תורוגאה זכרמ תא דסיו  רמע --- תמצמוצמ

 . ,ר זול ק "דה ה
 ,ייהרזעה, תרבח ןיבו הינמרגב םנאילאה ןיב המחלמה .לדנתו
 רורמו אמש ,רחמ .תגאד = ונאד אלו  וחמשו ואר .זיראפ

 תומקנ .ואר התע תעל ..תיזירפה תישארה הגהנהב .תודונאה
 טעומ \ ןמז  רחאל 5בא : ..תינילרבה "הרזעה, תרבחב  ,"ם

 וגהנמכ - םלועו  ,סנאילאה ינפמ \ תענכנ "הרצה, ןיא יב
 זכרמה 'צ םתיבמ ."ביואה, םהל .םק וכ ..םהל המדנ םיתניבו ..גהונ
 ,, ; לעמו .דרמ .תובשחמ ,לוגפ .תובשחמ .בשוח ינילרבה

 ןיבו ויראפב תישארה הגהנהה ןיב םיכוסכסה .וליחתו
 םיוש עמה םיבוסכפה לע. ,תינילר

 , יראפב רשא םירומגה .םיללובתמה לש .םתשורי *

 ,רא גיב  ןיב ארגית הלפנ ,םיישיא םיכוכח םג ופסונ
 םיכוכחה .,ינילרבה - ריכומה  ,רנזולק  ןיבו יזיראפה ישארה ריכומה
 ,הרודמה .תֶא .ולידגה .םיושיאה

 תבה :התואב = תושעל המ םינדו ויראפב םיבשוי . םדועבו
 הינמרגב  םיכוסכס  ורלונ .הנהו ,המאב .םוקל/ תרמואה  ,הבבושה
 תוינמרג תורוגא .תצקב דועו גיצנלב ,רבונהב = ,הינולוקב המצע
 האצמ אל רקיעבו ,ינילרבה זכרמה ישעמ ירחא .רהרהל  וליחתה
 מועבל הלאה  תודוגאה ולחה .'םהא ינב ייניעב ןח דנזולק לש ותופיקת
 ,  םירגתמ וליחתהו .זיראפ ילודג בל קזחיו .,זיראפל ברקתהלו ןילרבב
 . הבחרתה הצרפהו  ,ןילרבב

 . והוא . רפרודנמיט אב = ומוקמ לעו  ,רגרבדלוג .רטפתה א
 [ הוה וימיבו ,"הרזעה, .תרבח | יגיהנממ רחא םג :אוה  רפרודנמימ
 ופעו זיראפב לבא .הלאה םירסומה ינש ןיב תמאו םולש רבכ
 תא לטבל שיש" ,ינילרבה זכרמה לש תואצוהב ץמקל שוש ונעט .רוע
 רנזולק רטפתה , רנזולק תא .תוחדל רמולכ --ישארה ריכומה תרשמ
 לא הינאה ןמ רנזולק תא םליטהב יכ םיבר ובשח רבכו ..ותרמשממ
 : ,יפעומ םוח רומעי ,םיה

 , וליתתה . .שוריפב = ..הלחתבכ ,ףעוז  ונדוע םיה = לבא
 [= ןכרמב רקיע לכ םיצפה םנוא יכ ,םבל לכ תא ןיראפ ילודג םילגמ
 [ == לחא :זכרמ קר שי: םדוקה .רדפה :תא .בושהל אלא  ,תודוגאה
 םירעב םיפינסו תורוגא -שי תונירמה . ראשבו .הינמרגבו = ,זיראפב
 והז .יכ ,םמצע .ןיבל םניב םידחאתמ הלאה :םיפינסה ןיא :. תונוש
 תויהל. םיכורצ :םיפונפה = לכ | ,'הכלממ  ךותב הכלממ, לש דוסי
 רבמבוג .שרוח ףוסב . זיראפב ושארה זכרמל קר םיעמשנו םיפופכ
 ואב .הינמרג ירעב םיפינפה רצמ ,  זיראפב .הגהנהה | ירבח ופסאנ
 המלש רמ .רברב ואשנ  ,זכרמ .ירבח = ,םישנא השמה
 וכרמ .םהל היה םתמח לעו .םפא לע ::שרופמ ורמא .וירבחו .קאניר
 : ומיכסה אל לבא ,ותוא ול בפ םה .ודפוה םוימ תוינמרגה תודוגאה
 " רושחל שיו ,רשק וב .אצמנ יכ ,ולמבל העשה העיגה ושכע .ּול
 ...אמשו אמש :וב

 ,סנאילאה תא זיראפ הבירחמ הוב יכ ,םיינמרגה םירבחה ומייא
 ולורג לבא ,םהיתועצה תא .ועיצה ,םהירבד תא ורבה ,םימחר ושקב
 = =, ול תייצל םיביוחמ .םתאו ,ןאכ אוה יריחיה זכרמה : תחאב .זיראפ
 הוה השעמה ירי לע םא ,היהי חמו :םוינמרגה םיחילשה ולאש
 "ףא : םדגנכש ולא ובישה ל הינמרגב םנאילאה .ירבח .רפסמ טעמ'
 . ! ןב:יפ:לע

 ידוהי לכל זורכ וחלשו שפנ יחפב םיינמרגה םיחילשה ורזח
 ;ןבומכ .הככ לע םהל עיגה .המו סהל עריא המ. ,עידוהל הינמרג
 ווכחל שי ושבע .  םויקנ םהו ,זיראפ יפיקתב הלקלקה לכ תא ולת
 !הליבחה  הררפתנ- -ןפוא לכב לבא . םדגנפש ולא תבושתל

 :הוורקה ,וז הליבחש ,שושחל שיש ,תודחא םימעפ ונרמא רבכו .
 הוה  בושחהו לורגה  רפומה | .רתויו רתוי תדרפתמ  ,סנאילא
 עכ או .,ימוא ל יר בע  דסומ = היה | ותירב = תלחתבש

 עכ ול הרסח
 .היתונפ לכב תילארשיה המואה תא תפקמה .הבחרו הקומע הפקשה
 "אה ךיא = ,היקרותב תעכ השוע סנאילאש ,םישעמב | תוארל יד
 םלממב .תולהקה | ינינע תאו ירבעה = ךונחה ינינע תא .תררסמ
 חנמ .הנניאו .תימואל .הפיאש לכ תררוצ איה המכ דע | ,תאוה
 .סרה תעשב תונבל

 ולרב מ ש וניוק יכ רע ,ךכל הישעמב סנאילאה העיגה.רככו
 ףייסב רשקה תא וכתח זיראפב לבא , התכמל הפורת אובת

 הזה לבויה רכזל .הנש םישמח הז תמייק .סנאילאה
 ,שישיח .אישנה .לש וינפ רתסלק : עבטמ תישארה הגהנהה

 נתנו



 חסונב ןינב  תומדו .תילארשיה .המואה :תודחא  למסו הז = רצמ
 "התיה וז םנמא = ,הז- דצמ = ,תרזמב = ךונחה .תדובעל .ןורכז .,חרו מה

 םהושרוי לבא  .תילארשיה המואה תא .דחאל---םירסימה לש םתנונ

 םירבוע  םהש ;הלודגה :ךונחה תדובע  אקודו  ,ירמגל - תרחא- םתנומל

 . , + חיכות = תרזמ

 לודגה = רסומה 'סחהי  רשא  ,םויה= היהי דאמ .השקו

 ! ךכדלכ .תובורמו  תולודנ :תווקת ותעשב"ורשקנ =וב
 ,הוה
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 ---"הידנלניפב םיניפלו :היסוה יחרזאל רחא טפשמו תחא הקוח,
 רבכש ,המודהו .הכלממה תמוה לא הלשממה הסינכה וזכ .העצה
 הלוכ  הגידמה :ןיבו .הידנלניפ .ןיבש םינינעה לכש ,קוחל העבק"

 יפ לע אלו הנורמה .לש םיקקוחמה תודסומה יּפ . לע .םיבתחנ

 יוש רברב העצהה תא לבקל הריתע יארו ,ידנלניפה  םויסהש
 : עוריה ללכה .י"פעו .  הידנלניפב :היסור יחרזא לכ לש :תויכזה
 האוצוה >-- "םודוהיה .ןמ .ץוח וב .רמאנ | אלש . ללכ  ךל" ואש
 םג  המיכסה  הולו .,ללכה = ןמ . םידוהיה תא .ההעצהב הלשממה =

 ,המודה לא תופנכנה תועצהה תא תקדובה ,היסימוקז
 אלא ,דבלב םירוהיה .תא אל .ללכה ןמ .האיצוה ה"שממה

 רמאנ  ךכ --- ,"םינעוצהו םירוהיה ןמ .ץוח, .םינעוצה תא - ₪
 םינעוצהל םהל הרמע ךא ,הלשממה תעצה לש "יששה ףועסב
 וראשנ = םידוהיהו = ,םיניפה \ לא - םינמיה-םיימואלה לש" םתאָנש<
 ,הלשממה לש התעצהב הרומאה היסימוקה הנדשכ .ויהשכ "יאט
 .ירמגל וז העצהב לפטל וצר אלו םהל וכלהו םיטרקר ול
 הידנלניפל . םיעגונה  םינינעה  תאצוהל המודב = ודננתהש = ,םַה

 וראשנ .השרהה העצהב םנ ןודל ולכי א ל ,םייסה תושפק
 רשפא יאש יתבד הלגתנ הפו , םינמיהו םיארבאיטקואה קר אופ
 הריקפה | פ'ע קר לבא -- הנושארה .הריקסה יייפע = ונופחו

 קוחמלו .העצהה תולובג תא ביחרהל וצפח םי נמי ה .הנושארה |

 ,היה .רכר ףוסו ,םיארבאיטקיאר ךכל ודגנ תה ,םינעוצה

 --רשעו םידוהיה רעב ויה תוער .עשת) "יווש,ב וכז אל םידוהיתש
 -- עשתו םדעב :ויה תועד .רשע) ."יווש,ב יכז - םינעוצהו .(םדג
 ,(םרג'

 התוע רשא תא ןקתת תיארבאיטקואה המודרש ,,רעשל .ךירצ
 ומכ -= םידיהיה לא םינעוצה הא הושתו | רוזהתו היסימוקה

 םיצור |, םינעוצב םיאנקמ | ונא ןיאו . הלשממה תעדב העיצ

 . הירנליפב - םיניפהו ,היסורב =- וניתויבזב ודוי םיפורהש ונח
 ומר ונל תשמשמ .איהש המכ דע קר -וז אדכוע ונל איה הדב

 פט אל ,םירוהיה תא .הוכזל םינמיה:םיימיאלה וצר ןבומכ .רית
 ןכ .סג .ןבובו = ,םינופהל םתאנש > ינפמ אלא = םירוהיהל 'םק
 ןמ םידיחיה תא איציהל ףכה תא ועירבהש | ,םיארבאיטקוא

 הצנש ךיתמ אלא םיניפהי הבהא ךיתמ אל תאו ושע ,ללפק
 ינינעל אלא :בוָב .ייפע .חיאוננ = םהיניע ןיא םינמיה =. םורוחל

 םה ןיא םירחאל קיעהלו רצהְל "הוצמ,ה םדול האבשכו הע
 תלאשב אלא םירוהיה תלאשב אל ודמע םעפה ,התוא םיצימו
 ,םוארבאיטקואה ןכ אל .,םיביחרמה  ןמ ויה כיעו -- ,הידנלנ
 ,וששח 2 . ריתעה 7 ינפמ הוהה ינינע תא םיחכוש םנָיא

 8 תיסורב = םידיהיה 0 םהיתויכז של ושכע ,ומובסו 6
 םהיתויכז .תאושהל זא דגנתהל ולכוי אלו .תותופכ :םהידו הנ

 %- יא 2 . ,הידנלָניפב םירוהיה

 ש ,ץראה 'לכ לע םתשר תא ישרפש ,םיתפרצה יתויחאה,,ו*

 ..ץגונב םגו םידוריהל עגונב םג הלשממה הליבגהש הלבגהה ת

 םירבדה םג םה הכרה םימזנומ  ,םנואו

 - =" םהישעמב | םיריהזו תואר :יקיחרמ םיאקיטיליפ ירשא
 5 ! איבל .דיתעל

.9\ 0 . 

 הלאשה םאתפ הררועתנ םירחכנה תיכב :! םיעידימ אטשוקמ
 ירוהיב םג ורבר יכ ןבומ אליממו :,ץראה לא 'םירג תסינכ רבדב
 ינויה טטופרה ., עקתשהל תנמ לע :תוניש תוצראמ היקרוטל םיאכה
 .ןואו ,היקרוטל הפי היצרגימיאה יכ: ,ותעד :תא עיבה .ירנפא-ושוב
 == ;םידוהי וא םירצונ ,םימילשומ --- םיפנכנה םה ימ ללכ .אתוקפנ
 :ולעי .לבל םיינעה רעב רדנ רודגת הלשממהש שרד קיפכט הזיר
 ומבה .םיחוכוה רחאל ,הלר 'קר םיאיבמ םיינעה יכ .,היקרוטל
 עגונב םיקוח .תינכת םירחבנה תיל שינת .בורקב יכ ,הלשממה
 . היצרגימיאה ןינע .רודפל

 " םוקוחה תינכתב ןורל םירחכנה תיב עיגישכ יכ ,קפס לכ ןיא
 = לארשי ץראלו ללכבז היקרוטל| םירוהיה . תפונכב| םג-רבודי .הרומאה
 עוטנל םילדתשמ םינוש םידרצמ יכ ,ינתאמ דחכנ אל ןה .טרפב
 הל שי .תרוסמ ןה םירצונה םיברעה .ונילא רשח םיקרוטה בלב
 ה, . הלקת םהל םיאיבמ םידוהיה יכ  ,חורב םהיתובאו םהינהכמ

 שמ יתבו .תובשומ ודסיש םינישארה  ,םינמרגהו  ,ונתוא םה םג
 וקו םתוכלמ די .םצועו םחכב םיחוטב ויה :םיבר = םימישו ץראב
 יאדו םה -- ,םהל הלחנל וז  הפיו הבוט ץרא לופת ףוס:ףיסש
 ,םריבעהלו םתא תורחתהל לכונ לבל ינילא םילכנתמו ינל םיררוצ
 ושועו תובבלב  טלקנ םוי םוי םיערוז .וללהש 7 דשחה .ערזו
 - יקוח ר"ע םידחכנה תיבכב" רבודיש העשב םא ,אל פ לכ ןואו .ירפ

 .. םיהוהוה .לא .תודגנתהו .רשח .ירבר .םג .ועמשי . ,הסינכה
 :םיעבטומה םינקתש ה \ םדיפל .םוסחמ ומישי זא 'םג םאה

 + יקרוטה טנמלרפב רשא ,םידוהיה .םיטטופרה
 םידגנתמה ונעטי תונעט יתשש ",רבדה רירב

 ו םה םיינע ץראל םיאבה םירוהיה .בורש ,תישאה : םידוהיה
 המ תונבהל הוקת םיש .םה  םיטעומ היסלכואש ";הנידמהל
 אהו  ,'תורז ובשחמ, םבלב םיגיה "םיריהיהש ,תינשו
 .התוניחנ תא םהילע םילכקמ םה ןיא ץראב הלחלהה ירחא םנש
 [ םוש "טעמכ ןיאש ,םיעדוי  ינא :,היקרומ לש ההורמ = תא .רמולכ
 אצויה םידוהיה בורש העשב . רהי םג וללה תונעטה יתשב 'רוסי
 ץראב .הדובע .אוצמל --- םתיקת לכו טעומ םשיכר תוצראה לכל
 "לארשו ץראל םיאצויה םירוהיה בור הנה  ,השדהה \ םהורוגמ
 !םשופהל שומש םישקבמה * ,העורי הדמב שוכר .ילעב .וא םה
 כל - םח .םשוכרל שומש םישקבץה | ,םיריעצ \ םישנא "יא

 יבשויה םידוהיה ןיאש
 הכ הכורע הקיטסיטטס י"ע היקרוט תוניתנ םהילע םילבקמ ץראב
 5 ויה רבכ שדחה בושיה ינבמ הברהש  ,ררבל היה רשפא
 ןיא :ירה ,םרומכ םישוע- ץראב םירעתמה .לכ אל םאו ,.תיקרוט
 .דימחילודבע תלשממ "מי = ירמגל .וחכשנ אל :ןיידעש .ינפמ .אלא
 ומה, ןמ הכרה םגו --- ,םיקרוטה וליפא  םירחוב ' ויה .ןאש
 ויהלמ םינושה םילופנוקה לש םלצכ תוסחל -- ,ללכב "םיריעצה
 ,םידיקפה לש םתוצירעו .םניצרב .םיולת

 עמשהל םידיהעש םירברה הא הזב ריתסל ונתנוכ ןיא ,ןבומכ
 "ערז .תעירזב םיקסועה וללהש ,ונל ירב = ,ינדגנ  וקרוטה .טנמלרפב
 .גריבגו ,םמצעל הבומ .הזב םיאור 'םהש םושמ | ,רשחהו .האנשה
 א. םויה = הקו .ךלוה .יכ םתעהב . ,התע יםיביטה םהישעמ, תא
 ושכע = יכ = ,קפס לכ יא" ,םירוהיב ' רבורי וב
 וי .יתלב לשו םינויצ לש ,םימואנו םירפס להקב וערויו



 -2 תש
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 הכורכה "הנכסה, לע תוארהלו :תונויצה לע הכוח דמלל רשפא
 םהב םירהתמהל ערהל םישקבמ םרא ינבש העשב ןה .הב
 םואיצממ םגו םהל שורדה רמוחה תא םה םיאצומ ,םהמ םקנהלו
 ,ותוא

 םוסחמ ורמשי ושכע םג םנמואה :לואשל אלא ונתנוכ ןיא
 טנמלרפבש םידוהיה  םיטטופדה --- "םיעבשומה םינקתשה,  םהופל
 א5  ,היקרוטב .תודהיה שארב םידמועה = ,םישנאה םאה + יקרומה
 ןודי .וב .רשא :,םויה .ותואל דעומ .דועב * ןוכהל םבל תא * ונתי
 תסינכב םנ = ןודל  אובי חרכהבו היצרגימיאה תלאשב טנמלרפה
 -- + ץראה לא םירוחי

4 

 .בהובא
0 

 .תיִנְכְּתַהְו רּודָפַה
 (.סעה תלכשהל תיכואל ןרק רוסי תלאשל)

 ונמלועב :תורסנמה = ,תוינויעה "תובושתהו  תולאש,ה .ךותמ
 םשל ףוס םהל ןיאש םילופלפ םהל םישידקמ ונירפוסו קרפל קרפמ
 ,תישעמ תחא הלאש םינורחאה םימיב התלע ,"רידאיו הרות לוב

 וז .הלאש - .םירתי םידוחח ילב ,תוטשפב הב ןודנש ךכל היוארה = =
 רפסה יתב תותלדו  ,תער םושקבמה ונינבל השענ המ + איה |

 + םהינפב םירוגס ונתנידמב םיהובגה שרדמה יתב ירעשו םינוניבה
 םינקסעהו םירפוסהש  ,תישעמ איהש ןויכמ ,וז הלאש אוה .היואר
 ןהילגד : לע  תונוחה = ,תורוגא ,תודוגא ושעי אל הב  םילפטמה
 םידירפמ ויאשונו לגדה .רובכו  תוכו םשל  חוכו לש סומלופשו

 תישעמ :הבושתו .,תישעמ הבושת הכירצ תישעמ :הלאש .ןהינוב
 םה .םיכירצו ,םינושו םיבר תוחכ דוחא  ךותמ אלא האב הניא <

 םילירבמה .םילובגב אלו ,םלוכל ףתושמה סיסבה ותואב .רדגתהל
 + םהיני

 .ללכ השדח הניא המצעל איהשכ הלאשה
 תוחכ ויה םירוזפ הנורחאה תעה דע ךא ,רבכ הז םילונמ ויה

 ונמעבש תוצובקהו תוגלפמה בור לש ןכל היה רצ ,חור לכל ם
 וביבס זכרלמ ימואלה סיסבה היה רצ ,ויכרצו םעה ינינע ליכהמ
 ונמעב םיימואל ויה אל הנורחאה תעה רע .םעבש תוחכה לכ תא
 ולטביו םהל .ודגנתי םירחאה לכש ןתונ ןי ד ה היהו ,םינויצה אלא <

 ,םיימואלה תודחא םינש ינפל ושיגרהשכו .םהלש הבוט הבשחמ לכ
 ץראל . ץוחב רשא תואטיסרבינואה ידימלת ןיבש םינויצה רמולב
 ו ונמע יריעצל הלבשהה קופס ךרוצל רבד תושעל תוציחנב |

 ,תבושת םירחאה ואצמ אל ,תידוהי הטיסריבינוא דופי  ריע העצה
 הלאשה תא וררוע התע םג .הרקיעב הלמבל אלא וו העצה לע-
 ינפל .האצי ףנגמ | . ל"וחבש תואטיסרבינואה .ידימלת  .הנושאר =

 ,היסוהמ םידוהיה ירועצ ת5ימתל הדוגא רפיל האירק םידחא .םישדח
 .תואטיסרבינואה ירעש לע קופרלו .ברעמה תוצראל דונל םיחרכומה
 רבד | תושעל .םיצור  לכהו הלאשה ךרעב םיריכמ לכה ושבע
 רחא לכ אלש ץוחנ ,ןוכנה ןורתפה אצמיש ידכ םלואו ..הנורתפל

 ומצע תער לע. -תושעהק לוכיש המ--תושעל ץופחי .םינקסעה .ןמ =
 ותרובח וא ומצע דובכלו ומצע םשב =

 םשל השעמ השעי םרטב עבקהל םיכירצש םירבדה םה םונש = >
 .הרובעה תינכתו  םילעופה - תוחכה | רורס :ונייח ינינעמ הוא |
 הדובעה = תינכת לע .ןורל .םיאבה  ,םירפוסה םיגוש הלודג האיגשו

 םילעופה תוחכה המשל ורהסנ םרטב ,םירבוע הל .ואצמנ םרטב =
 , ונלש = םיירובצה םונקפעה דצמ .הז אוה לורג = ןועו . ונמעְבש

 . םיפעוזה .הינפ

 ,ירובצ .ןינע  הזיאב .םיליחתמה תויהל םהמ םירחא ידיב הלועשכש
 ןינעה ותוא = לש .ויספורטופא םה ולאכ םמצע תא םיאוה םה ירה "

 , היתולובגו התינכת ,הדובעה ךלהמ לכ הא םמצעב םיעבוק םהו

 םבל תורירש ךותמ אל ונילע תצבורה וז הראמש ,רעשל שי
 [  ךותמ אלו "דוע יספאו ינא לש שגרה ךותמ אל  ,ונינקסע לש
 [ איה ויכרצו םעה  ינינע לכ לע .הרובחהו הגלפמה \ דובכ תאלעה
 [  תוירובצ תולאש לש ןרורבל תשגל | לגרהה ךותמ אלא ,תעבונ
 \ .םירחא םימעבש םיירובצה םינקפעהו םירפופה .ןהילא םישגנש ומכ
 [ תאו ןהיטרפל .תולאשה תא  ררבל אלא .תמאב םהל ןיא ולה
 | תוחכה .דבלב /הרובעה = תינכתו םנכת דצמ םיעצומה םינורתפה
 = םימייקו םידמוע , תולאשה ןורתפ תא םייחב םישגהל םהילעש ,םילעופה
 | לש םתדובע םוחתב . םירעה  תונוטלשו הכלממה תורפומ .תרוצב
 | םיכרצה תקפסה םשל תושעהל יוארהו השענה לכ אצמנ הלא
 " ,הנלפמ ינינע קר הז ללכמ םיאצוי ,םעה לכ לש םיפתושמה
 הדומ םעה בור ןיאש וא ,םעה בור לש הוהה יכרצל םידגנתמה
 םיעובק םירסומ ונל  ןיאש = ,ונלצא םלואו . םתוציחנב ריכ:ו םהב
 [ 5כ םדוק ךירצ ,תיללכ תימואל הריצי רוציל םירמואשכ ,הלאב
 [ ןינע השענה השעמה היהי אלש ידכ ,םילעופה תוחכה תא רחאל
 . ,הלש טטירוטואהב .ריכמ םעה לכ ןיאש :,תחא הרובח לש

 וורכה ונלש הסירפהב םסרפתנשכ | ,םידחא םיחרי | ינפל
 "וא , (* וז הלאשב הרצקב ינא םג יתעננ ,ףנג ידימלת לש רומאה
 |[ הצוחמו היסורב ונלש תוקודגה תורבחה ישאר בל ומישיה, : יתבתכ
 [ בויח .םולכ ..זתובר םינש הז ונמלועב עובקה ,הז לודג ךרוצל הל
 םידוהיה לבל ההיכג הלכשה קיפסהל ןטקה יצייוושה םעה ,לוכיו
 [ = תולודגה תורבחה ודחאתה ולאו % רפסמב ונממ םיבורמה  ,היסורמ
 " ןובשח לע ףתתשהל ולכי א5 םאה ,הכב וזו הכב וז תודבועה ,ונלש
 | הירעשש ,ל"וחב תואטיסרבינואה תחא לש היתואצוהב ירוהיה םעה
 / קוק = ידוהיה .םעה היה אלו ,םירז םידוהי ינפב החורל .םוחותפ
 | םיכירצ ונאש ,ןושארה השעמה ..,זונממ םינטק םירחא םימע .ירפחל
 , הל היהת אלש ,םידימלהל הכימת רודס אוה ,תושעל םילוכיו
 | אל םאה םלוא ,..די םיטשופה םיינעל תנתנה הקרצ לש הרוצ
 : תרבח הסנתה ,רברמב ארוק לוקכ ףננב הרוגאה .תאירק ראשת
 1 תורכחה םע הז ר'ע ןתמו אשמב אבְל ,לשמל  ,הלכשה \ יציפמ
 ...'%ל'וחב םידוהיה לש תולודנה

 , ,רברמב ארוק לוקכ החיה אל ףנג ידימלת לש האירקה הנהו
 ! תושעל םגו וז הלאשב ןודל וליחתהש ,םינקפעו - םירפוס ואצמנ
 "ןוכנה ,דחא םדא םג אצמנ ,םינותעה םיעידומש המ יפל .השעמ
 [' ,םירמוא שי , םעה תלכשהל | רסומ דופיל כיור ןויקימ יצח ןחיל
 " שיו ,היסורב םידוהיל הטיסריבינוא דסיל תגמ לע תנתינ הברנהש

 : ,םידימלתל הכימת לש הפוק דסיל תנמ לע תנתנ איהש ,םירמוא
 םולטבמו . הטיסרבינוא חבשב | ןישרור שי .תועדה וקלחתנ רככו
 הפוק דוסיב אקוד םיקיזחמ .שיו ,הכימת רודס לש ןינעה תא
 העד םג שיו .הטיסריבינוא דוסי ריע ןויערה תא םילטבמו .הכימת
 [ אלו תינוניב הלכשהל לכ םדוק גואדל ונא םיכירצש ,תרמואה
 = תמועל וז תוקדוצ תונעט תועמשנ םירדצה לכמו ,ההובג הלבשהל
 [ ולא םהב ןיאש ,לוטבהו תרוקבהו לופלפה ןהילע "םיבורמ ךא , וז
 / תא שילחהלו  םהידו תא תופרל םפוסו ,רוטנקו הציקעו רורח ידכ
 הושה רצה תורמל ,הז .ןינעב םישעמהו םישועה לש בוטה םנוצר

 , א -- הכושת אוצמל לודגה ךרוצב תודומ ןלוכש .תונעטה לכְבש
 :תבשל ילבלו ונמלועב תרסנמה הלודנה הלאשה לע -- טעמב וא ברב
 .הלאמ םיבוט םימיל תוכחלו םירי קובחב
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 הכימת לש :הפוק רוסיל םידרצמה ירבד תא ינא םג האור
 ונל .ןיא . ושכע לש בצמה יפל ,הטיסרבינוא ריע םימלוחה ירבדמ ]
 +היסורב תויכז .תכו אמיק תב תידוהי הט יי פר בינו א ל תווקל =
 הובג רפס תיבלו םוקינחטילופל קר אופיא היהי עורי .ישעמ ךרע =

 , לבגומו םצמוצמ הלא. לש שעמה ךרעה םג ךא ;רחסמל
 ליוחב  םידמולה ולאש ,קפס לכ ןיא ירה םיפרנהמל עגונב .
 רשא ולאמ רתוי ,היסורב וא הפונ  ל"וחב .םא ,הדובע םהל ואצמו

 הארנ ךא ,הז ןודינב םיקיודמ םירפסמ ונל ןיא - .היפורב  ודמלו]
 ךשמב ואצמש ,היסור ידוהימ םיריעצה םיסדנהמה רפסמ הבורמש
 םהירבח רפסממ = ל"וחב תשורחה יתבב הדובע תונורחאה םינשה
 רתוי  לקנ םינפ לכ לע .היסורב ןורחאה ןמזב הדובע .ואצמש
 עוצקמ לכב ל"וחב םיהובגה שרדמ יתבב םהידומל תא םירמונל
 תא םירמוגלמ ל"וחב הדובע אוצמל ,האופרה עוצקמ דבלמ ,היהוש
 ץוחנ .הז .דבלמ  ,היסורב ושכע הדובע אוצמל היסורב .םהידומל
 םיפאושה לש  םינושה תויטנהו תונורשכה תא ןובשחב אובהפ |
 וא = הקינחיטל היטנו ןורשכ ול שי םדא לכ ואל ,ההובג לכשל

 . רחפמהו  הימונוקיאה .תרותל
 ןפואבש, ,(49 רמונ "טעווסואר) ןוסרוד  רמ ירבד םג וקרצ

 רסומ ,"הטועפ הריצי = וזיא הפ רוציל  ונידיב הלעי בוט רתויה
 אלש הלא קר וב ודמליו םיטנטליד וב ודמליש ,"ההובג הלכשה,ל
 ירבדל .םיכסהל רשפא:יא לבא .םמצעל תרחא ךרד םוש ואצמי
 ליבשב רסיל ץעימו ןינעה לכ ךרע :תא דירומה ,ןוסדוד רמ :ותוא
 ,ל"וחב :םידמולה םיריעצה ידיב  ךומתל הפוק, "רבעמה תפוקתע
 התיהש :וזל המוד הפוק -- ,ןילרבב 4 ,לשמל ,היהו הזכרמ רשאו

 המויקב .אל עדי אל םעהו -- "תודחא = םינש = ינפל  תמיק |
 ,תונוש .תופוק ל"וחב תומייק ויה .תודחא םינש ינפל ., הלוטבב .אל"]

 ילוא ;  םיהובגה .שרדמה : יתב ידימלת תא ךומתל  התיה .ןתרטמש
 ?הקדצ, לש תופוק ויה ןלוכ ךא .. ושבע םג  הלאכ תופוק תומייק |
 ןובשח לע דומלל רתויב םיואר ויהש  ,וללה אקוד ואל ןהמ ונהנו

 אוצמל ועדיש הלא אלא ,רתויב םיכרצנ ויהש הלא אל ףאו רובצה
 םילולעה . ,םילעופה תוחכה דוחא  אוה -- התע ץוחנש המ . .,.ךרד
 קוסעי אל םג .םא ,דסווש דסומה . םעה .תלכשה עוצקמב :לועפל

 אלו יללכ ימואל  רסומ היהיש ךירצ ,דבלב הכימתב אלא ותלחתב
 רסומ היהיש ךירצ | ,הלודג וא הנטק .תחא הרבח לש  הדפומ

 .םיינע ינבל הקרצ קפופה רסומ אלו םעה תלכשהל =
 תימואל תמיק ןרק רוציל ונחנא םילוכיו םיכירצ

 תורבחה חינהל תולוכי הזל רוסיה תא .םעה תלכש הל
 ןתמ ד'ע העומשה יפב תמא םא .ל"וחבו היפורב רשא תולודגה
 ,הנוגה הלחתה איה הזכ .םוכס ,בוט המ --- לבור ןוילימ .יצח
 תינכתב אקוד ונילא ואביש ,םיליחהמה תאמ שורדנ אנ לא :םלואו
 "רימ 'רוועי,) יודנל 'ג שררש ומכ ,היכרצ לכ הדבועמו .המיוסמ
 ,הבורמה .תעדה לוקש ךותמ אלא :תוינכת םיעביק ןוא 8
 תוירחאה תשגרהבו .יוארה שאר:דבוכב .רבדב  םירטו םילקוש ןיאו
 חנויש ידכ םליאו .הדוכעל רופי חנוה .רבכ םא אלא המלשה
 תוארהלו לודגה ךרוצה לע רריעל יד הדיבעה תא רישכמה רוסיה

 . ךרוצה .ותוא קיפסהל תלוכיה .ינפא לע .ללכ .ךרדב
 ,הלאשב .םי.רש העשב תויחטשב לשכהל רשפא המכ רע

 יודנל רמ ותוא ירבד ודיעי ,הנורתפל רופיו רמיח ןיידע הרסחה
 היפורב תירוהי הטיסרבינוא  דופיב אקוד הצור יודנל 'רמ , ומצע
 וכרמב .רסותש הכירצ הטיסרבינואה ,םיטרפה לכ תא ררבמו
 ,אסידואב ונל שי  םידוהי לש  םיבודמ  ןיפולכוא ,לורג .ידוהי
 :ואל סו,מ עובקל רשפא יא אשראויב הנהו ,אנליוובו אשראווב
 אסירואב .האריהה ןושל תריחבב ישוקה ינפמ תידוהיה הטיסרבינ
 אוה אנליוו ןכבו  ,תיבוצמלוטה היצידרטה ינפמ -- רשפא יא

 ןמ .המכ רע שיגרמ אוה ןיאו- , תידוהי הטיסרבינואל .יוארה .םוקמ
 ,"היבוצמלוטה :היציררט,ה םא | .הזה .לופלפה לכב : שי ךחונמה
 ,אסידואב רוחבל ונידיב תככעמ ,עברא וא שלש היתונש רפסמש
 יואר םוקמ שמשל תולוכי .ןניא .תורחא םירע םגו .אנליוו םג ירה
 םנ הכזה אל םא עקהי ונידיל ימ .ירהש ,ונלש הטיסרבינואל
 +אפידוא הב ההכוש ,וז ןיעמ ייהיצידרטב, התרכח וא אנלווו

 , הָוָה םויכ שורדל .םיכירצ .ונא הדבועמ תינכת אל .אל
 םיליחתמהש - -אוה ,םישרוד ונאשו שורדל םיכירצ ינאש רחאה רבדה
 .ןםדבלמ רוע .ןיאו .םיספורטופאה םה ולאכ םמצע .תא וארי לא
 םירחא םינינעל עגונבש  ,תוחכה לכ תא וז הרובעל דחאל ךירצ
 ,בוט .המ -- דוסיה .חנוה רבכ םא .םיניש םילגד .לע םינוח םה
 תלבשהל תומואק תמייק ןרקל  דופיה תא חינהל ךירצ --ואל םאו
 ,ונמעב  תומיקה - תוגלפמהו תולודגה  תורבחל אורקל ךירצ . םעה
 תא הנישעתו תאוה .הלודגה הדובעב .תחאכ ןלוכ הנפתתשת יכ
 . ,ילארשי רסומל רסומד

 ההובעה תלחתהל םידקהל ךירצ םילעופה לש תוחכה דוחא
 ,הדיבעה לש התינכת תעיבקל םגו
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 + יקסניוול .ל א  רכזל

 : .המש ןוחטבו -- לארשיל התיה האנ הדמ

 -לעבש םשכ .,םתפ .סומזימיטפוא . הניא ןוחטב לש וז .הדמ
 .לכב  םיאצומ ונאש * ,טסימיטפואה  ותואל המוד  וניא ןוחטבה
 אלו םוננאשה תחונממ אל הב ןיא  .ןושלו המוא לכ לצא ,םוקמ
 שי ,תרחא הלעמ .וא .,הריתי הלעמ .םקלחב םיחמשה תולשמ

 --- ,וז .הרמל הל

 , תישאר  ,התיה אל םינושארה םידיסחה תורודב ןוחטבה .תדמ

 אלא . ,יולו ןועמשו ובואר 4 לצא היוצמה  ,םידיחי לש הרמ ,לכ
 לכ .הלוכ המואה לכ לש היפואב העובטגשאפלכה-תדמ .ןיעמ
 םשכ ,ןוחטב : ךותמ : תויחל ב יייחר .ןוחטב ול שי  ידוהיו ידוהי
 ןימאמש םשכ  ,בקעיו קחצי ,םהרכא יהלאב ןימאהל .אוה בייחש

 ןמ שאיתהש ,לארשימ .םדא .חישמה:תאיבב המלש הנומאב .אוה

 ,העשל וילע .רבגתתש הרוחשה-הרמהל תושר ןתנש וא. ,ןוחטבה

 ,תודהיה תורוסימ רחא .דגנכ אטח אטח ,ןוגה וניאש ידוהי .והירה
 .:ידוהי םתס  ,הב תניוצמ המואה לכש ,תובוטה  תורמה תחא רגנכ
 ירובנ םג םהה םימיב .ויהש אלא .ןוחטב תצקמ לע הווצמ :היה
 םשפנ תא ורסמש םירובג ויהש םשכ ,הי ל ו ד גו ןוחטבה .תדמ
 םיחרואה"תסנכה ,הקרצ : ןוגכ --- םירחא םיבומ םישעמו  תווצמ לע
 .ןהימודו בלבש הרובע

 ןוחטבה-לעב לש .ומש
 / . םימשה

 ! ולודג רבה לע תודגא םעה יפב ושכע םג תויח ןיידעו

 : רודל רודמ תורסמנ ןהו ,ןוחטבה

 לכ ,הספה"גתל .תוצמ ול ויה אלש ,דחא םדאב השעמ
 עינח רבכ הנה םלואו ,ותיבב "ץמח, םג .אצמנ אל הלוכ הנשה

 הלוע רואו גח לש החמש היורש לארשי תיב לכב !חספ ברע

 ! "איה, .םיהלא תמח .הכתנ הזה ןכסמה תיב לע קרו . הנפ לכמ
 השוע -- אוהו ,יכבב תררממו  תיוז:ןרקב .תבשוי 6! הל :םישנ ךרד)
 ברע  תונפלו .גחה .רובכל ץחרמה"תיבל | ךלוה ,"'עדי אלב, ומצע

 :ארו לש ומשכ חבשל םסרופמ היה
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 -- -- עריא -- ןה ..:וריחב תא הטמ איירורכרשהקה

 + ךלמה רי

 :'עודי ןמז הל  עבקו הקדצל | רדנש  ,רחאב השעמ :דועו
 עיגה לנכ הנהו ,ויסכנמ .ררי הקדצה-לעבו לגלגה .ךפהנ ם

 ערוי אוה ןיאו  .הטורפ ןיאמ קיר ופיכו ,ורדנ םיקהל .ןכומה :םּו
 אוהו -- < ובוח תא תובגל א רבכ :ובוח=לעב :!ורזע אובו= :ןיאמ-

 וחמשיו .טעמ דוע  .העקש רבכ המחה  !והבועי אל ומוחו
 ויהלאל הוקמ ןיידע < אוהו -- ורדנ תא ריפה יכ = ,ודואל "ווא
 ףיעה סופה .וחיב דיל שרפ לוק עמשנ םואתפו ..ונוחטב וב 'ם

 ןומטמו  ידוהיה = תיבל .ץרפתמ .שרפהו  ,ובכור תחת  לפונו .ערוב
 ול .ערופ והירהו | ידוהיל בחש ןשי  בוחב "ץירפ,ה רכז

 . ...הז ובוח תא יושב

 השעמ בושו ..: םינטק םידלי הלו  ,הלוח םאב השעמ בושו =
 המכו 'חמכ דועו |... ךרדב וילע .לפנ  ןיוזמ םיטסלש- ,חולשב=

 -ילודג | ,וירובג .לע .וינבל .רפסמ םעהש = ,תומיענו תופי תודגא
 םעה תודנאש ,םירחאו ץ ר'פ ירפסב תובותכ ןה אלה = ,])

 .םהילע .תוביבחו .םה\
 ךותמ וא .תוחקפ ךותמ האבה הדמ .הניא ןוחטכה .תרמ
 לש .ונוצרב יולתה .רבד םג הז יאו  ,םינש הברה לש תו

 ,הקיתעה תיחצנה הנומאה לש ןמאנה .היוליג .והז---ןוחטבה וא

 ,תמייק תויאדו ןימל .היהו םלגהנש ,בלכ סומכה יזויגיליר שגר ו
 תעגונ הניאו תר איה ולאכ ,םעה-חור ךותב המצעל תררוו

 תיאשח הלפת ,החטב התשענש ,הוקת יהוז ..הנומאה לש :המי
 םיאורש -,םולח ן העמשנש םרט דוע .םימורמב 4 הלבקתנש

 +הבוט הרושבכ םיתפש לע .ותוא םיאשונו ץיז

 וניתובאל םיסנ השש .,םייקו יח לא :השוריפ. .--ןוחטבה-תדמ <
 דעו םינכ  יציבמ ,לכל םנרפמו ןזה ,וריחב  םעל .תואלפנ הארו

 ונימי . ! לארשי .רמוש .ןשיי אלו םוני אל .הנה . יכ = ,,םימאה
 וב .םיסוחה לכ .תא .בוזעי אלו .. ,לארשימ .םדא לכל ,לכל

 ,ויאבצו .עבטה .יקוח :םה לכה ךא :: השורופ --ןוחטבההתהמ -
 תמכח .לככ.םה לבה ךא -- .םהיתולילעו .םלוע ימי .ירבד :יקוח
 םימעפ .יתש  .בושת- והתה לאו האב  והתה = ]מ  רשא דא
 ןוצרתעש .אהתש דבלבו :,שמח .הלעי .ןרפסמש רשפא >-- םותש

 -ךאלמ .דעו םיכהה קבאב  תלתפתמה תעלותה ןמ ,ומש ךרבתי .,וונפ
 ונוצר .ןיא .םא .ןונילע .םארומו םתטילש ןיא םויאהו ארונה <

 ,ונלובג  לכב..ותיחשי .אלו וערי א%---ךכב  אוה-ךורב"שודקה
 ,חיכוי לאינד ,ףועי םולחכו תרכוע חורב ,םה .ןיאכ ונוצר ילב-

 ךותמ :ואצוש ,וחיכוי הירזעו לאשימ  ,היננח. ;תוירא .ינשמ
 ונא ןואש ..,הבה לכ :.,הצרא םשאר רעש לפנ \ אלו שא
 ,סנב :ונל .ותוא .םיארמ  ,ונלכשב |

 םושעמ ,ןילוח הב השענ .סנהש .,םייחהדתגרדמ .יהוז--ןוחט
 ונא ןיא = .ונתאמ רחאו רחא לכל הרקי .רשא .רבד

 ! םימלועל וליבשב + ונא - ו םיהמת .וגא ןיא .,הזל

 הגישמה
 הלש יחצנה םרזב תרבועו .תפטושה ,ונישוחב .התוא םיגישמ ונאש
 - .םלועה לש. רחא רצ אלא הניא ,םיקצומו םיעובק :םיקוח יפדלע
 = ויקוח == ,.ינש .דצ דוע .אוח-ךורבהשורקה לש ל ול שו םלואו
 "םיארוק - ונא .ויתועפוהלו - - ,םישיגרמ ונא וקפד תא :קרו ,ונל םירז
 . ץחל יקוח :,םיירזכאו :םישק םיקוח:םיררוש ןושארה רצב ,םיפנ
 רבה :אוה- ןוחטבה . תוריחה - תא. םיאור ונא -- ינשה- דצבו .קחהו
 יכ .ללפתו -הז .לעו :,קוחל .השענו -ךפהנש .,ללכה :ןמ .אצוי- ,ירקמ
 בהי .ךולשיו .ךומסי הז לע .ןוחטבב ונח םיהלאש ימ :לכ. ,דיפח
 ריב :ושענש -,םיקוחה ;לע וא -יעבטח -יקוח :לע :ךמופ -אוהשמ :רתוי
 ,םדא

 ,םילודג .םונימאמל :ןתינ :אלש .הזב .דוחיב :ןוחטבה .חכ לודגו
 !אלא .: ,הלונסדידיחי לש :םהישארל קר הרטע .שמשמ ניאו 'דבלב
 טושפה :ידוהיה :וליפאו. :,לוטיו- אובי --- ותוא =: לוטיל- הצוהה .לכ
 תא סנו ,הבלב תולפתהדרורפ אלא .ותנומאב :ול .ןיאש ,םיטושפבש
 חיהה ==, בל לכב רמאנש  ,םילהת  רפס >.ןיבי .אל :תולמה-שוריפ
 , אובי גז -הטוח -ול רצבל הצורה לכ , ךרל .בגשמכו הרוצב המוחכ
 : ןוחטבה :;ללכב .אוה  ףא- -- .לכ ול ןיאו  תוקיר-וידיש :ימו ,רצביו
 ! ןועמ :יהוז".לכה ול ןתונ .אוה :הז - םולכ םדאה ןמ:שרוד וניא
 . המשנ ןיעמ .והז: .רעָ לש  ובלבו חפפה . לש .וחמב :תגראנה :,היזח
 \ ,םימה-באושל םגו רורהדקיחצל:םג = ;לכל הנתמב :הנתינש ,הריתי
 : ,ןוירש ןיעמ והז = ;דחאז דחא .לכ לש ותגרְהמ יפל לכה ,ןבומכ
 - םלועב רכש < ןיעמ :והז  .ותדמ, יפל :ותוא שבול- דחאו- רחא לכש
 - הכוז  ,םובוט םישעמו :תווצמ דעב אל ותוא  םילבקמש אלא ,הזה
 ..םיהלא :ול -ארב :,םימת דלי ב5 ;רוהמ 2 םֶחא לכ וב

 - :םע. ןכ --+ תאזה האלפנה הדיחה תא ךאבי .רשא שיאה ימ
 "רמעו: הסנתנ תונויפנ  הכרהו האר = הברהו יח הברהש | ,םימורק
 ;רצי = ;םהאה  ינבו :עבטה : יקוח לש :םתמח  לעו .םפא \ לע ,םלוכב
 / רודו ךלוה רוד :םייחה. לש: וז היפוסולופ :יעבטה שוחה :חכב :ומצעל
 ₪ .האז תא :גישהל. רשפא:יא  לכשה ךרדב ..םידמוע 'םלועל םידוהיו :אב
 = םירתכ ונל שמשמה ;סומכ .חכ :הז ונמווק:דוסב :ןופצ ריבכ חכ .הזיא
 ,ןיקיזמו .תוער  תוחור \ינפמ .הסחמכ 0 רמועה | /תוינערופה ינפב
 ,6 ונשפנ לע = ורבע - רבכ  תוער :םותע: המכ) רובעת .םוריחה"תעש
 " ,ןוצרה ינפב רמועה :הבה ךל :ןואי: . םיתעבש ונל .חהזת .שמשהו
 לכ לע רבגתי :הז =ןוצרו-:;םייקתהלו תויחל  .זעה ןוצרה . ינפב
 [ ,ךל רשא לכב זוחאו  ךרי תא = חלש ,םדא-ןב  .התאו! םילושכמה
 : עדו ,וב םישת לא: ךחטבמ :לכ תא קרו ,טושמה תא סופת
 ,.לושמת .: רמאת לאו .הלק :קוחצדתבב לגו :לג לכל ךשאר ענענל
 ובתו עינת זא =. ןוחצנירוכש אהת. לאו : ,ינצמאת יעורזו ילידי
 לא טבהו ךיניע אש :. םעז- רובעי רע. עגרחטעמכ הָבָה  ,ףוחה לא
 ; ךריב הריחבהו : ,ןהיתש: ריב. תומהו':םייחה ,שמשה לאו/'הרעפה
 5  איצות .עלסה :ןמ .םג:, בוטה :וניערג תא ערה ךותמי רובל ערו
 ךינפל -ולוכ : ,םידי בחרו :לודג  אוה"ךורבהשודקה לש :ומלוע :!םימ
 דח לא :,וב  םנכהל חותפ 'חתפ  ךל .אצמת םוקמ לכבו | ,אוה
 ויה. ךסוב :ךותב .םירורמת-יפטנכ ךתגאה אהת : לאו: ,רחמ :םייל
 יכררה :לכב איה העורז: . םלועל :חנמוזמו 'הנכומ  הבוט הברה
 וא .קושה :ןמ .יפוסא = אל. לכל :ההמהדתמא -- .ךבלו =; תובותנהו
 :אבה : רודה .ינפב :ןידה תא .ןתול : התא : דיתעו = ,םש-ילב-ןב אלו
 [ הלודנ הרטמ <-- ךתיוה  .ךונוע ערנת לא .ךורחאמ םגו .ךינפל טבה
 רעיב חמוצה .ץעה .םגו ההשב בשע קרי םג . ןינעה"תברו הל
 היהת .היה --- ךנוצרבו  ,תעלות התאו .ץיראה ןמ" ופסי .אלו - ולכ'

 ,(אבי ףוס)

 : ד -



 : -- הלעמ ,

 -- םלּוְו םֶדֶא לע םָאְבנבּ הָבַהַא לע םֶאְבִִב ה

 .םיִעָבְִמ
 שה תולג לע ּוכְבַיו ימישי םשאר לע רפ

 הָניִקִה .םֶהְּפְַב .הָיִחִת כ :,םֶרָבּש םכות תֶא ו

 .הָלאְה -ם

 עעְֶה .ויִהלא יב .תֶא .הָריִלָמ ּוהיִחֶא א
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 ,םיִליִמ תובבְרו אוברל

 םיִחְַפ ּוגָשְנְש הפ םיִנָפְל
 ..םיִליִבְשַה .םיִעָבְצַב ּעָבָטְ

 = ים ופחְר הפ םיִנָפְל

 הָמכ הָז ,םיִנשב הַמּכ ה

 ,םיִכְרְדַה תו :א --וישְכְע א

 .הָמַא לָּכ ,תֶרָ לכ הָלְבַא

 ,ּוליִמ .תוגוז הפ םינפל

 ;וטְרַּפ סֶלְבִנ לע ינו
 ולָאְו ולֶא ם ושכע ךא
 ,וטְלְמְנ םנרוקד תימָלַחִמ

 , תרד יואב הקיִרְשּו
 ;הָנש לע םיִמָיִמ תָחרוצ
 תָרָמַצַה לַעָמ .הָנורַחַא

 ?הְנָאְל =- רופצה הָדְרַח

 םיִחְּתִמִנ לָזְרַּבַה .יִליִטִמּ
 .םיִליִמ תובְבְרְו אובְרְל

 ,הָבּוצָעֶה ,הקוחרה תא
 :יִאְר ,יאּב

 הָנְַּתְו הָחְבְּב יניע
 ,יִּפ תּותחָּפְש

 הָלְמ הנק ,החְרְפ הנק
 וב וב
 הָכּוּב םיִלָבּנ = םייח ךותב
 = םוד יִשָבַ

 ּוכְלָה .םיִּבַר :יִּכְבִּת לא ךא
 < תשאל

 ו = םֶדא הָָה
 = תמו -יּפ
 רֶרועְי אלו ,הָבְבַי -אל שיא

 :ןיל דָפְסִ
 ,הבּוצעִה ,הקוחרה תא

 יִמָש יִרָבְ

0" 

 םיטי וייה

 ,א

 . םכילע-םולש

 א ןאכ היה אל ירה ,הרואכל , , ."םיִרואינשהו םיריאמה,
 זחאה ינפו ,הלא ינש ויה םימואת .דחא  רואינשו רחא ריאמ
 היניב לידבהל היה השק םימעפש רע ,ךב:לכ ינשה .ינפל .םימור
 .רואינש ןאכ .ימו ךיאמ ןאכ ימ

 םתודלי .ימיבש ,רואינש לעו ריאמ לע ,םהילע ורמא
 ובדל םילגר .שיו .הזב הז םתוא ופילחה טעמכו םהב .ועטו .השעמ
 , ויחאב .שיא .םתוא ופילחה םנמאש

 , היה .ךכ .היהש השעמו
 ו הנטק השא הימי לכ התיה ,עודיכ ,ולא לש םמא

 -- רמולכ ,התיה - תינדלו הז רכשבש אלא ,םכילע אל

 .קונות האיצומ התוה הנשב הנש ירמ ,הייחב הדימעה תודלו
 מא ןטבמ אצוש  .קוניתו קוניה לכ םלואו ,םלועה ריואל
 םייח קבש הנשה םותכו ,ותנש תא אלא איצוה אל ,םלועה

 הנש ידמ \ םיגהונ ויה  ךכו .תוחונמל יאשחב קלתסנו יח
 הבולע ההיה הרובסכ ,תדלמ  הדמעו םינבה"םא ה רע
 ודקה .ישעמ -- חנהו ,ןותבש ימי הל: ועיגה רבבש
 ,הנהע בוש הל .התיה התולב ירהא .-- ! ויתואלפנו
 תאו רו ואד םש תא דארק ,םימואה הטילמה



 ולכי המ .יכו  ,הדגנכ רוע הל אהתש ,תקנומ .תידוהי השא הל

 ףילשי אל  ,םוינעבש ינעה וליפאו ,ילאירתכ ירוהי +תרחא תושעל

 םותי הז ןיא םא ,והרפמי אל  םירז ידילו הצוחה  וקונית .תא

 + . הלילח
 ריאמ תא המצעל הלטנו םאה הרמע --- תקנימ הל ופתש

 תושרלו ,(העש יצחל רואינש תא םרקש םושמ ,רוכבה היה ריאמ)

 אל ,התיח וז תקנימ ףאש  ינפמו  ,רואינש תא  הרסמ  תקנומה

 םגו ריאמ םג ,םהינש ונעתה ךכיפל  ,ילוח"תעודי .השא  ,םכילע

 ינש . םהימימ ומעט אל .בלח םעטו .םהיתוקינימ .קיחב = ,רואינש

 רבש-תקעו  םיררועמ = ,בערהתפרח םילבוס ויה וללה  םיבולעה

 ,יבבב םיעונו הלעמ יפלב םיעירתמו תולילב
 ,םימב םרשב תא ץוחרל תוקוניתה ינש תא וחקיו םויה יהוו

 םהילעמ וטשפשכ ,תחא הבירעל םהינש תא ונמז ,נהנמה .יפבו

 חפתו תוטועפה ינש  ומיראה ,םיחתורה  ךותל  םוחינהו .םהיתונתכ

 האנה ונהנ םהינשש ,הארנ ,וללה תוחופנה תופוחלשכ .םרשב -

 ןץיחרמהש ,םלוע תומימ ךכב ידוהיה לש ועבמ--הז .ץחרממ הנושמ

 תודמוע ,ןנוכמ לע | ודמע תוקינימה .םישנה יתש .  , ,ופונל הפו <
 םינהנ | תוקוניתהו  ,םיחתור יבג לע  םיחתור  תוכפושו .תוחרומו

 הבירעב םושכשכמו תחנ בור  םילבקמו םינדעב  םיצחורו = דאמ
 התוא םיכפוהש העשב וז תישופחכ  ,תונטקה םהילגרבו .םהידוב <

 ורמע -- םתוא ץוחרל ורמג - ,הלעמל הפרכו הטמל הב  \,לוחב <

 ןידס םתוא ופטע  ,הבירעה ךותמ םימואתה תא ואיצוה * ,םישנה

 תחא הפירע) .הסירעה ךותל  .םוביכשהו * (םהינשל = דחא = ןידפ)

 העיגהו ו:פתסנש ןויכמ .ונפתסיש דע םש םיחנומ ויהיש + (םהינש

 וערי אלו םהינפב וריכה אל בוש -- םהיתונתכ תא שובלל םתעש

 יתש וליחתהו +רואינש--ימו ,ריאמ .םהמ -ימ ,םהיניב .ןיחבהל דוע

 : וז םע וז .תוחגנתמו תוניידמ ,תקנימהו םאה ,םישנח <
 !רואינש---הלהו ריאמ והוש ,הדובעה !יאר םג אנדואר =
 ! רואמ - ה"הו .רואינש הז ירה ?םואתפ ךתער לע הלע המ --

 +יארת אל םולב
 ,תא תפרוטמ יכו ! הלילה יתמלחש ,םיערה יתומולח לכ = 7
 : + ךתערמ תאצי .ילוא וא
 ,ויניעב .הריכמ תא ןיא .םולכ 1 םלוע לש | ונובר = ,יוה ==

 !וללה םיניעה .יתש תא אנ יאר 4 ריאמ -- הלהו רואינש .והוש
 ,,.ושלש אלו ,ול םיניע .יתשש ,םידומ לכה ! תשרר הפו =
 תוניידמו = ןהיתש | תודמוע = תוקיגימה ויה  ךכ = , רוציקב

 ! רואינש - הלהו ריאמ והז : תרמוא .תאז .וז םע וז \ תוחגנתמו
 וסנכנש דע !ריאמ -- הלהו רואינש הז יכ ,אל + תרמוא | תאו

 ! םירבג לש םחכ הז .הצע ואצמו ושקבו תקולחמה יבועב םירבגה
 ,רואינש .הלהו ריאמ הז .: תרמוא תאז ! םישנ ,הנעמש -= .

 קיניהל .םידליה הא הנחק .ריאמ הלהו רואינש הז : תרמוא תאוו
 ,אוה ריאמש ול ןמיס --- ומא .ירשמ קניי רשא דליה : הארנו םתוא =

 לכשה ..אוה רואינשש ול ןמיס -- ותקנימ ידשמ קניי רשא רלוהו
 ! בייחמ

 רימ ,רש םהל וצלחש ןויכ ,וללה .תוטועפה ינש ..הוה .ךכ
 ,םשפנ םוצב ּונָעָש רחאל םדא-ינבכ ,םהיתוקינימ קוח לא .ולפנתה
 םהילגרב  םיסכרפמ : ,םהיתפשב | םיצצומו .תוקולעכ = םיקנוי .ויהו
 .םיבערו םינטק םיבלכ תמיהנ השעמ תעשב  םימהונו .תונטקה

 ךאיה ,וארו  וטיבה .ויתואלפנו אוה-ךורב-שודקה .ישעמ --+-
 + .והמכחב :ומלוע א

 ךותמ .הזחמב םילכתפמו  םירמוע .םהשכ ,םירבגה .ורמא .ךכ
 ידכ---םיבָשה תא ףילחהלו בוש תוסנל הואה ואתה :זאו ,םיניעדתועמד
 תוטועפה .תא ודירפהו ודמע +רבד לש ופוס .אהי המ  ,תוארל =

 וחינה :רואינש תא :: םמוקמ וניו .םהיתוקינימ  ידש 'לעמ  םיבול

 "לש ופוס היה המ ,ןכבו ,רואינש .םוקמב --ריאמ תאו ריאמ םוקמב
 ,.,וּוקְני--זוקני אלש ,םתא םירובסכ % רבד

 = ןיחבהל | ולדחו | תוירבה םהמ ושאיתנ  ךליאו .םוי ותואמ
 ודמע  ךכיפלו .,ריאמ .אהי רואינשו רואינש אהי ריאמ ול .םהיניב
 ,'םירואינשהו םיריאמה, :דהא םש" םהל | וארקו םהינש תא וגווזו
 ,רואינש - ינשו ריאמ .ינש ןאכ ויה .וליאכ ףהמוד רברה .המל לשמ
 וב םישמשמ | רואינשו ריאמ -- ולא םימואתמ רחא לכ :רמולכ
 הכ ריאמ תא רדחב וקלהש ,השעמ היה תחא אלו ..,היבוברעב
 תא גפס רואינש -- ךפיהל וא ,ופוגב בייתתה רואינשש ,העשב
 ןיב - הביא = םיקהל  אלש ידכו .,ךיאמ ויחא  תואמחב םיעבראה
 'המכח םש . הרות םוקמב) הצע ללכל אבו םבר ךלמנ ,םוחא
 :(אצמת

 אנ ולע .םיהלא םכילא עמשיו םכצעיא ,םינב ,יל ועמש --
 ,םכיניב הבירמ .היהת אלו --לספפה יבג:לע  וחטתשהו םכינש
 ..,תיקל התא ,יתיקל ינא : רמאל .ויחאב שיא דוע .ואנקת אלו
 ,.,הרי םכתחפשמ לא םכדוסו םתא םיחא םישנא אלה

 . וללה םירואינשהו םיריאמהשכ ,םיבר םימי  רובעכ קרו
 = .טילבהו םהיניב .בר יונש םואתפ הלגתנ ,םהילגר לע ודמעו .ורבגתנ
 | קחרמב הלילב םג םהב ריכהל היה רשפאש רע ,ךכדלכ ןיעל
 " :רב,ל ףכית ולא םימואתל םהל הצבצב ןקזדתמיתח .תבש:םוחת
 - = (םתודלי רחשב תורגיצ םינשעמ וליחתה םהינשש ,רכינ) "הוצמ
 " הורעש וארנ הנוילעה ותפש לעו ריאמ לש וייחל לע .ואלפ הז הארו
 " תומודא תורעש- -רואינש לש ולא לעו ,(!ברועכ .תורוחש) .תורוחש
 < וכלהו הפי התלע םתחימצ וללה | םינקוה = ינש = ,(!שאכ תומודא)
 , ןושיעב ודימתה םהינשש ,רכינו הנושמ תוריהמב םויל םוימ ולדגו
 = םינקוב אלא  וסנכנ אל הפוחל "םימואתה וסנכנשכו  ,(תורגיצה
 " .רוחש ואטאטמ--הז ,םיאמאטמ אלא .םתס םינקז אלו .,םילדוגמ
 " םהב ולתנ ולא םיאטאטמ וליאכ .היה הארנו .םודא ואטאממ- -הזו
 2 ,םחרכ-לעב

 ,עדוי .ימ- .ויכרד - םיאלפנו אוה-ךורב:שודקה ישעמ םילודג
 "ורה +ולא םינקז םהל וחמצ אלמלא ,םיחאה ינשל םהל התלע המ
 = םהישנ ויה ,םיקחכומ םינמיסכ םהל ודמעש ,וללה םינקזה אלמלא
 " הוב הז ןהילעב תא :ףילחהל  תולולע = םירואינשהו םיריאמה לש
 = רציכ  ,עדוי ינא ןיא ...תוישרפ-בוריע ידיל = ,םולשו:סח  ,אובלו
 ' םירהמנ  ,הקבילאירתכב ,ונלצא םלואו --םילודגה םיכרכב םיגהונ
 , ,.,םתמ קחרי ,ושפנ הרצמ רמוש לכ ,דאמ ולא םינינעב

 (אבי דוע)

% 

 + יקסנאלומס השמ

 ,רַּזִנ ה'נּוח
 (.אתודב אלו השעמ :אל)

 (ךשמה)

 ו

 ".השלחה הקיפדה .התוא בוש העמשנ ברע תונפל ,םוי ותואב
 : ,הז .אוה רזנ .ה'גוח : עדאו ' ,יתלרב

 ! אובו --
 \ מ וב תוטיבמ :תובוטה ויניע .םשאכ אוה הארנ .סנכנ

 .אטחתמ



 ?והעירפא אל םאה -- =
 + אנ בשי  ;יביבח ,הלילח -
 יתש תא יב רימעה: .בשי

 ,קתש םידחא םיעגר . תובוטק
 ,ולוכ .םדאתנו. קתתשנ :ףכיתו רובדב חתפ .,.,.ידידי --
 + שי המ -
 ...רקובה זאמ דוע + +. ולאשל ותצפח --

 + תירוקמה :תילביבה הפשב  בותכל =אוה עד
 ,הכובמ .ךותמ ויניע תא .דורוהו לאש

 ,ונא, בתוכ :,ןכ + תירבע =

 ןויצה ויניע ךותמ ..הרבע ותכובמ .:ילא ינוע תא בוש םירה
 וטבמ היה הפי .המו .,רחו םג .דובכה-תארי לשו העתפה .לש .שנח

 +תורלי .לטב .לבוט :ולוכ .םימתו .רוהפ .טבמ + הזה עגה

 +ןושל לכב :ומכ  םיבתוכ תילביבה ןושלב .םאה :.. ,.ירירו--
 התוחתפתה לעו השדחה תורפסה לע ,ונתורפס לע ול .יתרפס .

 .םינורחאה םימיב

 ,תולעפתה> +: תופילח .ועיבהו = ,החוהל = תוחוקפ ויה ינוע :
 ,הצחמל רועפ ויפ .השודקו הקומע הנומא .הנומאו ההמש ,תוררועת

 תוקומעה = ,תורוחשה = ויניע

 + רבדה תמאה

 ךר םיאלמ וינפו ,עמש רשא .םירבדה תא עולבל שקב 9
 . השא .ונפכ .תוניִדע

 ? םוריש םג.--
 .םיריש םג ,ןכ ==
 !םהמ .דחא יל אנ אירקי --
 םגרתל - עדוי .יניא ,ררושמ  ןורשכב יננח אל  םוהלא --

 , םירוש
 הפשב -אנ .אוהקו אל
 +ןיבת םאה --
 <, ,לוצ לצה תא עומשל קר ינא .הצור אל --

 ,עצמאב יתקכפה | .ירבדמ יתמ,מ ול יתארק
 . ררועתנו םואתפ עתרנ זא ,וילא :ישנ

 ...הפי הכ 4 קספ עודמ --

 ..תילביבה - ,תירוקמה

 תא .יתומירה

 .אורקל יתפסוה

 פשה .לכות םאה ...,. ודידי -=
 + הב רֶבַדל םג רשפא ₪

 .םיבר .םנשי ונצרהאב הפ  ..הב רבדל םג רשפא ,ןכ --

 .תירבעב ערמ-ירבד םג םירמלמ רפסהיתב הברה :,תירבע םירבדמה |

 !+ םנמאה -- :

 זחאיו ומוקממ ץפק אוה
 . תולעפתה לשו רשוא

 + רבדל עדוי ידידי םגו --
 ,תירבע :רבדמ .ינא ףא =

 .!טעמ רברי =

 קוהצל ץפחה יב ררועהה ענר ;ישפנ תא | יתעדי אל

 החדנ יקוחצ לבא = ,דליה-שיאה הז א לש :ותולעפתהלו ותומימתל |

 הרוהט השודק וזיא .הצרעה לש שגר  ,ונממ קזח שגר עפ

 םידחא .םירבד ול יתרבד זא = ,יתמועל רשא םינפה לע :תפפו

 םגרתלו ירבד תא ול ראבל יתיוה .ךירצ +: דוע .ינפרה .אל :;תיבע

 הלוצלצש | ,הלמ וזיא ירחא רזחש שיו , דוחל .הלמו הלמ לכ ול

 תוירבעה םילמה .לוצלצ היה ךחוגנמ ּהמו = ..רתויב ויניעב ןח אצו

 ,רתויב וב תשגרומ ךימס תואש | ,יִאְרְמסת אטבמב תירבע :ןויפפ

 + תופשה .לככ תויחל תילביבה ה

 לש העבה הפחר וינפ לע  .ידיב

 אבו םדאתנ ,בלענ אוהו ,לוקב ואטבמל יתקחצו יתקפאתה א

 ירחא אטבל :רזח = בושו ותכובמ לע גילבה = ענרב לבא ..חכו

 .הלמב

 ?ינא ףא רברל לכואה ,ידירי --
 ! לכות---הצרת םא ! לכות --
 %ילש .אטבמהו --
 ;טעמ השק ךאטבמ םנמא %אטבמה ---
 !ידוהי תויהל ינא הצור ,ודידי --
 /,+ ךל המח ,הפי .תידוהי המשנ !יביבח ,ידוהי .ךנה --

 החיה ומצע טבמה .ותואב לבא .ילומג היה הדות אלמ טבמ
 ...?םנמאה :קופקפ לש תובורעת םג

 אוהה ברעבו .ילצא תבשל שדחה ירבח הברה אוהה ברעב
 האלהו זא ינמו , םירבח | היהנו = וזל וז  וניתושפנ = וברקתנ
 ,הדובעה םותכ ברעב ,ברעב ,ומויב םוי ירמ-ירדח לא אבל ליחתה
 םידבכ קנע ירעצ לוק ,יתלד ירוחאמ וידעצ לוק תא עמוש יתייה
 לכבו .תלדב השלח הקיפד לוק--םידעצה ירחאו ,רחאכ םיריהזו
 אוהו ,ול רפסמ ינא .םירבדמו  ונינש םיבשוי  ונויה ברעו ברע
 ,תולעפתהו ןויע םיאלמ םינפו .תוחוקפ םיניעו רועפ הפ ךותמ עמוש
 הלקנ לע אלו .תירבעב םירבד וזיא רברל יפמ רמל ברע לכבו
 "ומכ ,רדעמה ןמ ךכ-לכ הפיע אל וריש  ,ינחטבומ .ודומל ול הלע
 לש תולודג תופמ ,תופמ .. ."ילביבה, רוברה ןמ ונושל  הפיעש
 :וריהוה םיסוכמה וינפו | .וינפ לעמו - וחצמ לעמ תודרוי ויה העיז
 .ותמגוד ןיאש ,בר רשוא לש רהוזב העש התוא

 ! תירבע ...,ָּביִּב רברל עדא יכנא --
 -יכ ,יתנמאה הזה עגרבו !ולוקב היה ןוחמב המכ ,ץרמ המכ

 םירה .קרפמ הז ןיעכ ןוחטב כ רברל הזה שיאה עדי םנמא
 ליחתה ירכחו | םיטעומ םימי ויה אל :םנמאו ,םיעלס רבשמו

 :םויה ףיכזמ יִנא ירבח יאטחו יאטח תאו ,תירבעב :ילא הנופ
 לבס .המכו ,ןנלובמ רתוי ירבעה רובדל .יִאְרִמסה הז אנק הלודג האנק

 ונחו ,וירכועב תחא-אל היה יארמסה ואטבמ !  ורובד רעב
 םישועו  הנושמה ותפשבו וב םיטנוס ,םהיפ .קוחצ םיאלממ
 :םקוחצל ובל םש אלו קצומ עלסכ םהינפב דמע אוהו = .נעלל
 : .םימעזנו םישק םישענ ויה וינפ קר ..םנעללו

 יתכלה רשא לכב .רתויו  רתוי ילא ברקתה שדחה ירבח
 ןינמו ידובכל אנקמ יהיו  ,יריל רמע .יתרמע רשא לכבו ימע ךלה
 :וא ןועמ יל המרג וז ותוריפמ רשאי שיו = .ינינע לע זוע לכב
 יניעב יתימדנ ,ילצ לע רמוש אוהו  ,בוחרב ומע יתכלה...תומיענ

 = יתייה חמש םלואו +תיקנעה ותמוק תמועל שלחכו :קוניתכ ימצע
 תור ירחחל ומע הסנכנ -- ילצא םנכנשמ  .ירדחב ולבקל .דימת
 +. .הזה קנעה:דליה לש ובל רהוטכ חרהטו השודק

 וץ.

 םימיב ,ונתבשומב חהזאתה | רזנ ה'גוח  .םיתנש ורבע
 ןבה לבא . ותיבל : בושי יב :,וב .ריצפהל הובא ברק ושרה
 םג הצרתנ ףוסבל ! ץראה תא יתבהא : ףקות לכב ותער לע .רמע
 \הבשומב הלחנ תונקל ףסכ תפכמ ול חולשל חיטביו וחרכ-לעב ויבא
 המכפהה בתכמ םע !אוהה םויב רזנ  ה'גוח היה  רשואמ .המכ
 ! יתלדב םג .קופדל ילבמ ,ירדח לא ץירפתה ויבא רש

 --  [[םיכסמ אוה ..,
 + ימימ .יתיאר אל .תאזכ החמש ! ותחמש התיה הבר המ

 "יתקנח רשא טעמכו ,ינקבחל יב םג זחא םיעגרלו ליאכ דקר אוה
 לע רלי-הועמד  ,ויניעמ תועמה  וצרפ הנורחאבו  .ויתועורז ןיב
 ,..השודק םיאלמ םינפהו | קנעה-רבגה הז ינפ

 תלו היהא .ץראה ןב ,ידידו ---

 = ,תרוא לש תוצוצינ ,תוצוצינ וזיתה תוקומעהו .תורוחשה ויניע
 : ,ותחמש החיה הפי המכ ,וללה םיעגרב היה הפי המכו

 !הרומג .ותטלחה .התיה ויבא תמכסה ולבק  ינפל םג םנמא



 ,3ל הנרוזעת ירי  ,ץראב חרזאתהל יל רוועי אל יבא םא --
 הנלכות וידו יּכ ,יתעדי ול יתנמאה יכנאו :םעפ יל רמא

 הנושארה הנשב ,הדובע בהואו והומכ ןיאמ היה .ץורח .ול רוזעל
 החמומל .םפרפתנ ינשה .ףרוחבו  ,ןירוב לע .תורובעה לכ תא .דמל
 לבקמ יהיו .ותדובע תא ושקב םיבר ןתושק רתויה  תודובעב
 תונלבקב :הבכרהו .הרימז .תדובע .תובורקה תובשומבו - ונתבשומב
 הדשה .תאו םימרכה תא ,הדובעה .תא בהא המכו .הברה חיורהו
 , רשוא .ךותמ ריהומ .ולוכ היה הדובעה ימיב .!עבטה יפו תאו
 ,ורובד. ךותמ ,םייולגה< וינפ ךותמ הלועו תעקוב התיה ותוזילע
 .ויתועונת לכ ףותמו וכולה .ךותמ

 הרקמ לכב ,וחובהא לכה ,הבשומה ביבח השענ רז ה'גוח
 לכ וארו -- הלח יכ .רכא .ןילא תואושנ לכ יניע ויה הנכס לש
 הלודגה הבשומה לא ופופ לע. רהוה רזנ ה'גוח .תא הבשומה ינב
 תאצל ןושארה היה אוה .אפור איבהל ריעה לא וא הפורקה
 -= ןושארה ..םימרכה לע .תולילב םיטשופה ,םיברעה יעור .תארקל
 שפנ-תוריפמ .המכו הרובג המכו = .ןומעפה לש * הדרחה-לוצלצל

 !םעפ .לכב .הארמ היה
 הרהמב ודמל לע ,ותרובג לע .והובהא .והובהא םיברעה .םגו

 .םהמ דחאכ רהוה סוס לע בוכרל וערי לע ,החצ - תיברע רבחל
 -ץורמב םיברעה .ירוחב .םע .תורהתהל .אצי םיתש אלו .תחא אלו
 ןיוזמו , לנו .הָיְפְּב .,ה.בַע : םהמ רחאכ שובל היה ובכרב ,םיסוסה
 רימת היה "רזג .ה'גוח, םש  ..ושאר דעו ולגה. ףכמ .םהומכ היה
 :היה םהיפב לודג רתויה וחבש .םיברעה יפב הלהתל

 ! 5בע ןָּבַא . ..ונומכ והומכ =-
 םיחרוא םינכמש לע םיברעה .ןמ ול תעדונ התיה הריתי הבח

 םיברעה .יגהנמ תא .רמל אוה .תופי . םינפ רבפב .םתוא לבקמו .אוה
 חרוא ינפ לבקל עהי רשא ,הבשומב שיא היה אלו םהיטרפ לכל
 ךוש ..חרומה םעטב "םיחרוא תסנכה, | וליבשב .ןיכהלו .והומכ .יברע |

 ררונ .יודב ..רזנ ה'גוח לש .ונועמל לאשיו - - הבשומה לא :אובו יב

 םיחרוא םינכמה ידוהיה םש תא אוה ףא עדיו רובעי .יכ .םיקחרממ
 השעיו .םיזע-ידג .ירבח הנק םיתש אלו תחא אלו ..ונכשל .שורחיו
 ואב ביר ישנא םג רשא שיו ,םיקוחרה ויחרוא ליבשב "החיבמ,
 ,םהיניב רשפל םיבורקה םירפכה ןמ .וילא

 ,םימרכ רמוש היהשכ ,ץיקה ימיבו  .והובהא ברע תונב םג
 םילהואה ןמ םיניע-תרוחש היודב וזיא הלילב וילא .תבננתמ .התיה
 יכ שיו .., םעפנ הבלו שאכ זא  תרעוב היניעו . הביבסב רשא
 תא .הדירחמו ריואה תא תעקוב ותריפצ תא הלילה עצמאב עמשא
 הדוס תא עדאו -- ימרכב רשא יתכוס רע .ותריפצ עיגתשכו .,.ותממד
 ....ורשאב אנקאו

 , םויל םוימ לדגו .ךולה הכלה .ונתודידיו
 יהעשה ייח, .תא .שקב הביכרב ,םימרכב ,הדובעב ,ץוחב

 קרו ..תירבע קר רבחמ היה :יתא ,'םלועה ייח, תא .שקב :ירדחבו < :

 רברמ היה ידמעו  ארוק היה יתיכב .ןטשל ול דמע .רזומה ואמבמ
 לבא .ונתורפסב אורקל הבריו תירבע אורקל רמל אוה . ונתורפס לע
 .ץראה תא .בהא ירבעה רובהה ןמו .הביכרה ןמ  ,הדובעה ןמ רתוי

 ךותמו  הבהא  ךותמ הילע רבדמו רימת הגוה היח הב
 תסכרפמ ושפנש .יל המדנ ,ץראה לע רברשכ , הריתי .תושגרתה
 יכ .ויפב הלמ ןיא .יכ  ,היה הארנ = ,םיעוגענ ךותמ :תאצויו וב
 הריתי - תוריהז .ךותמ ,השודקבש רבדב עגונכ ץראב אוה ענונ
 .יהרותה .רפסב, קודאה ידוהיה עגונ  הככ | .הריתי הבה ךותמו

 הדוקנהו .החופט-ללוע ,הריחי  הנב .לע .הינמחר םא ררחת .חככ =
 םעפ לכב .ןדר י ה --.וליבשב התיה לארשי:ץראב השודק .רתויה
 ישרופמהרםש, ולואכ = ,יל .המדנ --"ןדרי, םשה תא .אטבמ היהשכ
 היה .ךור .המכ | .ויפב "ןרהי,> הוה  דחוימ לוצלצו = .ויפמ אצוי

 שה .ךותל ,םישקו םירבכ ויה וירבד לכש  ,קנעה-רבנה הז םינכמ
 הרבצנ רשא ;תונידעה לכש ,המדנ |! ושפנלו ןל ביבחה הזה
 םוקמ לא תכפשנו ושבע תכלוה = ;הקומעה ושפנב םינשו םימי
 ,ןרריה לא -- תחא הרוקנ לא ,רחא

 תעב .ויניעב ינחמו יכרעמ הברה .יתרבא הזה ןדריה ללגבו
 - ץיראה תא זא יתעדי .יניעב ןרריה תא דוע יתיאר אל יכנאו איהה
 הוע .הזמ רבעמ תרצנו וכעו הזמ רבעמ ןורבחו .וזע תולובגב קה
 ,ץראה לכ תא תוארל העשה יל הקיפסה אל

 םיאצוי ונאו .השעמ היה תותבשה תחאב ,איהה תעב
 ,פסשנ תועבגה  לעמ |" .ונתבשומל רשא הלודנה הביבסב  לויטל
 וגרבר .,ינשה רבעמ .לודגה םיהו דחאה .רבעמ הדוהי ירה וניניעל

' 

 "  םכש לעו םיזירג רה לע ול .יתרפס תחאו האמה םעפב ..ץראה לע

 ומרדכ :ילא בישקה אוה .לאערזו קמע לעו רובתה לעו למרבה לע
 תוצצונ ,תולעפתה :ךוהמ תוצצונ ויניעו דרח בלבו .רועפ .הפב
 .ונינפל רשא .קחרמה .ךותב םיעגרל תועותו

 ? ןדריל רשא םימה ינפ הארמ המ ,ירידי --
 . ,+ יתיאר אל .דוע .ןדריה תא --

 , וירוחאל דעצ עתרנו תורוחשה ויניע יתש תא יב ץענ . דמע
 ...!+תיאר אל ןדריה תא %תיאר אל התא --
 אל התא םא :ולוק יל עיבה ונושל הדינה אלש המו
 ...1 תיאר המ -- תיאר אל ה ז תא םא + האר ימ --

 ...? תיאר אל ןדריה תא
 תיאר

 : .+. תונמחר ןימ םג הז םע
 = ,.ורדק וינפ ,וכחל .ונושל הקבד ולאכ . קתש םידחא םיעגר
 קחרתמ ירבח וליאכ ,יל הארנ וז .החיש ירחא םידחא םימי
 ,,.ונולק הלגנש ,שיא ינפב ,ינפב טיבהל אוה שייבתמ וליאכו
 ! ,םיקתושו םירבוע ,בוחרב ונינש ונרבעשכ ברעב ,תחא םעפו

 . : ילע .ץיצהו ירבח םואתפ ררועתנ
 ! ידודו --

 ו + שי המ -
 | , .. תוכחל רוע לוכי יניא .ןדריה תא תוארל יינא הצור --
 ,םילודג םיעוגענ אלמו לולצו קומע הכ היה ךומנה ולוק

 לבא ,ץראה תא תוארלו תכלל רככ הז הואתה ירבח .,םיריבכ
 = .תכללו יתדובע תא בוועל יתלוכי אל יכנאו ,ידעלב תכלל הצר אל
 . ומע

 ,ךלנ ונינש ,ךלנ הדובעה םותכ ,ץיקה תירחאב --
 : ,תבצב ומכ הנצחלתו ידי תא הקבח הבחרה ודי

 ינממ

ָ - 

 " וב ונרצפה .םירומה דחא ,לילגה ןמ .ונתבשומל אב חרוא
 "יריעצ לכ ופסאתה ,הינפכאב ,ןטקה ורדחב ,לילגה לע ונל רפסל
 " םיקוחדו .םיפופצ והמע לכה .הפק הפמ .אלמ יכ רע | ,הבשומה
 ."ה'גוח תא םיפפאנה ךוהב יתשקב ., רפסמה .ירבד תא אמצב ותשו
 " וב .הצוענ ויה  ויניע .יתשו רפסמה לא בורק .רמע .אוה ,רזנ
 "ה האר רשא לכ תא תולדלו  וכות-ךות לא רורחל .ושקב וליאכ
 = לא ויניע תא םיתשו םעפ םירה ךא ,רפסמה תא יתיאר ..ץראב
 ירכח ונפו ,וטבמ .ונפמ ךובנ .וליאכו .וילא .טיבמה ,קנעה"רוחבה
 " הלע רפסמה לא הוע הכח לש שגרו בר ןינע םיאלמ ויה .רועצה
 ;חרואה ירבד תא יתעמשש הממ רתויו . וינפ  ימשר לכ ךותמ
 "ןורכח  ינפ .ורדק םואתפ :,וינפ לעמ ארקאו  ירבח ינפ לא .יתטבה
 רחא עגרב הנתשנ ולובש ,יל .המדנו ,םהילעמ הבחה שגר קלתסנ
 / % ול היה המ +הז המ :,רחאל יהיו

 [ הב היה  לוטיב ןיעמ ףאו ולוקב הדער שואי לש .המיענ
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 ימי ףוסב =... הקד העוצר אלא וניא .לילגב ןדריה 2
 ++ .לגרב זא םהב רובעת רשא תומוקמ שיו . .,וימימ ושביי :ץו

 ! רבדה רקש -=
 הז = ,ארוקה לוקה רבע לא  םיהמתה םהינפ תא ונפה לכה

 ,םישקו טיפחוק העש התוא ויה .וינפ ,רז ה'גוח לש = ולוקח
 +.+ארונ רבד הזיא ןטקה ררחב שחרתי .טעמ רועש ,היה השל

 .םדכ וקימפה .רפסמה :ינפ
 תחא אל יתיאר ,ןדריה תא יתיא ר- אולה +רציכ אה

 ! םיתש א
 הדרחב יתטבד . הלחלח .אלמתנ יבל ,הקיתש לש השק .עגר 4
 ..ועיבה בר .באכו ירוח וינפ .ירבח ל

 + וכרא לבל ןדריה תא רבע םאה ==
 תא " יתעמש אל ימימ  .השקו רק היה ולוק
 ! הכב
 ל
 ו

 רעב .המקנ .המכו ,רפסמל הז "אהא,ב עמשנ ןובלע חמב -
 ! ןרריה ןובלע  ,אוה .רנובלע

 תא רכג םוגמג ךותמ | ,רתוי דוע וכובנו ורוח .רפפמה ינפ
 -תקע לש שגר םיאלמ  ,םיבנגתמכ רדחה ןמ ונאצי  ונלכו :ויר

 הקיתש ונקתש ונינש ,ירבח ךלה ינימיל .ירדח לא יתבש ,שפנ
 רעלה ךלנו = וכותל ונסנכנ אל לבא  ,ונתיב ריל .ונרבע הש
 .הרשה לא .ונא
 ,. .ידודו = 5

 + שי המ ==
 + םנמאה ==

 ? ןרריב בשוח ךרוע =- =
 לגרב ,,:הקר העוצר,  %+ידירי ,רברה רשפא םולכ --- ₪
 + תאו ןיאה ,ידידי ,רקש אלה ". .הב .םירפוש

 =בחר רהנ וניא ןדריה * ,תמאב ,לבא ...הארנכ | ,םיזנה =
 ...הקר העוצרכ אלא םיארנ םניאש ,תומוקמ וב שי" ,םא

 רזנ .ה'גוח

 לכ ויתודג לכ לע .אלמ ןדריהו ,1 רשפאדיא | ,ידידו --

 םירבוע םעה לכו .,, דחא רנ ומק  ,םימה ודמעיו ..,ריצקה
 המ

 אלה ,רתוי לודג | ןדריה היה םינומדקה םימיב ולוא --
 לש ונוימד קר הלחתמ םנש רשפאו .ושביי  תורהנה יכ ה
 +. : לודגל .והשע םע

 יננע אל .ירבח
 .וללנב יל .רציו רע

 ויה המחלמ .תעשב --.םואתפ ררועתה -- ! רשפא-יא אל
 היה תורבעמהל ץוחמ יכ ,היאר הזמו .ןרריה תורבעמ תא .םישכ
 .לגרב וב רובעל | ולכי .אל אבצה תונחמו = ,רתויב :קומע ןח

 ,ומחנל ךָיא ,ישפנב תוצע יתשקב .יתקתש
 .ויפי תֶא םיללהמ לכה .יביבח ,ןדריה אוה הפו לבא =-

 ,ןומרחה .ילגרל .ותליחת הפי . עלפ לא עלסמ ץפוק ,םרוז רוח
 . תומה םיל וכפשהב ,ופוס .הפיו ..אצי .תורעמב רשא .תוניעמה
 ,+1 בחרמב קר יפויה םולכ יב

 לוקב רמא םידחא םיעגר .רובעכ קרו .יננע אל ., קתש אוה

 ובל יב ,יתערי .השק הקיתש קתש >. רבד

 ..:םי ,ינשה הפוח תא סופתת אל ןיעהש שי .., .הגלוה --
 ,ירבח לש :ותפיפת התיה רתויב  הלודג  ,הלודנ  .ץוכתנ .יבל <
 .םיתעבש רמ" התע .ושואי ך

 ,בחר םש ןדריהש 'תומוקמ ,קפס ילב ,שי אלה לבא == =

 םולכ . .םינונחת .תואלמה .ויניע תאו וינפתא ילא םירה אוה
 ,.. ? ואל : ול .בישהל יתלוכו

 !יביבח ,שי יאדוב --
 !3 ןכ אולה -- = 4

 ,ולוקב .הרער הוקת לש המיענ
 ? ןדריה לא ךלנ אלה ,ידירו --
 + ךלנ -

 .ותירחא דעו .ותישארמ ונרבענ--ךלנ םורדה לא ןופצה ןמ --
 .+ . ותירחא דע --

 ,תכלל  ףיסונ רשא לככו = -
 ג בחרו

 ה םחלו :ךולה ==
 ;םוקמ*םוש לע חפפנ אל --
 , ;;רלוכ תא ==

 םוקמב .רתויב בחר איה םש רשא םוקמה רע אובנו --
 םש םוקמ ...םילג ,םילג םיכמ ,ויתודג לב תא םיאלממ וימימ םש
 ...ץראה לכ ינפ תא םיסכמ וימימ

 ..יתקתש
 ,ידידי ,שקבנ אולה --
 .. . שקבנ -
 +אצמנ םגו --
 : .יתקתש
 רשפא םולכ ,ידידי "... וימימ ושביי ץיקה ימיב, !אצמנ --
 : ?םיזגה אלה +ושביי ןר ריה

 .םלועל ושביי אל ןדריה ימ --
 +ןב אלה ,ורמעי
 כ
 2 -- + תרחא ול .בישהל יתלובי םולכ

 ךולה  ,בחרו ךולה אוה ךלי

 + ןלוכ תא , ולוכ תא הארנ

 +הזכ .םוקמ

 ימש

 ידעו םידמוע .םה םלועמ
 םלוע

 .(אובי דוע)

= 
 . טסנרָא .,ב

 .םיִמּוחְתַה ךותמ
 ג

 ,םיִמּוחְּתַה ךותְב הָיִחְתַה  תועּונְת לע

 ךכ --- תונורחאה םינשה ךשמב | ונריע הדעצ קנע-ידעצ,
 "'םיארוקל הנותנ תושרה) .ב ריעמ דבכנה ונטנדנופסרוק ונל בתוכ
 גא ,בא לפוהוב וא ,בושטידרב ריעה יהוז יכ ,בושחל
 :-אקפנ יאמל -- ןידנב וא ,טומחאב וא ,אטילד-קפירב
 6 הנימ

 לכ תא דחאל דחא הנומו ךלוה .ב  ריעמ  דבכנה ונבתוכו
 . ,הליחתמ ,  תונורחאה  םינשה .ךשמב וריע .ההעצש | ,קנעה-ירעצ
 :תוירכ ינימ ריעב .זא וכלהתה :,והובו והות  .ב ריעה התיה 0
 הלשב תחא לכ" תוקסוע וללה תוירבה ויהו  .ןמש םידוהיו .תונושמ
 ועצרמב עצור רלדנפה ,וטחמב רפות טייחה . התושרב תחא לכו
 -יתבו :תויסנכה-יתב ויהו . ומכש לע ויילד תא אשונ םימה-באושו
 תולפתה ויהו  .םינושמ םידמולו םיללפתמ םוי לכב םיאלמ תושרדמה
 ויהו . תיברעו החנמ ,תירחש : םויב .םימעפ שלש :תועובק .תונושמה

 ימיכשמ = ,םירדחב .הנושמ הרות םידמול :ןכר  תיב לש תוקונית

 םיאצוי ,ברעב םינושמה .םהירמלמ :ינפמ םירטפנו רקובב םהיחתפל



 תוצוח .ונפ .לע  הלולב .םירשו תויפונכהתויפונכ
 :הנושמ הריש

 םהידיב םיסנפו |

 איבה .ּוָילא
 . = ונל רָשבי

 תובומ .תורושב

 + < + תומָחַנְו תועושי

 , תונושמ תושרד .המיבה לעמ םישרוד םיחלושמו םידיגמ ויהו
 םיתב:ילעב ויהו = .םהישארב םיענענמו םיעמושו םידמוע  םידוהיו
 םיריזחמ ,םהידיב הנושמ תחפטמו ריע לש הבוחרב םיאצוי םיבושח
 םישנ ּויהו = .םילוחו םיינע .תבוטל תוברנ םיפסאמו  םיחתפה לע <

 תורכומ .קושב | ףרוחה-תומיב תובשוי = ,תונושמ תוידוהי  ,תונקז
 תואיצומ = .םילחנה-ריס לע \ -תואופקה ןהירי = תוממחמ ,םיחופת-
 תחפטמה | ךותל  הקדצ ןה ףא תונתונו ןסיכמ הדולח .הטורפ
 ,היתוחמש םע ,הנושמ החפשמ ייח םייח ריעה ינב ויהי .הנושמה
 השא לכ | ,וריבח .בלבש המ  ערוי דחא לכ .היתוטטקו .היתובירמ
 תוירבה ויהו | הוב הז .םיברע םלוכו התרבח ןקנקב .תלכתסמ
 .,.םידוהי םשב תוארקנ וללה תונושמה

 הפוקתה תא דבכנה ונבתוכ ןויצמ" ךכ--- ,רוציקב
 .."ךשוחווהובווהותע

 ,וז .ב ריעל השדח הפוקת העיגה ,דחא ריהב םויב ,םואתפו
 .הלש ןושארה קנעה-רעצ תא ,ב ריעה הדעצ אוהה ריהבה םויבו
 . םיפיטמה .ןמ רחא ףוטמ -- תושדח םינפ ריעב וארנ .םוי .ותואב
 םהינפל | ףיטמה | ףיטהו  ,תסנכה:תיבל רועה יכרבא ופסאתנ .זא
 איה אלה .לארשיב השדח הוקתלו שדח רבדל םבל תא ררועו

 == "איהה

 םיכרבאה ודמעו .,ונתולג תובש תא בישהל השדחַה:הקיתעה .הוקתה = <
 איה אלה ,.ב ריעב העונת הליחתהו ,םהישארב וענענו .ועמשו
 "תויצקא,, םינוקו םילקש, םילקוש םיכרבאה וליחתהו ..היחתה .תעונת
 .חבשל םיבכמה םש תא םיריכומו תוגיגח םיננוחו םימואנ םימאונו
 ,תוריאמ םיניעהו ,םיתעבש הבר הוקתהו  ,הבר העונתה .התיהו
 ץראל .,השדח:הקיתע ץראל ,םיקחרמק םיגרועו םיקפוח תובבלהו
 ,,.םינויצ םשב םיארקנ וללה .םינושמה םיכרבאה  ויהו  ..,תובאה"

 קנעהדדעצ תא הדעצו .ב ריעה הכלמנ איהה תעב םלואו
 אלפנ והארמו  ,םירוחבה רחא ריעב הארנ הנה יכ .הלש .ינשה
 המודא תנותכו ופרע לע .תדרוי הכורא תירוקב .האלפנ ותשבלתו
 םיכלוהו והשעמכ םישוע םירוחבה ראש וליחתהו- ,ויסנכמ לע .תדרוו
 םידירומו .םהיתוירולב םילדגמ םירוחבה ראש וליחתהו = ,ויכררב
 םינחונו ללכה תגאד םינאוד וליחתהו ..םהיסנכמ יבג. לע .םהיתונתב
 הבישיההינב .וליחתהו .ןהיפ לע .תורעקה לכ תא .ךופהל םבל תא
 םיחגנתמו הז םע הז םיקפלפמ ,סרפההיבע םירז םירפסב םונויעמ
 תכלהו . םילעופה תכלה איה אלה הכלההו .הכלהב הז םע הז
 אלה ,.ב ריעב העונתה התבר זא .עקרקה לע םיבשויה ,םירכאה
 וכלה זא  .המאב המק תבו ויבאב ןב םק זא . תוריחה תעונת איה
 ,תוריח תוצמ םייקל ריעל ץוחמ רשא רעיה לא תולותבהו םירוחבה

 תושרדמריתב לאו תויסנכ-יתב לא םג תולותבהו םירוחבה ואב זא = =
 םישירחמ תוהמאהו תובאה ורמע זא .םיברב םתעונת ץיברהל =

 הבר .המוהמהו ,הבר העונתה התיהו ...והער לא שיא םיאתשמו
 תובבלהו  ,תורעוב \ םיניעהו ,שרחה ינפמ אצה ןשיהו ,םיתעבש
 ,תוינערופה ינפמו  המיאה ינפמו רחפה = ינפמ הקזחב  םיקפוד
 םשב םיארקנ וללה תולותכהו םירוחבה ויהו  ...תואבו  תושגרתמה
 +: םומחול

 תא המיקה רשא ,.ב ריעב הרבע חורו איהה תעב  םלואו
 ,.העונתה .הלדחו  םיניעה ובכו  תובבלה וקתתשנ .הממרל הרעסה <

 .ב ריעה הדעצ זא . בלב .תלחלחמ תוינקירהו ראמ בר ןוממשה יהו

 - -םהה םימיהו ..הלש ישילשה .קנעה:דעצ תא -- .רחא .רעצ רוע
 תא ובזעו םלוע ייחמ ושאיתה ל לארשי  ידלי .יןינאפ, ימי
 העש ייחל .םבל תא :ונתנו | ,אובל  דיתעל ןרכש-ןתמש = ,תווצמה
 היבוברעה התיהו ."הבהא, אלא גונעת ןיאו ..הזה םלועה תוגונעתלו
 תונבהו .םינבהו םיחלדנ - החפשמה  ייחו םיפרוטמ :תוחמהו הבר
 גיהו . . ..תולכו .תואוה  תוהמאהו תובאה.  יניעו --- .רדג .םיצרופ
 ,..תישפחה הבהאה ינב םשב םיארקנ וללה .תודליהו םידליה

 אצומ התא םש ,יהבהא,- ירבד .אצומ  התאש \ םוקמ לכבו
 ןוממשה תא קיחרהל אלא תואב ןניא וז םגו וז םג ."תורפס, ירבד
 קנעה-דעצ תא .,ב :ריעה הדעצ זאו ,ותוינקיר תא .אלמלו בלה ןמ
 תודוגאה תפוקת איה אלה = , העינה תורפסה תפוקתו - הלש יעיברה
 " תאוה העונתה הפיקהו .. . תולוחמ ינינעלו .הרמול ,תורפסל תונושה
 ותדוגאו --- .בוחהו .בוחר .לכ .הצק דעו :קצקמ 5 .ריעה לכ תא
 ,וטחמ תא טויחה בזעו ..היתולוחמו- -.אטמסו .אטמס לכ . תיתורפסה
 1 ודמלו = ויילד תא םימה-באוש בזעו ,ועצרמ תא רלדנסה בזעו
 ,קחשלו תאצל ןיבילו  ןיררוג תומרדב "םהידיקפת, תא דחי םלוכ
 | תא -.היזנמיגב = תדמולה .הרענה .הבזעו = . המיבה .לע
 תסירע 'תאו . הקמזופ תא השאה הבזעו ,היפרגואיגה רפס תאו ןובשחה
 .'המותיה היסאח,  ןושלב .רבהל .ןהיפ תא .רחי .ןלוכ ודמלו --הקונית
 ,\ ףלחב הלעב תא תטחושה .הירבעה .השאה התוא לש .-
 : תושמשממ תוינקסע םידי הברהו ,לכק תרבועה הרוחס תורפסה התיהו
 ירפוסל םג וארקו ,םיתעבש הבר החמשהו הבר העונתה .התיהו הב
  םואנלו אורקלו  אובל "םיילאנויסיפורפ, - םימואנ-ימאונלו  יושראוו

 ,ןיברהל ירכ .,םינושה "םיטנמסיטרוויד.ה לעו "םיפשנ,ה לע םימואנ
 ,םיפכהו ,תוריאמ = םיניעהו . ללכה ןינק  התושעלו םיברב | תורפס
 | םיגרועו .הקזחב . םיקפורו- םישגרתמו םיממחתמ תובבלהו ,.תואחומ
 :,קוחחמ  םידמוע תוהמאהו !תובאהו . , . תולוחמל ,תולוחמל ,תולוחמל

 (םיללפתמו ,תורפסב .םיקסועה .םהיתולותבבו םהירוחבב םהיניע םינוומ

 " ונינב תא איבת תאוה 'תורפס,הו .סנ השע .! םלוע:לש-ונובר, : םבלב

 " ,"! םיכודש ידול . וניתונבו

 [רועה הרעצ ,תורפסה רעצ .הזה .יעוברה קנעהררעצ :ירחאו

 ,אקה .השרח הפוקת הליחתהו  ,הלש ישימחה קנעה:רעצה תא .ב

 , רועה ינבל .םיארמה ,'םינויזוליא,הו "םיפארגוטאמיניק,ה תפוקת איה

 :תוחזחמה ,תוברה .םושנה ייחמו 'הנבלה החפש,ה ייחמ םסק-תונומת
 . . .הירתסמו זיראפ ריעה ייחמו ,דחא שיא .ירחא

 ,רעבש --- .ב:ריעמ רבכנה .ונבתוב םויסמ ךכ - - ,הוקת שי,
 ,העומש |, דחא  קנע-דעצ  דוע  ונריע .דעצת םיעובש וא .עובש

 ;רפיל  םיננוכתמ וניריעצ יבוטמ השלש:םינש יכ ,ריעב תכלהתמ

 ןועמש רבכ הלאה םימיבו ,  תירבעה תוברתהו הפשה תרבחל ףינס הפ

 / .,'םהמ .רחא יפמ יחה ירבעה לוצלצה תא ונריע ינב ינזא

 ! היהו .ןתי .ימ
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 . רלפנרב ןועמש ריד

 ,בֶרָעַמְּב היעדמה תורפפה
 .זימ

 בוחרת יכ ,העיבתה תובר םימעפ רבכ העמשנ תונורחאה םינשב
 רואמה רופסב הקיפסדיד אצמת אלש- -הידעצ תא הירוטסיהה

 מלממ ןמזו . םילשומה .תומש תא תעדל  ,םיינידמה ,םינוציחה
 מע ל  רודחת אלא  ,המודכו  ומחלג רשא | תומחלמה תאו



 .םיואתמ :ונא םייחה םתואו

 תוימונ פ לע תדמועה תירוטסיהה הריקחה - תועצמאב  ריכה
 .םעה לש תוישפנה תולוע פה לע --.רשפא םא  ,םירבדה
 םימעה ע ב ט לבא ;םימיה יי רקמ אלא םניא םינוציחה תוערואמה

 . ןיחבהלו ריכהל םיכירצ :ונא  םתואו -- ,םימינפה םהייחב הלגתמ
 לבא .תעכ ונתנבה פל .,הירוטסיהה. תר יט מ ל :עגונב = והז

 .תאז ונתעיבתל .רימת םימיכסמ .םניא הי משרו הי תורוקמ
 תא רפסב ןורכז  םימשור ויה  םודק .ןמזב - דוע .יכ  ,םיאור .ונא
 יד ולא תורוקו קממ הבאש המודקה הירוטסיההו ,םינוציחה תוערואמה>

 ,םימשרה תא  תפרצמו .תקקזמה וז = .תיעדמה - הירוטסיהה ..הכה
 ונ5 .איצמהל הקמע איהשכ לבא .תורוקמה תרקב ב תקפועה

 םינושארה יכ ..המוצע הכובמב .תאצמנ איה .םעה ייחמ: יתמא רויצ <
 המ !קסע המבו יח ךיא ,ונעידוהל ושח אלו םעה .ייחב ולפט אל
 ויגונעת- ויה המ :ןויתונב .תאו :וינב תא ךנח :ךיא ,ותיב :ינהנמ "ויה
 ,אחרוא בגא קר .םימעפל - אצמנ .ולאכ .םיטרפ ,'וכו :וילויטו
 םיירקמה  םיטוטרשהו  םיוקה תא וללכ .רויצל .ףרצל השק .המכו
 תוחיסמ תוידעב שמתשהל : ונילע- הז = ךרוצל . בורל .םישמשוטמהו
 .ןהב .ןיבהלו ןמות :יפל

 ונל האיצמה---הלעמבו ןמזב --המודקה תילארשיה .הירוטסיהה
 הלאה םירופסה יכ אלא .םעה ייחמ :םיפי םירויצ םג םימעפל-
 ןמ \ לודג .יתורפס שוכר ונל .ראשנ אל ללכב יכ  ,דאמ \ םוטעמ
 ןיממ .הירוטסיהב : רבכ ולזלז םירחואמה :תורורב ,  המודקה .הפוקתה"
 םהיניעב השק היה רבכ .."ךכב המ לש םירבד, רפסל .ולשרתהו הז
 יפלש ל םירופסב ,יהלאה .סומנה ,הרותה .הקסע :ךיא ,ןיבהל =

 הפוקתה לש יתורפסה שוכרה אוה טעמ .ןילוה םה םתעד
 םינינעב קר קסוע טעמה ותואו ,(תליגה תביש ירחא) תרחואמה

 םויחל .םיענונה = ,"ןילוח,
 ויה .הימחנו ארזע .לש .םרודב ,לשמל ,הנה ,סעה לש םיימשגו
 -וקוא םגו .תוימואל תוסיסת--ירבעה םעב תושק. תוינירמ  תופיפ
 תונתחתהה לע :ורזג .זא .,ןיבנו עדנ תוימואלה תופיסתה תא .תוימו

 -- רבע לש לע .םג אלא .,ורזג אבהל לע קר אלו ,יירכנה- ינב, .םע"
 םיכסנאל םנ םאו ,"םהמ רלונהו, "תוירכנה, םישנה תא איצוהל
 תא .תוחפה לכל ןי בנ הנה ,הימחנו ארזע ירפס יבתוכ .תטושל
 =ּונוקיא- הסיסת - התיה .ןמזב וב לבא  ,םהיתואצותו תוערואמה
 תוימונוקיאה .- תותכה = תמחלמ --- .לארשידץהאב = השק =''תימ)
 לע .!תומודקה תופוקתב דאמב לודג רב תו בוחה -תקי חמו
 :םהישנו םעה תקעצ יהתו, :םיקרפ ישאר קר ונל. ורסמנ התודוא"
 נחנא:וניתנבו ונינב םירמא רשא שיו- ,םידוהיה םהיחא לא הלודג
 רשא \שיו  .היחנו הלכאנו ןגד החקנו (םי בר ע :ירק) םיבר"

 ,בערב ןגר .החקנו םי ברע ונחנא וניתבו ונימרכו :וניתרש 'םירמוא
 |סמה תא לשל ידכ| ךלמה תדמל ףסכ וניול םירמא רשא .שוו
 הנהו  ןונינב .םהינבכ ונרשב וניחא .רשבכ התעו -.ונימחכו :וניתהש
 תושבכנ וניתנבמ שיו םידבעל- ונותנב תאו .ונינב תא .םישבכ .ונחנא-
 + ה--א יה ,הימחנ) 'םירחאל ונימרכו וניתרשו --- ונידי לאל :ןואו

 ונייהש .רשפא !הז ערואמ .רבר-לע רתוי תערל םיואתמ | ונא המ
 ארזע  ימיב . .רובצב האירקה יטרפ  רופס לע :בל .ץפחב םירתוו

 :םעה לש  ירמחה .בצמה יטרפ תא תערל םירחוכ  ונייהו =,הימחנש
 .סנרפתמ היה המבו יח ןכיה

 אלה ,חזה ערואמה יטרפ תא םיעדוי .ונייה םנ םא לבא
 תוערואמל = ךרעב םיה ןמ .הפיטכ אוה הניתשלפב זא עריאש ה
 לודג  זא היה .ירבעה םעה לש רוזפה ןה .הלוגב םעה יי
 תילארשיה המואל זא ואצמנ ןיסלכואה יבורמו .םילודג םיזכרמ .,דא

 רבד לע -.וליפא םימעפל םיעדוי .ונא ןיאש המ- , םלועה .תונפ

 ירבדב אלו  םלוע לש :ומורב םידמועה <

 7 ,םירצמב דאמ םודק ןמוב תש היה הלונ"זכרמ
 : ףוסב יִכ  ,םדוקמ םג .ונעדי .המורד הלובג . הצקל רע
 ;היה ירבו  ,םירצמו לארשי .ץרא ןיב .ידימת םחי היה ןושאר
 בושי  םירצמב היה יכ לבא ,םירצמל ייאמ םידוהי םיאב ויה .יכ
 קיעדלכ .ערונ היה = אל | ,ךכ-לכ .םודק ןמזב עב קו לורנ

 5 היעשי)-המות .יפל החיסמה  ,הז ןודינב הרורב המישר ונאצמ
 ₪ = .התתמא לע הלחת התוא שרפל ונעדי אל לבא .(הכ --זיט

 לוג = ונויה .םופיסוי .םויוולפ - ירופסבו םאיטסירא .תרגאב אבש
 הא .האצמ .רפסמ | תונש ינפל הנהו .,אתודב רותב . שיחכהל
 ןאכ .תארקנ איה) - םירצמ לש הנופב םיעודיה תוריינה
 ומ וטל .ריאה הלאה .תוריינה ןכותו ..(ןאופא-ן או ם לא .םייברעה
 מישמה ךיראתה ינ 5 ל תישימחה האמה תונשב המודק .הפוקת
 תוערואמל  םיעגונה .םיבהכו תוריינ 61906 תנשב) "ולגתנ .הלחת
 חנשבו כ  ירחאו  .החפשמ | לש .ןוויכרא  ןיעמ --הגוסב .החפשמ

 ותואוצמ ב י - שד קמ ל םיעגונה  תוריינה תא ואצמ
 ₪ ןינעל .ענונב ריינהעטק- אצמנ םדוקמ | דוע  .ונינבו .ונברח
 ע  אלש אלא ;שרקמה | ןברחו םידוהיה לע ןומהה תוממוקתר

 < ,תוריינה תשלש ואצמנ רשא .דע ,םירבדה תנבה לע

 םומרוק - םייטרפה ,תוריינה ..יטרפ .קוידב רבדה .תא .ונל
 : ימוב = ושענ - תונושארה תומישרה =, םיירוטסהה תוריינל

 הלאה .תומישרב .ארקנ איה ,ןושארה שוירה ןב םסכרםבכ
 ;אצמנה ש רוש חא םשה יכ ,ונל אצי התעמו .שראישה
 וושחא = ךלמה יב ,ןושארה .שוירד .ןב פס כרס כ .ךלמל .ןווכמ
 וראתה ינפל 494 תנשכ .ךלמש .(ןושארה .אתששהתרא ןב) ינשה
 םישרח .ינש אלא - אלו .ףכית .:גרהנ .,יחישמה

 רבה וגל -.איצמה הנוס .ריעב -םידוהוה ייחמ
 ריעב = תידוהיה .הלהקח, ג ורובחב  בבלמ רויצ
 = . יהשדקמו

 ב "חה .רעיש הנוס ריעב םידוהיה א צו מ .רבד לע
 םירצמ תא .שבכ רשא ,סרפ ליח םע :ואבו ווה םירפאמ
 "אלא  ,ואב .לארשי-ץראמ אלו .(יזובנכ) יז ו במ כ ךלמה
 ווחכוה .םלואו .רושא .יכלמ םתוא .ולגה םשל רשא ,ידממו
 יכש עש וה םשה יכ ,הזב .עייתפמ :אוה .,ןה- תושולק רכב
 ₪ ;(םימעפ שש תורומאה תומישרב רכזנ) הנופב םידוהיה ןיב
 ה יבתכב יכ ,ונעדיו .(םימעפ שמח רכז) םחנמ םשח הזב
 = קרצב .הלאה תומשב וארקנש םירפאמ םישנא קר. ואצמנ
 ונאצמ הז .תלוזו ..דאמ איה השולק .וז החכוה יכ  .סרמיפ
 ,םחנמ .םשל עגונבו .(דכ ,'ו הימחנ) עשוה .ארקנ .הדוהימ
 ךלמ ידג ןפ םח:מ .: תחא םעפ קר שדקה יבתכב אצמנ .אוה
 ןפוא לכבו .תויקינופ תומישרב םחנמ .םשה אצמנ הז דבלמו
 הנופב םידוהיה בושי - םֶק יכ .,הרורב..תודע  ונל האצמנ
 :תא \ יזובמכ דכל .רשאכ :יכ: ,יזובמכ .ליח ידי לע .םירצמ
 בי ידוהי = ובתכ, ןכ - ,םייק .בידש ר קמ \ רבכ היה
 ךרוצה : ינפמ ונש יב .בושחל .ןיאו .דוהי תחפ והו ג בל
 ירפ תוכלמב .:םשדקמ לש .המודקה .תואיצמה תא םיעטהל
 'םהל . .םיסחיתמה - םיבתכה לכו .,םירדופמ תונידמה .ינינע לכ
 : תרבתסמ = רתויו ..הלשממה לש ןוויכראב םיזנגנו םירמשנ
 ורצמ-לא  ואבש הרוהי .ינבמ היה. בושיח .בור יכ .,םירמואה
 ,היקדצ :ימיב. תובה .ןברח ירחאו .םינורחאה .הרוהי יבלמ
 םירצמב  םירוהיה . בושי תלחת יב ,ר גי מ ס .תרעשהל .םיכסנ
 לש | הינולוקב .התיח--ח רי בח בי 'ב= רשא הז טרפבו
 יכ ש ל | םיליגר ויה .םירצמה ירהש ,המש ואבש םידוהי
 ל םמצעב םהו  ,םירחא םימע ינבמ םהילייח תא



 םיעייתסמ ויה .יאדוב ,ץראב סרפ .תלשממ ימיבו .םעבטמ .המחלמ
 תוכלמל | םינמאנ | רתוי = ויה םה יכ ,םירצבמה תרימשל םידוה
 ,השעמ ותוא עריאש םימיב םוקמדלכמ לבא  ,םיירצמה ןמ פר
 אל הריבה ביב .רמעש סרפ-ליח היה ,שרקמה תא ובירחה וכ
 תרגאב)  "אליח-בר, זא היה גנרדיו ןב ןיפנ | ,םידוהומ

 גנרדיו תצע יפ = לעו  ,(יליחבר, םשב ארקנ 'ז הרוש  םידוה
 לש (ךרתרפ) תחפ ,םשמ םשרא ךלהש ירחא ,זא היהש = ,ויבא
 םג םנמא ןכתיו ,שדקמה תא בירחהו וליח םע ןיפנ אב .,ןוס

 םע אב ןיפנ לבא .םידוהי םיליח תצק םג ונח הרובה בוב יכ
 םגה -- םידוהיה לע רבגש ('ח הרוש םידוהיה תרגא) .רחא ל
 . םשפנ לע םידוהיה ודמע יּכ .,וז תרגאב .רפמ .אלש

 היה הנוסב בושיה רקיע :יכ ,םירקוחה בור םירעשמש המ
 יונכה ןמ םהב אצי הז ,םרפ יכלמ םש ורימעהש | םידוהיה ילוחמ

 בתכב ,לשמל .הנוס תוריינב םימעפ הרשע:עבש אצמנש "לג
 סנחפל הנומשו םירשע םוו אוה לולאל רשע הנומשב, + ןושא
 רב :הינוק .רמא (שורושחא) שראירשח .ךלמל .החשע שמח תנו
 הינדי רב היסחמל תָוירו לגנרל =ןוס יז ימ א קומו

 ,ולסכ :חיי :םוימ) ינשה בתכב .ירמאל .תזירו - לגדל וס א ומי
 הנושאר הנשו  שראירשחל איכ תנש .תוחת חריל 'ז םוי או

 אזרח ןישרה רב ןמגרד רמא,  ,!שפשחתרא-אתששחתרא =
 יילגד, .יונכ .ןבומו .". . . וג ב תר א ל ג ד ל  אתרוב ביבי ומו

 לע  םינמוסמ םילייחה ויהו ;ד ו ר ג ומכ- םירקוחה תעד :יפל
 םיסרוגה שיו .ו ל ג ד לע ונחש ,דודגה רש וא אבצה .דיקפ |
 םג לבא .(םודקה ירבעה בהכב םג םיפלחתמ ירו 'ד :יכ) ל

 הנמנו .אבצה דיקפ לגרל ךלוה ינולפ יכ ,אוה תאוה הלמה
 ---םייסרפ וא םיילבב םג םימעפל םירכזנ הלאה םיבתכב .,ודודג ל
 םה םגו .תורשקתהב םמע ואבו םידוהי .םע  מיומ  םהל ה
 , ינולפ (ילגרל, .וא) "לגרל, םה  םיכייש יכ ,הזכ .ןפואב !םינמוו
 העברא םירכנ םהמ .רודנ ירש השמח ורכזנ הלאה םוכתכנ

 ,ןדפירתא ,'ןבטרא) ונבתרא :םייס רפ ויח- יכ" ,םתומו
 -ןדא) ובנגרא : יי ל ב ב חיה .ישימחה ,.תזירו  ,(אתרמה)ת
 עגונב .רכמ אל ידוהי וא ירצ מ דודנירש ולאו +

 םיכוז .ויה אלו  םישבכנה ויה םה יכ .,רבדב הימת ןיא .םוירצמהו
 יכ ,ונא םיאור םידוהיל ענונב םג םלואו .תאזכ הבושח-'הרשמ

 לכ) ,םידיקפ םתוא ונמ אל לבא ,רודגה ירש ילגדל 'םתוא
 ןיפנ .ונבו גנרדיו יכ ,וניאר :דועו +... םיוש תורודה לכו םונמ|

 שו .וז .אדבוע . םידוהיב "תינומה, תושעל .בונסיסמכ תשקבל "ו
 ןומה היה םירצמב ימור תלשממ ימיב ג. דחא חפונ דימת הל
 ינפמ םהילע .בורל םנמא הניגה הלשממה  .םידוהיל אנוש םעה"

 םיירצמהו םינויהל ימור תוחפ ועמשנ םימעפל לבא  ;ןומהה תמו
 ויה יב ,רכמ םישגא תצקל עגונב . םהב  תוצקלו םידוהיל .רצהל
 ייהירק לעבו לגד .לעב,) ריעה יחרזא ויה םגי ינולפ "לגד לע .םינוחע

 הנוח, םדא ןיב לרבה היה יכ ,הארנ ןכו .(יהירקו לגד לע
 ,(רבעדדיבע) שממ ליח ןיבו ,ונימיב םיאולמה ליח ןועכ .,יילגד

 , "ונכתרא לגדל דיבע, . ...ןישרח 'רב .ןמגרר ןמופמ .]
 הארנכו יהל .הכומסה הנוסבו הריבה ביב היה םידוהיה בושי =

 הפשה .תחא הלהקל הלאה תומוקמה ינשב  םידוהיה וה
 ,םיבתכה ןיא םנמא , תי מ ר א ה ןושלה התיה םהיניב ת

 הלאכ םיבתכ .ירהש ;םולכ  םיחיכומ  ,תורטשו  תורשקתה-יבת
 ןיא .ןכו .תימשרה הפשה וא התיהש ,תימרא  בותכל .ויה

 רשא םירבדה:ןורכזמו ,יהונב לא וחלש רשא תרגאמ הי

 י"א יב , "ימרא, .םשב םימעפל הלאה  םיבתכב םינמוסמ  םורוהיה (* =
 + םתדו םתדלומ םש לע -= דה + םימעפלו ;םרא לש

 :ברחה שדקמה תא תונבלו .בושל .ןוישרה 'רבד לע  םהל ומשר

 ואצמ לבא  ,תימשרה הפשב ועבקנש . םיימשר .םיבתכ ויה ולא
 הזו = ,תימראב (ומסרפתנ אל  דועש) .םיטויפו םירופס יעטק םג
 וכ" ,הארנ םוקמ-לכמ = ;תימרא קר .זא ובתכו .ורבד יכ ,ונל .חיכומ
 םיירבע = תודוסי  הברהו  ,ירמגל וחכש אל תירבעה הפשה תא
 תולמה = תורוצ םגו תומלש תולמ =- תימראה םתפש לא | וסנכנ
 , תוירבעה .תולמה ךרד לע ןהב ושמתשהש ,תוימראה

 ןב הי פח מ תחפשמ תוערואמל םיסחיתמ ואצמנש םיבתכה
 לע הנמנו .ביב .תיב לעב היה היפחמ .הי חט במ ותכלו הינדי
 םג) הירוא ןב הינזיל .היחטבמ ותב, תא-אישה רשאכ .תדמוה לגד
 םויב רטש ובתכ הז לע . עקרק תינודנ חל ןתנ (תדמוה .לגדמ ןכ
 ךיראתה ינפל )1459  אתששהתרא ףלמל שש תנש ולסכ איכ
 תינש וז היחטבמ תיאשנ ןכ ירחא הנש הרשע-עשת = ,(יחישמה
 יז לכיררא, סשב ןמופמה ,אחצ ןב רוחסא יאנבהל
 ןמופמ .אוה .ןכ) תוירו לגד * לע הנחו םייחב .רוע היה היבא ,'אכלמ
 < תא ףילחה תחא םעפ יכ | ,הארנ . הומו ; ןושארה בתכמב םג
 םילקש השמחו ףסכ .שרכ השש יהנתמב הל ןתנ ןתחה |, ודורג
 .ןבלח םירשעו ףסכ םילקש םיששו השמח היסב ,ןבלח םירשעו
 םידוהיה ברקב םויה דוע גוהנש יפכ ,הב ו תכ ה ןונגפב בתכנ רטשה
 הסינכמש תונתמהו תיבה  ילכ לכ ךרע םיבשחמש ,חרומב םידרפסה
 אלש ,הארנ וז הבותב תביתכ ןפואמ  .קוירב .הלעב תיבל הלכה
 ,םימוכסה .וכתכנ  ,םיצפחה תמוש רבדב יומו ארגית ילב התיה
 ועבקנ .םינוקתה םתואו ,הכרעהב ופיסוה וא וערנ ,ונקת ןכ ירחאו
 אלא ,ןורחאה חסונב רמשה הז ןיאש רשפאו .תורטשה | יבג לע
 ,שרחמ והובתכ אמושהו מומה תא .ורמגש רחאל

 <אחצןב 'רוחפא "אכלמ יז .לכידרא, = ךדש רשא ךורשה ןינע
 ?.ןושארה ה"עב . היה ןכ .יכ הארנ ,היסחמ תב היחמבמ הנמלאה תא
 ,ונוה תא הז קסעב עיקשהו םינינבב קפוע :היה הירוא ןב הינזי
 הז ידי לע- .תשרויה התיה היחמבמ השאהו | ,םינב ילב תמ אוה
 : הז .ןינב ל ע קר ק היבא תיבמ הלעבל הסינכהש המ ,ןכ םג ןיבנ
 היאשהש המ לכ תא היחטבמ השרי רשאכ | ,ויקסעל ךייש היה
 ,"'אכלמ יז לכירראל, ,יאנבל תיאשנו .היקפעב דימתהל הרמא הלעב
 ךירצ היהו ,י חפ ןב אי פ ומשו  ףתוש היה ןושארה הלעבל לבא
 ינש .ןידב .ומצעתנ .רשא ירחאו ,םיפתושמה םיסכנב ומע  קולחל לעבה
 , = הלעב תא םיאצומ ונא .ןמז .רחא ,הנמלאה יריב קפעה ראשנ םידרצה
 [  ילעב רותב ,הינדיו .היסחמ ,ול הרלי  רשא הינב :ינשו .ינשה
 = = ,םידוהי ויה :וינב לבא  ,ירצמ" הארנכ היה אחצ ןב רוחסא , קסעה
 ופתוש ,יחפ ןב אופ --- ,  םיירבעה .םתומש םהילע ודיעי רשאכ
 םירוהיה .ןיב ידימת סחי םיאצומ ונא .ללכבו יו ג היה ,הונזי לש
 תורטשה :לע .םכותב .םיבשוי ויהש | ,םייוגה םהינכש ןיבו  הנוסב
 [ < - .םידוהיה לש שדקמה .תברקב . רחאכ םייוגו .םירוהי םידע םומותח
 |  ישארה רמכה לש :ותיב  אצמנ היה -- ןכ .ירחא ובירחהש הז
 לבא .רט לפ חב ןיידע .קפוסמ הז םש) ךדורמ בינח לילאל
 תירוהיה העבשגש העובשה רבד אוה = ,ראמ ונתוא אילפיש המ
 הלי לא ב העבשנ איה .יחפ ןב איפ יוגה םע הטפשמב היחטבמ
 *םיירצמה .םוקמה = יבשוי  תלילא  התיה איהש | ,י תש  (התהלא)
 הקולח תא םייקל רטש יחפ ןב איפ הל  ןתנ התעובש  ירחאו
 ןאכמו ..ענמנה .ררגב .הזכ רבר היה הלוגה יזכרמ ראשב | , םיסכנה
 ברקכ םבשיב :בי ידוהי ברקב תועדה ושבתשנ המכ דע ,םידמל ונא
 יכ- ,רמואו תאזה הדבועה .חכ שילחהל ץמאתמ סרטיפ = ,םייונה
 תידיהיה תא ירצמה .עבותה בייח  ןווכתמבש = ,םירבדה | םוארנ
 הכויש ידכ  ,םוקמה תלילאב עבשתש ,םהיתואכרע יתבב העובש
 דאמ השק הז  ןפואב םג\ לבא  .עבשהל ברפת םא > ,ןידב
 [= ; ריי ת נ.לבירראה הלעב וב .,הארנ הז .תמועל  ,עמשהל רבדה \



 ול - הרלי .רשא םינבה < רנש = ,ןתנ = םשב  'ארקנ * .ותודהובו
 עברא תנש לולא שדחמ  רטשב)  םיריהי םשב שוריפב םינמוסמ =

 אהצ רב = רוחפא .ינב לכ היפחמו הינדיל, :ינשה שוירד תוכלמל
 לע ומתחש םידעה ןיב םג ."ן ידו היי היסחמ .תרב היחטבמ .ןמ
 הינדי ןב היפחמ ידיב עקרקה םק ודידלעש ,ןירה קספ םייקל רטש

 םונחטפ רב עשה, :םותח םיאצומ ונא :,יוגה .וניד"לעב ירו
 -- .םונחטפ  ומש) = יוגל רלונש :ידוהי הארנכ אוה הז :עשוה  ."ףהש
 .ןכ .ירחא ויבא .רייגתהש" רשפאי . (וילע דיעמ --םונח .לילאה  תתמ
 .םייוג לש םשב ארקנ ךאיה ,[יבהל השק לבא

 ןומת שדחב ביב םירוהיה לע תולפנתה יריל .רבדה אב ךיא
 ךיראתה ינפל 410  תנשב) ינשה שוירד .תוכלמל הרשע-עברא .תנש
 בי - ידוהי ::ובתכש תרגאב = ..ףוע .ררבוה אל הז ערואמ- 1

 ירמכ יכ  ,םירמוא םה | ,יהוגב החפה לא ןכ ירחא  םינש של
 ימיב יכ ,אוה .עוריו  .םידוהיב :גגרדיו תאו ןומהה תא .ותיסה .םונח
 רשא ,םירצמב תורירמו .תומוהמ ללכב .ויה .ינשה שוירד תוכלמ

 ליחדבר .עייס יכ ,רבדב .המית .ןיאו ...םרפ תוכלממ. ררפהל .הבשח
 הלורגה הכלממב . תוחפה  גהנמ היה :ןכ-ירהש ., םידרומהל .סרפ לש

 .נרובפרטשב חנומ)  ריינ .לש עטקב | .םכלמב רי :םרהל תאוה
 רצמ תולצנתה םיאצומ ונא ,ותוהמ הלחת וערי אלו םדוקמ- ואצמשכ

 (םירצמל ןכ ירחא רזח :יכ . ,הארנ) םש רא החפה  ינפל. םידוהא
 שי .םייוגה םוקמה יבשויב .ורגתה אלו. בירב .םה וליחתה אל +
 ובש ,םידוהיה שדקמ תא  םיררוצה- ופרה רשא ירחא יכ- ,םירעשמו
 םשרא ינפל םידוהיה .תולצנתהו ,םייוגה לע םתרבעב ולפנתהו ולא
 ,יהוגבל םידוהיה .תרנאמ םידמל ונא .ןפוא לכב ..הז ערואמל - תנווכמ
 אלו םינש שלש ורבע ייכ אלא ,שדקמה יסרהמ ןכ ירחא ושנענ וב

 .תינש שדקמ תא תונכל ,םירוהיל -ןוישרה
 ןמזמ . םיירוטסה: םימשר . םיאצמנ .ביב :.םידוהיה=ייחמ

 ,(מה ךיראתה  ינפל .תישילשה האמה  תונש תישארמו רחואמ]
 ,םינש .שלש ינפל ןכ םג ומסרפתנ רשא ,תינוי םיבותכ תור
 חוע .רבדאש \ רשפאו | , ידמל .םיטרפה = דוע .וררבוה אל .יכ אלא

 .אצמ תעל הלאה תוערואמ

 .לֶאְרֶשִיץֶרֶאְמ םיִבְתְכִמ
 ּי

9. 

 וזל רז תומודה
 י"פע  רוחיבו

 ,,תודיעו יתשל הזה יבתכמ תא שידקהל ינא .הצוה
 ,ריתעל ןהיתומגמ = י'פע וזמ וז תוקוחרו .ןריקפתו .ןנכת :י*

 + ןויצ ילעופו ריעצה לעופה תוריעול --- , ןהיטלש"
 ירכעה בושיב .םתדמעו לארשי ץראב םירבעה םילעופה רפסמ 'אוה ןטק =

 םיפאושה , םהמ הלא וגלפנ *ככ תאז לכבו ,דוע הרצובמ הניא שלחהו ךר

 דע םאו ,  הדחוימ תינכת ןהמ תחא לכלו , תויוררתסה יתשל ,  תוחכה רז

 םה םג םהל ורפוו ןויצ ילעופ ושכע ואב  ,ריעצה לעופל קר :ןותע :היה ג
 ןהיתש םג דאמ תונטק הלאה תויודףתסהה תויהבו ."תודחאה, ורבע :ןזע

 הנופ ירה ,םיטעומה :ןהירבח ליבשב קר םינותע איצוהל תלוכיה ןהל
 תרמוא  תחא לכו התציחמל ץוחמ דמועה םיארוקה להקל .ןהמ תח

 יפל ,"לארשי ץראב םעה ינומה, לע וא יללכה רובצה לע היפנכ תא שורפ

 . "תורחאה, לש התו

 תויוררתפהה יתשל תוריעו --- ופיב --- רחא םוקמבו דחא .ןמזב ווה הגהו
 הלשמ תחא חור םגו תודיעוה יתשל החוה תחא תומד טעמכו ,תורומ
 הפ םג ,תונחמ יתשל ןויצ ילעופו רועצה לעופה תוגלפנש י"פעא ,ןהיתו

 הנותע לע ורבד םש םגו הפ םג ; הוהב לעופה לש בצמה לע ורבד םש

 'םג | ללבב םילעופה  תלאשל תוררתסהה .סחי .לעו תוררתסהה לש
 + לארשי ץראב םילעופה .לבל תופתושמה תורוכעה לע זהבד םש

 דיה םגו ,תחא תינכת י"פעו  דחא םוקמב ,דחא .ןמזב תודיעו יתש
 אלודג םיונש ולב סיפרהל היה רשפאו ,ןהיתשב דחא היה תולאשה בוול
 ינחטבומו ,ךפהלו ריעצה לעופה לש ונותעב ןויצ ילעופ לש ןובשההו ןירה תא
 ,ז זמ םושוגרמ  ןיה אל םוארוקהש

 . האוציה , תודיעוה .יתשכ שארב | םוקמ הספת | האיציה | תלאש
 ' םגש אלפ לכ  ןיאו ,ונלוכ לע השק םשוו השוע וז הנשב י'אב הרבגש
 .תודיעוה יתשבש ,רכדה אוה ייפוא םלואו . הז ןינעב הברה וקסע תורועוה

 . דחא חורב תאזה הלאשה לע ורבד
 חחיכוה : ןויצ ילעופ תרועוב םג רועצה לעופה תדיעוב םג ,בימאונה לכ

 ,.םורבחה,  ,בטוה לארשו ץיראב ירבעה לעופה לש וללכה כצמהש
 ןה ,הרובעה לש בצמה יכ ,תורורב תוהכוהב יארה ,  "רועצה לעופה,
 בייחמ ונוא ,םהל םימלשמש רכשה דצמ ןהו םירכע םילעופל השורדה תומב
 םישרח םילעופל אורקל ונתוא בויחמ ,ךפהל אלא .,ו;ה האיציה תא ללכו ללב
 .ןפוא םושב רשפא יא ,ןומהכו העורהב האכה ,תיחכונה האיציה תא .,,ואבוש

 היגבל .התוא בושחל ,ףקוה לכב הרגנ תוחמל םיכווחמ ונאו ; קירצהל
 ואב .הרובעה יאנתב רוסי םוש הל ןיא יכ ,יבמופב זירכהלו ונלש לאיריאב

 לגה לכב םילעופ רסוח לע ריעצה לעופה תריעונ רפסב רחא רבח
 םיאנתה תא לקהל םילדתשמ ,םירכע םילעופב שמחשהל םיצור לדגמב,

 פמ הרכע ינו'ג-םוא לש  םילעופה תצו:קשב
 אמ המכ הבצק .א"קי .,.המוקמ תא אלמיש ימ היה אל---רחא םיקמל ךרוצה

 הרוכעה . לילגה תובשומ ןיב םיכרד תלילפ ךרוצל םיקנרפ םיפלא

 ןסכתש ,םיצור א"קי יריקפ ,אוה ער אל םימלשמש רכשה ,תודחא םינש ךשמת

 < ולעופ תדיעוב הצרמה  ,רנכא 'ה ."ןיא  םולעופו --- םירוהיה ידול לופי הזה

 'תזל ןורחאה ןמזב םילעופה לש ילכלכה בצמה תא ליכקנ םא, :רמוא ,ןויצ
 ןיא ושכעש חכונ ,הנורהאה האיציה הרכגש העשב , םונש 5--6 ונפלש

 וי א ]| -- הברה ונטוה רכשה יאנת הדונע 3. רהויב ארונ בצמה

 .:עמשמ - ,"תהובעה .שובכ, .זורפה  אצי .םינש שמח יגפל .! םילעופ

 .? ארקיעמ ."תורצוי,ה וכפהנ התע .הדובע קר הרסח ,ורמל וה
 'מ המכב  םידוהו םילעופר תלבקל בצמה רשכוה רמולכ ,הרובעה

 ,םיחצנמ ןיאש ררבתנ ,ןוחצנה עוגהשבש ,אקע אד אלא ,ריעבו הדשב

 : .."עקבהש רצבמה לא סנכוו אביש ימ

 לבוה . לעופה תוהמ לע פג רחא  ןונגסב ורבד  תורועוה .יתשב
 אלו רפלב לאיריאה םשל קר י"אל אב היהש לעופה ותוא יכ ,הערה
 הברה .התוא כוזעל .חרכוהו ץראה לא לגתסהל קיפסה אל ,הדובעב ליגר
 :וצולח קר  תויהל םולוכי  םיטסילאיריאה יכ  ,תחא תעדל ונונכתנ  םימאונה
 םירחא .םימרוג י"ע .ארבהל ךירצ םלשה דמעמה לכא .ךרד םיללופה

 ..המודכו ןטסידרוקמ ,ןמיתמ ,היסורמ םיאבה ,"םויעבט םילעופ, י"ע

 ןגא בוש, :האיציה לע ורבדב רמוא ריעצה לעופה ירבחמ דחא
 לע ,  נא םיכירצ , יתערל ? ץראב םויק תוכז לעופל שי םא ! םילאושו םידמוע
 ב םויק תוכז שי ימל לואשלו הלאשה תא תפנל  ,ןויסנה רוסו
 וורחא תוצראב םגו היפורב :הבושת םג אצמנ זא ,לאשנ הככ םאו +ל עופ

 גו י"אכ םג יוצמה רכשה זתואב םירבועה ,  םילעופ לש עורי גוס שי
 = םאונ "הנה ואובי יכ ארקלו םוכירצ ונא םילעופה 07 .הזמ תוחפ רכשב

 :תויחל .לוכי לעופה יכ ,יגויסנ רוסי לע ,טילחמ ינא םג, :הרועו התזאב רמא רחא
 !:עב לוגרו םוקזח םירירש לעב תויהל ךורצ לעופהש ,ןכומ .ותרובק לע י"אב
 וגל שו םא-- םא יכ , י"אב םייקתהל לעופל רשפא סא :לואשל םיכירצ ונא ןיא
 ןלכוו .יארו , רובעל םיערויה םילעופ י"אב ןגל ויהישב ,םילעופ י'אב
 2 , "יוארכ ססבחהלו םייקתהל

 חאיציה תעונה האב - ןויצ ילעופ תריעוב רנבא 'ה לאוש---המ ינפמ,
 טנרגומאה 'כור ! ראמ המושפ ה:פה | +ינש רצמ .שואיהו ,רתא דצמ
 .תוילאידאה .,םילעופ ייה תויחל םילגופמ םניא םישדהה
 יטסילאְיאה ןיאו , החכ שת ושכע . םתיא התמר איה , םרכועב התיה הזרפנה
 םימושפ םולעופ רוהב = , רתוי םיחננה םיאנהב ףא , תויחל ףיפוהל םילוכו
 םנוצר ץראה 0 ושכע םיאצויש וללה = ."הרטמ, ילבו "תולכת,, ילב

 ותי רוע םא ףא |, ץיראב וראשי אל הלאכ םישנא | , םילעופ תויחמ

 ;ולאוריאה) םלוככ םבור, ו רגבא 'ה לש וירבחמ ךחא  ,"הדובעה

 ,ןיא  םילעופו --- םינבומה

 ,שי

2 



 = -סגיגה 5% ינפמ 6 םוש םואובמ םנוא- םיראשנש יחלא םג ם
 םולעופ ל לכה .ןמ םואצוו = . םפקות ארונה שואיהש וא  ,ץיראה תא

 תרובע, :רמא ןויצ ילעופמ דחא . , , "תינפוג הרובעב= םרוקמ םג  ולגרוהש

 תא ימירה , -עופה ינפל ךרדה זא וללס סה ,אישל התיה אל טיטסולאיריאה -

 םתפיאש תא לבא , בושיה ךותל .תוננערו םיוח הברה ופונכהו .הרובעה רש

 יתלב .םושנא יב , לגישה אל =- םולעופ .רותב םימויק .ראשהל --- תו

 ,תולודג תוירוטלוקה םהיתושירדו םיבורמ םיירמחה םהיברצש , הדובעל םולצ

 ינפמ אלו , םועקרק םילעופ לש רמעמ = , םתוילאיריא לכ תורמל = , ארבו א

 ןיאש ינפמ אלא ,.םילעופה םיאצוו וב 8 ב תרובעהו םויקה .יאנת - שו

 ,:.שממ "םילעופ רוציל  לגופמו רשכומה ישוגאה רמחק

 !הלאה תוטלחהה תא הטילחה ריעצה לעופה תדיעוו .

 פחיל ןיא ,הנורחאה תעב ךכ לכ הרבגש , ץראה ןמ האיציה תא, (א-

 וניש םיאנתה  רשא  ירחא ,הרונעה לש * םויביטקויבואה ם

 זורדתפהה 5ש התכוח יהוזש הרועוה תכשוח :ךכיפל , יסוחו -ןבומב |

 תוירשפאה תא םיאצווהל ררבל -- בתכב ! םועצמאה לכב  האיציב םחו

 ררועל --: השעמנו = , תורחא = תוצראב םהל  יופצש המו

 *ץראב ורצבתוש .ירכ ןילמוג .תרזגו .תפתושמ תרובעל םילעופה תא דחו

 םירבע םילעופ ירי לע תישענ היהת לארשי ץואב ונתדובעש ןויערה (ב

 םגו--ורבעה .לעופה .תוציחנב  םירומ == יי םג תובבל הברה ןל

 לש ורמחה ובצמ בטוה'ךכ ינ:מ ..הדיבעל ירבעה לעופב םישמתשמ---,השעו

 תטעמתמו תכלוה .הלדגו תכליה ירבעה *עופל השיררהש העשב  םלאו ל

 בצמה תא לכל רכבל אופיא תבייה צ"העופר תורדהפה ,"עופה דצמ

 + ץוחה .ןמ םישרח םילעופ י"אל ךושמל לרחשהלו  ץראב הרובעה לש

 ויח = תויחלו .הרובעב םיליגרה םילעופל יב , שיגדהל .תורדתסהה איה

 תורשפא שי --ו"אל .דוע אב אל טעמב ההע רעש

 + "ןאכ .םסב)
 תודסימ תרוצי י"ע ותרובעב *עופה תא קזחל ךאיה רבדב .וגד תודיעוה

 ,םינוחעה תלאט שב הברה םג וקסע הז םע רשקב ,יטבכ גוח תא ביחרה ךאיהו

 לש .םכצמ .קווחל .תודסומה תוצוחנ 0 דומת םיארמ םילעופה תופסא

 ץיראב 0 ךרוצל הפיק הל ודפיו .ןויצ ילעופ דאב .הנחז + םילעופ

 :.ןויח תועצקמ לכב .תורזעתה יריל לעופה תא איבּהל- -הפוקה .תרטמ , ל
 תרוציל הישעמ תא ןנוכל הפוקה .הבירצ הגושארב . יתוברתהו ינודמה , .ילב :כה

 ,תיניצירמ תרזע ,  םילעופ יבולק , ייתמת יתב ,ןיעודומ תוכשל וטו

 םוטנרגומא םילעופל  ןוכהל הפוקה לע ..המורכו החיבש תפוק ., האולה ופ

 + תוריבו הפוח , ופוב---ףוחה ירעב ם

 לבא .. הגלפמ לדרכה ילב םילעופה .לכל ודעזג הלאה תודפומה

 ;יתגלפמ ךסומל .הפוקה תא  השועה רחא ףועס שו ןויצ ילעופ תוטל

 תידימח הכימח ףכית

 ילעופ לש םגותעל) "תודחא, תאצוהלו ."תוד ואיצויש .םירפסלו :ןויצ
 שט

 םניאש םילעופה תא תפוקה ןמ .קיחרהל ירכ וב שי רבלב הז -- ל

 םג שי הפוקה תודא לע תוטלחהב םלואו .ןויצ .ולעופ. תורדתסהל .םוסנבנ

 םשל הז םרסומב שמתשהל םירמוא ןויצ ילעופש ,םיתיכומה םורחא ם

 הרעונ .הפוקחש ,  תוטלחההב .שוריפב .רמאנש - יפ לע .ףאו , הפ םתעפשה

 הגלפמ לדכה ילב םילעופה לכ לש םכרצל

 עיבקל .תנמ לע םיררוסמה םילעופה לכ לש תיללב -הריעו  ףפאההל הפו

 ידיב .הפוקה תלהנה .תראשנ .תאז לכב , הדובעה | תושאר  ונפא

 ישרומ קר אל הפוקב םיפתתשמ ושכע לש הדיעוה תטלחה יפל + ןויצ

 לש תורבה חכ יאב םג םא יכ ,הגלפמ לרבה ילב םירדוסמה

 + לארשי ץראב תאזה הגלפמה חכ יאבו .ןוש
 ףיעצה ה 6 אל .רחא 6 ינפמ דועו הלאה  םירבדה .יגפמ

 לש רוסי = תוציחנב = הדומ לולה ו לש .תיששה הדיעוה (א
 לש | ןויח יאנת תא  םינוש םודסומ תרוצי י"ע לקהל ידכ ,םילעופל תו

 המתוח הילע עובט היהי אלש (1 : םה הפוקה לש םוירקעה  םיפיצנירפק

 ג "אב םילעופה לכ .י''ע רחבי רשא דעו ידיב אצמת םא יב ,הגלפמ

 ב + םינויצ | ןיראל ץיוח ילעופו יא ילעופ קר ופתתשי .הפוקה תריציבש
 ינפמ .(1 3 וללה םיפוצנורפל = המיאחמ .הנוא ןויצ ילעופ 0

 ,הפוקה תרובע תלחתהל .ךומסשו ,

 םימרזב יולת .ןותעה לא חיה
 טיקסוע םה ןואש = , םהינותע לע וננואתה .צ''עופ לש םג ריעצה לעופה לש םג
 , תקפסמ הדמב םילעופח ינינע לע םיניגמ םניאו  ךרוצה יפכ םילעופה ינונעב
 יכ ול הרקש "'ריעצה לעופה,, לע דוחיב ולימה החינשה | המשאה תא
 תא ויגרה הז השעמ . םילעופל ודגנתהש הלא לש םתוכוב רדצ רחא .ךוסכסב
 לש הנותעש --- ,םיננולתמה ונעט -- ,רבדה רשפא ךאיה,, ,ראמ דע תובלה
 בויח-םאה , דגנבש דצה קדצ םג ול, /'/?םילעופב םחלהל אצוי םילעופה . תורדתסה
 תדוקנ 0 םהל ןיאש  םושנא תומימתב :ולאש --'? תמאה תא :דיגהל ןותעה
 ןסהל םיבסהו ףרועה ירבד תא ןיבה בורה םלואו" ,הגלפמה לש הרצה טכמה
 רומשל .ךירצ .אוה םא יכ ,  םילעופה תשודק לע .רומשל ךירצ ןותעה ןיא,, יב
 ונחנא,, = יב ,המאש . ,םירבחה  דחא . ירבד תא ןיבה בורה ''תמאה תשודק לע
 :ביית תונויצל םיאטוח ונא םאו ,ונחנא םינויצש םושמ ,םילעופ תויהל הנה ונאב
 "הז .לע .ונרועהל .וננותע

 קוסעי יב םנותע תאמ ושרדש הלאב ריעצה לעופה תדיעוב .ואצמנ םא
 ואצמנ =, םילעופ .לש .הגלפמ הרקיעב היהת הגלפמהשו םילעופה יגינעב דוחיב
 'הררועתג וז הלאש .הגלפמה תינכת .תא .ביחרהל ושררש הלאכ םג הדיעו התואב
 ! רמאל  תשרופמ העצה העצוה ושכע לש הדיעובו  ,רקתשא לש הדיעוב רככ
 םג תדבועה ,םיטרקומיד םינויצ לש תיללב תורדתסה תויהל ךירצ ריעצה לעופה,

 תאוה העצהה תא םיעיצמה . "י"'אב ירבעה לעופה לש 0 ורוצב .תבוטל
 תתורהתפהה תקסוע הדובעה שובכמ ןיוח יכ .,המרגורפהב שדח ףיעס ףסותיש ושרד
 םירפח . תויהל םילוכי הז יפל .ץיראב .ןנתיחתל .תלעות תואיבמה תודובעה לבב
 לב םא .יב ,הרובעה שובכל םינווכמ םהישעמש הלא קר אל ריעצה לעופל
 לעופה ירבח םנמא .וצראב םעה תיחת תכומל םירבועה םיריעצה םתוא
 וללה  תודובעה לבא  ,תוינויצה א תודובעה לכב ושכע דע םג וקסע | ריעצה
 ןויתה  התע דע |; תוירקע - תויהל ןה | תובירצ ושכעמו - לפט קו ויה

 ...הנוכב תורדתפהה לא סינכהל ךירצ התעו  ,תוררתפהל םנביש טנגילטנואל ישוקב
 ..תורדתסהה ךותכ דובעל לוביו הצורש םרא לב

 תא רוסמל טילחהו וז תירקיע השירדל םיכסהל לכי אל דוע בורה
 = הדסוימ הרורב תינכת,, האבה הדיעוה דע ךורעתש ,הרחוימ הדעול םירבדה
 ,''םירבחה ברקב תוררושה תוערל המאתהבו םיישעמו םיינויע תורוסי לע

 . הטונ ריעצה לעופה תא םיאור ונא .לבקתתש הדיתע וז העצה םלואו

 יתגלפמ ןותע לש הרוצ טאל טאל טשופ תוודתפהה לש הנותע- ,ךכל

 תרוצ םג . לארשו ץראב םייחה | ינינע לבל שדקומה  ןוחע לש הרוצ .שבולו
 , קר הירבח בור ויה הלחתמ |, הילאמ תינתשמו תכלוה המצע תורדתפהה

 .יונשה | , םולעופ םניאש םישנא םג תורדתפהה ירבח כרקב שי ושכע ;םילעופ

 תויהמ םילדה םהמ םיברש , םיטנגולטניאה םילעוגה ייחב טאל טאל אבש

 לכ --- , לארשי ץראב העפשהו חכ תלעָב תיטרקומיד הדוגאב ךרצהו ,םילעופ
 העצהה ןכומב | ותונכת | תולוכג תא בוחרהל ריעצה לעופה תא חירכו הז
 + הרומאה

 < וא ןדחאתיו הנממ ואצי ילוא תאזה תורדתסהה לש םיתמאה םילעופה
 :.העיגה םאש ינפמ , תוגלפמל ץוחכ םידכועה םילעופ םע וא ןויצ ילעופ םע

 .יהה ,לארשי ץראב םילעופה תא ןגראל --- רב העוגה איהו -- העשה

 , םלוכל ף ח א .תורדתסה השורד
 תימואלה הרובעה תוחתפתהב יולת לארשי ץראב םילעופה בצמ

 .םידבועה לכ םע רי יבולש תכלל םיכירצ םילעופה | . בושיה | תוחתפתהבו

 כטוה ןורחאה ןמזכ םא .תורמעמה תמחלמל םיקמ רוע ןיא הפ . בושוה דעב
 ' ,םילעופה בלב הרבגש הרכהה הזל המרג ירה | ,םולעופה לא םירכאה טחי

 . ל תוחכה תודחאתה םשל ,הריתפ םשל אלו ןינב םשל ןאבל ואב םהש
 , גושיל לודג קזיה ואיבהש , םיבורמה תונויסנה ירחא | , תימינפ המחלמ םשל

 וע .המחלמל הפ םוקמ ןיאש ,הרכה יידיל םולעופה ואב  ,טרפב םהלו ללכב
 העש לכב תויצרטסנומידו תותיבש תושעל רשפא:יאשו "םילצנמה; םעו שוכרה

 תכה תא תקזחמה הרוכע אלא םילעופ לש תורדתפהל הל ןיא ךכופל ,העשו

 ווהובעלו --- םילעופה חור תא המירמה הדובע , םינוש םודפומ י'ע .ימונפה
 ובה הז רבד .םילעופה לכל השתושמה תחא תוודתסה השורד הלא
 םוקמ תספותש תורבחה תחא .ןויצ ילעופ לש  הדיעוה ירבחמ םודחא
 יתלב , תיללכ הדובעב ףכות .ליחתהל ךירצש, = ,הרמא תוררתסההב בושח

 ושה , פהלש םיירמחה םיפרטניאה םשל םילעופה תא  ןגראל .ךיהצ . תיתגלפמ

 םוקסב ,תובשומב דותיב ,םולעופה לכ םע רחא סכש דובעל ונולע  ,םלכל
 .--תמאונה הפיסוה-- ,תילאיצוס הרובע,  ."הרוהט תילאיצוס ז.דובע ונל ןואש

 לכ הלאב תומוקמב ,  םועו :ק םילעופו ההתופט הישעת שיש םוקמב קר .חיוצמ

 . תילאיצוס הדובע הז ירה וכצמ ןוקתל השוע לעופהש המ



 םירעב קר .םילעופה.ראש םע תחא הצעב תושעל םיכירצ ןנא ,  חומש
 לש םתרכה תא- תתפל = "הריהט, תולאיצוס הרוכע העודי הדמב

 המרג םילעופה לכ תודחאתהל הפיאשה ,"םיימוקמה רוחיב , םילעופה וג

 , ןויצ ילעופ לש תרחא הטלחהל םג םא יכ , תוללכה הפוקה רופיל קר
 סידעוה לכו ,יתנלפמ יתלב םילעופ דעו הבשומ לכב דסיל ךירצ היפ לעו
 .םיאלקחה םולעופה לש תחא תיללכ תוודתסהל ףרטצהל םוכיִ
 םוסחה ןויצ ילעופ לש *הרוהפה תוילאיצוכה,ש = , שושחל שי לבא 2

 הצור .,*הרוהטה תוילאיצוכה, ,איהש ינפמ , םילעופה תודחאתה ינפב ךרדה חו
 ירמגל א ה תיהוכאלמש , וז הרכהו , תודמעמה לש הרכהה תוחתפתהב אקוד
 תופרוהה תומחלמו ךרוצל אלש תיתוכש ,האנש , תוגלפתה :האיבמ ,לארשו ץראב
 . בושיה תאו לעופת בצמ תא

 , ןויצדילעופ לש הקוטילופה ינפמ .ריעצה לעופה תריעו הארי  ךכופלו
 לעופה לש רחא רבח . תותיבשל הפוק לעו תורמעמה תמחלמ לע םירברמח /
 ידיב םיוצמה םהה המהלמה יעצמא רוע םירכח ילארשי-יצראה לעופל :רמא רועצה

 בצמה יפל , שמתשהל לוכי אוה ןיא תותיבשב . תורחא תוצראמ םולעוו
 תורוהל ונחגא םיבירצ . תותיבשל םוקמ הפ רוע ןיא ץראב ושכע לש ילבל
 (ןויצ ילעופ לש) תוררתפהה ישאר, :רמא רֶחא רבח ."וז תמאב ףוס מו
 לכ .םלואו . תותיבשב ךומתל איה הלש תוירקעה תורטמה .תחא יכ ,םיעודו
 ,ןובי . ,תוארבג ןה יתוכאלמ ןפוא הזיאב עדויהו י"אב תותיבשה תורלותב יקבה
 ישימחו ינש לכב--"תיתגלפמ הרובע, רסחת אל ואו  דחוימ רנופ קר רס ,

 ."השדח התיבשל
 לעופה ירבחמ דחא לכ . םתס .התיבשה דחפ הלאה םירבדב ןוא , ןבומכ

 לכב--,רבכ ןיבה ריעצה לעופה לבא . התיבשה תוכזב קפס ילב 'הדומ ריעצה
 ,ששוח ריִעָעה לעופה + הרתי תוריהז .הז .ןויז ילב  שרוד .המב רע ---ןהכלהל ןפ
 תא חיכותו .אובת תמאה לבא . תאזה תמאה .תרבהל דוע ואב אל ןויצ .ילעו

 םילעופה תויוררתסה  יתש ןיבש לדכהה היהי - המ--זאו ..ןויצ ילעופל 'םג הב
 עגונב--? ריתעב המגמה ? םיטלשל ךרע שי יבו -- ? םוטלשה ? לארשי .ץיראבש
 צמה = . םייחה | ינינעב הרושק הנגיאו ידמ רתוי איה תיגויע לארשו ש 9

 הרובעל לר ץראב :םוקמ לכ--ןןתי אל בר  ןמז דועו---ןןתונ : רננוא
 -תיטרקומיד הדובעל קר םוקמ .שי הפ + הבחר רתוי וא תוחפ תיטרקומד-לאיצופ
 םילוכי וזכש הדובעבו | . הבורמ הדמב הלכלכה יגינעב םג תעגונה תימואל

 בורה פהו | ,םייטרקושידה םיליבשמה לכ םג םא יב ,םילעופ קר אל ףתתו
 + לארשי ץראב 0 לש

 ןוירטילורפל רשפא יאש , "וחוכוה רבכ,, םייחהש ,תרזוג "'תורחאה,, םאו =
 אובהל  תילע --*,בושיה תרובעב םירחאה .תודמעמה ינב םע .ףתתשהל ירבו 1

 תבוטל םולכ התשע אל תינויצה תורדתסההש , החימבמ "תודחאה,, םאו
  היאר איבחל הילע--- םירבעה שוכרה ילעבל בושהל קר הגאה איהשו םילעופה

 םנואו ,ירבעה לעופה .תבוטל םה ועבקש ןהרובעה תינכתב םונייעמ :ןויצ ילעופ
 ,יוחמת יתב !םיוללכה םינויצה םג ועיצהש הממ ץיוח םירחא םירבד הב םיאצ

 הצוחג יאדו ? םָה ושרח המ--תורפס = ,תיניצידמ הרזע = , הולמ תופוק תוריל
 םחלהל םיבייח תודמעמהש  ינפמ אל לבא , םילעופ = לש .תורדתסה י''
 םידעוימה | תודסומה תא םמצעב להנל םיכירצ םילעוטהש ינפמ אלא , הז"

 ישעממ רתוו וחילצי םחור תמרהו .םהירבח בצמ קוזחל םה םהישעמו
 , תודמעמה תוחתפתהל םוקמה הפ דוע ןיא לבא = . תיללכ .תורדתסה וא <

 תוילאיצוסל .םוקמ הפ רוע ןיא :; םימיוסמו םיעובק  תודמעמ = רוע :ןיא
 .שרחה בושיה ינוב לכ דצמ תוחכה תודחאתה שרודו  ףפור ןיירע לכה ירחש ,המ

 ,הָיִלְנְנַאַמ םיִבָתְכִמ
 ,ד

 ן רחוימ ןורשכב ךיוצ םוש .ורבעח לש + ןוא 8 הלו 0
 תוידגרט םג ול ויהו םהש ומכ. תולגה ייח לא טיביו קושה לא אצו יכ ול

 ,דעצ לכ לע וכופהו רבה . יד ילב דע ויתוגוילג תא אלמל ירכ ,תוידמ
 5 לבבו .ןמז 5 ו ונומכ ןיאו םירנוילימב ונחנא 6 ;

 -המושרה 1 .תא ףוס ןיא דע לידגהל יריב שו ו 7-0 םידוהו 9 םרפסמ
 והב :ונייח ירהש * ,וגייח תונפ לכב םילגתמה  ןםכופהו םירבד לש תאוה
 ילפתהלמ ינא םג לדחא םלואו. . . הירוטפיהה לש "סומלוקה תטילפ,, ןיעמ אלא
 יננוא יכנא םג ןכ לע יכ ,יל ידו ,םהש ומכ םישעמה תא ראתאש כטומו
 2 . ירבע .יאנותע אלא

 וריחבב םיקסוע םידוהיה םגו , הילגנאב ושכע .ןנא  תוריחבה ימיב
 ותשל םירוהיה םג וקלחנ ,ילגנאה םעה לככ . הברה םירחבנהו םיטעמ םירחובה
 וע רשא ולא ידיב רמולכ ,  םידרולה ידיב םיקיזחטה , םיביטברסנוקל + תונחמ
 ושאו םידוהיהל תויכוה יווש ןתונה קוחה תא רשאל ונאמ הנש םישמח ינפל
 חבנ תויהל תוכוה תא םירוהיל תתל םילרבילה תעצה דגנ ףקות לכב ומחל
 .ירק)  םירוה תסינב קוחב  םיקיוחמה ידיב םיבמותה = , םילרביללו = , טנמלרפה
 ול .ץמואבו הרובגב התוחאב השא הלאה תונחמה יתש תומחולו . (םידוהי
 םישוע, לכה , "תומלו םייחל המחלמ, ,השק המחלמ החקלתה לפשטייווב
 ידוהיהו קאשיפינש ישנא לש ס''נכהיבב רשא שמשה ןמ + ל הקיטולופ
 ומתא ררי רשא רמלמה דעו ,"דחא ינפב ם'גנרוא השמח,  תרכומה 8
 ווידוהיו םידוהי םיתכה ינפל םירמוע םיבשחהו םירצה תובוחרב . הינאה ןמ
 : ."רגנכש רצה, , םהינכש םע .םוחבותמו

 לפשטייוו לש םבל תא תולא ךושמל הצור הלשממה םנמאו
 = ,סנרוב ןהויו 'זרו'זה-ריול  ,םירטסינימ ינש החלש םנחל אל : ''דנע
 ל הלשממה ,איה יכ ,לולעב ,םהל חיכוהלו םירוהיה בל לע רבדל ולא

 ש אלא רוע אלו .הב ךומתל םהכוח יהוו םהמע תובוט השוע
 ילה תגלפמ לע רשא ,םידוהי םיטרירנק ינש ןודפולבש בוצידרבב .הלשממה
 < ,לפשטוינוב רחכגו תילצהש ,לעומאפ טראוטס רמ תא --- ובשחי

 יתש ול ורפח יכ  ,רנע:ליימב רחבג אלו חילצה אלש  ,סיורטש
 יפ:לע:ףאש ,םיביטברפגוקה לש םחולש ,ןוזובול רמ  ,ודגנהמ תמועל
 'צהו = ,ןמאנ ירוהי והמכ ןיא יכ ,סידוהיה וירחוב יגפל ןעט ,אוה
 אקורו ,מירוהוה םיטרודנקה לכ ןיב יויחיה ימואלה ידוהיה אה 4 םיורטש
 ,גוהנכ -- ,רחכנ אל

 וניחא םש םג םוקמ | ,ןודנולב רחא זוחמבו

 :'ןגחתה = ,ןכומכ .  טרודנקל .רחא -ירוהו םובוטברסגיקה - ןרימעה
 בד הז ןונגסב) . ידוהי אוה רשאב וב רוחבל םירוהוה ןירחוב
 חיכוהל ירכ  ,םלואו  (,םירוהיה םהירחוב לא  הריבה לש םירוהיה
 .תוערומ קיברה ,והגה רומג טוירטפ יכ ,םילגנאה  םיביטכרסנוקה
 פ סע ינלופ ירוהי דחא ,םישנא ינש םיריוצמ תועדומבו . לתוכו ררג לכ
 0 ,ילגנא לעופ ינשהו ,ךוראה ושובלמו תולפלופמה

 , : רמואו  ,הרוכע ול .ןיא יכ לע ,ילגנאה לעופה לע גלגלמו
 + "םירזב םחלהל ךירצ, :  תולודג תותואב בזתכ םגתפ רויצה תחתמו

 ריתבל םירוהי םיטרידנק ינש .ורמע ןורנולב דחא זוחמב רועו

 םג אב ,םורוזיה םידתו:ה לע עיזשהל ירכ , ילרביל דחאו יביטברסניק

 ררל ריהע אוה רשא ותשררב יכ ,יהושקבו זוחמה ותוא לש ברהל ינשה םגו
 בח ברהל איבה םהמ רחא לכו ,הבוטל םריכזי "עגאגאניסה,ב תבשה םויב
 |, שמיה לכ םורוהיה תכיט תשרוד ותגלפמ קרש ,תויאר לש תוליבח

 ידנק דמע | , תולגנאה תוילרבולה לש הרצבמ | , רטסשנמבו

 פל בוע רשא , ,רלישמוה רוולה ,רחבהל םיביטברסנוקה תגלפממ ילגנא
 הכמ חלש , ילגנא 8 היהנ התולדתשהבש ,םילרבילה תגלפמ תא תודחא

 וש םושמ , הזה טרירנקהב רוחבל םהילע תוצ ובו ,רטסשנמ ירוהיל ךורא

 שנמ יוהי םלואו . לארשיל העושת אובת םיביטברסנוקה תגלפמ ירו לע
 3 וירברמ ךפהה תא ושע  ,רלישמור ררולה לש ונוטלשב םירומ םניאש

 ,..וב הרעב ותמחו לודג פעכ דרולה פעכיו , ילרבול טדידנקב אקוה

 ,גנילטייוופ .ררולה = , רלושטור דרולה לש ודגנתמו
 ןפר תא חקל, דלישטור דרולה יכ ותוארב , הילגנאב תיסקודותרואה

 אלא , היהוש ימ היהי ,םדא תצע ירחא וכלי לבל םשקביו ,"ותד ינב ויחא,
 1 יב ,החחמש תילרבילה הסירפהו =. םבל רסומלו םתניבמ חורל קר ועמשי
 ,"רחכנה םעה, ןב ררול שי
 .,.. םיביטברפנוקה םהידגנתמ לש ררולהל םיעמשנ 8 םירוהיה

 ווהי טדידנק תוטסי'זרפוסה םג וריטעה = ןודנולב םיזוחמה רחאב

 .טספונמ סבאקוישזד  רמ אוצויו , םבאקוישזר רמ"

 ת תוטסי'זרפוסה ידי לע קר יכ , שרופמ בותב |

 " םניא

0 

 ל

0 

 + ןוגה רפסמב םיתחנ

 "לכ אל וכו תווצל לוכי "הלש, | ררולה םג יכ



 = -טהיהנק .ראשו) .ת וע ד םיית/ש ו .םי.ר ש ע. סבאקיישוה -רמ .לבק .הרוחב

 '- + התחדנ לארשי תו
 ,יגרטה .הרקמה .דגנ חסה ןיאב ולאה .םידוזיפאהו  םירקמה = לכ לבא

 ,טדימשרלוג:גנונפאה רמ םיביטברכגוקה תגלפמ לש :טדירנקה: וניחאל יחוקש
 ודוהב רשא :יטיאה :.גידכ לש הלוסנוק הילגנאב היהש יט ,טרימשרלוג .לש נב
 ירחאו הי:מרגב םינפימ שמש היהש ימ -, טרימשדלוג לש זנב ןבו תימוררה -

 תאנק אנקסה ,טרימשרלוגיגנוגפאר רכ .ןודנויב ןמק  הסנכ=היב הזאב ןכ -
 םידגובה, ,םילרבו"ה 5ע תירפגו שא וומואנב רוטסמו .הילגנאב תוביטברס

 םרוק אשנש ,םימואנה ןמ דחאבו  ,"ילגנאה  םעהבו תובלמב ,תרלומה ץיראב
 5ש .הלשממה רבה |, ודגנתמל ארקש דע וזב ה'בדלתה .ידיל אב, , תורוחכה =

 לבא. .ונוע לע. הרפכ .יתילתש . ,עוהיה .ןפורקל .וחוא. הושהו . לוגו תו .,רישבע

 ילגנאה,- --טדימשדליג:גנונפאה רמל .הלועוה אל וזכ \ תיטוירטפ .תובחלתה .םג

 תיבוהל םצפחב = , ילרבילה טרירגקה : יצירעמו + טדודנק ראשג :אוה) - "ןוילע
 והודבכ .,הותעב םג ןלש :הרוטוידנקה 'םדל הניענ הככ דע  ,טרימשרלוג

 + תוירגה .תורפסמ .ךכ + | . םהיפורגאמ
 :רסניק םיצח (ורמגנ םרט דוע = תוריחבה) םויה רע ורחבנש םידוהוה ןמ =

 ,ודוה ינינעל ינשה | ריכזמה , גנילטיווופ ררולה לש .ןנב ויגטנו
 + םיטפשמה רטפונומ " , סק

 לש ןגרואה = , "לקינורכ" שיאו זרה, = ןמ  ,הילגנאב * תירוהוה * הפירפה =
 , םיינוגרזה םוימויה \ םיניתעה רע = , האישנ אוה  דלושטור דרולש

 םיטדירנקה לש םהיטספינמ לעו ונידרול לש םהיבתכמ לע דחא הפ תמערז
 תפקשנ הלודג הנכס, ,"םתודהי, תעיבתב םידוהיה  םירחובה לע ואבש סי

 םופוו רמו

 םוטטיפד רחבנו תיטילופ הגלפמל  הילגנאב היהנ .,

 םודיהיהל  ןתנת םא ,חמאבו , "םירוהי
 ןלכוי זא  ,םידוהי רוחב טננלרפהל םיטטופד םגרקמ -- תוכזח
 וחרזאתנ םרט דְוע חרזמה ידוהי לש לודגה בורה יכ , םיטטופד ינש

 הנה הזמ ץוה .ףלא םישמחל הלעי אל םודוהיה םירחוכה רפסמו ,ק
 םולגנאה םידוהיה חכייאב רותכ ימ שר ן 51 א ב תרכמ תילגנאה הלשו
 תאלמ גח תא  רבכ אל הז גגתש ,"תולהקה יחולש דעו, עודיה רסומה
 תזה דסומה רעו םע ,םיררפסה וניחא ידי לע ורסוהל םישמחו הו
 ןינע שיש הלאש  וויא קרפה לע תדכיעשכ , םיוברב ריבה הלשסכה הא

 תריגס תודא לע הלאשה קרפה לע תרמוע | עמל ,ושבע הנה /

 לש | החרזמב םיבשוה םידוהיה יכ למ ןבומ .ןושארה םויב תוינחה

 ,ןושארה סויב םג תובשל ולכוי אל ,תב שח .םו'ב םהיתוינה תא םירגוסה ןורגול
 יתולש רעו, םע םירבדב האב ,חז ןודינב השעמ הלשממה התשע 1%

 יב לדתשהל החוטכה םגו ,שאר רבוכב .הרומאה הלאשב ומע הנדו "תולהקה
 ןיטג ינונעל הבלממה לש היסימוקה | , לפשטויוו  ידוהיל 'קזוה איבו- אל ק

 לצא םיגוהנה | ןיטיג ינוד רבר לע תואצרה יתש םידחא םומו ינפל העמש
 ירה . (רעלרא ר"דה וירראו ,סמהרכא לארשי רמ הצרה הנושאר) םירוהי

 , םחיתושיררל בל המושמו דובכב םודוהיה םע תגהנתט הילגנאב הלשמטהש

 אלא | ,םירחכנה תיכב  תודוהי הגלפמב הפ ךרוצ ןיאש קר אלש ,הזמ או
 ,קזיה קר .םורגת ךכיפלו--.המואמכ ליעות אל וזכ הגלפמ םוקת = םאש

 םודוהי לש 7 דסול ץפח .הילגנאב שיא ןיא ,תמאד .אבילא םלואו =
 תעשב קרו . םה םירומג םיללוכתמ םידוהיה םיטטופרה לכ יכ , םירחבנה תא

 ןב לע יב יב" ורחב, --- האירקהו ,םועצמאה לבב םושמתשמ ' םה .תוריחבה
 םירחובח תא שופת ןעמל "קירמ, .:ןימ אלא: הניא

 קר וז.האירק יב ., םיניכמ .סניאש , םימימתה - 1

 ..הילגנא ידוהיל .הער קר לו לובי 9 רברו ה רותב מא יב
 ,םירוהיה םיטטופרה 7 ברה רפסמה רספה םורגיש רשפא תורהיהל ל א

 םיבורמש םוראל המדנ א םוקמב שו םהשב ול ,םרוג ה
 ידגנתמ , םיביטרסנוקה , םורוהי השלש .שי"זשכע .לש .תילרבילה .הלשממב +

 םיאיבמ םהש שיו ,רבשמ רע חאב רבב הילגנא יב ,תולוק .ילוקב םיקעוצ ,הלשממה
 ושכע  ..םידוהי. ."הלוכ, איר: הלשממה <<יב < 2, רבחל הוא

 ןעט ., הזל הז םיררוצו  רחא םוקמב  םוטדודנק תויהל ידוהוהוניאו .ירוהי ונמרזגו

 =, תוריחבה :תעשב

 םוטרידנקהל .זנתנ .אל הרשה ירעב הרוחב תופסא הכוהבו ..,דהיתה ל
 תומרוקה תורוחבב .הריחבל ירויפיטנומ גאביס רמעשב = + רברל ולופא  םידוהיה
 רחויה רבדה ."םירזב ןיפח ונל ןיא , רז ידוהי, .: ףוספפאה ול ארק ,הפסא ךרעו
 קר ,הילגנאב  ורלונ אל םיטדידנקהו םירחכנה םידוהיה  בוד יב  ,אוה ןבופמ
 םהידגנתמו ,הנש םירשע וא רשע הו הפ וחרזאתנו תומורדר היגמרגמ ןאכל ואב
 תוריחבב עריא 'רבכו . ףרוצה תעשב התוא םיריבזמו תאזה אדבועה תא םיעדוי

 יב ,תמאב | הילגנא דילי אוחש , (םיורטש רמ) ידוהי  טדידנקל ושבע לש
 ,אוה "רומג ילגנא,ש ימשר ןפואב וילע דיעת יב: ,היצילופה תאמ שורדל חרכוה
 םירוהיה . יזנכשא ידוהי אוה םיורטש רמ יכ ; וורחובל רפס ודגנתמ רשא ירחא

 תריחבה תואצוה- יכ , הילגנאב רחבהל :םילובי םירישע = קר) םירישעהו םילודגה
 הומעל םיברמה ,(וסובמ- תואצוהה לכ .תא םלשל טדידנקה לעו דאמ ןה :תובורמ
 - .לארשי .םעג .,הערו .הקיזמ החושל ,החושל .םיתרחמ וא רחמ ןוהו תוריחבה לא
 ,ילגנאה .טנמלרפָהב םידוהיה םיטמופדה תאמ תלעות םוש ול אובת אלש קר אל
 םימורגופכ ) .תידוהי הלאש וזיאב טנמלרפהב עוגנל םלועל וניהי אל םה רשאב
 יפמ עומשל יל עריא םימעפ המכ .רספה םג םהמ ול אוביש אלא < ,(המודכו
 םאו . םירוהי םיטטופד הכרה שי טנמלרפהב אלה, : הלאה םירבדה תא םילגנא
 ריעהל םידוהיה םיטטופדה ולבוי אלה , חרומה תוצראב םידוהיה םיפדרנ תמאב
 םינינעב םמצעמ ועגי אל יאדו םירצונה םיטטופדה . ערה בצמה לע "תיבה, תא
 ןלפטו אל בלה יכר . : ."םירוהיה  םהירבחל םיקלוח 'םהש דוככה ינפמ ,  ולָאכ
 ירכ וא , יזנכשאה םאצומ הלגי אלש | ידב = ,תודחיו םירוהי = ינינעב םלועל
 ,תוידמוקיגרטה .ןה תושק המכו תולודג חמב . "ךרוצל אלש , םתודהי הלגתת אלש
 + , + ! תולגה .ייחב .ה"בקה :וגל .ןיכהש

 "םובושח םורוהו ינש לש םחריטפ תא רוכזהל ילע ,יבתכמ תא רומגא םרטב
 רלדא רהפלא ברה וקע- אלב .המ םיעובש .ינפל = ,הולגנאב  םהומכ םיטעמש
 תולגתמ גיבא .בלבש .י"פעא ,ימואל .ידוהי היה  חונמה , ללוכה ברח לש .ונב

 ףתתשה .םורצקה וייח ימי לכו  בהלנ  ינויצ היה. אוה .. תוללנכתהל  הפואש
 . ןנדועב תומה ןרעטק | אלמלאו /וירוהל דיחי היה אוה |, תינויעה  הדיבעב
 = "םירחא תועובש רוע - . תונכרב ויבא  םוקמ תא -אלממ היה יארו -- , ובאב
 ""אוה ובו םידוהיה ויחאל ךורא  כתכמ ."לקינורכ שיאו'זד,ב סיפרה ותומ ינפל
 "םותח היהש ,הזה בתכמה  .וריתעו סמע תכוטל ריבעלו דחאתהל םתוא שקבמ
 שפנ לעב היה חונסה .םיארוקה להק לע לודג םשור השע  ,"ימע בהוא,
 .  תוצראמ הילגנאל םיאבה ,םיללמואה םידוהיל םימחר ,לט היה ובלו הנורע

 = ןמחר חא גוארכ םהל גאדו , םירחא לשמו ולשמ חל ןתונ היה .אוה , תרומה

 "תוסמו, .םירמאמ - בתכו  .םייתורפס- תונורשכב | םג ןייטצה .אוה .  לרה ןיחאל
 "לארשי תמכחב הכ'ה לש הקמוטל דרי םימעפלו ,םירועה תלאשב הבוה

 העומשה העיגהשכו ,ויחא- לכ לע רלדא דרפלא ברה היה בוהא . גלפומ םכחב
 םוללמוא םירוהו .יפלא ודיריה  ,ותע אלב .רטפנ הזה .ןמאנה ירוהיה יכ הערה
 1 ךורב ורכז יהי ,להנמו ערו חא םהל רבא ותומב יכ ןחומה תועמד

 הנש םיעברא שמשש ימ ,ררנלרירפ לאכימ ר"דה | ,ינשה לודגה תמה לע
 יבתכמב רבדא , "עטפאג ר"רה לש ונחזה ,ןודנולב םינברל- שרדמה תיבב שאר
 .הכוראב ןילע רבדל הזה לודגה םדאה ייאר יכ ,ינשה

 ירמלמ מ. .ש ריר
 .ןייבוניבר = ברה  בישהש המ (ן"ש 45 מוג 'םלועה ,ב) .יתארק = .8

 חח םע. חכותהל- ינוצה ןיא . ישילשה יכתכמב םיוומאה םירבדה לע ליפרבילמ
 .םורומאה םירכרה ןמ רוזחל םג לבא ,בל ברקכ ודככמ יננהש ,םכחהו רבכנה
 "רועה םשב יתועט יכ  ,קר תוריז,ל  ינא ךירצ = , לוכו .יניא ומאה יבתכמב
 תא ול ןופמ רשא | ,םישנאה ,רתוי אל לבא | ,לופרבילב יוגז-ג יל הפלחתנו

 ,ןמסכ + והשמב וליפא הגפה תא ושורגה אל יכ ,יל וחיטבהו והזח ,תורבועה
 כנא לוכי םלואו . םתיתומשב הלאה  םישגאה תא אורקל הקרצה ול ןוא
 עאו הילגנא ירוהי לש רונצה י'הב רבכנ םוקמ םה םיספות יכ ,חוטבהל
 שמח הז הפ יחה , ןולייכ רשא רמ יערו ורבת םג , רלדא ר'רה ל בות
 , "םלועה,ב ןיתרפמש ,תודבועה תא יל .םייק , םינש

₪ 
 .תּונויִצּב

 ןכות = . קיהקה .יגונעל ש רקומ הקירמאב היצריריזה לש  ינשה . רזוחה
 ,םעה בל תא תש:וכו תכלוה תונויצהש , אדכועה רורב אור הרצקכ רווחה



 ןוב .םג אצמל ךירצו רשפא כ'עו , המואה :תוררשי לכ .ךיה לא וריח  םוימוא
 + תוכאה .ץרא .תלואג ותדועתש , ק"הקהל םיבדנמ םינווצ:םנואה <
 בדב -תורוגאה לא תינקירמאה  היצריריפה זכרמ .הנפ\ .דחוימ רזוחב .

 אצמ ותרוגעל שרחה זכרמה שגנשכ . היצריריפה תאצוהל ןהילע לטוהש 'סמה
 לכל רתא ףיטמ קר עוכק רכשב ןימזה ךכיפלו 'םרו-ה " ןמזה ןמ טיציפוד
 הפע הלגמ ,זורוגאה לכל יתלשנש  תירוהיב םירזוח ינש  איצוה -, הקירמא
 םינקסע םעו תודוגאה םע םיבתכמב אכ | ,יביטרופיאוקה בושיה ד'ע תולגנאב
 תא ואלמ אל תורוגא הברהו , תובורמ תואצוהב הלע הז לכ . םייטרפ םונויצ
 ,הלאה תידוגאה תא ריהומ זכרמה = , ןצרא תורדקסה תקזחהל עגונב ןתפוח |

 ךותמ הניאצות זא תועובש ינש ךשמב/ןהילע לטומה תא הנישעת אל םאש

 , הוצרודיו

 זפסא םוינווצז י"ע ןולרבב הכרענ (רבמיציד 19) רבמיבונ 20 םווב

 םסרפתנש | ,'ילק ר'רה שוא תואמ שמחו ףלאכ הב ופהתשהש ,הלודג
 תונורחאה. תוריחבה .תמחלמב .הבורמהו . הצורחה ותדוכע .ילגרל - ןולרבב 'חתע

 ךראש | ,ומואנב = . "ותלועפו * םונויצה גיהנמ, .ר"ע םואנ אשנ , הדעה .תגהנהל
 תוכרעמ ררסמו ינידמ"שיא רוחב לצריה רודואית .תא םאונה ראה , העשמ רתוי

 ..תורהיה לש המויק יפנע .לכ תא. תונויצה הקוח המכ דע ןראבו =. םודוהוק
 םוימיאלהו םינויצה .לצרה רמא "ךודב תאצמג איהשכ ,תודהיה אוה תונויצה,

 ר"דה ירהא < ..םירגפמה םה---"םילרביל, .םיגוכמה  ;םעה .ךותב םימדקתמה םה
 יוקפבוקשיוו ר"רהו ןמוגורג ר'רה , הפפאב שאר בשיש ,טראב ,ל /ה ןרבד וו
 הפוסיה וז תפסא . םהל .ותמכסה .תא .עובהו . .ןוצרב םהורבד תא .עמש ל

 . ןילרבב .תוגויצח .תורדתסההל .בר .ץמו
 כ

 אניוו ינויצ ודמע םעפה םג , תירבעה הלהקה לא תוריחבה ורמגנ .ןעיווב
 םוקמב הלהקה תגהנה לא םיימואל םידוהי ורחביש ושרדו םימחולה שא

 פ''הוה ירבח ולכי אל םהה 'םימיב הלחש  תוריחכה .תמחלמ "ינפמ) \ , םוללוב
 הקוח המכ רע ,(לודגה .פ"העהוה תבישיב ףתתשהל .ןילרבל .תבלל אגיונבש .לנה
 םוטרידנקה ולבקש | תועדה רפסמ ריעמ םיתנש ךשמב אניווב תינויצה הגלפו

 ולבק ושבע = . תוערה לכ רפסממ 0|929 קר ולבק 1908 תנשב .םינויצה

 ,םיעצמאהו "םירורבה,, לב .ירחאל והזו . תועד ףלאכ ודבא .םיללובתמל .380/6
 לש החכ תא שילחהל ידכ ,  הגהנהה שארב ושכע םירמועה םהב ושמתו

 ה
 םיועה תא יכלפה דעוה חכ אב רותב רקב הצירזממ ,נ .מ ונובח

 .שרח .םילקוש"דעו רחבנו .הרוכעה הקזחתנ ץישולב .לופ סר טו ץישצ
 ןיאש ינפמ = ,היופר הדובעה :  םיעידומ אנליו = ךלפ אוו אנ שי וו מ

 תא תושעל לוכי וניא ריעבש ידיחיה יביטקאה דבועה לבא , םיסנניפה םידסו)
 ק"הקהל לבור 19 ,צ"וח דעו תכוטל לבור 19 ופסאנ הנשה ךשמב . הדובעה

 + בושיה  .תרשכה תרבח לש תויגמ 4 םג .: ןירועשל .ןימולשתב .ורבמג - ,ק"הקה
 -- = םדגאלו םפסאל קר .ךורצו .תוחב שי ...רדסמו ףיטמב  לודג .ךרוצ .ש

 לבוה 7 .: וללה םיפסכה וחלשנ : םיעידומ בנוק ךלפ ע ל א פ א ל ע במ
 ;ןיקסנילומס רעיב ץיע תעיטנל לבור 3 ;ק'הקהל 'בור 13.78 ;צ''וח דעול .תורעק
 םילקשה ףסכ ;מ"הוה םעטמ .אבש .ר ףיטמה לש ורוקב תואצוהל לפה 5

 , "םלועה , םילבקתמ ריעב .לבור 2 תורדתסהה תקוחהל הכרעה ,לבור 0
 .'ןעבעל רעזגוא הו - "הרופצה|
 !'םיחא תרוגא,, ונתרכח : םיעידומ בלסונוריטקי  ךלפ לו פו יר מ מ

 יאניתשלפ = אלגנאה קנבהל הכ דע החלש י"אב עקרק .ןינק  םשל "הדמו
 ןובשחל שרוחב שרוח :ירמ .קנבהל תוחלשנ םירבחה תומורת = . בור 1090 1
 -- + !'לופוירמב = םיחא .תרונ

 ופסאנ: .הנורחאה :הנשה .ךשמב . :םיעידומ :הילודופ =: ךלפ .ן י ל ב מ
 , לבור .3.06 תוז יצעל , לבור 84.15  תונוש תובדג ק''הקהל + וללה םימופפז
 תואצוהל ;לכור 8.98 צי'וח דעול ;לבור 44.76 ה''םב ,לבור 7.55 תונוולגו תואקרממ

 11 םילקשה ףסכ ; לבור 31,29 , המודכו .תינויצ תורפס תינק  ןוגכ = , תוימ)
 םירפס ורכמנ | : םינותעו םירפס תצפה עוצקמב = לבור 80.03 = ה''םב ול
 !'ןמוה רה, -- ולכקתנ\ םינותע .לבור 15 סע :םיינוגרז - ,לבוה /50/ ם/'ע טופ
 3 ''תלשה ,, ,דחא 'סכא '"םלועה,, ,דחא 'פכא "הריפצה,, ,דחא .סכא הקיתוילביבה ם
 יסכא ''טלעוו  עוינ יד,, ,רחא .סבא '?טעווסזאר,, ,רחא 'סכא ''ריעצה לעופה,ןוסנ

 התע ,15 הנשה תישארב ויה םידגואמ םירכח ,םידחא .יסכא ""ןעגלאמ טוגה,ןו דל
 ראמ עה הדעה לש בצמה . ריעה תא ובזע םהמ םירחאש  ינפמ | ,םרפסמ תחפע

 . + תוירבע תוחפשמ םיששכ קר הב שי = , הנטק--ריעה חורב סו רמוחב םג
 ..הריעה ינב .תסגרפ תא ירמגל החפק .1009/ תנשב  החתפנש ''הפתושמה תונח,,ה
 -- + יוקל  ךונחה בצמ

4 
 אוהש דחויפ רווח ךלפבש תודוגאה לכל חלש יאנבוקה | יכלפה רעוה

 , היחתה תרובע לש םוסרפו הלומעת םשל הכונחה תגיגחלו םיבכמה ןורכול שדקומ

 .  וריע תא בוע היברסב ךלפ בויהרואמ יקצופרכ .א ןיורחה ןקפעה ונרבח
 " ופתתשהש הדירפ ףשנ ודובכל וכרע בויהרואב םינויצה . הסידואב עקתשהל אציו
 / יקצוסרב רמ + ריעבש  םיירובצה  תודסומה לכ חכ-יאב םג םינויצה רבלמ וב
 " םירשע ךשמב תואיל ילב וריעב דבע | ,םינושארה  ןויצדיבבוחמ .רחא .אוהש
 הרזע .ותשא + תונויצהל תושפנ תשיכרב רוחיבו = רוכצה ינינע לכב הנש שמחו
 " תוברבב םרילעמ ודרפנ םינויצה .''ןויצ תונב,, תדוגא הרסיו ותרובעב דימת ול
 ול השגוה .רועב הדובעה תא ץרמב ךישמהל תוחטבהבו בלה ןמ תואצויה
 . בהוה רפסב ותוא םושרל טלחוהו הפי הפירדא

 בוניל'צ לאיחי ריירה י'ע ק"הק רציא לא .וסנכנש םימוכסר
 11910 תנש רבאיונ שדחל 15 םוי דע 8 םוימ

 :הלאה םיפיעסה י"פע
 בור 858 ןירועשל .םימולשה .:בהזה רפס
 90 לצריה :רעי
 4,-- ןיקסנילומס .רעי
 56 תויללכ תובדנ
 1 תורבוש  יסקנפ
 10 ימצע סמ
 11 תורעק
 4 תיאס5וק
 8 [וכסב :קיהק .יית
 0 םוכסב /המרגלמ :תונוילג

 98 כ"הס
2 

 .לֶאְרְשְיץְרֶאְּב
 תא .ונל .בהוכ ופיב תירבעה היסנמגה לש חקפמה = דעוה

 היסנמגה  תדוגא, ירבחל : עידוהל םידבכתמ נא, : הלאה םירבדה
 תא היסנמנה גוחת ,ולסכ היכ ,'ב םויל רואב יכ , ,"תירבעה
 :רזומ בקעי  רמ ייע  הנבנש > ,"הילערה, שרחה התיב  תכונח
 ,"ופיב רשא "ביבא-לתב, .ררופררבמ

 ""ךינחה-תיכל .בדנ , ןולרכב ושכע ררה , קסטיקריאמ גרכנופ ,י רמ --
 דסוהל ריתעה |, םיממעה | רפסה:יתבבו םידלי:ינגב תוירבע תורומ ;גבהל

 תואמ שמח ,  יקפניול ,ל .א םש לע ןויצ יבבוח רעו י"ע לארשו:ץראב
 + .'בור

 םולשוריב .הרותה ירומלתו רפפה:יתב לכש שר,ד ימלשוריה התפה --
 או םהירומו םהידימלת רפסמ , םהירומל תינ:ת רבד לע האצרה ול והלשי
 . םיקרות סיניתנ םה םירומה

 תאזה הרטמל .םירוענ ינבל ן וחרי איציהל הטילחה "תלהיק, תרוגא --
 : + תוינמ לש השרח הירפ הדוגאה איצות

 = ןוילגה רחא קספנ ,"תורחה, םוקמב תאצל לחהש ,  *ונייח, ןותעה .--
 .היארוק בורו  הלחתבכ ז אצוי  "תודחה,ו ,  םוילמרופ םימעט ינפמ  ישולשה

 4 . םיררפסה םה

 " תחא "תורחא, םנותע תא איצוהל ןויצ ילעופ ולחה ירשת שרחמ --
 ; , יצחו ןוילג 'לינמ רמונ לכ .עובשב

 ,םורהצה לכ ופתתשה זוריהבב ,שרח רעו רחכנ הוקת חתפב --

 . +1.ןכמ לע הוקה התפב םולשה םקוה ושבע

 ול הרגנתהש ןהכו ןיבו הררח הבשומה רעו ןיג ץופש ךוככסה --
 נש .ןיקנשו ןהכ יכררמ . ןיפור ה"ה --- רשפמה ד"היב ירבח ידי לע רמגנ

 5 .הרדחל ופוכ וז תולכתל
 שורי = קילשפת | ירעל .ילילגה :רעוה חתפנ םילשוריב =--

 + תוסורב = הבטפתוזה תפפאל | ותוהמ  י"פע | המוד
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 שארה .םירשע םירבחה רפסמ ;עבש ראב ,הזע , ןורנח ,ופי" ,םילשורימ
 ,.(ןורבחמו םילשורימ) םירוהו 2 , םיברע 13 הזה רעול ורחכנ ,החפה אוה

 . םירצונ 5

 ד'גפו הלמר ןיב תונבל הטילחה :םילשורי:ופי לזרבה תלסמ תלהנה --

 ךוד הלוע ינענמ .ןווקעמ םיעגר 20 קחרמב---.ינענ רפנכ השדה הנחת
 .תועש יתשכ---ךלהמה ; הרדגל םג הבוט 7
 תא רקבמ אוה , גיסונ דרפלא ר'דה תעכ ההוש .לארשי ראב = 6

 . תובשומהו םירע = 8

 בורבו םילשוריב | ,ופוב םידפסה וכרענ | יקסנוול תומ לע --

 :םוחת לוטב ד'ע ה עצ ה ה הכלממה"תמודל הסנכוה ףופ .ףוס
 רובעת וז העצהש , תמאב םינימאמה םיטסימוטפיאה וגיניב םיטעמ ..ב שמה =

 לא תויסימוקה :ןמ = , תויפימוקה לא המורה  ןמ : + םולוגלגה = לב תא סולו
 :סינימה ריס לא הבלממה תצעוממו הכלממה:תצעומ לא המודה ןמ , המודח

 ונל איגת וז העצהש | םיבר ווק תאז לכבו .הלקת הל עראת אלו

 החמי יסורה םעה .תינח ור העושי תצק ,"תינוטלפא, המחג וויא
 :תוכז ונתאמ ללשהב ,ינל השענה לודגה לועה דגנ , המורה , ואטב

 םג הנורחאב .תשעתת ילואו 3; םוקמ לכב רייא ףואשל-- -חנושארה  חרזאה

 הכזכנ רגכ וז תלחות םג םלוא .תוישממ תוחנה וויא ונל השעתו הל

 תא רפמת המודהש ,ווע לכב תלדתשמ םיימואלה לש היצאקארזה .ש
 בורש | , םוקוחה:תועצה תכורעל היסימוקהל בשומה"םוחת  לוטב * ר"ע הע הה |

 בונוטנא םיעודיה םימשיטנאה םידמוע השארב-ו , םירומג םירנויצקאיר םה הורגח |

 הוסימוקהל העצהה תא רופמל טילחת המורהש , רבדה אפיא | בורק
 תרחא "הנקת, ןיא תמאבו ., "המוד דרתו, קפס ילב "רבקת, םשש

 העצהה לע ןורל ז.התוימ היפימוק בישוהל . בשומה םוחת לוטב ר'ע וז
 הדורט ישואה שפוחהב 'תקפועה .היסימוקהו ,  הנושמ "סקול ,ל המוד

 + םינקסע 3
 וכ ,האצי העומשהו ןפעה תלבשהל : ןוגה ימואל רפומ הזוא רפול ך

 לרתשהל הנונב גרוכרטפל הדשה ירעכש םינקסעה ןמ םידחא ואב ינשה רצמו

 תא םירמוגה = וניריעצ ליבשב הגיצידימל  טיטלוקאפ הנליווב הלשממה דסותש
 , םוקמ .רפוחמ-- היסורב = , תטיסרכונואהל סנכהל םילוכי םניאו ינוניבה ם"חחב

 , הנשק  הריעול גרוברטפב .ודעונ וללה. םינקסעה ,םיעצמא רפוחמ ,

 ןוראבה לש  חרזמה:ירועש תא .הגליוול .ריבעהל .הלאשה לע םג הצי
 תירוהיה הטיסרבינואב  *ארשי:תמכתל דחוימ טיטלוקאפל ןיהיש ידכ

 ,רעשל השק .םו לח אלא דוע וגניא ע'על לבא הפו אוה םולחה הריתעה

 תעשב רסות םג םאו . תידוהי הטוסרבונוא דוסול ןוישרה תא ןתת הלו

 הושארה התיבשה רחאל רגסהל איה הריתע ירה ווירוהי הטיסר
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 + הנידמב תכרענה הריפסה לש היתויכז תרכה רברב הנדש ,םירוהי םיטנגרוטס

 הפשב, םירבדמ רותנ םידוהוה תא םושרל הכ דע וגהנ תוימשרה תוריפסה
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 תוערואמהשלכ ,  תוצראה \ לבבו .היפורב |, לארשי ץראבו הלוגב  תודהיה .ימוחת

 אצומ לכה--תרצויה .תירבעה תורפסה ירפ , תירבעה הבשחמה  ינצג .,םישעמהו

 + ןותעב .םוקמ ול
 יבח םילארשוה  םיזכרמהו .לכב םודהוימ . םירפופ שי הריפצה,,ל

 / דועו = ץ קרוידוינ . , ןודנול = ,-בובל : גרובמאה = , ןילרב | , גרוברטפב + םולודנ

 רתויה  הוערואמה .לב תא . םוי :ידמ ונל םיעידומו ו לע  סודמוע

 תוקכאתה תא . לבתה תוצרא לככ םידוהיה ייחבו תוידוהיה תולהקה .ייחב םיבושח

 םייחה זכר . ,גרוברטפמ .  םהיתויכזו .םמויק דעב השקה  םתמחלמ
 כ םוי םוי .טעמכ .דחוימה .ונרפוס ונל עירומ , הופורב םיימילופה תודחוימ : תומרגל

 המ" םיבתכמו םוודוהיה רוכצה  ינקסע :יגוחבו םייטילופה  םיגוחב עמשנהו
 .,הכולמה .לועב רש

 םויחה דה .תויחל .תלדתש ןילופ תבלממ בלב תדמועה . "הריפצה)

 ₪ : | וז הנירמּב . ונייחב .תורעובה :תולאשה = תא ררבל = , ןילופב . םייללכהו  םיירבשה
 ה :ּ = דא פהאמאמעו - ₪ תוימואלה | לש חמויק דעבו ימינפה . .ינחורה ונמויק דעב ונתטחלמ = תא .להנל)
 םידלגוופ 5 ₪ יס + ןיוחמו תיבמ היאנוש | דגנ .תילארשיה

 ל "בט טרק ְ ₪ וש : ןותעה לש "תורפשה .קלחה תא .ללכשל | םג .תצמאתמ ""הריפצהו

 ירמאמ , םילודג .םישנא לש וקיטסיריטקרכ \, םייתורפס .םינוטיליפ םוי 'םוו תתל

 . דועו תרקב יניטילופ , םויה תלאשל םיטסיצילכופ םינוטילופ ,םירויצ  ,םירופס , עדמ

 תרבחמב םנחב ולבקי "הריפצה, לש םישדחה | םימתוחה

 תוקיטסיריטקרכ) "םישיא, היריסה לש ,םינושארה םיקרפה תא הרחוימ
 דוע .ופפרישו  רואל  ואציש -;ם7/ 03. רמ \תאמ ..(םילודג  םישנא לש

 ..הנשה ףוס דע

 תא :םויחוחהמ רפה ןעמל \ יכ .,םימתוחה .תא . םירועמ :ונא
 תושא בוב .ע םירברב :ונאכ :,תורתי תואצוהמ םרטפלו חרוטה



 י'ל 0 ול תפאוש ה , ד ₪ ע ן וע ו 5 9
 ,לארשי | ץראב לארשי  םעל יולג"מפשמ

 .ישימח םוי לכב אצוי 0 ,(יוכ  תמרגולפ)

145 4 
 7 :ןכתה

 = : 2 2 .הפצמה-לק

 3 [=- :הובעונ דוד רכה ]
 ,"סנאילא,ב .רבשמה .(ב
 ..םינכסמה ג

 ללה ..לאלצב 9
 ןוחטב

 , 5 ו / 5 2 4 5 5

 .םכילע םולש 5 ,0-ב) (-

 יקפנ אילימס השט 000 .01-%)  רזנ ה'גוח 6

 בר ,) .םימוחתה ךותמ *
 .דמלמ ₪ רייד , : .(0) .ירבעה חורה 5

 .ןוסלגצק י"ח :ּ .(תיקב) ץראה תבונתמ 9

 , , תונויצב 9%
 0 י ,לארשי ץראב 1
 .היסורב 5%
 .ץראל ץוחב 9

===0/0055/ % , 2 

 / =, לבור .1,85 הנש עבול ,לבוה 00 הנש יצחל ,לבור ₪ הנשל + הוסורב :םלועח, רוחמ

 2 ,רלוד . הקימוב , גניליש 1 .הולגנאב | ,קהאמ '11  הינמרגב ,- 18 היראגנוא"הירטסואב ? ץראל  ץוחב |

 ' .הנש עברלו יצחל הז ןובשחבו , קנרפי 18: תוצראה רתיבו היצנרפב , קנרפ 18 לארשי ץראב

 .י'פאס 0 םידומעה 4% לעו ,'פאק 0 ו רומעה לע = , םיתעברא תקלוחמ טיטפ הרוש ילב רעב : תועדומ ריחמ |

 ..םישדח השלשמ תוחפ אל ןמולו רבוטקואו :ילוי ,לירפא ,ראונאי .תלחתמ ונייה ,עבר % תלנתמ קר תלבקתמ המיתחה ||

 ,'פאק 30 הסירדאה יונש דעב .יפאק 12 ןוילג 55 ריחמ
 ָ 7 / 5 מ - 4 / 7 7

 +הפיודאה-

 תו א ו התואומ, (00ה המ 8. 0% 16010 11801810", 0/1]ם8 ( טה
5 0 ? . 1 / 



 ונימתוח לכו ,וז הנשל ןורחאה היהי ₪ 50 ונייה ,אבה ןוילגה א .םימתוחה לא

 שדחב 1911 תנשל

 *םלועה,,  וננועובש לע םתמיתח תא שרחל םישקבתמ םידבפנה

 " חמכב תערל לכונש ידכ ;ררחאה

 .1911 תנש לש םינושארה םירמונה תא .םיפדהל םירקפמזכא

 המלש הנש% המיתחה ימד תא חלשל םישקכבתמ םימתוחה לכ 5

 ,הדובעה תא ונילעמ

 םיליקמו  תואצוהב םימעממ םה הזב יכ הנש יצחל ח'פהכל וא

 -=- האבו תכלוה 1911 תנשל "םלועה,, לע המיתחה תעשש ליבשבכ ., םינכוסה לא /

 4 ץ \

 התו המיד מ תאצוה
 : הריכמל ואצמנו ואצי ו

 .פאק 5 ריחמה םידומע | 48 '(תוסור ןושלב) ."י'או  .תונויצה, 0

 : ,. חלשמה .םע בור 8 .סכא האמ .םכאה
 .םפאק 5 "רוחמה םידומע 54  (תידוהי ןושלב) "יאו תונויצה,

 '(הנש הרודחמ) .חלשמה ילב ,בור 8 .םכא האמ .םכאה =
 (תיסור :ןושלב) ייאב .ירויס : רמייהנפוא ץנארפ ריד 6
 (תידוהי .ןושלב) ייאבי ירזיס + רמייהנפוא ץנארפי ריד ₪ 1%

 .חלשמה .תואצוה דבלמ ,'ר 9.56 ,סכא 50 ,פוק ₪ .ריחמה
 :םופרל ורפמנ

 רדונה  לארשי = :קינאמסאפ ד ריד ₪ 8
 (הלונב .תידוהיה =

 לארשי> :ץרא .: שטירט דוד ₪ 19

 המואה .שפנ

 (תיסור : ןושלב)

 (שומשל רפס)

 ' רקח)

 + םיפסכ ב תונמוהל .הסורראה
 3 הי 0 ,

 ,םיאפורה תצעב ועמש .

 0 לש יצחו תחא ףכ יכ ואצמו ובשח םיאפורה | =

 רש- "לזרב,, -ש%-
 םיטפצרה ותוא םיליכמש הרמ התואב לזרבה רוסי תא לובש
 וב שי ילזרב, ןייבש לורבה דוסיו .םיאפורה לש םילועמ .רתויה
 היתשל- הפי אוהו ;ףוגה תא אירבהלו םדה תא רהטל ידכ
 +תונייה ראש ,לכמ רתויב לזו .רתויב ליעומו םינטקלו , ו

1 
 .הסירואו יושרו "5מ"רכ,, תרכח לצא הריכמה ,

,ָ 

 םהיתונוכשח .תוושהל ל"וחב ןהו היסורכ ןה םינכומה לכ םישקבתמ -
 ,תאזכ ושעי אל .רשא ,םינכוסהמ .1910/ תנש דעב הגהנהה םע -

 , תושדח תונמזה  םוש הנלבוקת אל

 | ה=--- .תירבע יארוק לא

 | עידוהל םישקבתמ הלאה תודוגאה ידעו ןכו עיפש 0 תורבח = , תירבע יארוק לכ |
 . דחאו דחא לבל חלשל ונא םיצור רשאב ,תוקיודמה םהיתוסירדא תא תכרעמהל

 :םלועה..;פש -תונוילנ

 / 1 ,ןז וסלנצק י"ח ,לארשייןב . .,רעצעז .צ ,ש = .,ןויצ:ןכ .ש | ,ןהכה ללה '

 יודל
 יא

 הריכמל .תאצמנו םימוחל החלשנ

 "חלשה, לש סל תרבוח
 (רבקיד :גיכ ₪ ו. תרבוח)

 :םיפתתשמ וו תרבוחבי

 ,'ןכ- יכררמ ,ןורטיצ ,ל .ש ,ןאמניילק מ .וקצינבר ,ח..י

 / וקו א

 4 :ולדנעמ ,ןיקשיסוא .מ = ,ץיבונועמש .ד ,ן--ק 0 ,טלבגירג :.נ ,םלבנזור ,מ

 = רנבל ו ,בהצ ,ןהכ .א  ,ג'נח  ,יקסלופוטלז ללה ו נגח ,םירפס רכומ

 , רנזולק .,י ,ר"ד  ,ביבא:ןב ּ

 ₪ -<הר- ל לייק דרוק שלוה

 .ןייטשפע 1  ,םעה:רחא

 . סוקמ םושב | םפרנ אלש ,יקסניוול לש ןוטילפ אובי וז = תרבוחב

 ! בותכל ליחתהש "םישעמו תובשחמ, לש | עילימיסקפו  חונמה תנומת .ןבומכ

 ."הלשה, לש 'ד תרבוח ליכשב

 7 : | ,חולשמה . םע 'פוק 66. הריחמ  .הדבל םג .הריכמל .אצמת .תרבוחה

 ;טבר .ןתגו וםידחא .םיראלפמפקע ונקיש תורוגאלו םירפס:ירבומל

 . 086008 6ה. .,1 התזה הס האי סינדי הזמוכ 0 / תונפס
 ב 006. 68 0 00 ה

 פג תנשל "חלשה, לע המיתחה טבק
 (1896) וינרת תנשב דסונ

 ה ךרע | יפכו לבור 8 הנש יצחל : ,לבור 6 הנשל ?ריח'\ה
 ..ץראל ] ץוח .ףסכב

 | = :.שרוד לכל םיחלשנ םיטרופמ םיטקפסורפ ==



 4[  .איערת ,ולפכ ח"כ ,דנליו ==
. 

 םתח11 ג , 16-ע0 116608, 1910 ל 2089 11 א ג, 99-00ם 12606106,

 .. וב םיפיפומ ונאש תופפוהה ינפמו האבה הנשב "םלועה,,ב תושעל .םידיתע ונאש םינוקיתה ינפמ
 .תתל רשפא יאש םמצעמ וניבי אלה םימתוחהו :הנשל דחא לבור וריחמ לע םג ףיסוהל םיהרכומ ונא
 :לכב תונוילג העשתמ תוחפ אל ויארוקל איבמה "םלועה,,כ ירבע ןועובש הנשל לבור העברא ריחמב

 : ,הטמל האבה חעדומב רומאה יפכ וננועובש ריהמ היהי התעמו ..שדח"
 - ה = - ה = = ==

 ל מ ) 'םלועה, לע המיתחה תלבקתמ 3 77987
 טיטפ הרוש לכה | 1911 .תנשל לבור 9 הנשל  היסורב

 | 2 2 ב ||.רלוד 3 , =. הקיריטאב

 יקלח .לכ :תא :ללכשגו - -ביחהנ "וז = הנשב = |[ ליש 1 == , == .הילגנאב |
 ,םיאולמו תופסוה וילע .ףיסונו ןועובשה | ||קנרפַדב = ,'ארשי ץראב |
 קראמ 1 ,  הינמרגב |

 ןארק 13 הירגנוא:הירטסואב

| 
 ו

 ן
 | !ק. 40 םיהובעה ראש לעו
 'ק 0 הסירדאהיו ש דעב

== 
 תכרעמה תסירדא
 : הנליוב .הרוטנוקהו
 ס6ההאמוא ,,תהסההגו"

 היחתה ןויער לש ואטבמ ילכ - "םלועה,
 םיימואלה תושירדהו םינינקה לע ןיגמ ., הלואגהו

 ו 9 | תוצראה  ראשבו |
 תג 0מ .11ג0וג מ | | שמשמה ויתובשומ תוצרא לכב ירבעה םעה לש = ||" הש .רצחל הז ןיבשהבו |23
 רז ג 11586 .וגיררושמו ונירפוס יבומ לכל \ עובק , רודמ ל ו
 ה ,'פוק 19 . ןוילג: ריחמ | 2 \ | |

 ?"םלועה,ב .םיאבה םידימתה םיקרפה

 ירמאמ (ג , ןמוה תולאשב םירמאמ (ב .[קרפה לע םידמועה םיגינעה לע תורצק תוריקפ| הפצמה לע (א |
 ורמאמ (ו .[םינומיליפו תומרד , םיריש ,  םירופס] הקיטסירטלב (ה ,תונויצה ינינע ריע םירמאמ (ד .עדרמ |

 + [ויתורייעו לארשי ירעב השענה לכ לע תוהיק] םימוחתה ךותמ (1  ,תורפס .ינינעב תוריקסו תרקב
 תופקשה (אי .היקרותמו לארשי .ץראמ םיבתכמ (י .הלוגה תוצרא לכמ םיבתכמ (ט ..םינותעב (ח = |
 .תונמאבו תורפסב (גי  .תויפרגוילביב תומישר (בי .[י"אבו תונויצב = , ל"וחב .,היפורב] תויעובש |
 , תויתורפס : תועידי (רי /

 :פ תא ₪ ומי וא , 1911 הגמ "ומ ב וסס'בוו רסא , ףירמינת רו ₪ |

 ו

 עץ
 .[רובצהו דיחיה לש] "ירבעה חורה, .דמלמ .₪  .רד .[ינש קלח] "המלש " ייח, .םירפס רכומ .ילדנמ = |

 ."םידוהיה לש תוחידבהו תוצלהה, . בונאיורד .א |? ,[תויממע .תודגא לש הירס]."םעה יפמ,  .ץרפ .5 .י |

 ."הפוריא תוצראב תוימואלה תועונתה, . םיובנירג *.  () םירופסו םירויצ לש הירפ] "םילאירתב, . םכילע םולש |

 .[תורפסהו רובצה תולאשב] תוקיפסו םינויע . ילמרכ .א .[הקבילאירתכ רועה ייחמ > |
 .[םירוהרהו  תובשחמ] "תולגה , ..בוכורב .מ | .א / .םירופפ  .ץיבוקרב .ד .י

 ,[תורפס ינינע ד"ע] "םימשרו תוריקס, . תובשחמ לעב 1 . "ערמהו הרות, דע םירמאמ .רלפנרב .ש רד | ןח

 .[םיריעצה וגירפוס ד'ע] "םיטומרש | . ןאמכיפ  .י 1[ םייפוסוליפ םינויע] ,"הבשחמה  םלועמ, ..היבוטדרב = | ₪

 + [םינוטיליפ לש הירס] "חותפ סקנפ, . קרב י[םדאה תרבחו םדאה תולאשב | 3
 לכ ד"ע םיבתכמו םירמאמ (.ל .י)  .הירול  ,י ר"ד (]) היפוסוליפ ינינעב :ןבור .  "תופמ, .ןיקצלק ל

 . ירבעה בושיהו ץראה ינינע . היגולוביספו

 היצילגב .,.הינמרגּב ,הילגנאב ..היקרוהב ,לארשי ץראב .םיעובק םיטנדנופסירוק .שי "םלועה,ל = |
 ו ויש וא לו ו ל ושל

 .דועו הקירימאב + הניטנגראב  ,הינימורב ו הירגנואב

 < "עו. (60 ]וחוש 31 ,) .ןייהר ג"ע  ןלעקב 'טלעוו יד, .תברעמ י"ע "םלועה לע םותחל רשפא ל"וחב
 .תוקיודמה םהיתוסירדא )א הנליוב תברעמהל כ"ג עידוהל םישקבתמ הלאה 'םימתוחה לכו  -םהיתוצראל "םלועה, ינכוס

 . םישרח השלשמ תוחפ אל ןמולו עבר לכ תישארמ .תלבקתמ המיתחה



 .תונוש תופשב תויתורפסה תוריציה רחבממ םימוגרת םגו םיירוקמ םירבע

 יבתכ רחבמ תא ירבע םונרתב "ברעמו חרזמ,, איצות 1911  תנשנ
 הששל וקלוחיו לודג טמרופב סופד תונוילג םישש וליכי םירפסה . יומטסלומ

 .םישדח ינש לכב תונוילג הרשע ןב דחא ךרכ ,םיכרכ | 7

 . יוטפלוט לש תויתונמאה תוריציה ףחבמ םוגרתל ושדקוי .תונוילג השמחו םיעברו

 ,רסומו .היפוסוליפ ינינעב וירמאמ רחבמ םוגרתל --תונוילג רשע השמח =

 ;י'ע ומגרותי םירמאמהו םירופסה

 ,ץיבוקרב ה ₪ םטאורר כא הצטברו. (--
7 : 3686 = >= 2/2 % - 

 = ;יוטסלומ לש ותומה תא וראתי רשא ,םירמאמ השמח ורבוחי םירפסה לא

 ,ילמרכ ,א < .הדותמה יוטסלוט (ד
 תובשחמ"לעב ןמאה .יוטסלוט :

 . בוכורב מ ,א | ףוסוליפה יוטפלוט

= : 6 9 - 

 .,יוטסלוט לש .ותנומת ףרוצת ו תושדח תויתואבו חבושמ רינ .לע וטפדיי םירו

 - ,יקצינבר .ח - הטרופמ :היפרגוי

 ,םעה"דחא תודהיה לא ופחיו יוטפלומ (ה

 לבר השמה חולשמה םע רוחמה

 הי .םרוחמ יבחב םירפסה תשש לכ תא ולבקי ₪ ימת
 6 תילגנאב ,טנפ 49 רלוה 1 הקירמאב ,רתכ 6:% הירגנוא:הירטסואב = 6 הינמרגב .,'ר 300 הו

 ,קנרפ 7  תוצראה .רתיבו היצנרפב ., לארשי-ץראב

 ,הגש יצחל םלועה .לע פו: תוחל םג ןתנת :יוטפלוט ירפס | לע  החנהה
 ,םירפפ השלש (תוצראה לכב הז  ןובשחבו) 15 ריחמב = ולבקיו

 -7₪- ,וז החנה ןתנת א5 הנש עבר לע קר םימתוחל 47
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 . םיימ עפ"י תש ב - םירפסה תשש לכ לע
 :הפירראה

 0 - ה[ה0ת . " .רכ, םאתפאה. 5 הסנהסמוסה ₪ 01



 ב לע ל

 .4רוגפכיג בוב ו
 הטנור

 הלודגל הכזש םיטעמה דחא היהש  ,גרובצנוג דוד  תמ

 הלכשההו הרותה רוד ידירשמ  םיבוטהו .םילודגה .רחא ,הרותלו
 ו תוצופת .לכב היה | םסרופמ | יגרובצניג  "ןורב

 .והרניניל םש  טעמכ ."גרובצניג ןורבה, היה = חיסור :ידוהי =[
 תודגא .רפסל םינשב תורשע ינפל רוע םיעדוי ויה אטיל יח

 םשב וקדקד אל תורגאהו ,"בציתי םיכלמ ינפל,ש .לודגה .חאה דש
 ,בא . היה  .גרובצניג ןורבה לש תורוהה .ןובשח תא .ובשח .אלו

 ,הלורגה למס : רחא אלא ויה .אל .ידוהיה .ןומהה ליבשב---,ןב היה

 .לארשי ללכל .הגארהו תוירבה תבהא ,הונעה  ,תובירנה ,בוטה =
 םעבש "םילודגה ויה  ,לארשי לע .שדחתהל תורזג .תודמוע--ויהש

 הלגלגתנ .םימעפ הברה ,הברהי ,לרתשמ היה או הו ,"ורועבה

 ומע ו שיא היה אל גרובצנינ .ןורבה , לארשיל תוכז ודי לע
 ינש* .רפפמ .אלא םנמא ויה אל ויתונשש ,עזג ,םלש עזנ א

 ינבל איבהש הבורמה הכרבההירפ  ,םיבוטה וישעמ ךא : ,תורוד
 ,ירוטסיה רוה ,הבישו הנקז רוה .והוריתכה ,םיאבודמה ומ

 רוע ונניא אוה םגש ,ןגרחאה הז אצי עזגה" ותואמ רטוחו
 ומשב והוא ערי רבכ םעהש ,והומכ רטוח דוע וירחא ריאשה אל

 היה השעמה שיא היהשמ רתוי ןכ לע יכ ,גרובצניג דו
 .עזגה .תלודג לע הסכו" הלע ולש הרותה רתכו להא .בש\
 ימיל .םירשעה תנשבו ,185% תנשב רלינ גרובצנינ דו

 .תיגרוברטפה .הטיפריבונואה .תאמ .םימכח .תכימסל הבז: הב

 " ןיוצמה ינורשכו ויתוחכ בטימ תא כ ןהלש ,תוימשה = תונושלק
 ומע  תוינומדקב רקוח היה אוהו ,ומע לש תוינומדק .תריקח םש
 ,ומעל הבר הבהא ןותמ אלא ,דבלב הריקחה תבהא ךיתמ א
 ותודלימש ינפמ ילוא--אוה ךא ,רקיע ול ויה המואה ייה ,יחה םעה
 שיגרהו םעל המוא ןיב לירבה אל --תובא שחי ריקוהל ןיבהו .רמ
 תונש יפלאב המואה הרציש המ לכ ,המואהל שודקהו רקיה לבש

 ,דדודל רורמ רסמהלו םעה ינפל יולגו רובצ תויהל ךירצ המוא
 ,תוינומדק  תריקח לש דחא .עוצקמב םצממצה אל .כ'ע
 םינכהו לאנ = ,םינוש .םיקיתע רי יבתכ רואל .איצוהש  .דבל)
 ןמ .ולוצנש = , דומלתה | ירירש | ןיוצמה | וירפס | רצוא  :ךוחל
 ןוד = ידוב .היהש * ,ימלשורו רומלת = ,הפ:יד:ומואה .ימיב 8
 חַצְנ לע תודיעמה ,הלאב תוירוטסיה תובצמ דיעו ,לאנברבא .קחצו

 אל .ףאו דבלב תוינומדק תריקחב קפתסה אל כייע  ,הקיתעה :תירבע
 תונוש תורבח שארב דמע םג אלא ,לארשי תמכחל .המב 'תמז
 םיילכדכה "םעה :ייחמ םיבר תועוצקמב תוקסועה תורבח 1
 , םיירוטלו

 הירזכא" הלחמ האבש דע ותריח תאו ומע תא רבע תיאול יקב 7
 ןורב,הו < .וייח ימיל שלשו םישמחה תנשב ותיח טיח תא הפ
 *, הירוטסיהה תלחנל ומצעב רבע ,גרובצנינ דו ד ןורבה ,"גרובצנ

 ,תורודל יח ורכז יהיו ורפעל םולש יוהי

 סו הבא

 ופתתשהש ,תדחוימ  הדיעו  ןילרכב הפסאתנ רבעש עובשב
 בצמ לע :ןודל  ,סנאילאה .לש .םינקפעה .ישארמ שיא םישלשכ

 'היהי 'רו לדתשי יאדוב,ש ,"גרובצניג ןורבה,ל םהיניע תא .םואשו

 ,תריקחב ותמכח הלדג  דוחיב .גרובצניג  רור .היה לודנ ןשלב

 ,תונמאה ידירש םונומטממ ףשחש ןושארה אה היה כיע ,לארש

 תיזנבשאה הקלחמה לש המויקש. ,הנעטב. דעוה תגהנה תא קירצהל "

 לש ישארה ריכזמה םג .ואב הריעוה לא ..הרבחהב יחכוגה םינינעה
 . יזירפה דעוה חכ יאב רותב יול לארשי רוסיפורפהו ראגיב.'ה סנאילאה

 הרגס אל וז-הדיעוש ,אדבועה = תא = ןייצל יואר. לכ .םדוק *
 = םאדוכ = ,"סנאילאה ב :ע'ע  וגהנש ומכ- ,להקה ינפב תלדה תא
 לש * ןתמו אשמה לא עומשלו סנכהל | םינותע:ירפוסל .םג :ושרה
 יכ תווקל ונא םיאשרש ,הבשל:שודח | יאדוב  אוה הז = ,הריעוה
 , .אבהל םג וב וקיזחי

 םיזנכשאה .םירבחה םה  םיקוחר יכ ,היכוה הדועוה ךלהמ
 ןנהלו - ודגנ םחלהל םה םינוכנ :יכו יזירפה = דעוה .ינפל ענכהלמ
 יפלכ .םיפירח םירבד ועמשנ .ההיעוב .ףקת לכב םהיתושירה לע
 יול - רוסיפורפה ,הז לש וחכ:אב .הסנ אושלו - ;יזירפה דעוה

 :םיזנכשאה - רצמ ."םנאילא,ה = ולסרבינואה. פיצנירפה .לא דגנתמ
 . ,יכו תודרפתה | דייע : ללכו ללכ | םיבשוח םניא םה יּכ ,םעטוה

 ולבקתנ ףוסכלו ,תודחאהו םולשה דעבי רצוע יזירפה .דעוה -,ךפהל .

 איהשו ריהזמ ךכ> :לכ רבע הל שיש  ,וז .ההידא .הרבח- -"םירבח

 ךמו םידיהיה ןמ םיקוחרה ,םידחא םישנא .ידיב ו דוע ראשת

 : וללה תומלחהה דחא הפ
 .תונקתה יפל יניא ללכב ומויקש ,יחכונה- יזכרמה = דעוהל (א

 0 םינשב תוריחב םוש ויה .אלש ירחא) ''סנאילא,ה לש
 לוטב = תא : שובדל תושר לכ ןיא ,(תונקתה יקוח םישהורש ייפכ
 סנאילא,ה ןויער תצפהל הברה ךכ:לכ התשעש , תיזנכשאה הקלחמה
 .תטלחה וז ץראב הירבח רפסמ -תא השלש"יפ הלידגהו הינמרגב
 :התנוכתלו  "םנאילא,ה  תולועפל | קיזהל. .הלולע יזכרמה | רעוה
 . , .תילסרביגואה

 היתונקת י"פע אבהל םג תמיקתמ  תיזנכשאה הקלחמה וב
 .1906 תנשמ

 ,זנכשאבש םיימוקמהו םיילילגה ,םייצראה םידעוה לכ לע (ג
 יוכנ .ירחא .,תובדגמו - .םירבח-תומורתמ .םהיתוסנכה תא ..תולשל |

 ;ןילרבל---םהיתולועפ דייע .תופוכת תועידי .םגו ,םהיתואצוה
 בקל . יןכרמה = רעוהמ .תשרור  תיזנכשאה הקלחמה (ד

 תויהל .תוכירצ ויה תונקתה ייפעש ,שדח יזכרמדרעו לש  תוריחב
 . /,1908 תנשב רבכ

 < רעוה דגנ היולג המחלמ:תורכה ןה .תריעוה לש הלאה תוטלחהה
 . .ומכ תוזנכשאה הקלחמה לש המויק תוכזב תודומ .ןהש דבלמ . יזירפה
 . יחכונה יזכרמה רעוה לש ומגיק תוכזב תורפוכ ןה ,איהש

 "לע ןורל .הרחוימ - הבישיל תעכ יאדו םנכי ןורחאה הז
 שי התע רע םינינעה-ךלהמ יפל. ,תינילרבה \הדיעוה  תוטלחה
 ,ןהה  תומלחהה לא םיכסי אל יזכרמה דעוה יכ ,שארמ תוארל
 ןיב םידוטנה = ,'סנאילאה,  ינפ לע תפחרמ .תוררפתהההתנכס
 :לש = ןכרמ ןיב םימעפל םיליגרה םידוגגה : ןיעמ .םניא ןילרבו זורפ
 "םנאילא,ה לש םירבחה .תיצחממ רתוי ,היפינסמ הזיא ןיבו הרבח
 קש םירבח  ףלא- םיעבראמ ,ףלא םירשעכ) זנכשאב  םיאצמנ
 "היתוסנכה תא תלבקמ הניא: יסנאילא,ה יכ. םאו . (ללכב ייפנאילא ,ה
 םינוילימ-תב  תיתנש = הכימתמ םאהיכ | ,הירבח:תומורתמ רקיעב
 םייקתהל .לוכי ."סנאילא,ה ןיא אלה .תא] ל5- ,איקיח הל .תנתונש
 ,"םירבח .לארשי .לכ, תרבח איה ןכ לע :יכ ,א'קיל .ףינפ רותב .קר
 .:הירבח .תעד .םע בשחתהל "הלש  רעוה תא בויחמ .המשו
 תחפוימה . השירדה תא הקיתשב לטבל  זכרמה .לכוי אל .דוחיב
 ..תושדח תוריחב | עובקל ,הרבחה לש תונקתה קוח לע
 " ןמ תאצל .הריחיה ךרדה | איה -- תושדח = תוריחב תעיבק- ריח
 "ימ  :הניא ,יללכה הרצמ = ,תירקיעה הלאשה .יחכונה .רבשמה
 לארשי לכ, .תרכח :אוה הלאשה רקיע +זירפ וא ןילרב---חצני

 הת החז

 אה -- לארשיהםעל הבורמ הכרב איבהל התע םג .הלוכיו הכוהצ



 ףקחרל

 םעו ,'םירבח לארשי לכ, לש ידוסיה ןויערה ןמ ג אליממו ,תודהיה
 -ילעבל, םמצע תא םיבשוח םה הז .םושמ ,ןוכנ רתוי  ,וא הז לכ
 7 + הרבח ךותב םירומג 'םיתב

 ,"סנאילאה,  ךותב .תובושח  תואצית תרה איה תאזה העשה
 ידוהיה להקה .תירבעה המואה לכ רעב .יללכ ךרע חל .שוו
 לארשי לכ, תרבחש ,ףקת לכב  שורדל ךורצ
 םישועה יהיפפורטופא,לוע תא הילעמ ריסת "םירבח
 םישנאל התדובע תא רופמתו ,יטרפה םנינקבכ הב
 תדועתב ךרוצ ולןיאש ,ירבעה םעה ךותמ םירתבנ
 .תוספורטופאל קוקזוניאו תורגב

 איה וז -- "םנאילאה, לש  יזכרמה דעוהל תושדח תוריחב
 .העשה .תשירד

 .(ונ סא

 .הסינכ תונש ןה ,ןברוחהו שערה ירחא ,תונורחאה םינשה
 ויהש  תונלפמהו | תוצובקה ןתוא םג ופנכנ ימינפה ונמלוע ךותל
 לובגה לע הכ דע ודמעש וללה .ויתולאשמו ונמעמ  תוקוחר 'חכ דע
 יפיכ תונפל וחרכוה ,יללכה םלועב ,רזה .םלועב :םבורו םשארו
 וא  ללכ ןהב וריבה אל  חכ רעש ,תולאשה ןתואב קופעלו םינפ
 תובסמ י'ע םחרכ לעב  ומכ וקחדנ וללה םישנאה .ןהב ולולוש
 וממורתהש . ,ונממ  וקחרתנש ,רצה :ידוהיה םלועה ךות .לא .ןמזה
 ,וולע

 םייחה ךות לא ופנכנ ,רחא םלועמ ואבש  ,םירוכ * ,םיקוחרכ
 ,םיימינפה  ונייח .תולאש  ,.תורעובה וניתולאשב .םילפטמ .וליחתהו
 םהיתועדל םיאתהל | ,םינפבמ | תונבלו : םורהל םיסנמ \ וליחתה

 ..בוחרה  ךותב .תולועפה תאו םישעמה תא תויללכה .םהיתופיאשו :
 רעצ לכבו .טלפמ .הנממ ןיאש הכובמב ,הארונ הכובמב ואב .דומו

 תושעל םינוכתמ .םהש וא  םישוע םהש השעמ לכב ,םידעוצ םהש =
 - .הלדגו הכובמה תכליה

 וניאש  םלועל ואבש םירז א ,םתרכ לעב וברקתנש םיקוחר
 ,הוה  םלועה .ךותב םכרד תא אצמל םה .םילוכי םולכ--םהלש
 המו ברקל המ תערל | ,ערו בוט ןיב ןיחבהל םהל רשפא םולכ

 + םהיתוביתנל רנ ןיעמ איהו ,םחל שי .תחא הוצמ םנמא
 ךירצ ,וכרצ לכ טלוב םירחאה ןיבו םהיניבש לדבהה אהיש ךירצ
 אלו הזה רזה םלועה ךותב הדחוימ תחא הביטח רותב ודמעוש
 .לרבתהל .קחרתהל .ךירצ ,םיברה | ויבשוי רתי ךותב וברעתו
 ךותל ופנכש העשב | םדיב הראשנש תחאה הוצמה יהו[
 םהיגפל ךלהוה ,שאה .דומעל םהל התיהש איהו  ,םיימינפה :ונויח
 == אוה וז הוצמ לש המש ,וללה םייחה רכדמ ךותב םכרדב
 . .תידמעמה הרכהה תרהט לע .הרימש

 ,הכובמה ךותמ םתוא איצוה אל וז הוצמ םויק םנ .םלוא
 ינבא לע  ,םיברה םילושכמה לע .התוא לידגהש .אלא .דוע אלו
 ףגנ ןבא דוע וז יהוצמ הפיסוה ,םכרד לע ואצמש ,תולודגה  ףגנה
 םהשכ םעפב םעפ ידמו ,ןלוכמ הלודנ ילוא  איחש .,תחא
 םהשכ ,םיימונפה  ונייחב .תורסנמה .תולאשה תחאב לפטל :םיאב
 הוצמב םירכזנ םה דימ ,וז הלאשל םה םנורתפ תא עיצהל םיאב
 %ש ךבסב םיכבתסמ םהו תירמעמה הרכהה לע הרימש לש
 םישענ תונורתפה אלו . םיבורמ = םידונינ לש | ,תומוצע .תוריתס
 םילובגה תטלבה ,המצעל איהשכ תולדבתהה אלא םליבשב רקיע
 הלאל םימוד םהלש תונורתפהש .שי  ,םירחאה ןיכו םהיניבש
 םיחרכומ הנהו ,הלאשל דחא ןורתפ קר ללכבש שי ,םירחאה לש
 איצמהל ,וללכ אוהש ינפמ קר הזה ןורתפה ןמ קחרתהל םה |
 ! םינכסמ  תרובע  .תודרפתהו תולדבתה לש תואצמה =

 .:םלוק <

 ,יוטסלוט רכז תא .דבבל .ריויה עיצהש  ירהא -

 ןתנ םעטו ,העצהה תא לבקל ריויה ברפו ,הילע ותמו םידוהיה תורפס לע

 ןיאש

 , ,ןיזייר םהרבא לש םיסגה וירבד םג םירבדה רתי ךותב ועמשנו םירעוס
 ,ריפש לש ורכז תא דבכל ןיאש

 ועמשנש ירחא אל וא םידוהיה םירפוסה לש םרכז תא אשראוובש תידוהיה

 ונקש + תוברתה |

 ךות .לא רזה .םלועה ןמ ואבש ,וללה םישנאה םה םינכסמ
 תא םג וב עימשהל םה  םיצורו וליבשב .ואיבה אל םואמו ונמלוע

 ךימחרש = שיו = .הלפאב | םיששנמו = ךתה .םה םישפחמ
 תכרפמהו השקה םתדובעב םתוא האור התאשכ ,םהילע :םירמכנ
 רשפא יאש םוקמב תולובגה תא טילבהל םהלש תוחומה תא

 םוקמב םידוגינה תאו .םילדבהה תא קימעהלו לידגהל ,םמילבהל
 שגרב קר ,בור ייפע אוהש ומכ ,וא הבשחמבו ןויעב אלא םניאש
 :רבלב

 ירמ טלבתמ = ,שגרה:לרבה ,ישפנה סחיה-לדבה ,הז לדגה
 םירז = , ונמלועב השענה לכ לאו .אצמנה לכ לא עגונב םעפב םעפ
 םחל ןיאו ידוהיה .םלועה ינינק לכל טעמכ וללה  םישנאה םה

 םישדקה םשב וללה םישדקה רגנ םחלהל םיאב םהשכו .,וישדקב .קלח
 לולח ,הז לושכמ ,םיללחמ םג אלא ם יס רוה םניאש שו םהלש

 םלועב םורהלו תונבל אבה רזה : ךרר לע דימת חנומ ,שדקה

 ידכ ,הלעמ לש:תוריהז טעמכ .,רזל השורה המוצע תוריהז ,ולש ןניאש
 ול5ה םישנאה = ןיא  תוריהו לש וז הביט .תרמבו * ,ןועמ רמשהל
 ,.ללכו ללכ םיניוטצמ

 תאו ונלש "תוברתה, תא שובכל וללה םישנאה םה םינוכתמ
 וניתורבח ךות לא ןומהה ינינע םשב םה םיאבו . תוברתה:תרובע
 תורפסה ינינע אל ..םילדבהה תא לכ םדוק םיטילבמו .תויתורפסה
 ידיל אוה האיבמ םאו ,וז הטלבה אלא םהל רךקיעה םה תוברתהו
 רבלבו ,םולכ ךכב ןיא-- םירחא לש םישדקה לולח ידיל ,''תוילדנו,
 .התרהטב םגפת אל תירמעמה הרכההש

 ואציו = ,תידיהיה .תיתורפסה הרבחהב :השרוב הרק הרקמ
 ,לולחה ךרר לעו שובכה ךרד לע בר השעמ ושעו וללה םישנאה

 "ירבחמ .דחא עיצה
 תא םג דבכל הפסאה ּויחש םידוהיה םירפוסה ,רייפשו יקסניול לש םרכז

 המ ,ידיהיה םעהמ דחא קלח לש ונינק אלא םניא וללה םירפוסהש ,ובורפל
 םיחוכו וליחתה , הלוכ תוישונאה לש הנינק אוחש ,יוטסלוט ןכ

 ביוא .,חיה .ןומהה ביואש ינפמ
 רבכל .תבייח .תידוהי .תיתורפס הרבחש ,הגגה .ירבד ועמשנו ;םעה
 ונמל המ לבא -- ,היה .השעמה ףופ ,  םידוהיה .םירפוסה רכז. תא
 תיתורפסה הרבחה לש הפסאה'חדבכ ,םא ונל תפכיא המ ,השעמה ףוסלו

 םהב ןיאש םירז לש םהי ,הוח סחיה לכ טלבתנש ירחא ,וללה םירבדה לכ
 ? תותפה רבקה ינפמ דובכה תארי לש שגר ,תוריהז לש שגר םנ
 םיש נאה .םתוא : וז .הפסאב ףוס ףוס חצנ ימ | ,ונל תפכיא 'חמ
 וא ,םהלש וניאש תוברתה םלוע תא שובכל  םינוכתמה ., םירזה

 םירוהי םירפופ לש .םרכז תא םידבכמ םח םומנה ינפמ קרש ,ולא
 ? ותמש

 םיקוחר :רבכ אל הז .ויחש ,םישנאה . םיסנכנ ונינוע  דגנל
 :םלוע ךות לא ,תויתוכרתה וניתולאשמו םייתוברתה ונייחמ ,ונתאמ

 | תא םישוע םה ירה  .םמצעל ותוא שובכל הנוכב
 ,. םינושארה .םידעצהו .הזה שובכה ךרד לע  םינושארה םידעצה
 ,תוילדנו  ינפמ .םירדזנ םניאש  ,םירז = ידעצ אלא * םניא .וללה

 , תירמעמה תרהט לע הרימשה .תוצמ תא ומויקיש דבלבו
 יוז הוצמ אלא ידו הי ה םמלועב םהל הראשנ אל ! םינכסמה

₪ 



 .לֶאְלצּב
: .1 ; 

 תנשב םילשוריב חתפנ "לאלצב,, תונמא תוכאלמל שרדמה תיב
 לכ לע ובבחל וקיפפה רבכ הז דפימ לש םיטעמה  וימיו ,
 -לכ םיתעל ונצראב םידסיתמ םינוש תורסומ .ילארשיצראה .להק
 הקזח .ךכ:לכ איה רבד לכב הגוהנה המלקירהו ,תובורק ךי
 ,ןובקר = סינכהל הלגוסמ | ךכ לכ אוה ץוחה ןמ הרזעל השירדהו"

 לע רימת דומעל תודסומה יגיהנמל דאמ השק תמאבש ,האנשו םירשח
 הבהאה התואכו תובהלתהה 'התואב ףרה ילב דובעלו רמש

 רסימ ,ץש רוסיפורפה 4". השרח הדובע .םיליחתמ- ןהבש .הרוהטה |
 ינפב :וחכ שת אלו .ותובה לתה .התפר אלש שיאה היה  ,"לאלצ
 וכרדב ךלה אוה .םיקופקפהו תומשאה ,םידשחה ,םילושכמה

 תרכנ רבכ ותעפשהש ,דסומ --- לודג רבד רציו תואיל ילב רבעו
 הלודג .רתויה ותריצי לכא ,ןמא אוה ץש יה = . לארשי .ץרא יי

 ודו לעשי ארבש .רפומה םא יכ ,ןורשכב בטחש םילספה אל איזק
 ;ותונמא תא ."לאלצב,ל ןברק הלעה ץש 'ה ,י'אב יחו שרח חור םי

 ותפיאש לע רתול היה חרכומ רפסה תיבב תובורמה ויתודרמ ונפמ
 ,אושל היה .אל הזה ןברקה לבא  ,הריציל ול 'תארוקה  תיתונמאה
 ותבהאו ותובהלתה לכ תא .ונבושיל תראפתו יונ אוה הזה .דסו ה

 ןתוא ליחנהו הזה רסומה ךותל ץש 'ה סינכה שגרה ובלבש

 םידבועלו ,רפפה .תיבב םיברה ו וידימלתל ,וירוועל
 . ונימיל םידמועה םיבור

 הבפל ול םירז םישדח םיאנתב הלודג הדובע לחה ץש 'ה
 תא .אוצמל ליבשב תונויסנל קוקז היהו ךשחב ששממ היה 'םיתע

 םינוקתה תא תושעל .ץש 'ה /רמל :תונויסנה ידי לעו .הנופנח *
 ןיטצמש רישעה ונוימד לכְב  .תושדח תודובע איצמהלו םיצוחנז

 ךיא ,דימת עדוי אוהו  ,אירב ישעמ שוח םג דל שי ץיש 'ה
 תיב תא םירהל ליבשב ודי תחת םיאצמנה םיעצמאב שמתש
 .ותדובע .גוח תא. ביחרהלו .רפס

 תונמאה תוחתפתה : תורטמ יתש ץיש "ה ול ניצה תישארב
 םולשוריל "ךושמל .בשח ץש 'ה | .תיתיב תשרח תריציו .תירבעה

 . תונורשכ ילעב םידימלת םימ וקצוי םהידי לעש םימסרופמ םיגמו
 םכותל .טולקל םידימלתה | םיכירצ ויה .שרחה יתונמאה כל

 תתל | ךירצ היה דומלהו | ,ונתיחתק הבהא | ונצראל = םיעונע
 עפש לכ תא לספו הנומתב עיבהל  תיתונמאה תלכיה תא םח'
 ענונב  .דיתעל  ונתוקתבו ונלש לודגה .רבעב םירושקה תושגר
 :ליבשב ..לודג רבד תושעל  רסימה ידיב רוע .הלע ל וז .הרטמ
 ויה אלש  .,םיבורמ םיעצמא םיצוחנ = ויה תונמאל רפס :תיב .דוסו

 דואו ,םידחא םינמא םירומ ויהיש = ךירצ תונמאל םייבב
 ,ילאלצב,ב הכ דע היהש ומכ ,רויצל רחא הרומב קפתפהל ר
 :תובהלתהב ,ירמגל ורסח תוגמאל רפס תיבב .:םיצוחנה .םיבר :תועו

 -יא .דבלב | ימלשוריה .עבטה | יפוימ  .תולעפתהבו רפסה
 םירימלת דוחיב םואב ויה "לאלצב,ל .ןורסחה תא אלמל היה

 .ץראל ץוחב תונמואל תוימרקאל םנכהל םיעצמא יד םהל- ויה אל
 2 רשפאש המ ;םתסנהפל חיורהל .םירימלתל היה .הש]

 .תקפסמ הדמב ויה אל ןכ םג תוירנפיטס ..אפוריאב הלודג ר
 ,םישקובמה םידומלה תא םיר מלתה הפ םהל ואצמ .אל רחא דצמ

 רדגב .ושכע דוע הניא תונמאל רפס תיב תריציש .,הארה
 התחדנ .ץש 'ה וילא ףאש " ךכ .לכש .תיתונמאה הרטמה

 ,?לאלצב ב -

 ? ( ה תשרחה ב יעצמא 2 :איה ,המצע ינפב
 שו לר אוה המוקמ ךא < ,רפסה- תיבב .הראשנ | תונמאה

 למה לכל  ץוחנ הז הומלש :ינפמ ,רויצ םידמול םיבר .םידימלת
 "םידמול .לופפו ץעב | בוטחו ,רפסה תיבב תודמלנה \ תויתונמאה
 כע םיקסוע המצעל:תונמא :ריתב רויצב > .םיהחא קר ושכע
 ת ויה .רויצל ו םינמז .רבכ ויהש תעב - 1%

 פאלצב,ב בר ןפז םיראשנ .םניא .תונמאל םידי מלתה , םינש יפ
 תובל < :ףאוש  תונמאב 0 הוקתו תלכי ול שיש ימ
 קפס ןיא לבא .תויתונמאה וותופיאשל קופס אצמי ובש ,רחא
 פתה לע םשור  ילב הנראשת אל ב דומלה .תונש
 תרלומל  הבהא  לאהשי  ץראמ םתא ואשי םה | ,םידימלתה
 יבש הלאה .םירברהו ?תיוסוהלה וניתופיאשב תישפנ .תופתתשה
 שחמלו .םהיתועדל .םימשה לטב ויהי .םהו םלועל וקחמי אל
 שי .ילאלצב, לש= וכרע יתונמא רסומ 'רותב . תויתונמאה
 מא .תוכאלמל רפס תיב :ורקיעב .היהי םג םא--.אבהל םג
 טאה  תמאלה רצל ןתיו .ןתונ.אוהש ,הקוחה הפיחדה ידי
 תופיאשו .תונויער עפשב םינמאה לש תיערה תרשעה ידי.

 כמ :תונמאל .הקלחמה םאו .לודג ירסומ ךרע שי הל
 .ןכרעש םירבד ונל  תנתונ איהש ,חוכשל ןיא אלה ,ביצקתה

 -- :תתל .לזכי .לאלצב ב ב .יתונמאה
 רפסה תיב .תונמאה  דומלב ישעמ .רצ  םג שי ךא

 םיחיטשה \ ליבשב םישרח םירויצלו  םישדח םיעבַצ:יפורצל דימת
 ,השוע .אוהש>.ץעהו .תשחנה .,ףסכה >.ילכ
 תרוש" השורד הול < ,.תאז לכ תא :ןיכיו רבעי
 םע ,רפסה תיבב ררושה חורה תא םכותל .וטלקש
 העשתכ | ושכע 'םג :םנשי תמאבו = ,םהיבג לע דמועה

 "תודובעלו .םיחיטשל .תושדח תוינכה - םירייצמה
 לצב ב ודמל םלכ -םה .וז םתרובע דעב רכש םילבקמ .םהשו
 םג דובעל תלכיה ףא םהל ןתונ .םילבקמ .םהש רכשהו
 ;טרוקידה = רויצה = .תיתונמאה  םתרובעב םלתשהלו
 אוכי בורקב ,הזה רפסה .תיבב בושה םוקמ ספות
 הקלחמב = םיקסועה" םידימלתה ולכוי או  ,הֶז עוצקמל
 : : "= ;ףתוי םדקתהלו ליח

 וולת = .ילאלצב,ב: :יביטרוקידה = רויצה .תוחתפתהב "
 הל .יארכ הז  ינפמו ,ולש הישעתה ירפ תצפה םג הלודג
 :ץחא אל .אוה יילאלצב," לש .קושה , הזה .יתונמאה .עוצקמה
 :תורצוי .ןהש . ,תורחאה תוצראה םא יכ  ,תונמאמ הקוחרה
 :תוחוחסב אובל םיצפח .ונא םאו ,תועוצקמה .לכב םיפי םירבד
 םונויטצמה םירבד .איבהל םיכירצ -ונא  ,לורגח קושל ונא
 ! הכימת אל , אוה ילאלצב, לש :דוסיח אלה  ,הפיו ירוקמ
 רחסמ ךרעו = ,ירחסמ ךרע הל שיש הרובע תריצי םא.יכ
 'חבב אל בלה תא הנכושמת םא ,'לאלצב, תודובעל וא קר

 ו םעט-בוטב ל סוחיב םג אלא ,רבלב .ןאצומ .םוקכ לש
 5 .ןהבש

 ירשי ץראב שירשהל ילאלצב, ץפחש ,הישעתה יפוו
 ו -.םעה חורמ וילע ליצאהל ךירצ ..םידחוימ םינפ םג ול ויהיש
 שי .ץראב .ותדובע .תישארמ .ץש, רוסיפורפה ףאש הזל ..ץךאה
 שעמ בר ליח "לאלצב, ,. השע הז ןודינבש ,תודוהל ךירצו

 א וכ םתס יפויבו הרובעה בוטב קר אל \ םימדקתמ

 מ... לכ םיאור .רנחנא הז תא ,ונל .רקוהו דחוימה



 .םינורחאהל .ללכ םומוה ויה .אל* .םינושארה = םיחיטשה
 ,חוכשל- :ןיא = .,םימעפל = דוע ןח תוסנ ףסכב = תודובעה
 םיאור | .ונחנא הב םג לבא ,השדח הנדוע איה  תאוה הקלח

 לע .,ונינועל .ארבנו. ךלוה .ילארשיצראהו והבעה ןוטנפה ..תומ
 ןונגפה  .ונבלל יבורק .אוחש ידחוימ ןח : ךוסנ "ילאלצב,

 ,הבוט הלחהה ,הלחתה .רבב שי לבא ,ןיידע .ע
 ו הוחתפתה איה ל ב ב הרטמה

 וז 0 ו בושיב- שרח רפסה תיב  השע | רבכ

 ,ותרטמ תארקל המידק  לוחג
 רבועהו .יצחו .םינש עברא ונפל קר הז חתפנש ;רפסה תי

 + ץינמ .רבכ וירומו. וילעופ  ,וידימלח .רפסמ  התע הנה
 תשכח תיב לש .הרוצ .לבק .רככו

 ,ןטק
 ,לודנ ,שיא = תואמ

 קיסעהל ןושארה .ןויפנה תא.םג השנע רבכ "לאלצב, :.ויתב
 תוחפשמ רשעל םיתב דולב הנוב .אוהו רפסה :תיבל ץ

 רזוחה .ןוחה : ..המרא .תרובעבו  ףסכ .תדובעב .הנקוסעהש
 םוכסל עיגמ רבכ .אוהו, ברו. ךולה .ךלוה .ןתרוכמו תורו

 םוכס . לע "לאלצב,- -ישעמ \ ורכמנ .הנורחאה .ןובשחה
 םוכס לע תונמזה רבכ ויה תאוה הנשה. יצחב ..קנרפ

 ילאלצב,ש דע. ,הלוָהג ךכ לכ ,איה = השירדה +
 ןפחמב :ןכּומֶה :ןמ .הרוחס = -תונמזהה לכ" תא .אלמ

 ,דומו ףכות | רכמנ השענש המ לכ , ירמגל
 וז- הקלחמב . םיחיטשה .תדובע שארב .תדמוע- תודי

 בל םג םומש הזה .עוצקמל ,לודג .רתויה .אוה
 קר .םישגע ויה םדוק .ול .םישדקומ .החנשההו לופטה
 ,ישמ יחימש םג .םישוע ושכע ..יסרפה פואה יפ-לע
 רמצב .הדובעה ג = ,ןמא ישעמ  תונומתכ שממ  םה יש
 ףורצ ,הבוט רתוי .ושכע איה הדובעה . הלודג 'תומדקתה
 תוחתפתה | .םלש רתוי רויצה 0 רתוי :אוה .םרובח
 לוהג  םלוא .:תאזה .הנשב  תונבל .להנמה. - תא* .ץלא" הו

 95 רבכ :תוקפוע םיחיטשב = ,.תוהבועה  רפסמ . לידגהל
 יחיטשל השירדה 180% דע ןרפסמ תא ולידגי ושבע

 .ץראל .ץוחב .םולודג רחסמ יתב :,דאמ דע .הלודג
 הנשב = .יילאלצב, יחיטש = לכ  תרוכמ-* תא .םהולע. תח

 רז" חנשב ,םיקנרפ 18.600 לש םוכס לע םיחיטש ורכמ

 םוקמה תא ףסכב הרועה תספות םיחיטשה תדובע .ירחו
 :,הארה ןושארה .ןויסנהו םיתנש ינפל .קר הגחנוה איה

 םירבד .םישוע קד ףסכמ | , בחרתהלו התפתהל וז הדובש
 הָרובעה ו ץראמ .ןורכז:תונתמלו .םיטושקל .םילגופמז
 םירבועה .רפסמ | ..דיתע הל שי לבא ,הקרו הפי. הנניא ד
 תעב  ,םולודג טה חוב .םידבועה ו ,51 אוה ןמ

 םה םילעופה . םידלי םה םבור  ,תוארחתל- וא םיחימשל
 םאוב ינפל .םג וז הרובעב וקסע םהַמ .םירחאש .,םינמית

 .םיבהוא .םהו = םעבט - םה .םינקוד .םינמותה =
 ..רקבמה .חרוא .לכ = ,וז .הרוחפל תקפסמ השירד שו
 "הרבעש הנשב ,ףסכה תדובעמ .טושק הווא ול ה

 הדובעה | .'רפ 0 םוכס לע

 ,םיקתהל | םידוהיח .ולכי אל ,הרובעל תונוכמ
 הב, .תוקפועה  תוידוהיה-תוחפשמה , םירצונה .יריל  .הבורב :הרבע .

 ,ילאלצב, לש .תורחא תורובע
 תשחנמ םישוע ..השרח הגרוע איה .תשחנב השקמ תדיבע םג

 < ןוננפב *  םימושק םע תוסוכ | ,תואספוק - ,תובית ,תורעק ,תורונמ
 וטוח  :תצבשמ = םומעפל םה תשחנה .ילכ לש םיטושקה .ירבע
 גיהנהל ליבשבו = ..קשמרב  דוחיב  החתופמ | וז הרובע  >,ףסכ
 < תידוהי  החפשמ | ץש 'ה איבה "ילאלצב ב הזה .עוצקמה = תא

 רפסה .תובב וז .הדובעב םיקסוע התע ,וב תקסוע התיהש קשמרמ
 "לע הרבעש - הנשב הרוחס | הרכמנ .תאזה ה ןמ שיא ₪8
 . תחתפתמו .תכלוה :תאזה .הקלחמה םג .,'רפ 88490 לש םוכט

 = ; תונומת = ,בוטחבו : -תורגפמב .םדוק ולחה .ץעב הדובעה ןמ
 < הדובעה | ..תיז .יצעמ םינוש םירבד תושעל םג ולחה ןורחאה ןמזב
 : ןמזב לבא. ,םודוהיה | ידיב  םדוק םילשוריב התיה .תיז .יצעב
 "= םהל . ואיבהו  םידוהיה .םע תורחתהל ולחה םירצונהשכ ,ןורהאר

 | תאזה  הרובעהו

 הזב = :תיקסועה תוילוהי תוחפשמ שי  ,םילשוריב .ןה תומעמ ושבע
 הדובעה תא בישהל תורשפאה שי יילאלצב ל . ןויסימה .תורבח דעב
 .,תוצוחנה תונוכמה תא ול איבהל ליכי 'ילאלצב. .םידוהיה ידיל תאוה
 איכהל םג לוכי - ילאלצב,  .תושעל .יטרפ שיא תלוכיב ןיאש המ .

 לכות תאוה הדובעה .התוא וביטהבו ותופיב וז .הדיבעב םייח חור
 ע דאמ םיביבח םה תיז יצעמ םישענה םיצפחהש ינפמ ,חתפתהל
 = ביטחה .ץראל .ץוחב .בומ קוש םג םהל וןאצמי םהו .,םיריתה להק
 .קח : םיקסוע וב  ,ותוחתפתהס .הבחַר ךרד ןיידע ול שבב אל, ץעב
 ילספ לש תוקתעה בורה יפ לע ןהש ,תונומת םיבטוח םהו םיִדחא
 5ודג השירד .ןהל .ןיא ךא .,.בומ .ריחמב תורכמנ תונומתה ,ץש יה
 הפב םג ,תושענ תורגסמה = .לודג רפסמב  תורכמנ = תורנסמה
 . םילודג םבור ,שיא 8> תעכ םירבוע ץעב הדובעל הקלחמב .ףרצ
 ע = תאוה הקלחמה ןמ .הרוחפ | הרפמנ חנורחאה ןובשחה תנשב
 .'רפ ל000 %ש םובס

 " הנשב תחתפנש השדח הקלחמ  דוע תינמנ ץעב הרובעה לע
 הנדוע = תאוה  הקקחמה . .םועולק  םיטיהר .השעמל = הנורחאה
 םירענ 4 רוע קר .הזב .םידבוע .הפאלמה .לעב  דבלמ = ..חנטק
 וז .הדובעב הברה, דיספמ ונדוע רפסה תיבו םילוז םניא םיצפחה
 ארשי .ץראב  םוקמ-וז הדובעל שי .םא = ,הארו בורקה דיתעה

 הל ו וא ןכ .לעש ,ןמק ףסכ םוגסב הב םיקסועש ןמו ; לכ -
 , תאוה הקלחמה לע טפשמ .ץורחל השק  ,םינוש םיניממ אש

 חרהל :השהחו | הלורנ הקלחמ החתפנ | תאוה < הנשב "
 1- -10 תונב .ןבור  .תונמק :תוחלי .תורבוע הב ..(הקד המקה)
 פיב ןות .תרכגה ידי לע ושענש. תאוה .הרובעב - תונויסנה - .הנש
 שכע = .,לארשי . ץראב  לודג .דיתע .הזח. .עוצקמל שוש .םיחיכומ
 ש תולבקמ שלש . קר .ןהמ ..תודלי 48 .תאזה .הקלחמב .תודבוע

 .ףסכ ילב' תורבוע ןדוע תוראשנה לכו
 ובעה :תינש 4 ךשמב :,תומיקח הדובעה .תוקלחמ .ןה הלא

 .ינמס. וארה .אלש ינפמ  ,ורגסנש .אלא ל רוע .וחתפנ
 והבעש הניראל .הקלחמ .הנושארה הנשב התיה ךכ . תוחתפתהו
 "ףכ . הב . קופעלמ ולרח' רבכ .הינשה - הנשבו ,תודימלת 45  רבכ
 הרובעה . .םינבא = תותפ .דומלב קוסעלמ רפסה :תוכ . .לרח
 פסמ :היה . טעמ ךא  .םינש שלשכ רפסה תיב די לע .המיקתנ
 מלה תא םלועל ורמג אל וחמלש הלאו :תאזה הדובעה תא .םידמולה
 מיתה וא םידרפסהו ,וז הדובעל היתי .הוטנ וארה אל .םיזנכשאה
 לולבשל םיקקזנ םנואו טושפ ןפואב .התוא .םיערוי .הב םיקסועה

 פתמ רוחובש = ,הארמ  'לאלעב,ב .הדובעה = תוחתפתה
 רותע שי ןהל = ,ץראל .ץוחב . השירר .ןה

 ,ןמק ןגכ



 אוהו ,החוטב איה רפסה .תיב הב ךלוהש ךרדה .םולודג םיקו
 ,.לארשי :ץראב .םידוהיה יהב םישדח .םיכרע רצויו .ךלוה

 ויתורוחס .יפוי= ,וב* תורושקה = תווקתה ,"לאלצב , תוחתפתה
 .לבתה .תוצרא .לכב :םירירי הברה ילאלצב,5 ושכר הרובעה :ןפואו
 ךלוה יילאלצב,ב .ךומתל .הרטמל .ןהל ומשש  תודוגאה .ירבח רפסמ

 תא הילא תכשומ לארשי ץראב .םעה ינומהל הרובע .תרוצי בחו

 .םעה תוחדש לכמ םא .יכ = ,םינויצה ינוח ךותמ קר אל" תובבלה 1
 ,תונוש = תויוררתפה "לאלצב,| תודוגאל  םיסנכנ .הזכש .םחיל .תורוה

 וסנכנש  הרטסואבו :הינמרגב .םידיהיה .תולהק :. תולהק :םגו .תורבח
 ןוגה רפסמל רבכ תועיגמ "לאקצב,ל םיכמות ' םירבח .רותב

 תיב .קיפסמ וננוא דוע "לאלצב, תבוטל ףסאנה ףסכה .לבא

 הוה ו .ךרעב 'רפ 80,000 לש םוכסב הכימת לבקמ .רפסה

 אל אוה "לאלצב, אלה ,הזכש לודג רסומ תקוההל לודג .ונניא ל

 תיב לכב הלוע תוכאלמה דומל ,רפס תיב םא יכ ,תשרח תוב- קל

 תא :אוצמל "לאלצב,ל ול חילצה  ,םנמא  .םילודג םימובסל .רפש

 ,ושבע ול קיפסמ .עובקה ביצקתהו ,רקויב הלעי אל רומלחש  ,-ךרדק

 לרגתהל 0 רשפא יא  'לאלצב,ל שיש ףסכה .טעמב :ךא

 תלהנהל ול ץותנה = רזוח = ןוה יד "לאלצב,ל = ןיא = .בחרתהלו

 ..ןכומה :ןמ הרוכמל הרוחס יד קיזחחל םיעצמאה ול ןיא  ..קסעה
 הז ינפמו ,ותדובעל ול .ץוחנה  רמוח יד. ןיכהל םיעצמאה / ןוא

 יירכ - ןהב שיש  ,תונמזהה תא .םג  קוידב 5 תנרשפאה ול ןו

 ,םילשוריב תובר תוחפשמ רוע .סנרפל
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 + ןוימר-לעב =
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 (ףוס)

 ,תיממעה .תידוהיה הקיחיספה לש תינואג הריצי אוה ןוחטבה
 ראש תאו תבשה תא ונל הרציש ,המצע הביבסה התוא תרולו

 לשי ורצואמ וז הזונג .הדמח ,תבשה . םיניוצמה  לארשי = ינהנמ"

 רָוצעל. ,רכומודרחוס ,ררונ םעל  ןואו חכ, הנתנ  ,אוה-ךורבהשודקז
 תצורמ דעב ,"םהרבא יהלא, דעו "הלב יאוב,מ ,עובשב רחא םו

 םיהלא חורמ .ךופשל ,ןילוח תוגארמ דחא םוי תובשל ;  םייחהה לגל
 * לארשול חכ ןתנ .ןוחמבהו = .םלועל. הניבש איבהלו .ןבאו ץע לע

 ,ולוכ .םלועה לכ לע רבגתה
 עבטה וליבשב וארב רשא ,םישקה םיקוחה לוע תא רובשל ,םו

 ; םלועב. טילשה תויהל ודירלע  ירוהיהל ול ןתינ חכו .םראההונבו

 לש . :,םימי-תוכיראו  דובכדייח לש = ,תונוזמו .םינב לש  תוחתפמה
 אצמ .ךכיפלו .ונתינ תונומא םידיב :תומו רשוא לש :,םומשגו שמ

 . םימורממ םדאל :הנכומה -,תדבואה .תוריחה .טעמ תא דוחה

 .ן

 ,ובל תורצואמ רצואו טרפה שוכר  ,אוה .דוחוהש
 איַטחי אלו .קוחרכל םיצח חלושה ןיז-ילכ .דחאו דחא לב רוב" זי

 : ,.הרטמה
 ררחז ולּוכ . ירוהיה .םלועה . לש- וללח תא .אלמ \ ןוחטבה

 יכ רע . ,ךכ לכ הבוטה ותעפשה וילע .התוה .הבורמו .וכות-ךות
 ץיצהש .,הזב וליפאו ,וננמז לש ירוהיהב .םג הז .ןוחטב היה  שגרומ

 .טבלתמ היה : ןיידעש אלא | ,םויח .םיהלאב ותנומא .הדבאו .עגפנ
 .ףטושהו יחה .םרזה .ךותב .תחרנ הילרכ  ,תודוהיה .הדעה  ךות

 --4ידוהיה  ןוחטבה לש ותנוכתו וביט לע דומעל  םכנוצה

 ל חתפי ' לאב ב .הדובעה לולכשו בחר .אוה תותחפתהל םוק

 ,לםוז ייחמ ךשוחהדוללצ הא .שרגל

 - דתושר, ,םדאו םדא לכל ןתינש  ,ןוחטבל הריתי הלעמ רועו
 : "ילכב .אוה .שמשמו

 < .םולב .רצוא  ואצמת םש ,"ם כ י.ל 277 ם ו ליש, יבתכ תא .אנ .וארק
 = + הוה .אלפנה שגרב :הנוזינ הלוכ ולש הקבי ל איר תב ריעה
 " תיבה-לעב לש . םויחה"תיפוסולופ ,תפקשנ ונממש  ,''בלוהה .היבוט,
 םינב, דעו .(יםיסנ השעמ,) .וקש . ילד  רפעמ :ימיקמ, מל - ,ידוהיה
 ,ייללח, .ןיעכ אלא -וניא ולוכ . ,("תונב לודיג רעצ,) ."ותממורו .יתלדנ
 ..ירוהיה לש ןוחטבה-תרמל .היריהו חבש ןיעכ

 תפלוה :,הלכו ךולה .תכלוה  ןיחמבה .לש המצע וז. הדמו
 הרוקמ = ,וננמוב  ינרדומה  ידוהיה. לצא . רוחו  ךולה הפרו -ךולה
 : . הקיתעה תודהיה- הברחו . ולצא .השביש " ומכ- ,ברחו ולצא . שבו
 " הב עקוש אוהו  ,ונרוד-ןב  יהוהיה :תא. הפטעו* הדרי הרוחש;חרמ
 תובהלתההו : תוררועתהה :התוא ךותמ ,תוררועתה ךותמ  םעפ : ,ולוכ
 5 ; -- לש

 סָיַהפְש .לע . הָיָחְּת תַעּורְתְבּו

 רני 5.
 (."רבר, 7 ג .ח)

 ו םעב .ךותמ וא .,ןובקר | לש תובצע ךותט .תובר .םימעפו
 י .:םונוא-ןיא

 ,םיריעצה  ונירפוס. לש םהותוריצי רבדל היאְרו
 שגר .םג .םה = םירפח --- ,ןוחטבה הדמ .םהל הרבאש טעמה

 = ,רנחמוא .לש- התנוכתו .היפוא תא .תנייצמה  ,וז .הדמב=הנכהו
 םימעפל עמשנ .םלוקבש ,םיריעצה- םירפוסה ןיכ:. םה םיטעמ

 היורש לכב .ןופלנצק קחציו שא ןוגכ) םייחהדתואתו .םימולעה רה
 "אל .ןוממשו  םומעש ייח ,םירדוקו  םיהכ  םישענ םייחה .  תובצעה
 אוה "ןושארו שארש = ,םישיאה-לדחו לומה"שיב "טנגילטנוא,ה "קר
 :,ותושי לכ םע ולש חמה"תיריטרטו- ותריקחו אוה .,לנתורפסב התע
 ,קושבו שרדמה- :תיבבש ידוהיה .,יחה ידוהיה םנ אלא ,םירפסה- תושי .

 .ףא .,םירפס לש .םומוימיספב הלערה אל .ןיירע. ושפנש
 - , ? ,םויח חור :ילב םלצא

 ע הסכמה  ,ולש םימסקה-תררא תא ידוהיה לעמ וטשפשכ
 == ןוחטכה תא ותאמ .וללששכ  ,קוצמו רוצמ ייח לש םהימנרעמ +

 םיולמ ,םיפיקת. ,םיחתפה :לע .םיריזחמ ,םינפבק ,+ול .ראשנ המ

 .האלח | ,םכראמ = ירוהי * ,ןויצ  ידוהי : ,םידדונ ,םינלטב ,תיברב
 ולכונ הדע | ,הישפט תולדגג  הממוש"תומתי ,תוקחרו המהווו -

 לא  ,םירפס-רכומ + ילדנמ לש יותחעכ  ,הפורטו .הרובשו .הצוצר
 ,ולש .ץקועה םזאקראסהו ילֶרגמ לש רמה געלה ןאכ .רסחש:

 :םלואו  ,תודיסחה לש התובהלתהב ןויסנ 'םישוע םימעפ

 ש = הידינרט - רוציל  םיסנמ םימעפ .בלבש הנומאה ןאכ הרפח
 םולש לש ליפיזוי בר ברה .ידוהיה ןאכ סח םלואו ,הפיה שפנה
 ירינמה השמל םישענו םילגלנתמ ירפ לש. רמלמה "ןנחויו םכולע
 " , יקסניפ לש 'אתמר

 וחצמ = ,םיפיעו םינקזכ םיכלהתמ | ,וללה םיריעצה ,םהו :
 ויפיטמ וללהו  ,תורינסה .םהיתפש לע שפנדלעוג לש חיועהו .טמוקמ
 ליעה וכו םמלועב םייח .ואר אל םינושארח .תוהודה יכ ,םירעשב -
 ! קשחלו החמשל אלא .םדא" ינבל" ןתינ "אל הזה

 םייחב .םג .אצומ התא ,תורפסב אצומ התאש המ לכו .
 תא .ושרופיו ושמשמו ונשו .ורזח רבכ .םימעפ המכ : האר םג האר"
 ע . העירי = וזיא וב  ארקו .יתע-בתכמב ןייע ! 'הידיגרט, הלמה
 חגאהל .המור וז :ןיא םולכ --- םושמאמלוט לש ותלשממ :תודוא.
 םדא-ינבל םהל :הדבא % םילשורי ןפרוחו עשרה .סוטיט ירבד-לע
 "תא וכישחהו ודמע ךכיפלו ,יעבטה .םייחה:שגר לש .הגנכנה .הדמה
 רשא 9 תאו קחהה תא :ומיזגהו  ולודגהו רתוי דוע .ךשוחה
 "= /זונייחב ונתוא םיצחול +

 :,המוד .,.ונרעב .שמשה \ רוא .הבכ . רבכ .ול'אכ  ,המוה
 .,הלאב םושק תונויסנב םלועמ ךסנתנ אל. תורהיהו .םידוהיה



 ,הנורחאה הפיה השאה תוולהמ .ונחנא טיבש .וליאכ :,המוה
 .ונלש םומעשה אטחב ,ונאטחב ונולע התמ

 !ץראה .ןמ םידלו- קוחצ לרח רבכ וליאכ  ,המוד
 ליג המכ ,הורח המכו החמש המכ !רשב לכ יהלא לא

 ונינפל םיעורז .רדהו ראפ המכ ,לוגו  יפוי המב ,םייחההקשח | מכו =

 םילוכי-ונא  ןיא .המלו 1 בותנ לב לעו לועשמ לכ .לע  ,ינכרר לע
 + ונמלוע תא .רפשלו ונחור תא ריאהל ירכ  ,הלא לכ תא .םירהל

 םירדלו .ץראל .ריאהל התרובגב- שמשה תאצוי םויו- םוי לכב =
 ןומה םויו םוי לכב ! היצקאירה | לע םיכובו םיבשוי ונחנאו 2

 ץוצינ .היפנכב  תאשונ ןהמ תחא לכ ,תודלונ םידוהי לש :תוז
 : - .  הימחנו .ארזע לש ,וניבר הש

 רלונ  ,ץחלהו רנועה "ךותב  ,םימה"באוש לש ותברוחב הנה
 םאה תקבוח ילוא + ערוי ימ ! רוא היה תיבה תונפ לכבו

 וא  םש-לעב = ,חלונההרואמ-"תויהל ריתעש הז תא .הקיחנ
 + ךררה תא ונל תורוחל ונינפל . ךלי רשא =
 הניבש ,םיינרדומה ןירוחח-ינב ונחנא. ,.ּונל .ונשכר אל עורמ
 -באושל ול שיש  ,הז תא ,רישו  םוחרפב ןיבהל .ונל הנתינ |
 טעמו  םייחהקתודח  טעמ :קחדו" ץחל יח .יחה | ,ידוהוה \

 סור,ותו ץפנת תינרדומה הרוטלוקהש ,ונל איה ;ובוח :םולג
 ןוחטבה = רצבמ | תא = ,תודהיה לש

 תויחל קשחה תא ,םייחה תואת תא ונתאמ לולשתו

 םֶלּעְל יִיָחִת אל

 ,וָנ רחש .יִדְלְי םֶא ,הָריִעַצַה יִתָש

 םיִרוחְצ תַפ וטע יִּבַחְת יִל ָּתַא אל

 . . יִתיַב הקמ ל
 . ץיקח יִבְרַע תממדּב

 תב ו 0 קוחש םע

 2 -,ישאר . ד

 , םכילעדםולש .

 םתקנימ תאו םמא תא םג
 ,ולא לש םהיבא .תודא רבה:יצחו-

 לארשי"תוב םייוגה לככ אל ! םהרבא ערזל םהל סח .םהימימ =

 . =  םיִנתָנ חָּתַעְמ =

 8 ה לא ועפר סא
 ,םיִרָהְל םיִנּורְחַא תּוהְְנּכ בָצָעְו 15 דוחְ

 ָּמָתְו םינושאר םיִמָי רח דוע :

 ,יִּתְרמַש ּואובְל

 יבבלּב םיִלּודְגַה םיִעּונְעִגַה בה

 = .םעּוה אל ,םעּוה אל

 םוי אבי םֶאְו

 ,יִנָפְקְתְי בושָי םיקחְרכ ןוגיו
 ,ולָצְו טקה ךלַהֶא ית
 ,םיבוטד ףירוענ תנדָע רקפרו בע

 3 סופה הק קוש הֶמוה דועְּב

 | = הְָָח הָוָ לכ
 : תיקוחרה יִדודְנ תוצרא לא דוע
 יִתֶא אָשֶא
 ,ריִמָּת סח ןורְב
 ,יִריִש בָצְפְּב ריִמַט לוצְלְצ דַעְרי יכו
 רחא .ןוכימ :,ורז תַפָפְתְּ

 שֶדָח ,ןֶנעַר רצו .,םֶּב עמי
 = ירח לע יִמָד יללט ףְר
 ,רֶבְד תַמָח כְבָל םֶב עַמָשו
 =  םיִמָלועְל ןַבּוי אל רָזַל

 ,םירמה תומולחה דה אּוה אַלָה

 - ,םיִרּוהְטַהְו םיִבְצְעָה ,םיואנה
 ,2 ואבי אל רָעַא תומולָחה

0. 

 .םישְרויקה

 (ךשמה)

 ;ב

 הו - םיריאמה תודלותב ונייה םיקוסע | ןאכ .דע
 -ונדמל בגא;ךרדו = ,רואינשו ריאמ םיחאה .תודלותב---רמולכ

 וליפא ונעמשה אל .ןיידע םלואו
 .הליקח ,םהל היה אל, וליאכ

 אל הפחמ:יתב ,םשה ךורב ,ןיא וניתוליהקב ,וניכרד. םהיכרד
 מימ תיאר םולכ ,לקכ .תואיצמב א םניא םש-ילב:ינבו



 ו יתעד לע םדאה תא ריבעמ |
 עריא :אל הז .ןיעכ .ערואמ = יב  ,יתבורע תא ןתונ .ינא םילאירתכה

 אל ירה ,רוהט-אל .הרקמ תחא םעפ הרקי םאו = ,םהימימ  םלצא
 ,םתס שפנ-תבולע לאט וא ;תתרשמ הינע הרענל אלא הדק
 החפקו תשרב הלפנו ןגיהמ וניאש םדאב הלשכנו .אטחה הל" םג
 ..אבבו הזב השפנ תא

 בא--רמולכ ויה .ןהבאדינב םירואינשהו .םיריאמה ,רוציקבי
 ,היה ןונה .ידוהי ולא לש םהיבאש אלא .דוע אלו ה היה

 ..ןושמש בר ומשו = ,ותדעב :םינפיאושנו = רבכנ ,םימתו רשי שיא
 רדוהמו .לדוגמו  האנ ונקזו האנ וקרפש םרא הז ןושמש בר ה

 הקבילאירתכ ריעה לכב :אצמנ אלו ,ויתודמ:יפ לע דרויה ןקז ,

 ונקז יכ ,רעשל .שי =  ,ןושמש בר :לש :ונקזב ןקז .הצק = דעו .הֶצק
 טעמכ ונקז לחוג ךותמ--רמולכ . ,וינפמ .הבוהמ היה ןושמש בר ל

 .ןושמש בר םשב ול .וארקו . םילאירתכה ורמע ךביפלו .,וינפ וארנ
 + ןקו:לע

 רעצ עדא אלו יאולה . , ,.וייחב ןקז-לעב ןושמש בר היהו
 ,וייחב ןקז-לעב ןושמש בר היה המ: .עדוי .ינא ןיאש םשב :,ומ

 לכ יחו .,םילאירתכה ויחא ראשכ | ,ןויבאו ינע = ,היה ידוהי
 התיה המחלמ , םחל:תפ לע דימה הנעתהו | .קוצמבו רוצמב וו

 איה הרבג םעפו ,הילע אוה רכג םעפ ; המימי םימימ תולדב ו
 -ילכ .ןיאו הפב אלא םחכ ןיאש ,םילאירתכה גהנמכ לכה

 אעראד ארפעכ תולדה תא םה םילטבמש ,םיתפש-לוטבב אלא
 ,+ .! ךיניעב אריג : םימכח ןושלב הל .םירמ

 רטפנו תומל ותעש העיגהש דע וימי לכ ןקז:לעב ןושמש בר יח ךכו =
 והורבק ,םלועה ןמ רטפנו תומל ןושמש בר לש ותעש העינהשכו ,םלעק

 ,ומלועל . ותוולל והטמ .רחא הכלה ריעה לכו לודג דופכב\ םילאירתכה
 + רטפנ ימ =-
 .ןושמש בר --
 !ןושמש בר אוה הזדיאו :אוה ימ --
 .ןקז:לעב ןושמש בר -=
 ךורב + קלתסנ רבכ ןקו-לעב ושמש בר :םג ןכבו ! ודוו --
 ל מ
 ,דאמ םבל לא ובצעתהו םהיניב םיחיסמ םילאירחכה ויה. ךכ
 םידוהיהש ,הלוכ ריעה לע אלא. ,ורעטצה .רבלב ןושמש בר לע
 ! םילאירתכה לש וז המוא הנושמ המכ .  םותהופו .םוכלוה .הכ

 ,העבשל םחל ולכא אל םווימימו םה םידורכ םיינע יב

 תומי אל שיאו םריע לע תומה חספי .יכ: ,וללה םיואתמ רע הנהו
 ותלשממו :אוה .הנידמדתכמ תומה יכ ,םינעב םתמחנ לכ ..םתרעב

 אלו םלועל היחי רשא ץראב םדא ןיא = .זירפ לע וליפא השי
 דובכו ול םיכלמ תורצואש ,ומצעבו ורובכב רלישטור :וליפאו

 שקבתמ .אוה ףא דימ  ,תומל ותעש :העיגמש :ןויכ ,ודובכ תו
 ! ץראה לכ .ךרדב .תכלל .ותוא ' םג םיחירטמו .הלעמ לש אילמ

 ןמז:לכ , םירואינשה לאו םיריאמה לא-- וננינעל .רוזחנ -ושכע
 םירואינשהו םירואמה ויה ,יח היה ,ןקז-לעב ןושמש בר :,םהי

 דחא ףוג .וליאכ שממ  ,תוערבו הוחאבו .הבהאב : וינפל םיכ
 הדרפתנ ,ןקז"לעב ןושמש בר .המשמו .םהינשל | ויה תחא ה
 רע ,הזל הז םיאנוש ושענו םיחא ןיב  הבהא  הלטבו חלי
 שיא לפנתהל העש לכבו תע .לכב םהינש ויה םינמוזמו םונכ
 םוש לע ,תערל םכנוצר = .ויחֶא ןקז תא שיא שולתלו = והעף

 תומ .ירחא םיחא ינש :ובירי המ לע ,םתא אנ ודיגה ,הברהא
 חינח אל ןושמש בר ,תמא .השורי םוש לע ,רמוא יִוָה + םהיב
 ,תואלחנ אלו םיתב אל | ,םירעי אלו תודש אל .השוריב וירחא
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 " רעב 4 רוק תעד
 רינפמ 0

 יצמנ אל ולא  םינימש ינפמ ,טושפ ,אלא ,תונצמק .םושמ אלו
 עמ ,הלחנ ןיעמ קר וינב תא לוחנה ןושמש בר - .םלועמ :ותושרב
 כשמב ותוא ל רשפא .ףסככ והירה ףסכ:הושו  ,ףסכ-הוש
 תותימצל ורכמל "וא םירחאל וריכשהל רשפאו ,ךרוצה-תעשב
 ,קיתעה ילאירתכה שררמה-תיבב .םוקמ ,התיה םוקמ:תלחנ וז הלחנ
 ינשה אוהו ,שרוקה-ןורא לש תיוז:ןרקב ,יחרזמה לתוכב רובכ:םוקמ
 כרדש ,הקבילאירתכ ימכח ,תמא , ליפיזוי בר ברה לש ומוקמל
 ₪ הרש :תלחנ םהיניעב .הבוט יכ  ,םירמואו םיגלגלמ :,ץצולתהל
 , 0 ימבח םלואו ל תיבב - תלחנמ 1% לע

 -- בוט המ ,והלרשא -- .חרזמ רצב - שרדמה-תיבב
 .ּול וש יממ ול שיש ימ בוט

 ,וינבל הלחנ  ליחנה ןקז:לעב ןושמש בר * ,רוציקב
 בר חפש אלא .הקבילאירתכב רשא קיתעה שרדמה:תיבב םוקמ
 ,ז .השורי לופת ימ תושרל ,ותומ ינפל שריפ אלו ןושנש
 + רואינש לש ותושרל וא .ריאמ לש

 "בח אל ,ותחונמ אהת ןדע:ןגב ,ןושמש ברש ,רכינ
 .תומח:ךאלמ יכ = ,רכז אלו ןושמש בר חכש ,התימה םויל

 למלא .יכ
 7" םירע

 וא 2

 , ונידעצ לכ תא הנומו רפופו ונירוחאמ דימת ונל
 ינפב הערומ רסומ וא ותיבל הוצמ היהש יאדו
 , ותומ ו ל תא ו אוה וינב ינשמ ימל

 ינש ןיב 8 הצרפ
 יאמ) רוכבה .אוהש פל ,ויבא םוקמ תא שרויה .אוה ןיד:יפ-לע
 - ךואינש .דמע ורגנכו .,!העש = יצחל = רואינש הא םדק
 :,תעדוי .הירב םוש ןיא ..תישאר :: תחא:תבב תונעט
 שיא םתודלי ימיב  םתוא ופילחה  ,םמא ירבד יפק ירה
 אמ אלא :וניא ,רואינש  רמולכ ,אוהש ,רבדל .םילנר שי ןכבו
 :רשוי ירה ,ןאכ ןיא ןיד םא--תינשו ..רואינש אלא וניא  ריאמו
 קמ ול. שי .אוה ףאו ,אוה רישע ידוהי היאמ לש ינתוח :ןאכ
 הצרי םא  ,ןכבו ,ול ןוא ןבו = ,חרומ דצב שררמה:תיבב
 ,ונתח רואמל השוריב ומוקמ לופי הנש םירשעו האמ רחאל
 'חרק ראשי רואינשו ,חרזמ רצב תומוקמ ינשב הכזי רואמש
 וקמ היאו ? רשויה אוה הפיא : תושקהל שי ירה ,ןכ םא . ,ןאכמו
 +? קרצה

 ושנכ ומוקממ ץפק רימ ,וז הנעט .ריאמ לש ונתוח עמש
 = ירה .+םכימימ תאזכ הפצוח םהעמשה :וב הרעב ותמחו שחנ
 אה לע  םימו : ךיראהלו תויחל יתעדב שי ןיידעו םיעבהא ןבכ
 ימ :,תאז דבלמו :!ייחב יתשורי םיקלחמו וללה םיאב הגהו
 החכ רוע היחתש יתגוז + רכז-ןב רוע  רילוא אלש ,םהל .דוגיו
 משה | םינב המכו המכ אלא ,דבלכ דחא ןב אל יל דימעהל
 , ?ותומכש םינפ:זעו ףוצח ירבד םכימימ

 | עטו לק רומל :םושתויה םיחאה

 | תא ךירעהל 6% ונמנ ..םהיניב לש תושעלו םידרצה

 ול עינמה תא ינשהל קלסי דחא חֶאו וימד ךרע יפכ

 'םהינזֶא ומטא םוחאה .ינש םלואו .?ונד תמא:ןירש ,המוד .וקלח

 ףסכ = ,רקיעה ןאכ ףסכ אל . םיטפושה טפשמל עומש ובָא
 תואתו תונשקעה אלא וניא .הזב רקיעה .םולכ אלו

 < ":ולכ  ,תוב-יקכו םיטישכת ףאו . םינמוזמב .תועמ .רמול



 + ויחאב שיא המקנ תושעלו הז .םע הז בירל םירואינשהו םיריאמה

 שררמה:תיבל | םיכשהו ריאמ  זרדונ .ןושארה .תבשה םויב

 התוא לכ הדימעב ללפתה רואינש ויחאו ,ויבא םוקמב: בשיו :ךלהו

 םשיו אבו שרדמה:תיבל רואינש םידקה ינשה תבשה םויב .תעה

 םויב . תעה התוא לכ הדימעב ללפתה ריאמ ויחאו ..ויבא םוקמב

 בשיו ךלהו רקובה רוא םע םיכשהו ריאמ ךלמנ ישילשה .תבשה

 םויב רואינש ךלמנ ,עז אלו ענ אלו--ותילטב ףטעתה ,חרומ רצב

 ,חרזמ דצב בשיו אבו רחשה:תולע םע םיכשהו יעיברה תבשה

 תבשה םויב .ריאמ ךלמנ זא  .ומוקממ זז אלו--ותילטב ףטעתה

 םיריאינשהו םיריאמה ויה ךכו . , , הליל דועב םיכשהו  ישימחה

 ,תחא םעפש דע ,רקובה:תמכשהב הז תא הז םיחצנמו .םירחתמ

 הנועבו תעב שרדמה:תיב לש וחתפל םהינש ומיכשה ,לודגה:תבשב

 רוע שרדמה:תיבו רחשה:דומע הלע אל ןיידע .העש התוא .תחא

 תלרה דיל ,ץוחבמ םישרויה ינש ודמעו ..רגפמ לע היה = רוגס

 ןיאב ויחא לע שיא םתמחב םיציצמו  םיניתממו םידמוע  ,הזוזמהו

 םינמוזמו  םינכומה | ,וללה םילוגנרתה ינשכ ,םירבד .ןיאבו .רמוא"

 ..יהיחא יניע תא שיא רקנלו והער ינפ לא שיא ץופקל .עגר .דועב

 ינש לש םתדימע םג התיה ולא לש םתרימעכ יכ = ,ונא .םירעשמ

 ןיק ,םלועל ודמעש םינושארה םיאנושה ינש ,םימודקה םיחאה

 ,םימשה תחת םידרובו םידיחי ,הדשב :םהינש םתויהב :,לכהו

 עולבל ,הז .תא הז פורדל םינוכנ םהינש ,םקנ:תמח םיאלמ םהינש-

 :.יקנ םד ךופשלו ויחא תא שיא םייח =

0 

 םויב םידמוע םהשכ .,םירואינשהו םיריאמה תא ונבזע ,ןכבו

 םיציצמו םידמוע -,שררמה:תיב ןחפמ לע  רחשה>תולע .םדוק  תבשה

 םלואו , המחלמל םינמוזמה ,וללה םילוגנרת ינשכ ,ויחא .ינפב שיא |

 תוברתיינב םהינש םירואינשהו םיריאמה יכ ,עגר .וליפא חכשנ:אנ לא

 רקפהה-ינב . ,םינורבה םתואכ א5  ,ןהבא-ינבו = ןירוא:ינב = ריח

 אל ךכיפלו  .עשר:ףורגאב המחלמ תעשב םישמתשמש ,םיצורפה
 אוביש רע | וניתמהו .ץוחבמ .ודמע אלא ,םולכ םיחאה ינש .ושע <

 וארי זאו ,שרדמה:תיב תותלד תא םהל חתפיו שמשה לאירוע

 וא :ריאמ = : םהיבא | םוקמב  בשיל -ימ תא םידקי ימ * ,וחבויו <>

 + רואינש

 םימשה ןמ םהילע ומחרש דע ,הלאה םיעגרה םהל וכרא םינשכ

 שמשה לאירזע אבשכו ,ו"תוחתפמ רורצ םע הארנ שמשה לאירזעו

 םושב לוכי אל ,תלדה תא חותפל דמעו ויתוחתפמ רורצ םע ןקרבעה <

 םהילגרב וקחדנ םיחאה ינשש םושמ ,לוענמה:יפ תא אוצמל ןפוא <

 ולגרב קחורו דמוע הזו ,תינמיה ולגרב קחודו .דמוע הז ,תלדה לא =

 ,רפוכ לכ דעב םושמ וז אלו .. תילאמשה

 לאירזע = םהילע ארק -- +רבד לש ופופ אהי המ  ,ןכבו -=

 ודמעת ךכ םא -- ,הקְּבַט;תחנמ ומטוח לא .שיגה השעמ  תעשבו

 תלרה תא חותפל לכוא אלש ,יל חטבומ ,םיקוחדו םיפופצ .:םכינש
 תילכתםולכ ,םויה לכ רגפמ לע רוגס היהי שררמה:תיבו ,םלוע דע

 ,םכמ אתוטמב ,םתא אנ:וריגה  ,הברדא :+ וז איה

 ועיפשהו םיחאה ינזאל וסנכנ םעט לש ולא םירברש ,רכינ :

 ,םידרצל דימ ועתרנ םירואינשהו םיריאמהש יפ5 : ,הבוטל .םהילע

 םכותב םוקמ ונפ םהינשו ,לאמש רצל :עתרנ הזו ןימי רצל עתרנ הז
 תא | ריסהלו * לוענמה לא תשנל לכויש ירכ ,שמשה לאירזעל

 דימ ,הריצ לע הבבס תלדהו חירבה רסוהש ןויכו . חירבמה  חורבה

 חותפה חתפה ךעב דחי םהונש וצרפו .םירואינשהו םירואמה וקחדנ

 , שרדמה:תיב רודזורפ ה

 ל

 ., שמשה לאירוע ארק-- ז ץראל ירוהי וליפת ןפ .םכל טאל -
 סמרמ ..עקרקה  לע+ םהינפל :לטומ .אוה .הנהו -- .רבדמ .אוה רוע
 :וחכ תמצע לכב קעוצו | ,םהילגרל

 ;,,!םינכו השא לעב ,םכילגרב ירוהי וסמרת ןפ ,םכל טאל ---

 לאירזעמ העש התוא םתעד וחיסה םירואינשהו םיריאמהש אלא
 אלא ונוכתנ אל םהינש ,וינבבו ותשאב ללכ וחיגשה אלו .שמשה

 הסיט וסב םהינש .חרומ רצב רשא םהיבא םוקמל -- רחא רבדל

 ועיגהו תונחלש,ו םילפפסה לעמ תחא הציפק .וצפקו חתפה דעב תחא

 ,רחא .םוקמב םמצע תא וקחדו ובשיו  םצפח-ווחמל .תחא-תבב
 לדוג ךותמו :,עקרקב תושובכ  םהילגרו .לתוכל תוצוחל םהיפתכ

 וקרחו :ויחא' ןקזב .שיא .וזחאו והער תושרל שיא וסנכנ קחדהו ץחלה
 : םיתפש:ףצק ךותמ  ומהנו םינָש

 !בשת אל הזה  םוקמכו עקפתת ךהררמ

 ,ץילההו ץראה לעמ רענתה שמשה לאירזעו הכו הכ ןיב
 '. ,םירואינשהו םיריאמה לא שגנו וילג לע דמעו םקו ויתומצע

 | חתפ ,ויחֶא ןקזב שיא םיזחוא םהשכ ,םתלקלקב םתוא הארשכו
 ֶּו !רמאל .תוכר םהילא רבדו

 [ ,םהא םיחא םישנא אלה ;המילכו תשוב ,הָּפ ח.,יַא

 [ םיזחואו םידמוע םתא  ירהו  תחא םא ינבו דחא בא ינב םכינש
 / לכ םכישעמ םתא םישועש אלא ,דוע אלו !והער ןקזב שיא
 , ,!הָפ ,יא .! וששובתת אלו שודק

 ' יפמנ תא אוה תיחשמש .דימ  חכונ שמשה לאירזע אלא

 | ,הברדא .םםאשי החור םיכרה וירבדו תעמוש-אל :ןזוא לע .ורסומ

 [ באה ינב .םיחאה ינשו ,הרודמה לע שא הפיסוה דוע וז ותחכות
 החאה ריב התארנש רע ,. ,ךכ:לכ .ובהלתנ .תחאה םאה ינבו דחאה
 | תצווק--ינשה ריבו (ריאמ-לש ונקז תורעש) תורוחש תורעש תצווק
 'םיטעומ .םיעגר ויה אלו , (ריאינש לש ונקז תורעש) תומודא תורעש

 םד תתש רחא לש ומטוחמו םהינש ינפב תורובח םג ולגנש דע

 !" םיקפתסמ ויה םיחאה ינשו םינקזח רע קר רבדה עגנש ןמו:לכ

 | םירברב :אצויכו "רעש ,תוטיבצב ,יחל:תוכמב -- טעומב

 .והסומ םהל .ףיטהל .וברקב .שמשה לאירזע בל .דמע ןיידע --. ולא
 ל .תתוש ולא לש םמד תא הארש ןויכ אלא ,ותחכות םעימשהלו

 ובעות ,םטוח םר  וליפאו  ,םד תוכיפש . קפאתהל לאירזע רוע לוכי

 אירזעו ... !הז רבד רעוכמ המכ  ,הָמ . לארשי?ןבל ןינע הניאו איה
 ספתו רוהזורפה לא רהמו זררזנ שמשה

 ,םיחאה ינש שאר לע ותוא

 | לש ווכ םראה חור תא תדדועמו תררועמ הפורה ךל ןיא

 תישארב-ימי:תששמ וניריב איה הפונמו הקודב וז הפורת . םיננוצ
 / ןותיקב אלא .ותנקת ןיא--וב ופא תורחב ,יסעכ תעשב םדא תיאר
 ווקיו ול חוריו וסעב חכשי דחא עגרבש ,ךל חטבומ ; םיננוצ לש

 םיריאמה ,וללה םיחאה ינש ףאו ..םראה דחאכ לשנה לע .רומעוו
 - רימ ,שמשה לאירזע ידי:לע םיננוצב וגנודנש ןויכ = ,םירואינשהו

 תא תוארל םהיניע וחקפנ .רימו הזע המדרחת .ךוהמ .ומכ וררועתנ
 חו םראכ :,ושובו ויחא ינפב שיא עגר  וטיבה זאו ,םהינפל רשא

 . ,.,םה םימורוע יכ ,םעדי ירחאו .תעדה:ץעמ 6 ירחא

 : םיריאמה וכלה ,הלרבהה רחאל ףכיה ,וז תבש יאצומב דועו
 : ,ליפיזוי בר ברה תיב לא רועה:ינב ר.ש םע רדחיב םירואינשהו

 ; ,וופב המ עימשלו וילא רברה תא :איבהל

 תשילתב

 [ .קירוהו .םימ אלמ ילדב םש

 (אבי ףוס)

3% 



 , יקסנאלימס

 ,רּזנ הנוח
 (.אתודב אלו השעמ .אל)

 (ףשמה)

 ץוי

 ריעצה .ירבחו ינא ונאצי ריצבה ירחאל .אב הווקמה :םויה
 . רתויב שגרנ ירירי היה ,העיסנה ינפל ,םינורחאה .םימיב הל
 םיפוזשהו םירוחשה וינפ .הל ןוכהלמו הילע רבדמ עגר ףא .לדח אל
 וניסוס לע ונבכר =, רחא ריהב םויב ,הנורחאלו ,טעמ ורוח שמשמו

 .ונימעפ ךרדל םישנו
 ןר רי חה לא אלה ,ידידי ==
 !ןרריה לא ,ןכ ==
 ילא טיבה אוה

 . ןתבוהא  ינפב לכתסמה
 לכתסה אל ,םידרצל טיבה אל . הרזומ ותנהנה התיה .ךרדבו

 וטבמ .רישיה קר .ונלאמשלו וננימיל = ולגנ .רשא םיפיה  תוזחמ
 םירהל שקב נליאכ ,לפרע הסוכמה קוחרה קפואה לא .טיבהו וינפל

 אוצמלו ודופ תא תעדל ,וכות-ךות לא רודחלו הכסמה תא וילעמ

 . ומסק תא
 + ןדריה .תא הארנ יתמ ,ירירי .--
 ,ןורכזב השענ - רחמ .ונינפל הבר ףררה רוע --

 .ןרריה דע עיגנו .אובג עובשה ףוסבו ,ופיח
 !+ונכרד השענ םימי עובש --
 ,דז ותלאש ךותמ ועמשנ םיעוגענ המב

 ! הכשוממ ;תלחו
 ,םירהצה ירחא = , בקעידןורבזב
 . םונונחתו הלפת .תואלמ
 ;ידידו =

 +שי המ

 +ןדריה לא .רשו הזמ ךלנ
 +הארה אל למרבה תאו ופיח תאו
 ןהריה תא .תוארל ינא הצור =... .ונתריזחב

 + םיכלוה ונא

 ,בהואה .טיבמ הככ .רשוא .אלמ טבמ

 םיתרחמ

 ,שפנה ןוילב  המכ

 ירבח ילא  שגנ .רבדה היה :
 ויניעו<

 יב =. םדוק

 ? ךלנ ךרדה וזיא
 הבשומה .ירמוש

 . לאערזידקמע רע
 , ןדריה לא
 ורומח .לע בכורה = ,יברע = תיולב | בקעוןורכו תא = ונבזע

 .הב .ךלנ רשא ,הרצקה ךרדה-תא .ונל .תורוחל .ונינפ
 תא וכפהו ונירחאמ וגוסנ םירפא ירה = ..םירהה :ךותמ ונאצי

 .ילתפנ ירה תורוש ולגתנ , ונלאמשמו וננימימ .וארנו .התע .םבלהמ
 ,םהב הבהל ותיצהו למרכה ישאר לע  ולפנ תונורחאה שמשה .ונ
 תגספ לע ססונתמה ,םיריזנהדתיב לש םודאה גגב םג הבהל ותוצ
 ךותב :ונדמע =. החרומ למרכה תרושב = ןולחאה --  לולתה הק
 ,וכע קמעל ועינה :דע דריו = רבעמה .ךלה ונלאמשמ  ,רצ רכעמ

 הול .,לאערזי קמעל רבעו דרפנ וננימימו ,ברע-יללצ .אלמתנ רבב

 םיסוכמה = ,םירהל תחתמ | רבואו :וניניעמ .רתתפמה  ,לודגה קמע
 ודיבכה םישק .םיעונענ ינימ ,בצע לש שגר  ןימ' אלמתנ .בלהו .,ףע)
 .הזה םוקמב ינפקת תומתי לש שגר ..המשנח לע

 הלילה :ןולל ול .עיציו .רמע * ,ונינפל .ךלה רשא ,יברעה =
 . ונכררל שמשה תאצ םע תאצלו םיבורקח םירפכה רחא

 םיעחוי הפ =- . ירבחל ינא ףא יתעצה-- ,הלילה .הפ ןילנ - =

 ןובמ :! הרצק ךרד שי וכ = ,יל \ורפס

 ונדריו .וכראל קמעה לכ תא רובענ יכ

 . קמעה לעו למרכה לע תופי תודגא  רפסל : םיברעה. רואכ ,רחמו
 ,םוי דועב רובתה לא אובגו 'אצנ ,רקובה

 ,ונכררב :בכעתנ אנ לא  ,ירידי --
 . . ונתריזחב

 רע ןרריה ךרואל תררל הנושארה ונתבשחמ תא ידידי חכש
 ,וחירי ךרד הדוהיל בושלו ךלמה-םי

 "+ שפנה דע ועגנש  ,וינונחתל םיכסהל ילבל יתלוכי םולכ לבא
 , ,רקוח טבמ וב ץענ .ךכ ךותבו ירבח תשקבל םיכסה יברעה םג
 ליחתהו = ויפ תא .יברעה חתפ םואתפו ,ויפֶא לע דומעל הצורכ
 + םיבגע:רישב

 (* ..ַתַיּבְלְש .הורבט ָתנֶּב --

 לע הבח לש האכה יברעה תא הכיו בל בוטמ ירבח .קחצ
 'הלילב .תכלל ותמכסה רעב הפסוה יברעה שקב וא  ,ומכש
 , + הבחר ריב ותשקב תא אלמ ירבחו ורומח תא "ןכס,לו

 ..הלילה לכ. ךלנו עסנו
 :קמעה בל ךותב הליל ,םירומש ליל ,הז היה .אלפנ הליל

 ;הוה אל לפוא ליל םג לבא ,הנבל ליל. היה אל .אוהה הלילה
 לעמ םיבהבהמה  ,םיקוחרה םיבכוכה = ונל וריאה  הנבלה םוקמב
 םימשה ,םמצע םימשה ףאו .םימשה עיקר קחרמב | ונישארל
 , הגונ .הזיא םכותמ וקיפה ,טקשה םיה םוהתכ םיפוקשהו םילוחכה
 דריאה הצחמל קר  ,רואה ןמ הכורמ ךשוחה | היה ןכ-יפ-לע-ףאו
 ,תואליטרעה = תומשנה | יתש ינפל ,ונינפל .ךרדה תא םיבכוכה
 " תא אצמל םישקבמו םיעות| ,םיברה קמעה ילועשמ  ןיב  תועותה

 רואבו םימשה הגונב םתלנ ךשוחה . .. ןרריה לא הליבומה ךרדה
 המדנש שיו ,ונתוא םגו םתוא םג עולבל שקב ,םיבכוכה לש ההכה
 ןמ ונדירטהל שקכמו ונירחאמו ונינפלמ ונילע רגוס לפואה יכ ,יל
 3, ,ג.הבשחה .ךותמ ןנל .עמשב .םעוז שחל .וליאכו . ..םלועה
 בכ םכל היהש המ + םיבולע םירדונ ,הפ םכל ימו הפ
 +.,"אוה םכל אל הזה קמעה | ., .תויחל רוע בושי
 "ונפסוה רשא לככ לבא , ךרד ונדבא יכו ונעלב לפואה יכ ,ונבשח

 אל .הליהבמה .ותרוצו .םמנו :גוסנ .וירוחאל לפואה  גוסנ ןכ .תכלל

 יניניעל ריאהו הלג םימורממ :ונילע .ררי רשא :הגונהו . דוע / התיה
 םילחוז ,עקרקה ינפ לע םישחנכ םילחוזה ,םירצה .םילועשמה תא
 ,ןדריה לא םיכילומו

 ףא רבהמ לדח אל .ויפו הלילה  ותוא לכ שגרנ היה .ירבח
 תודליה תושגר ,םיחכשנ תושגר רוכזיו ,םינושאר םימי רוכויו . עגר
 תא ינפל הדיתה וליאכ ורפסבו  ,םיבר  םירבד יל רפסיו תורחבה

 = .אוהה הלילב ינפל הלג ,זא דע ינממ סומכ ובלב היהש המ לכ
 רפסמ ליחתה ,הפצוה לש חור םואתפ רבע יברעה לעו

 שפוח לש חיר ,םד לש חיר םיאלמ םירופס |. לילה ירופסמ ונל
 ךותמ םג ונילא הלעו עקב הז חיר . ףרט:תויח תמקנ לש ,יארפ

 ביקוחרה םירהה ךותמו ,לפרע הסוכמה ,תאזה הכחרה הביבסה לכ

 2 ,וניאר .םהיללצ תא קר רשא  ,וניגיעמ .םירתסנה

 ",ופאב גרה םדא = . וירוענ תואקתפרה תא נרעה | רוכזיו
 שמחו .. התיה .היורב .תחא הרענ ליבשב וילע הרבע האנק חור

 : ךותב תוצצונ יברעה .יגיעו .., . ךרפ תדובע וכעב דבע הנש הרשע

 ,רפסל ףיפוי רשא לככו  ,תורעוב םילחג יתשכ | לילה תכשח
 לילה הז :יבל לע קיעמ דחפו .רתויו רתוי ויניעו וינפ .םיבהלתמ

 וגניא הנהו ירבח תא האראו .,.ולש םדה .ירופס הלאו יברעה הזו

 ,ותרוגחב םיעוקתה ,םיבורה ינש .לעמו יברעה .לעמ ןיע ערונ

 ונותא הרמע הלל םואתפ הלנתנ רשא | ,דחא דעו דול

 ,הירחאמ וניסופ םג ודמעיו יברעה לש

 <  הארג רובתה תא םג

 + ןה תופי הירבט תונב (*



 .. .ךרד ונדבא .וניעת -- <
 םידי טושיפב ךרדה לע .בכשיו ונותאמ יברעה ררי .ורבדבו

 ןֶאל ,עדויימ :יב הדרח ישפנ עקרקל המה ונזא תאו ,ם
 ... זוניסוסלו ונל םיברואש ,םוקמל אל םאה +הוה לוונמה ונליבוה =
 שקבנו עקרקה לע ירבחו ינא .םג ונחמתשהו יסוסמ ינא :םג יתדחי =
 לא .ולגרתה וניניע .דעוה ךותב רצה לועשמה ךשמה תא אוצמק =

 רבעמ הלועו לתפתמ אוהשכ ,לועשמה תא וניאר. זאו  ,הכשחה
 לוק ונינָאל .עמשנ הנהו .,הכו הכ םישוע ונדועבו = ,דעול"

 ,הכשחה ךותמ ,דעול .רבעמו  ,םיתשו תחא יברעה לש
 . .. רתריפצכ הריפצ לוק .ותמועל :הנע

 ,יברעה לא ברקו .ירבח ארק *(  ,.. !םיניה'נ לא ןבָא
 -- .וילגר לע והרימעיו הזע הלטלט והלמלטיו עקרקה לעמ וחמירה

 ! ךתרפכ אהת ךשפנ -- ואל םאו  ,האלה עפנו .ךרומח לע
 היהת אל יכ ,ןיבהו ירבח לש וחכב ,הארנכ ,שיגרה יברעה

 ולוקו ויניעב הפצוחה שא התבכ  עגרכו .תאזה םעפב ותראפ]
 ,שבדמ .קותמו :ךר |

 ןיריהנו ,הזה קמעב ונאצ תא אוה ץיברמ .ה'גוח ,ירבח והז --
 ,ותצעב לאשל ול יתארק ןכלו ,דאמ ולא םיליבו

 ! תוצעל םיקוקז ונא ןיא =-
 ,יברע תנומת וניניעל .הטילבה ,דעול רבעמ ,ךשוחה ךותמ =

 ,םהינסרב וניסוס תא ונזחא .ושאר לעו וינפ לע .היבע ול
 בוש ונילע זאו = . הלעמל לועשמב | הלענו הטמל תוריהזב =

 ונילא טיבה ,דעול רבעמ רמע רשא .יברעה לש ורבח ,וניסו
 תאו וינפ תא הסכמה ,היפקל ןיבמ תופקשנה  ,תוקירבמ
 החקל ינזא . וילא ונינפ אל ונחנאו םולשל ונכרב אל אוה
 .הסוס לש הרחנ לוק ןיעב הכשח

 דע ,ונינפל ךלוהה ,יברעה לעמ וניניע תא דוע ונרסה
 רה שאר לע ונילגר ודמע ,רקובה ונל ריאהשכו ,חרזמה םידא

 . ,תרנכ םי ץבר ונילגרל ,
 יח. 0%

 . . ;% ןדריה ,ידידו
 לוהמ החמש לש שגר ,העש התוא יוינפ ועיבה רזומ שגר

 . תרנכה יהוז ,יביבח ,אל
 +, .?רנלש -

 .הב .הצוח ןרריה אלה ! ןב
 + <. הפי המכ ב
 לכל ונל התארנ רהה שארמ .תרנפה התיה הפי ,םנמאו
 אל. דוע .,הלוכ תא התסכ רקוב-תולש ,התיה הטקשו , הבחרו|

 האצי הנהו ,הילע ופחר םילודג םיללצו . הלילה תמדרתמ הרענ
 הצחתו ,תרנכה לע .םירמושכ םידמועה  ,ןלוג ירהל .תחתמ שמ
 שבלו  ףסכה הארמכ ףיסכה .ברעמל רשא .היצח :םיתשל \

 םעוז השענ לצהו ,םירהה לצב ראשנ חרזמל רשא היצחו ,רה
 ותלשממ .תא שמשה הלזג רשא .לע ול הרח :בטיה וליאכ ,

 ..רוחש .והארמ יהיו
 יי. !הפי המכ ,ידודי

 טושפיו .,ןלוג ירהל לעממ הדמעו רתוי רוע הממורתה שמשה
 לא ,תונהוחא גוסנ לצהו תרנכה לכ ינפ לע .ותלשממ

1 

 : : ., םהוכ שמשה
 רהז תא לוטתו .תרנכה .לעמ רתוי דוע שמשה םמורתתו

 וה םוקמה ןמו ,שמשה ינפ ופקשנ דוע דחא םוקממ קר . הנממ
 < וחקל .תרנכב ןומלשה תא .םימה לכ ךרואל שא לש ליבש אצי
 . םילוחכ ,םילוחכ םימה ויהיו .םימב .ומלש םינשה ,םימשה םהל
 , הטמ לש םימשו הלעמ לש םימש וליאכ ,ךל המדנו  ,םיקומעו
 . . ולא .תמועל ולא םישמשמ
 ב
 םואתפ ולטוה םימה תלכת ינפ לעו

 םימתכה וארנ ,רהה ילגרל תחתמ .,ברעמה
 .ונילא ברקו

 +הלא המ ,ידידו --

 2 תו חופ
 % שרפמ:תוריס --
 4ןכ ==
 ושרפיו חורה  םהב .בושנב .וחפנתה  תוריסה ישרפמו

 ,הנקלחתו .הנחרפתו תויקנע .םירפצכ תוריסה .הנייהתו ;םהיפנכ
 . םימה ינפ .לע .תולק

 תרנכה תא רובענ :אלה ,ידיָרי = =
 !רובענ ---
 ,רחה ןמ ררנו

 .. .! הגלווה ןמ הפי

 ;ןט - . םונבל .םימתכ
 :.ךולה ובליו םינבלה

 +הריסב

 ..הנחצו .הפשא םיקמ
 םישנאה  םילוונמ המ. .!הזה םוקמה .ארונ המ  ,ידידו = --

 ה .:.?וניחא ?םה םידוהי הלא םגה !וללה
 שע :ורדק ,רשוא בורמ  םדיק וריאה  רשא = ,ירבח .ינפ

 הכומנה הרוקה תחת ונסנכנשכ ,ובל:תקע הלרג דוחיבו .וריחשהו
 ,םהוזמ טלח שובל אינפכאה .לעב רמע ונינפלו אינסכאה לש
 "הז וקרסנ אלו וצחור .אלש ,תולפלוסמהו  תוכוראה  ויתואפ
 . וינפ ירבע ינשמ ול .תויולת ,םינדיעו

 . + .י תרנכה לא הזמ ךלנ ,ידירי --
 יה ףיע לבא ,תרנכה לא בבל קשחב ךלוה .יתייה וכנא

 וסכאה לעב תא ןיבלהל יתלוכי אל תאז רבלמו = , ראמ .בערו
 9 ..ךלנ רחאו חוננו המ רבד לכאנ .---
 ,ילא טיבה ןוצרדיא לש טבמב | ., תוכחל ירבחל היה השק

 בה תלעב .ונל הנתנ רשא | ,תרנכה יגדמ לוכאל יתבשישב
 םעט אלו ירבח םהב עגנ אל ,ויה םיבוט םיגדה יכ ףאו

 טיבה ,הדועסה ירחא .תצק חונל הפסה לע יתבכששכו ..םולכ
 : ,..שממ הביא ךותמ

 רבח םע התיה . תרחא חורו . תרנכה ףוח לא ונרזח ףוסבל
 חב, וק-אצמ .הרהמ דע ..רשוא  ךותמ = וינפ. םיריהזמ בוש
 ופוג- הנבמו שא .תוחדוק ויניע -רשא .,ריעצ  יברע :  ושפנב
 וה5 תרנכה תא רובעל רמוא ורמניו .והער ףכ לע שיא וכיו

 !>ובשי :ירחבה ידעלבו ונידעלבו ,הבחרה  הריסב ונונש .ונבשי
 ומוריו םימה לא .ונתריס תא ופחד .םיחלמה = ,םיחלמ ינש
 ,שרפמה חפנתיו = ,םיעלקב הבשנ הלק חור ,  שרפמה
 נתו הרצ לע התטנ הריפה .רתימכ :וחתמתיו = ,םילבחח
 ,החרזמ תרגכה ינפ רבע לא םימה תקלח ונפ לע חוהה

 וה תוקומעהו תורוחשה ויניע  ךותב , וראוה . ירבח ינפ
 :וטבמ .תא :ןנוכיו  ותאיר אולמב םשנ :אוה ,  תוררועתה .לש קרב
 2 < + לפרע הסוכמה ,תרנכה ינפ רבע 'לא ,קחרמה



 יכ יל .הארנ .םעפה לבא  ,הריסב טושל  ידועמ יתבהא
 .הרצה ירמ רתוי היוטנ ונתריס יכ ,ידמ :רתוי ונא םירהממ =

 ,שרפמה תא טעמ ופרה --

 ,ןרותה ריל בשי רשא ,חלמה תא יתשקב
 ! ידידי ,אנ לא --
 תא .ללחל יתשקב ולאכ ,םינונחתב ילא טיבה | ירבח

 ,ויניעל ושדק
 יהו. וכפהנ רבכ היתומוחו היתב = ,הירבט | .הפע הריסה |

 ךלה ומצע רהה ףאו ,רהה | ילגרל  תורזופמה | ,תונטק  תודוקנל
 + ןטקו .ךולה

 לפרע = ,םלפרע ילותח ךותמ םיאצוי םירדוקה ןלונה ירהו

 ונלאמשל .ונילא = םיברקו םיאצוי  ,וב .םילבוט םה .רשא  ,תלכתה =
 ,קרי הפוטעה לדגמ תעקב ,רסוניג קמע תינרוחא םיגופנו םירבוע
 .תפצ לע טלושה ,ןענכ רה > ,םיהובגה :היתונליא ישארו הָחְפמ

 קמעה ךותב . ןדרוה קמע קחרמבש לפרעה ךותמ הארנ וננימילו >>
 םי לא וימימ תא אשונו המורד  וכרר תא השוע | ,ןדריה רבוע 0

 .ןיעל יידע .הארנ וניא ומצע ןדריה םלואו- ..תומח
 הדגא ירופס םיגורא םהירישו : ,רישב  םיליחתמ םיירחבה

 תונב לעו .תפותה ינבכ םיצורחה םיחלמה לע ,"הָיִרַּבמ רחב, לע
 .. :הבהל---ןהיתוקישנו שא--ןהיניע .רשא ,רהנל רבעמ | םיִוָדְּבַה

 הלמ ףא דבאמ וניא = .רונכה .רתימכ םיחתמתמ ירבח לש וונפ =
 דחי םהמע רשו םהיפמ הריש דמול אוהו .םיחלמה .תרישמ .תחא =

 .תרנכל :םתוא לאושו
 ,,,?רעסת םאה ,םימעפל םעזח םאה -- ּ

 השק | ,ופי םי ףעזמ הפעז לדגי ףעזתשכ ...!יאדוב -- ;
 שפנ תא תעדל דמל אל רשא ,יִרחַּבְל ול יוא  .הסעכ .לואשב
 היגרל-- ןוומ תויהל. -ותד.=תחא ,.  בבושה  הקוחצ תאו "!תרנפה <
 ... םינתבערהל

 ךולה ךליו חורה .בשנ םירפסמה ירבד תא רשאל ידכו
 םילגהו | ,םימב םילבוט וליחתה ונתריס ילוש |. עגרל .עגרמ  קזחו

 .תרנכה ינפ לע .ןבל ףצקב םיכמ וליחתהו ולדג םילקה =
 ... בבותשהל הליחתמ תרנכה ---

 אל יכנא .וינפ לע הטשפתה הבחר קוחצ:תבו ירחבה רמא |
 ,ירבחו ..דחפ אלמתנ יבל ... , תרנכה לש התובבושל ללכ  יתחמש
 שרפמה דיל בשי  ,ומוקממ ץפק ,תחא-תבב םיפנכ ול :וחמצ וליאב
 ,היה הארנו ףקות רתיב ונתריסב הכה חורה .רתוי .דוע והקזחוו
 הרצ .לע הלוכ התטנ .הריסה | .הינפ לע התוא ךופהי טעמ רועש .

 םיחלמה ינש ףאו דחפמ יתקעצ יכנא .םימה דע  ועיגה. הילושו
 תא איצוהל שקב שרפמה דיל .בשויה חלמה .םירוח ושענ םהונפ |
 ךותמ ועורזב וזחא הז לבא . ומוקממ ופחדלו ירבח ידומ ולבח =
 אלו ןוחמת ךותמ ירבחב ויניע תא :ןתנ יברעה ....היולג הפח"
 טוביו ןוצר ואלמתנ ישארה ירחבה ינפו .רבד תושעל רוע ףיסוה <>

 ...רנימ תא ןימ אצמ :ירבח לא תולעפתהו הבח לש טבמב =
 הכמה ,חורה יפלכ ךפה וינפ תא . רשואמ היה רזנ :ה'גוח 4

 ,..םמורתה ,םמורתה והזחו תושגרתה ךותמ וצצונ ויניע ,חכב וב
 . !ידידי  ,בומ המ --
 ,םילגה שערמו חורה  תימהמ ינזאל עיגה אל ולוק

 ,וירבד תא ןיבאו יתיִאר .ויתפש תעונת תו
 שקב ולאכ .הבעהו קזחה ולוק  ,רישב ויפ תא חתפ זא

 = : םילגה שער .םעו חורה תימה .םע .תורחתהל
 050, 6קהעמה | 59ק0א הסהההה ההקץספ

 וו ההחהמ 100 1.

 ; תוצילעב ּותארקל םינוע .םיברעהו
 +, 1א--א- -אי =

 לבא

 . תולעפתה .ךותמ .ףכ .םיאחומו
 ,תרנכה בל תא םולשב רובעתו םילגה ןיב הקילחה ונתריס

 +םירחוקה םירהה יעלס לא .אובנו
 המקש שמשה אוב םע קר יכ ,ףוחה לע ונילע .ברעה .דע

 ונקלחהו הריסב בוש | ונבשי .םינושארה הלילה יללצ םעו .. תרנכה
 טושמה קשמ קרו .ונתסכ הממד .םיטקושה םימה. .ינפ לע
 .הברה .הממהה תא .עירפמ

 לובג = ןיא ,ונדבא זא יכ' ,ףרוחב תרנכה .ונב  הקחצ ול --
 ,+ <:המוחתל

 תומלועב .היה ףחרמ .ירחבל דוע העש אל ירבח לבא
 ?היה .וטבמו = ..תרגככ הקומע  ,הקומע הבשחמב שופת = ,םיקוחר
 רשא לפרעה ךותב ושקב ויניעו :ונונפל  רשא לכמ קוחר = ,קוחר
 ,והופקת םישק םיעוגעג ,הארנ- ,דוס הזיא רשפ םימשה הצקב

 ילא הנפ = ,ןושיל ונבכשמ | לע .ונילע  םרטב = ,אינפכאב
 :רמאיו

 .+.+ןחריה .לא :רחמ ,ירידי --
 המ .וכותמ .עמשנ באכהש ,םישחלמ לוק ,ולוק היה ךומנו

 ..+ + ובל ול .אבנמ

 .(אבי ףוס)
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 . טסנרָא ב

 .םיִמּוחְּפַה ךותִמ
 ד

 .הָּפְנָמ :גְנע
 "  אצויו הלודגה ריעב יתכאלמ תא  בזוע ינא הכונח דיבכל

 טעמ חונל .םימוחתה ךיתב רשא הנטקה יריעל .הנשב הנש ידמ
 :תונונעתמ טעמ תונהילו יזגה תאו יבצע תא | חובשל ,ילמעמ
 ,תודליה תימימ. רבחו דידי יל שי הנטקה וז יריעב ,.הזה םלועה

 \ ,םינפל םש יל ויהש ,ירמחמ לכמ הטילפל יל ראשנש
 = םלועה \ ןיאשמ .הלדבומו הקחורמ  ,איה  תחדנ ריע ונריע

 הממד הכותב .םיתובע םירעיו םיבחר תידש הל .ביבסמ ,ינומהמו
 םותעל אלא היתוצוחב םיארנ םדא-ינב ןיא ..םימלוע-תחונמו הולשו
 אלא ריע לש הבוחהב םתאנהל םילויממ םרא-ינב ןיא . תוקוחר
 וכג:לע  םיקילחמ םירענ ןיא .תוטש חור  םהב הסנכנ ןכ םא
 הריעה ירוהי .םימעמ הב םימותוו  ,םה- םימותי ןכ םא .אלא חרקה
 " ןלוק רישב תונתונ .תורענ ןיא = ,םתונקזב םיתמו םימי : םיכיראמ
 השאו השא לכ .תוטעמ הב תיתרשמו ,ןה .תותרשמ ןכ םא אלא
 תאצויו רחש םע המיכשמ השאו השא לכ .הלעב תא תתרשמ
 לכבו =- רונתה תא קיפהל התיבל .הבשו םימ .בואשל ראבה לא
 לעמ םיאשנו תיבוראה ךותמ םילוע םיננאש :ןשע :ילילג  רקובו רקוב
 אהי לכהו טעמ רוע יכ ,םליעל .הרושב םירשבמו םיתבה תוגנל
 ; , הדיעסל .ןקותמ

 ---ותומימתב םינגבו תורצחב הנומ הנטקה ונריעב רשא גלשהו
 "תניצו .רוהטה גלשה ןבולו .םומשמ ותניתנכ ךזו רוהטו ןבל
 :.םיתעבש שפנה :תולש תא םיקקזמו הממדה תא םילידגמ חצה ריואה
 .תאוה .תחדנהו הנטקה ריעה תא .יתבהא ינאו .תחדנו הנטק ריע

 ונרועב הכונחה ימיב :ונינש .םינמרזמ ינאשכ .,ירבחו נא
 "תא  םילכמו הבורמ האנה והערמ | שיא :םינהנ ונא ירה ,הנטקה
 ונינש תוחמב . תומיענבו = תחנב הנשב הנש ירמ םימיה .תנומש
 , םירוהטו םילענ תושגר .,םיבוט תושגר ונינש תובלב ,החונמו רוא



 - הנטקה | ונריעב הלעמה> :ינב ונא ירה -- ירבחו
 לכל עורי הז רבדו ונל עודי הז רבד , הנמש .בטימו הליהקה לו

 ,יבר תיב לש קוניתל" וליפאו ,ריעה
 םינבל  םיניראיצ םישבוחהו רקוב לכב םיניתע םיארוקה = ,רוענ

 תורפס תאז המ םיעדויה ,ריעב .ונא םידיחי  ונינש ,.לוחה-תו
 גינב ןכא  ,המואה יכרצל םוי:םוי  םיגאודו .םוי:םוי  םירבד

 ,ונומכ ןיאמ  ןוילע:יריחב  ,הלמה  ןבומ  אולמב | ונחנא- הלעמה .
 ונידי םיעינמ  ונא ירה ,ריע לש הבוחרב ונינש םילייממ .ונאשב

 --הלעמ יפלכ ונשאר םימירמ ,ףקות לכב ונהמוק םיפקוז ,
 ! םיכלוחה \ ימו .ימ הניארתו תונולחה  ןמ תולותבה הנצצת .ןעמל

 ו ריעצ ,דאמ םיענ םדא :אוה רעונמ .ירבחו ידידו <

 ירחא ,רקובו רקוב לכב :ירבחב יתאצמ ןורסח תצק קרו
 ףקרומו םק והירה ,ימות רע ולש ירבעה ןותעה תא .ארוק

 יבגל .אוה .רומג טסימיפפש ,ומצע לע .רמואו :ויתומצע .ץילחמו .
 ןותעב .םיבותכה = ,םינינעה .םה אלה ולא םינינעו = ,ולא םינינע
 רקוב ידמ רמוא אוה ךכ -- םש ובהכיו אנ ורבדי .ולש ירבעה

 טסימיספ : זוזא אל יתעדמ ינאו ,םחור לע הלועה לבב .

 אצמי רשא אוה:ךורב:שודקה לש ומלועב רבד ךל ןיא--
 םקעיו םידי יתשב ה שיגתש המ לכ !ירבח י

 --תינררומה תירוהיה תורפסה :ול רמוא התאשכ .
 סש תא ול ריכזמ התאשכ !  םלועמ םירבד ויה אל

 אלמתמש ,ןבומ אליממ | תמלח םולח : רמוא יהירה
 תורדתסההו | ,ונ :זגור ךוחמ יתוא לאושו  וילע .הומוערה
 ןואב ריואל ודי עינמ הז ירהו -- + תירבעה .תוברתלו =

 תחא רהחב עסופ ליחתמו ףרוע ךילא הנופ ,םירבד :ןוא
 .םירדוקו .םיממוש םינפב ןאכ תחו

 .הנקת ול ןיאש ןורס
 ןמרזנש רשפא . רוריבב דיגהל השק--הז לכ ול אב ןיאמ =

 ץיצהו קילרוה .והירמש לש םינוטיליפהמ דחא ןומילופ הרקמב ו וריל
 ירבחב םג הקבהש | ,וז איה .הנירמ-תכמ רשפאו = .ענפנו וכ

 .וימולע ימי םצעב וחור תא ררמלו וייח תא רוכעל-
 תא רקוב לכב .וארק ירחא .,בומה ירבחו--הכ םאו הכ םא
 רומג טסימיספש  ,לוקב עידומו זירכמ והירה ,ולש :ירבעה |
 םלועה ,הז 0 ,רכינ  ,ול יאדכ וניא ירוהיה םלועה ל

 ריל ,ןולחה לא רמוע אוהשכ ויתאצמ---רעונמ ידידיו ירבח
 םיפעוז .וינפ המל , םיררוקו םיפעוז  וינפו ,קלודה הכונח

 הלאש וישכע לאוש. 6 הנהו .ומות דע התע הז ותוא 6
 ןיחצנב .ךכ:לכ וללה םיחמש המל +םימוימ םוי המ :ה
 + השוע וז המ החמשל + ם

 +חפ אוה המ % דציכ אה , ןוהמת ךותמ ירבחב יניע יתצענ
 הכונחב םג םולכ ?עמשמ יאמ !  םויה רברי ףרוטמה רב

 ,םיבכמה גח הז ירה - :רוניעב 0 ח הלק יכו

 :ונא םידיחי ירבחו ינא

 = ודכנ =
 : האלפנה

 ו 3 \ ונרוד-ינב - םיטסימיספה
 ,םימודקה .םירובגה  תחפשמ החפשמה התואל  ונא
 לכב ףקרזה ירבח) + תויראכ = ויה = םינכוסמו = םיזעו םיאגש
 םינכופמו = םיזעו = םיאג םינפ יל הארה | ,םונצהו ןטקה ופוג
 " תובייש .ונל שיה (.תויראל .ומר---תופעוזה ויניע .יתש ילע .דימעהו
 הרקתל ושאר ףקז ירבח) + עיגה םימשל םשארש ,םיקנעה סתואל
 םימוהה ((םיקנעל זמר == ותרגר בש הרחה הקיפה תא יל הארהו
 תא המר ריב ואשנש ,המואה ירוכג םתואל טעמב וליפא ונא
 הלעמל וידוי םירה .ירבח) + תוריתהו המקנה לגר ,דבכה לגדה
 -יפו /(.תוריחהו = המקנה לגרל רכז = - םירפסמ ןיעכ \ ]תוא השעו
 ,?ונחנא וללה םיבכמה לש םהירכנ

 םירברה .םתוא לכ ןובשחב איכמו הנומו ירָי:לע בשוי ידידיו
 ל שיש ,םירברה לכ תאו  ,םדק ימיב :,זא ונל ויהש ,םיביטה
 לכוא שא .ונל התיה ,םדק ימיב ,זא ,הז ינע רוד ימיב ,התע
 ו ימיב ,וישכעו ,םוהתמ הקומעו השובכ האנש ,האנשו םקנ:תמחו

 "  םהה םיבוטה םירבדה םתוא לכמ ונל ראשנ המ  ,הז ינע רוד
 ירבד יפל .,ושכע ונל שיש ,ונשוכר ןיבשח  ,ןיבשחה ירהו

 : ירבח

 םוכעודו םיבהבהמה ,םיקד הועש-תורנ ,.הכונח לש תורג א
 2 , תיצוצינ:תוצוציג .םיזותמו .םתקילד .תעשב

 :לע עגר בביתפמה ,םינטק םירליל ו ילכ :,ןיביבס ,ב
 לפיו ערוכו לשכנו ןחלשה

 אכמוטצאה ילוחל האנהב רופאה ,לבאמ ןימ .. תיביבל .ג
 .םוטסויבוקל אלא ןינע וניאש רבד  ,איבוק .ד
 םמש ושדקש | ,םיבכמה ידכנ .ונש = .ןוזנתנו .ןייטשקיר .ה

 ,םיבר דיב םיטעמו םירובג ריב םישלח ורפמו םיברב

 קלוחה הדוגא ..אשראויב .תידיהיה תיתורפסה הדינאה .ו
 ...םתומב לארשי :ירפוסל רובכ

 'הנטקה יריעמ יתאציו הלגעב יתבשי ומצע ברעה ותואב
 המ .,יזגר לאו יבצע לאו הלודגה ריעה לא בושל הננאשהו

 :] או ,הארנכ ,איה הנידמ:תכמ םומזימיספה -- םתה יל המ ,אכה
 ,הנטקה יריעב סג וז הכממ טלפמ

 ה  ריעב .ינא  בשוי . ןוממשל יל. ךפהנ הכונח ננועו
 רבד .לעו "ןוזנתנ-ןייטשקיד ערואמ, רבד .לע- םינותעב ארוקו
 < ,אשראווב .תידוהיה תורפסה תדוגאל עריאש "ערואמה,

- 
 .דמלמ מ. .ש ליד

 .ירבעַה חּורַה
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 םידּוחְיהְו תּודָחְיַה לש הָיגולוכיקפל םיִיָעָדַמ תודוסי

 טרקה ,ללב .שרח .ערמ הניא םימעה לש היגולוכיספה
 ש  הטיש הדוסי לע הנב .וטפיראו הב .רקחל  וקימעה רבכ
 : אלא הניא הרוטלוק לכש רימת וריכה .םירקוחה . .הקיטילופב
 יללכה .הרוטלוקה לש :ןיפוצרפה יוביר .יכו  ,םעה ןואג לש חורה
 ו :לש ינולוכיספהו יפרגונטאה  לרבהה . ךותמ חרכהב אב
 ה לכל .אהתש רשפאהיאו  ,הרוטלוקה  תריציב םיפתתשמה



 יוקל הל היהש םוילורבינואה ירי לע .הביחנ אמור .ינידמהו יהַר
 הדבאנ םיחצנמה לע םיחצונמה. .וברשכש ינפמ ,הלש  הקומיל

 האיבהש םינושה םומעה לש איבוברעהב אמור לש תישיאה הרוצק
 היסנכה תובא וארב יאמורה םזילזרבינואה לש ומלצב .. הלוע תחת"
 תימואל  הרוצ לכ הנממ  לולשל .ולדתשהו תוילוטקה תא .תירצוגה <
 הנש .ףלאכ :, עזגו םע יללושמ םינב :ויה םמצעב םה כ ,תיטרפ"

 אמור הבשח .רשא דע .תאזה תילנויצנרטניאה = היבוברעה = החרש
 הבשחב ,.ירכגל םואלה תא תירכהל .הדיב .הלע רבכ יכ/:תולוטקה <
 רגתל הנטקה היפאל  ייהינב, רחבממ -םיפלא . תואמ החלש תאו

 .המכ רע וחיכוי .בלצה .יעסמ, .תורלות . לבא < ,םלסיאהב = המחלמ
 -- םצפה זוחמל בלצה יעסונ ואב רשא :-ירחא <.'היסנכה התעשב
 םויה ודיעו רשאכ  ,ולאה תוטטקהו .תובירהו  והערב שיא בירל ולחה
 התיההמ לבא  ,םתלפמב ובסהש ןה ,בלצה יעסמ ימי .ירבד ירפוס לכ
 .הפורייא ישנא לש הנושארה תימואלה הציקיה ולאה תובירה תב

 לדבהה הנושארב  עיפוה ימשה עזנה .תמדא לע = ,רכנ- תמחא לע
 ינב אלא ,הזב הז ובר ,היסנכה ינב אל ,  תפי ינב -לש "מואלה
 , ; :םילגנאהו = םינמרגה = ,םיקלטיאהו . םיתפרצה = ,םונוש םיימ ע/

 ןואגהו חכה תעפוה רחא ףכית רמולכ ,בלצה תועסכ ירחא .ףכיתו
 רגתל ,תימואל היחתל ובש רשא ,םימעה ולחה ;הפורויאב ימואלה

 תיקלטיאה םנסינירה האב . םזילורבינואל תפאושה  ,היסנכהב המחלמ
 םיתפרצה לש דרמה אב ,תינמרגה תיתדה .ןויצמרופירה האב  ,םלועל"

 תכלוה :,תמלתשמו  תוישונאה תכלוה הנה דעו .זאמו אמור רגנ
 ,םזילזרבינואה תלשממ ימי = ,םרפסמל ןושארה ףלאה = .תחתפתמ
 לש חכה .,קתתשנ ישונאה ןואגה  ,הפורייאל ךורא ךשוח לול היה

 תובשחמב אל ,אוהש לכ וליפא הרשעתנ אל הירוטסיההו לדח הרוצוה

 ובש  ,ינשה ףלאה ךפיהלו . . ,םיניבה ימי .  תולודג .תולועפב 9
 ידי .לעג .,הנשויל.-.ההטעה ..תא .ריזחה .,הוחתל. .ימואלַה וגה

 5ש םישעמהו .תובשחמה ידי לע ,תיתרה ןויצמרופירה ,סנסינירה
 לכב .ישונאה ןואנה הארתה הרשע \ עשתהו הרשע הנומשה .האמ)
 וחיכוי ינשה ףלאהו ןושארה ףלאה | ,ולאה :תופוקתה יתש ולה
 ..תיללכה תוחתפתהה לע :תוימואלה | העיפשמ .המכ = דע. ירמל
 םירחא .יכ ,קר וצפח הרשע הנומשה האמה לש םיטילופומסוקה

 תוימואלה יפנכ תחת .סגכהל ידכ ,םהלש  םתוימואל .לע ורתומ
 םימואלה .לדבה .יכ בושחל תמאב ואבש םיטעמה הלאו :.תיתפרצה
 ורסח  ןיידעש ינפמ .ועט  ,ךבלב  ךוניחה ירפ ,יתוכאלמ קר .אוה
 םויה רוזחל אבה לכ לבא .היגולופורטנאהו היפרגונמאה תורות א
 ויניע תא .הנוכב םצועכ .אלא וניא וללה םימימתה לש םתועט לע
 ,ושכע וניריב  אוה לודג ללכ : ,הטושפה | תואיצמה תא .תוארמ
 ילב תירוטלוק תוחתפתה | ןיא יכ * ,קפפב לטומ וניאש עובק קוח
 הרוטלוקה איה המוד .םינוש םיימואל תוחכ לש םתלועפו םתואיצמ
 םידרוקקאהל--הב םיפתתשמה םינושה םימעהו  הינופמיסל : תיללכה

 :הבש

 םידוהיהו תודהיה לש .הינולוביפפה תודופי ררבל .שגא םרמב
 םילעופה .תוחכה םה המ : תולאש יתשב רוע .ןודלו - םידקהל לע
 ,וללה תולאשה יתש ןיבש סחיה תא ןיבי ארוקה ,םע הז המו ,הירוטסיההב

 תובקעב םיכלוהה  תינרדומה  הירוטסיהה :ירפופל  דוננב
 תימשנ תאו םעה לש ותנוכת תא ראבל םיפאושהו  םזילרוטנח

 ,(** הלכלכה יאנת ,(*םילקאה) םייעבט תוחכ ידי .לע קר .תומואה
 רותב םואלה יכ ,טילחמ  ינא (*** תיתורבחהו תיגידמה = הביבסה

 יכו םיילאידיא םיימינפ תוחכ ידי לע קר :םייקתמ תינגרוא הצו
 יאנתו םייעבט תוחכב ללכ .היולת הגיא .םעה לש תימינפה .תוחחאה
 לש יללכה ןוצרה :ןיב לירבה ,ופסור ,ק'ז ץז .,םיינוצח .םווח

 . ותעוסו .יובולפמוג (*** = . סבראמ לראק (** .  איקסטגומ (*

 הירוטסיהה  םינפוא יתשב .בישהל שי תאזה הלאשה לע + אוה רצוני

 * = .שאפב רומעה ותויטרקמר .תורמלו  ,םעה .ינב .לכ לש .ןוצרהו םעה
 ,המואה לשו הגידמה לש יתימאה רצויה אוהש  ,יללכה .ןוצרה תא
 ךיא לבא .המואה תמשנ אוה - (0[70וו16 ש6ווט410) יללכה . .ןוצרה

 חכ ירי לע םא תהתפתמ םדאה ינב לש תינגרוא הצובק לכש ונל תרמלמ
 תרצונ המואה תורחא רמולכ ,יביטקיליס חכ .ידי .לע וא .יביטקילוק
 וא  םידחוימ םילעבו םש ילב םייללכו םיימינונא תוחכ ידי לע םא
 ,המורכו .קקוחמה ,איבנה  ,רובגה ידי לע .,לודגה םהאה ידי לע
 םָה- ; לודג הריצי הכ ןיא םארבו. םמרג :"ןמזה, .קר. רשא םימעהל
 רצונה םעה ., ךפהלו .הרוטלוק אל לכא ,היצזיליביצ .אורבל םילוכי
 "וביטקיליפה חכה |. תולורגל :רצונ | יבימקיליס חכ = ידי לע
 םוקמב אב אוה ,השעמה רובג אוה ,המואה תודחא \ רצויו אָרוב
 " תודחאל ורי לע .תויהל .תכלוהה : ותצובק לש יביטקילוקה = ןואנה
 םואצמנה .םוישיאה .תוחכה לכ לע : הלוע ותוישא - חכ  ,תינגרוא

 חכה .םעה לכמ הלעמו .ומכשמ = אוה .לודגו ..;ותצובק :ינב .ברקב
 ינשב אלא ותצובק לע עיפשמ .אוה ןיאש ינפמ  ,אוה ילאידיא הזה
 ותצובק :ייַח .לע ומתוח תא עיבטמ אוהש הזב ,תישאר  :םינפוא
 לש םצע השענש .הזב ,תינשו הלש ריתעה .לש .ךררה תא ללסמו
 | וחורב  אוה - ארבש תינגרואה תורחאהל = וכהמו ותצובקל | ,יוקח
 [  ירחא .תינגריאה  הצובקהו  רובגה ןיב סחיה = ,ריבכה ונוצרב וא
 " השע ןכ, = .דבלב יוקח לש סחי קר .אוה המואה "רובג.ל השענש
 ,קראמפוב השע ןב, ,ורובגל םעה סחי לש יללכה יוטבה והז "ללה
 המכ דע ,ירמל אוה עורו  ,יליבמורק רמא .הכ ,הטבמנ .רבה .הכ
 ףדר המכ רע ,האנש תילכת םיטסילאיצוסה תא .קראמסיב אנש
 -וסה .םירחבנה יפמ .תובורק םיתעל םיעמוש ונא הז לכבו .םתוא
 השעמ " תא רקבל םאובב | ,ינמרגה  גטסכיירה | לש"  םיטסילאיצ
 הפ היה וליא, .:הלא ןיעמ .תואירק .,הלשממה
 : ואמסיב השע הכ ,רמא חכ ,ךכ השוע היה אל קראמסיב ,תרחא

 הצובקה יקלח לכ לע יביטקיליפה חכה לש העפשהה הלדג ךכ
 םא :לכא .,הכורא תולשלתשה ךשמב אלא רחא םויב דלוי אל יוג
 ךאשתו יביטקיליסה חכה תא רילות אל הריצי חכ תררענ .הצובקה
 .רבלב | םיינוציח םיאנת ידי לע קר תדחואמה | ,תינכימ הצובק
 " רשאו הרוטלוקהב םיפתתשמה םולודגה םימעהמ סע ןיא רשאכו
 :עטנאד) יביטקיליסה חכה םהב לעפ אלש | ,תוריבכ תוריצי ורצי
 לכ לש הפשהל וריע לש יקלטיאה טקעלאידה תא םירה לשמל
 ונילע ,(תחא המואל תוכר תוצובק הז י'ע דחאו זכרו ,םיקלטיאה
 םיישיאו םיילאידיא תוחכ הירוטסיההב םילעופה תוחכה יכ ,תודוהל
 תולועפו  תומחלמ לש הכרעמ אלא אפיא הניא הירוטסיהה .םה
 תוחחא .אוה םעהו ירובצה לע ישיאה חורה .תלשממ לש .הגוחב
 חכש ,םושנא תצובק לש ,תיתד םג בורלו ,תירסומו .תילכש תינחור
 לשומ הירובגמ םידחאב וא דחאב ומשגתנש דחוימ ירסומו .ינחור
 =ודניאהו .תוישאה תלשומ חורה תכלממבש - הז רבדב .הב .טלושו
 = לא .ןנובתמה לכ חכוהל  לכוי-- תירפומה וא תילכשה = תוילאוריב
 ,םהש .ומכ .םירבדה תא תוארמ ויניע תא םצוע -וניאו הירוטסיהה
 לכונ " הירוטסיהה ךלהמ לע הבשחמהו הערה העיפשמ הדמ וזיאב

 לכ לש .יצחה יכ ,ואצמו םימכחה ורקה .תרה 'תועפשהמ רומלל

 ,םתבס .דמולכ .,תדה לש תומחלמ ויה .רבעב תולודגה .תומחלמה
 ולא ואובו םאו ,ינשהמ רחאה םעה תא רירפמה יתדה לדבהה היה
 הגיא המצעב .תדה :יכ .חיכוהל וצמאתיו םקרמ תובקעב םיכלוהה
 יכ :,םייטילופהו םיתורבחה וא םיימונוקיאה םייחה יאנת ירפ אלא
 רחא שדח רקוח) המדא יחופט ריס לעו םחלה לע איה םג היח
 ינפמ ,לאה .תודחאב הנומאה תא ולבק םינומדקה םידוהיה יכ ,טילחה
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 תוארהל ילע וא מ םירחוס דימת לה םידוהיהו ,הפרה ו
 תיעצמא-יתלבה הבסה , השדחה תעה ךותמ :תורבוע הויא לע

 : םישנאה לכש .,הרכהה תצפה התיה תפרצב .הלודגה הכפהמה לש

 הרשע הנומשה האמה ימכה יאיצמה וז הרות *(.  םעבטמ םיוש-
 םיינידמה םייחב המלש הכפהמ האב .ףאזה הרכהה ילגרלו --

 5ש העפשהה תכשמנו תכלוה המכ רע ,ברעמה ימע לב ל
 לע םג ,םדאה ןויוש לש הרותה תא וציפהש ,םיטסידופולקיצנאז
 םיאקירמאה :  תחא .הדבועמ דוע תוארל לכונ הוהב םייטילופה םייח
 תרקי = תובורק \ םיתעלו  ,האנש "תילכת  םירוחשה תא = םיאנו
 ותוא תערוקו רוחש לע תלפנתמ םיאקירמא לש הצובק יב :,רברו

 םהש  ,םיאקירמאה .. תפרוט היה .םע ומכ .ומע .תכלהתמו םועה
 םירוחשה .םיחרזאה תא רירוהל יאדוב םיצפח ויה  ,לודגה בו

 לש שרופמ | .בותכ .םריב .בבעמ לבא = , תישילשה  הגררמל רוע
 תירבה .תוצרא יחרוא  לכש ,רמואה \ ,תיאקירמאה  :היצוטיטסנוקה

 .םעבטמ הול הז םיוש םהאה ינב  לכש ינפמ ,םהיתויכזב םי

 ידימלת = ,עודיכ* ,ויה תירבח תוצרא לש  היצוטימסנוקה  יקקוהמ
 .הרשע הנומשה האמה לש הרוש

 היגולוכיפפה .תעיבקב םיטרפה םימרוגה לא .תעכ אנ ןנובהנ
 ול, ,טרפב לארשי םע לש  היגולוכיספה לאו .ללכב .םימ

 םיעיפשמה  תוחכה = תא ריכהלו תעדל--.טנק  רמוא --חיה .ךשפא
 היה לקנב וא .,רובצהו ריחיה לש .םישעמהו תולועפה תא .םינתמה
 וריתע תא .רובצהו דיחיה לש ויתוכולהת תא שארמ :תערל 0%

 ,וייח תא רצוי ומצעב אוהש הרמב ,םייחב דחא לכ. לש
 םג רמוא היה ךכ .'הנבל יוקלו המח ווקל שארמ םיעדוי נא
 איה - תירשפא םא הלאשה לע | ,ללימ טראוטס ילגנאה
 קר ,ןבומכ-- בויחב םירקוחה בור ונע "תוטילופו תילאיצוס הומונ
 עובק קוח אוה תובבתסהה קוה יב -- השעמל אלו" ה
 ושפנ תונוכת ןיבהל ירכ , ללכה ןמ אצוי ןיאב היוהה  ייולג
 וב םילעופה תוחכה לא  בטיה ןנובתהל קר ץוחנ :,םע הזו

 המואה / ב תא - ידבו = ,םיעיפשמק
 יב

 לע 2 רצונ  םימיה ירבד ל = םידומ הזב ,לארש
 הררועתנ רשאכ | .םיישיא תוחכ רמולכ ,םייביטקיליס .תוחכ
 םחישמ ושי םא הירוטסיהה ירקוח ןיב הלאשה : םינש הזיא
 ,תואיצמב היה השמ םא ולאשו םידחא ומק ,תואיצמב םייקו יח
 ,השמ לש ותואיצמב קפקפל רשפא יאש םשכש דיגהל .וצפח ה
 ינולרב רקוח אב לבא ושי לש .ותואיצמ .לע חכותהל רשפא יא"
 היה אל ול .יכ ,קפסב לטומ וניא השמ לש ומויק, :קדצב ה

 אבל הלכי תורצנה לבא .,םלועב תודהי םג התיה אל  םלועב
 איה הנורחאהש ינפמ | .,.ושי לש  ותואיצמ ילב /םג םלוע

 - -םייביטקילוק  תוחכ ידי לע \ הארבנש תיביטקילוק החוט
 :יבידניא הרוצ תב הריצי איה תודהיהש העשב ,םימ

 השמ לש ומויק 'תואדו ןמ היאר .איבהל ןיא הז םושמו ,תי
 תונויצה לשו לצרה לש הריהומה העפוהה * ,'ושי לש ומווק

 תוחכ .תילארשיה המואה תמשנב םיטלוש המכ רע ,ונרות תיט
 לצרה אב םרטב םג ,םייביטקיליס תוחכ .המולכ ,םוילאורי
 םיאנתה לכ  םגו ,תיטילופ תינויצ .וליפאו ,םלועב :תונויצ

 תוינערופו = תולג :היה לכה ..לצרה ינפל ויה תונויצהל ומ
 בושל = ןוצרהו - ,לארשי .ץראל .הבחאו  .תימואל - הפיאשו

 וכה .קר היה רפח ּ
 שיאה עיפהט עגרה .ותואבו --- .חורהו השעמה | רובג--.יביטקיל
 - .םייחו העונתו הרוצ תונגיצה הלבק לצרה

 תא "אבל ןיידע  קיפסמ וניא דבלב הזה חכה ךרע לבא
 רימת ונא  םינותנ- יכ ףא  ,ינחנא םג  .ונמע לש \ הינולוכיספה
 סנשיו ,תיללכה תוחתפתהה יאנתב ונחנא םיולת ,םידחוימ  םיאנתב
 הפוגו התמשנ לע םיעיפשמה םיי רוט פיה םיאנת הברה רוע
 םיאנת אלו םיי רוט םיה  םיא גת ינא שיגדמ ,המואה לש
 = ףונח עיפשמ ןפוא הזיאב -ירמגל םיעדוי .ונא ןיא יכ ,םיי ע בט
 . ושעש םיברה  תונויסנה תורמל ,ףוגה לע המשנה וא המשנה לע
 = םיאנת = ךותמ .אקור = םע לש  היגולוכיספ ריבפהל םינוש :םירקוח
 , תלחנהו היעבטה הביבסה ,הלכלכה ינפוא ,ףונה ןינב ימכ ,םייעבמ
 " תויארב חיכוהל - ונל חילצי אל םלועל ..  רודל" רודמ  תונוכתה
 " םיקרועהו .םרה םילעופ :ןפוא הזיאב .תודמבו םירפסמבו תועירכמ
 .יניא .תלוגלוגה לדגו חמה .לקשמ םג שפנה לע ףוגה ןינב לכו
 " לודג: חמ .ילעב ויה .םיבר םילודנ : םינואג וכ ,ואצמ  ,םולכ חיכומ

 . תודחא םינש ינפל . ךפיהה תא םג ואצמ לבא ,הלודנ .תלונלוגו

 ' ידכ ,םדא לש חמ םסרופמ * גולופורטנאל ונתנ יכ ,רבדה | הרק
 לקש רקוחה .וילעב לש  וביטו ועבט לע טפשמ | ונממ .איצוה
 ןואגו לודנ םדא היה חמה לעב יכ טילחהו םינואמ לע חמה תא
 ..טושפ ןאצ העור ;ויה חמה לעב יכ ,ןכ ירחא :ול ורפס רשאכו
 עבה .ירתפמ  ךותל, .הז לע" דאמ .רעטצה  תיחרזמה  היסורפב
 פחיה תא ריכהל רשפא יאו ,הטינ רמא ,"םדא ןב רודחי אל

 .* הריציהו עבטה ירתפמב רורחל ילבמ המשנהו .ףוגה :ןיב :ימינפה
 היגולויויפהו הימוטנאה ךותמ .ראבל ושכע = רע וסנ םירקוח המכ
 הלע המו ,תילארשיה המואה תמשנ לש תועודי .תונוכת תידוהיה
 סבלו .תואמזונ לע ' תואמזוגו תורעשה לע .תורעשה ובבג + םדיב
 ..היגולוכיספ ןיב לידבהל .ץוחנ .ורבח ירבר תא דחאה רקוחה .רתוס
 ..איה תויחה לש הינולוכיספה .ם ד א לש היגולוכיפפל תו יח לש
 וומלל ונצפחב .עבטה תרות לש רחא עוצקמ איהו דאמ הטושפ
 ימנמירפסכ אב שמתשהל ונילע היחה לש םייגולוכיספה םיקוחה תא
 יי ,היטנה ,ןוצרהו ,דבלב ן ו צ ר אלא הניא .היחה שפנ יכ
 ה ,ןוצר תלעב הירבמ רתוי .אוה םדאה לבא .ירמחה עבטהב
 5 סחיה ונתאמ רתפנש ןמז לכו ,רסומו לכש תלעב הירב

 כי אל ,ינשה לע רחאה חכה לש העפשההו ו לכ שה

 .ךפהלו הירוטסיהה תרות '5ש הדותימב הסדנד לש םינינע ראכל
 לש הריקחה יכררב םדאה לש היגולוכיספ ראבל .רשפא יא ךכ
 ובועהש קר אלו :ורבחב .עגונ דחא עוצקמ ןיא יכ ,עבטה תרות
 יבסה םנ אלא םולכ :תוראבמ ןניא תויגולויזיפהו  תוימוטנאה
 וכ .,איהש .לכ החכוה וליפא חיכוהל הקיפסמ הניא .תועבטה
 וטנומ .רע וטסירא ימימ ,המואהו םדאה שפנ לע : תעפשמ
 :יהקיעה םרוגה איה תיעבטה הביבסה יכ חיכוהל םימכחה ולדתשה
 ןנ שיאהש ,רבדה תמאו ,םעה לש םיישפנה תוחכה תריציב
 רה םינעוט ןכ ,ןושארה .,ןופצה ןב שיאהמ הברה הנוש .םוררה
 וולע הרוש הריש לש חורו .תולכתפהל הטונ  ,תונוימד 'אלמ .אוה
 תקזחמה :הריבכ  היגרניאו םימלוע חכ אלמ .ןורחאה רשא .תעב
 עב ינשהו םח גזמ לעב .אוה ןושארה .. תירפומה ותרכה תא
 חהל .לכונ אלש המ ,תושנרתהלו תולעפתהל הטונ ןושארה ,רק
 רועמ רשבה .תליכא .יכ ,רבכ ערי סריגאטיפ ,ןורחאהל עגונב



 תעב ,תוירסומה ויתונוכת לע הערל תלעופו היחה שגר תא םדאב
 יבוטו םולש ישנא .םה ,ץעהו הרשה ירפמ םינוזנה .םישנאה רשא-

 םירעי .תבר איהש ץראב רדה םעהש ,וז .םג איה הלבוקמ העד ,.בל
 ; תונירה לע יח תורהנו םימי ףוח לע בשויה םעהו דיצב  קסעתמ |

 םירגה םימעה יכ ,טילחה ,הקיטילופב השדח הטיש רציש .ויקפיטנומ
 רחא יתפרצ רקוח אב .םילצעו בלה יכר םה  .תימח תוצראבו

 יכר ויה אל ,המח ץרא ינב ,םיאמורה יכ ,קדצב הז :לע .בישח
 םימעהו םידרפפה | ,םיברעה םע ןידה .אוהו = ,ללכ = םולצעו

 םידימונה = ,םירצמ תא .ודכל רשא :םישוכה ומכ = ,םיאקירפאו
 הערהל .עגונבו ., בל ץמואבו הרובגב םוחלל וערי .רשא .,םינטרקה
 וננוחש הדמה התואב - הרישל .ןורשכ .ןופצה .ימעל ןיא יכ תלבוקמה |

 םיתפרצה .וקחש הרשע עבשה האמב רועש ומכ --,םוררה ימע
 ונל .ימ הנה =- ,"ןופצה לש םירברבה.  םהוא .ונכו  םינמרגה לע
 תירילה הרישהל תומרהל לכות תיריל הריש הזיאו + הטיגמ לוג"
 אל ,תיטויפה תולעפתההו שגרה ןואג = ,ןורייב םג + םינמרגה לש
 יזא  ,ללכה ןמ םיאצוי ולאכ םילודנ םיטרפ םא .םורדה .ןב ה

 רצויה חכה תיעבמה הביבסה התיה ול .,רקיע לכ ללב == ללפה
 ,םישרחה םיניהו םירגותה ןמ ואצי יאדוב זא יכ ,םעה תמשנ לש

 ,ןוטלפא ,סלקופוסכ  םישנא ,םיקיתעה םינויה ץרא לע םיבשוו
 יב םיפלא תונש הו  .דועו וטסירא  ,םדיפורוא
 יאיצוה אל הז לכבווניתובא ץראב םינוש 8

 הניאיבנכ דתא איבנ
 לש היגולוכיספה = תא .ראבל רשפאדואש אצוי רומאה לכמ

 ,תדמוע המוקמב יתמלחהו ,יגולואיבדיעבט רוסי לע = םעהו. םדאה :
 טיבהל רשפא םיירוטסיהה תונויזחהו םיאנתה לש אירלקפסאב קה יב
 -- ו קמואח . לש .התמשנ = יקמעב . הריציה - ךלהמ-..תא- תוארלו ל

 .(אוביידוק) :
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 .ןוסלנצק

 .ץֶרֶאְק תבּונתמ
 י"ע -רבז
 א"ערתה

 ןמטוג 'א + םירויצ םע ,  באה-תיבלו רפפה-תיבל ארקמ

 + םילשורי -- < ישילש -רפס . (ןויצ-ןב 'ש)

 םיאצמנ ונלש :םירומח םע .דחיב .םינבהו תובאהש המכ הז

 בור תא לבקל םילוכי = םניא םהש טעמכ :הנושמ בצמ הזי

 תפשב | םיליחתמל דומל-ירפס ןומה י'ע .םהילע העפשָהש הבו

 עוצקמב תורחתהה .האלפנ תוריהמב ונלצא םיחרופו םיצצה .,רב

 תורחתהה תולע יפלש ,בייחמ רבדה עבטו ,םויל םוימ הלרג

 -ירפס רובח--וז .תונמוא .תישענ .ךכו הביטו .יחרוחסה, ךרע דרו

 שומשה דע .יתוכאלמה = יוקחהמ | :רתויו = רתוי - הטושפ --.רומל

 ןויכמו .םירחא םירפסמ םיערקה/תא .החאלו רוזגל .ארירג םִיָרְּפס

 ןיחבמ וניאו  הלאכ- םירבדל החמומ :ונלש הנוקה ןיא בור :ופ לעש
 הז :ןוממ  םיעורג .םירפסש שו .ב'ע = ,תירובול תידוע ןיב במיה |

 ,תיוז ןרקב םיחנומ םהבש םילועמהש העשב ,להקה ןיב םימשפתמ
 ,םהירבחמ וחרט ידככו ,םינוק םהל םיאצומ .םנ

 ןויצ-ןב-ןמטוג  רמ .לש ורפפ לומש * ,תודוהל  ךורצ םנמאו

 רבכ ואצי ."ימעדןב, לש םינושארה  םיקלחה .ינשל + בוט רתוו הוה

 לכ טעמכ םהב ודחאתנש ,םיבושח  דומלרירפס | רותב  ןוטינומ <
 ,ולש עוצקמל :יניצר סחי , הלאכ .םירובחמ שורדל\\רשפאש תולעמה

 תרכה ,הארוהה יכררב ישעמ ןויסנו .ךונחה תוכלהב הרורב הע
 ,ונרבחמ ןייטצמ הז לכב---, תומדקתהלו לולכשל הפיאשו ימואלדירבע"

 ונתורפסב תויתונמאה ויתוריציב םש ול הנקש ,רפופו :גוגדפ  אוהש
 םייח לש םתוח ,ןמתוח תא ועיבטה ולאה תולוגסה לכו ,תירבעה
 .ולש םירכזנה םירפסה לע ,הנוכנ תידותימדהנררה םע .דחיב תויעבטו
 ,ללכה ןמ םיאצויכ ,םיבוטל ףכית ורכוהש

 ,"ימע:ןב, .ישילשה רפפה םג אוה הנימב הריחי הביטח
 תומכההבר קר ונניא אוה .שודגו אלמ- -רפסה ,ונינפל התע חנומה
 - .תוביאה:בר םג אלא ,(הלודג תינבתב םידומע  תואמ עבראכ)
 :ךררו הרות, : תוקלחמ שלשל קלחתמה ,וב ץבקנש ברה רמחה
 דבועמ  ,"לארשי-ץרא לש - הבושימ,ו "םלוע לש ובושימ, = ,"ץרא
 "! רבחמה ןויכ .הילאש .תילכתהל המ-אתמה הנוכנ הטישב רדופמו
 .!המדקה םוקמכ) 'םימיוסמו םימלש םירבד לש תיכונח תורפס תתל,
 אוה .ותנבהלו  .וחוהל .,דימלתה בל לא רתויב .םיבורקה םורברמ
 אירב רפומ .םיבכרומו :םימר רתוי םינינע לא הרשי .הגרדהב רבוע
 לש םייעבטה תודוסיה לע :עבמהו םייחה  םלועמ .תולועומ .תועידיו
 םעה לש  תדלומה ץראל דובכו הבח  לשו .ללכב יח .ימואל:שנר
 -"אלא  ,.םירבד .ירירפו םיעטק:םיעטק :אל ; יושע 'הזח 'רמחהו  .טרפב
 ,םימלש רתוי וא תוחפ םירבדו םיכורא םירמאמ תרוצב ונל ןתינ
 טעמכ םישרחהו םינשיה וניררושמו ונירפוס יבוט  תוריצימ  םיחוקלה
 תורמלו . ע"הוא תורפסמ םגו םיידומלתה תוהוקממ .תופוקתה לכמ
 תויתוהפס תואמגור תתל .םצעב ןובתה .אל ,וירבר פל ,רבחמהש
 ,(םש) םמצעל םהשכ "םירפוסה לע דמלל אב וניא, ולש רמחהו
 שמשל לובי  ,רחוימ  יתורפפ ךרע.  םג הז רפסל ול .שי .תאז לכב
 היטמוטסירכ  רותב  םנ אלא. ,תי כונח הרטמל קר אל וגל
 ונלצא שגרומה ןורפחה תא ,תצקמב קר :םג ול. ,תואלמלי .תיתורפס
 ,.ןורחאה הז .ןיממ םירובחל עגונב

 ;ר-יתורפס .ולוכ .אוה .רקובמה = מע ןב,- לש ןכתה יכ
 ריופע םיאצומ ונאש ,תילטנימיטנסה תונשגרה .התוא ילב
 ונא ןיא .ולש ."ירסומה,  .קלחב .וליפא .ן,הז ןיממ .םירחא
 =" בור .לצא .תויוצמה ,תוטלובה : תויצנרנטה  ןתואו = תוילנבה  התוא
 "םיצימא 'ד .פיע  םירופפו .םירמאמ םיאצומ ונא הפ .  םירבחמה
 יריש ,םש שנא .תודלות  ,רומלתה ןמ .םיבושח  םיעטק  ,ןסרדנאו
 ,םייומ  ילדנמ ירופסו ,הניהו קילאובו .לזיו :היינרו יולה הדוהי 'ר
 .ןיוצמה .רויצהמ קרפ = ,םפילע:םולשו  ןאמשירפ | ,ץיבוניבר ז"א
 'םףבר הברה ,'וכו  'וכו .ונרבחמ תאמ י'תורליה .לובג הצקב, עוריה
 .ללכ םונווכמ :ויה אל הרואכלש ,םמצעל םהשכ םיבושחו םימלש
 =. .ףוכמה 0 .קלחב = .ורבצנ  .:,ילכבשהזרפומ, = הזיא  .םשל
 ' רוחיב = לכתשנ | הז ןכות = ,יעבטו :יתמא | .ירסומ-ןכת | וברקב
 ירפסמ :םירמאמו  ליזח :ימגתפ  ,ךינתמ " םיקוספ | תפסוה | ייע
 ,ימשפה סנכת לא המאתהב ,םירמאמה ירחא ואבש ,םינומדק .רפומ
 . ןוכתמב אלש ומכ ארוקה לע .עיפשמ הז לכ לבא

 ,תורפסבש הנושארה הקלחמה לש תולעמה לע דוחיב יתיארה
 הלולטה ךררה ןמ ותוטנב ,"השרח הלמ, .הזב רינה רבחמהש ינפמ
 ךוהצ םגו רשפא המכ דע ,ישחומ ןפואב ותוארהבו הז עוצקמב רבכמ
 .ירמגל .תרחא .ךרד וב .לוסל

 ותומכב רושע כ"כ אוז פסה יקלח ראש לש | רמוחה

 "הזמ בחר רתוי םוקמ ותרקבל שידקהל היה  ךירצש ,ותוכיאבו
 ""יררועמ םירויצ  ,תלעותו ןינע יאלמ םירבד .יתושרב תעכ ונשיש
 ילודגה םלועה,ל | עגונב רישבו הזורפב  שגרדיביהרמו . הבשחמ
 וניתובא-ץראב ההע שדחהמו ךלוהה | הזלו ללכב ונא  ונמלועלו

 ירמאמו .עבטה תונומתו דאמ תובושח תוירוטסיה תומישר ,טרפב
 ,  ףחרמ הז לכ לעו ,הבירנ דיב רבחמה רופ הז לכ -- ,'וכו .ערמ
 רפסה לא ותוא ךשומו ירבעה בלה תא רדועמה ,ןנערו יח חור
 -- איהו ,הז רפסל הל שי הרהי תחא הלעמ דוע . ומות דע והארקל
 . בבלמה ,הזכ ןנערו ךר  ,שטולמו יח ןונגפ ,ולש ןוש לה יפו



 ּוהומכו .,תמאב .תואיצמה :רקי .אוה  ,ותונמא-ןח .לש םסקב .ןדעמו
 םירבדה הוב םיניוצכ דוחיב . םיירבע .האירק-ירפסב דוע וניאר, אל
 לש רמוחה לכ .טעמכ | םלואו  ,ומצעב | ןמטוג .רמ ייע > םיכורעה

 ,חתופמ .יטיתסיא-םעט לעב ןמָג:רפוס די = ,ודידלע דבועמ * רפסה
 דחא רבד קר--- .לכב .הפ :תוארנ .תאזה תיתונמאה הדובעה תובקעו
 וספדנ אל םירויצה :יטיתפיאה םשרה תא טעמ שילחמ ינוציח
 תויתוא שי) .הרדוהמו הקיורמ כיכ האצי אל ללכב הספדהה םגו הפי

 --ןורסחל הז בשחנ היה לינרה סופטמ רפסב םג םאו ,(הושטשוטמ <

 םגו תונשל ומצעל השרה, ,ורפסב .ןמטונ .רמ ול גוצהש <

 :וכותכ ורב אהיש םיצור ונייהש ,הזכ חיכש-יתלב .רפסב ב"ובאע

 . ימינפה ויפו יפל ינוציחה ושובל .םג אהיש

 ןוכתה םהלש ,לינה-ותוא ינב םא ינקפוסמ : תחא הרעה דועו
 יתלבל היה = יוארהמ .תודוקנ :ילב האירקב ושקתי .אל :,רבחמה

 :םינפ "יתשב ! םירמאמ תצק : תתל * םגו תורוקנב ככ ץממ
 ,וניניעב לק תויהל :ךירצ ונניא הז רבר = ..םידקונמ-יתלבו .םידקונמ
 ךרע הול ןיאש רשפא :םאו ;םירחא תומוקמב רבכ ונהאבש  ומכ
 ורפסמ ונהיש ןמטונ רמ הצור :יארוב אלה <=- י"א :ינב יבגל. בושח
 . הלוגה .ידלי םג

 םיינוציחה םיררצהל תוכיישה תורעהה לכ תא רומגל :ידכ

 תיבונחה  הרטמה יפל :הז רבד םג ןייצל ךירצ ,ייימעדןב, לש
 רנעל

 םוקמב) | םינוש :םירפוס | ידי  ישעממ = "ןוכנל .אצמש המ .שרחמ
 רפסה לש ותלועפ .בחרתת ונתעדלש ,ונרמא רבכ לבא ,!המהקה
 ונלצא שמשי יאדובשו רכתמה ול הותהש גוחה ותואל .רבעמ הזה

 רותב' -- -ונייה ,רמלל םג םא .יכ ךנחל קר אל אבה .רפס .רותב =

 ןרוקמ - תמלעהב = ןאיבהש

 היאמ |
 ,ידחא ריש :פ'ע, .םתס =

 וז -ונתפקשה | תדוקנמו * ,םידמלתמהו . םירומה = ריב = יתורפס"רזע
 ןפואב -וליפא אלו ,תונשל .ןוכנל .אצמל .רבחמה .ךירצ היה אל
 םירישה תא :טרפבו םייסלק םירפופ לש םירבד המפ ,בוט רחויה
 ;םהש ומכ ראשהל םיכירצ ויהש ,(לשמל ,קילאיב .יריש תא: ףאו
 םירפוס לש | תולבוקמו = תועורי :תוריצי תונשל םיגהונ ןיא ללכב
 .היהתש הרטמ וזיא םשל טקלמה ץפח יפל םימסרופמ םיררושמו
 ,תויתורפס :תוריצי  המכ לע הוסמ ןמטוג רמ םש .םנחל ןכ .ומבו"

 :ומכ :.ןהירבחמ | תומש רתסהב וא
 יסייומ .ילרנמ לש ףופסמ, 6,  םוקמ הזיאמ) יקילאיב לש הצנלממ,

 םגו .,(ימ לש) .'תירבעה תורפסה תורלות, פ'ע .\ רופס
 ןוחרימ ריש פ'ע, = ,ידחא  רויצ פיע,

 רבחמה שמתשה תומוקמ וזיאבש ,ונחנא םירעשמ :םנמא ../חלשה =
 לבא .,וידי ישעמ לע  ומש תא שרפל אלש ,ולש ותונַתונע  תוכזב
 ..,הזב םג ןיחיגשמ ןיא הלאב ,,םירפסכ

 קר אל "ימע-ןב, לש .ישילשה .רפסה תא  ונחנא  םואור
 התוחתפתה ירפנ םג אלא ,ומצעל אוהשכ ראמ בושח לעפמכ

 םע תילארשו"ץראה העפשהה .לארשי"ץראב "תירבעה הבשחמה, לש "
 המתוח .תא הזה רפסה לע העיבמה םישדחה םיירוטלוקה הימרז

0 

 רפס רבחל רשפא היה אל ,ליוחב ,הפש ,המודמכו  ,דחוימה ינְחה
 רפסה .לש \וכרע = וניניעב לדגי + וז הפקשה"תדוקנמו .,.הזכ
 תימואלה ונתרבה תבחרה ןבומב ,ימיטפמיס לעפמ 'רותב ,רקובמה
 .ירבעה .ךונהה עוצקמב היתואצותו

 ,"רורה,ב . .דחא - .רפוס .בתכ :םינש עבש ינפלש ,ינרוכז
 העפשהלו : תוימצעל רכז לכ .ןיא י'אב םיאצויה  דומל-ירפסבש =

 קר םלוכ יב ,"םירכעה תמדא .חיר לכ,, םהב .ןיאשו  תילארשי-ץרא
 -ץראד  הריואו ,םיזעולה .םירפסה לש תינכתה .יפל םייושע .םייוקח
 ,השודקה ץראהש , .אנקפמ .יריל אב .רפוסה  ,םתוא םחה אל .לארשי
 תא" .אורקל  יארכ .ידחא םוקמ לע- תאפוקו תדמוע  ,הארנה ופכ
 םייעבטה : היתוזחמל .,לארשידץראל = עגונב  "ימע"ןב,ב  .ספרנה

 חכוהל  ידכ  ,יהמדאה:חור,ו יטויפ רוה .םועפושה ,'וכו .היתורוקלו
 ,.ונלש תירוטפיחה ץראב. תירבע תיעבט .תוחתפתה לש התואיצמב
 תאפוקו תרמוע איהש = ,רמול  :,ינמודמכ- ,רשפא יא רבב---וישבע
 ...דחא .םוקמ לע

ּ . 

 .תונויצב

 לש .ןוירוטקרירה תבושי = םג התה ןילרבב לודגה פ'היה .תבושי תעשב
 ר"ד , גרובראוו .פורפ  ,*קטנה ר*ר , רמייהנרוב ר"ד .הב ופתתשהש , ל"הקה
 ןליקב .הכשלה | להנמ  ,ןודנולמ | ןאמיינ  ריכזמה : ,רולסק 'זנואה , בונול'צ
 , תיאגותשלפה הקלחמה תכשל ריכומ---ץיבוידבוע :,א ,  ןֶעיפֶטָאה -'

 ל"הקה לש תיוכרמה הכשלה תולועפ ריע ה"וד ןתנ רמייהנרוב ריד
 "סבא 40.000 לש רפסמבו .תונושל עבראב תרבחמ הכשלה האיצוה .ןורחאה ןמזב
 ןמזב =. תיזהוצע| ורעו .ר"ע תרבחמו םישנל הפע הלגמ ,תואספוקה ריע
 תוכשלה . תואכפוק י'ע תוברנ ץיובק רודפל רוחיב בל הכשלה המש ןורחאה
 הבשלה ,שדחמ תורותסמו תוכלוה תפרצו הילגנא , הקירימאב תויזכרמה
 רבדב ןוירוטקרידה לש תומדוקה  תומלחהה תא לעופה לא ןכ םג האיצוה
 ֶּז ,י"אב םונוש םינונע

 רבכ רמוותנפיא לש | ורוסומ תיב\טרפואוקה הבשומה ליבשב עקרקה
 היגלב | ,הירטסוא , הינמרג ירעב רמייהנפוא לש .ותעיסנ תחלצה יפ לע .,התנקנ
 הנש .ףוס דע רוע ףסאי ,קרמ 100.000  ,שורדה םוכטהש תווקל רשפא .הילגנאו
 הרבח תרפונ ז ,ש ר:וטקואב ,הריבעה לא  ושגי ביבאבו ,וז
 ([םשש 18186  תלבגומ תיברע יביטרפואוקה בושיל לארשו ץרא תרבח תדחוימ
 םוריקפה לכ ונמזוה רבכ 8100 ]מהַקבש600880מ80ה0 11. זמ. 0. 8:)
 + םיצורח םולעופ ורחכנו

 ,קנרפ 19,000/ תאולהב הל .רזע ל"הקהש ,ינוזר:םואב םילעופה תרוגא
 תווקל אפיא רשפאו ,ןוצר  תועיבשמ  תואצותהו הושארה התנש תא האיצוה
 . חתפתתו ךלת וז הרוגאש

 םהב .וקסעיש ,םינמותה לאלצב:ילעופ לובשב ןמש:ןבב םונכנה םיתבה
 20,000 הנתנ .ל'הקה ,םילעופה םהב ובשיתי רבמצרבו ,ורמגנ רבכ ,ףפכה:תדובעב
 , םיתבה ןינבל קנרפ

 םנינבל םג הבצק ל"הקהש , המדא .ידבוע  םילעופ ליבשב םיתבה
 הרדחב םילעופה-םבסהב ע"על םינבנו םיכלוה ,האולה  רותב קנארחספ 0
 5 .(םיקור םילעופ ליבשב) הוקת חתפבו

 ל"הקח לא ןופפלוו דודו ינאפ תפוק תא ףרצל טלחוה הוה ח"הורה ירחא
 .השמח .ונבי תאזה הפוקה ח''ע . ןוספלוו דורלו םצמוצמה פ"הוהל הרות .עיבהלו
 םיתב העבראו  ןינח-ירוב .דחא תיב ,  הוקת-חתפבו  תובוחרב םיתב השמח
 + ןויצל ןושארב

 ןי- רבב

 ,,יביטרפואוקה  בושיה תרבח לש דעוה תבישי םג התיה ןמוה ותואב
 לופו ר/'ע הצרה רמויהנפוא ר''רה .הלומעתהו הלהנהה רבדב תוטלחה ולבקתנ
 דסיתמ תאזה הבשומה . תיביטרפואוקה הבשומה י"ע הכאלמ=ילעב לש הכשומ
 םוצורו "ןויצהילוע ,, תרבח  םהל ודפיש = , הילגנאבש יוגולגמ הבאלמהילעב י"ע
 + י"אל  תולעל

 .,"טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב תאזה הרוגאה ר"'ע רפסמ .רמייהנפוא ר"דה
 יהל ןתת ל"הקה : םינמוומב .קראמ 8,200 לש םוכס הרוגאה הל שי
 יימד תאו = תיביטרפואוקה .הבשומה דו לע עקרק םגוד 400-250 = הריכמב
 וב ושמתשי הבאלמה ילעבש ,  עקרקה לש קלחה ותוא רעב קר לבקמ הריכחה
 יפל ןםיתב השלשיםינש הלש עקרקה-קלח לע הנוב הרוגאה ,שממ לעופב
 הדוכעה .רמגתשב . ןג תעטונו ,  תיאניתשלפה תודיקפה י"ע הרשואמ תינכת
 .ןףסבה תא .הדוגאהל תמלשמ | ל''הקהו ןגהו םינבה ךרע תא םימש זא ,תאוה
 ןפואב .הלילח רזוח ךכו  ,דוע הל םישורדה םיתבה תא הו ףסכב הגוב הרוגאהו
 :הבשומה תברוק (/םיטעומה היעצמאב .בשיתהלו תונבל תורשפא הרוגאהל ןתנת הז
 -ןיאש .ןוילאמ ןבומ םלוא .."הטעומ אל תלעות הל אובת איה םג תיביטרפואוקה
 :אוהו ,הֶה ןויסנה .תחלצה דעב ומצע לע תוירחאה .תא לבקמ רמויהנפוא ר"רה
 .,ןויסנה חילצי פא . ''טלעווה,,ב ורמאמבו חרוגאהל ובתכמב שוריפב תאז עידוה



 הז .ןפואב בשיתהל .הכאלמ ילעב לש תורחא  תוצובקל םג .היהי רשפא זא
 ו . לארשי ץראב

 "טלעוו,,ה לש  ןורחאה רמונהב םפרפתנש ל"'הקה .תבוטל תובדנה =
 ..קואמ 2297,78 .היסורמ הזב קרמ 4

 יביטריפואוק = בושיל = הרבחה תומל :
 + קר

 רויס, רמייהנפוא לש ותרבחמ סור 4 םוגרתב האצי "המירק,,  תאצוהב ֶ
 םימלשמ .סכא 50 םינוקה .חלשמה תואצוה רבלמ .פוק 8 אוה .ריחמה ."י"אב =
 הריכמל אצמתו אצת עובש דועב .חלשמה תואצוה דכלמ .בור 0 קה
 ןוכנ גשומ תנתונ תאוה | תרבחמה . תידוהי ןושלל .םוגרתב .םג תאוה תרבחמה <
 - תיבוטיפואוקה הבשומה תונכת דע

 609 הלוע
 לש = םוכס רבב | ףסאנ

 תואחמב תאצל ןולופ ורעב ונורבח תא ררוע ןוזנתנו ןייטשקיד ישעמ 2

 הפסא הכרענ ורולב ,  םידוהיה תויכז תלבגהל ולא לש םתמכפה דגנ תולודג <
 ,רועו טורשריק ,ץש ,אריורב ר"ד. זנירכח הב ורברש ,הלחקה םלואב הלודג <
 + םיללובתמה ישאר לש הז השעמ דגנ האהמ-תטלחה רחא הפ הלבק הפסאה

 תא הפיקמו תכלוה תאזה העוגתהו ,תואחמב תודחא םירע רוע ואצי ודול רבלמ

 + ןילופ ירע 6
2 

 . ןתרובעב הברה תילצה ןיול ,ש ר"ד ונרבהש , םועירומ אקירמאמ \ 0
 לכבו רועו ןמארטוד ,  ןאטגנושאוו חא ריס אוה = , הפוחבש םוקינכטה תבוטל
 רעשידיא,הב העיריה יפל ,רבכ הלוע ףסאש םוכסה .תובושק םינזא אצמ םורעה
 .ראלוד 220000 "רעפפמעק

 ."לאלצב, לש הכורעת ולסכ ז"כ 'ד םויב החתפנ אשרזוב

 יל
. ₪ 
 ודב < לא ו

 ,ההא המעטו ,םירבעה םילעופה בולק תא הרגס הפיחב ףרטשמה ==
 םידפימו םורפסייתבו םיגולק םיחתופ ויה הכ דע * . ןוישר ילב חתפו בולקה|
 , העירפמ .התיה אל הלשממהו ., ןוישר לכ ילכ תורו

 + רועה; תא ריאהל םכול יסנפ המיקה ופיב הירופה --
 . תונוכמ תרוכמל ןורוצב ףינפ החתפ "ריחע, הרבחה --
 םורבדה ןיכ . םולשוריל האב םירצממ םיברעה םוקחשמה תקהל --"

 + "תירוהי,ו *שרושחא,  :ירבע ןכות םע תוזחמ ינש םג םנשי םיגיצמ םהש
 .סאביב םימחר  ידוהיה רמוע הקהלה שא

 :תיבב ..הרוהו:|ב .רובכל הגיגח וכרע תונבל רפסה:תיבו היסנמגה --
 ,םילודגל הגוגה םג הכרענ תונבל רפסה '

 ,.תירבעל ברע  ירועש םילשוריב רפו ריעצה לעופה --- =
 ,שרוחל ('פוק 20) קילשיב אוה םולשתה . היפרגואיגלו :

 אבצה .תרובעל \ וארקנש םילשוריב םוזנכשאה .םושלשו העבראמ --
 *11 קה ואבו 46 וארקנ םודרפסה ןמ ןרחא קר א

 תאצל .ילבל םריהזהל הירוס יבשויל הערוהב הנפ תוריב לש ילאוה ---
 בושו רבב שי הקירמאב ,.תקזחתמו  תכלוה .הירוסכ הרגהה = , תורז תוצראל

 ןובשחל

 ילאוה ,ףלא תואמ שלשל הקירמאב םוברעה 'רפסמ םודמוא = , לודג ומ
 + םתדלומ ץראב םיכרעה בצמ תבטהל גואדת הלשממהש חו

 ןארקי , םייערמ םירועש םשב תואירק לש תורוש ורדסנ םולשוריב קהל

 רנוצרזה ר"ד , םיררושמ השלש לע אטוז = , תירבעה ןושלה לע הרוחי:ןכ ה'ה
 לע .ןילו ר"ד ה תונושלח ראש | ךותב תירכעה ןושלה . תוחתפתה ל 0
 ,דומלתה תמיתח רע הפ לעבש חרות לע ץישפיל ,א ,ררפסב לארשי תרוש
 ---סנופ , ץראה ייחמ---סתוימ ףסוי = , תותנה  תרותב םוקרפ ישאר---איזמ רד
 ---ןיבר ר"ד . לארשי  ץרא לש תועבטה היפרגואיג --סרפ ,טשפהו לופלפה
 תקלחנ האורק לכ ,תולארשיה היגולואיכראה - ילאפה ה תושאו

 + םירופאה תיבמ חרב ינמרגה תא הפיחב גרהש יברעה --
 טודורקל קנב ופיב .חותפל םילרתשמ היסור = ירוהימ םידחא םירחוס --- +

 , תיסוהה הלשממה לש התיסח תחת הזה קנכה תא .חותפל : םיצפח םה
 ,נוישר תא רבכ ןתנ יסורה ר

 קרוק ריעה לע ולפנתה םה ..םיאורב תרירמ .הצרפ ןררול חרזמב -- =

 , םיתבה תאו תוווגחה תא וללשיו םירצונו םימלשומ הברה וגרה = , הותוביבסו
 םיניוזמ ויהש םיאודכה לש לודגה .הנחמה דעב רוצעל לוכי אל ריעבש ןטקה אבצה

 הלאה תומוקמה ינשמ .קשמרלו םילשוריל הרזעל הנפ קריקמ החפה , בטיה
 םחלגש איבצמה דמוע אבצה שארב ,שוא ףלא םירשע לש אבצ ףכית וחלש
 םיועה לכב לודג דחפה , ןיידע םיעורי םניא םיטרפה .ןארוחב םיזוררה םע
 רפסמ .החפ בשומ םוקמ | ,תיזכרמ רוע איה קרוק ,חלמה םיל תובווקה
 .םימלשומ םה ראשה ,  םירצונ םיפלאכ םהב .20.000 היכשוי

 תזחמה תא תאזה הנשב גישהל וטילחה !פיב תירבעה המבה יבבוח --

 *ןנחוו שא, ,ןסביא לש ןמקוטש ר"ד , יקסניפ לש "יחצנה ירוהיה, ירוטסיהה
 םימעפ .ךורעל סג הטולחה תאזה .הרוגאה . לזגוג לש 'םיאושנה,ו ןמרדוז לש
 .םישנא לש לודג להק ןילא ךשמ .ןושארה ףשנה ,היצמלקדל םיפשנ שרדוחב
 ראמי ןטק ריחמ עכקי הסינכה רעבו ,בחרה להקל םינווכמ ויהי הלאה םיפשנה
 + תוצוחנה תואצוההל הסנכהה קיפסתש ירכ קר

 הנוב , םילשוריב יסכורותרואה םימותיה תיב להנמ , טוהנירג ר'ד ---
 ךובריוא .ר'ד השעש | לודגה לוחה , הוקת חתפב םימותי תיבל .לודג ןינב
 תא רוחבל העדל טוהנירג ר'רה תא םג איבה הוקת חתפב תוקידאה קוזחב
 .קוראה ךונחב ותדובע זכרמל תאזה הבשומה

 הארה ןובשחו ןידה .םירבחה לש תיתנשה הפסאה החוה "ביבא לת,ב --

 לכקתנש תונקת ררס םג עיצה רעוה ,הפי ררס רורפה תא ררס םרוקה רעוהש
 ואצמ הלהנהה תפוק לש בוטה יפסכה בצמ ליבשב ,הפסאה לש תועד בורב
 תיהש ,שרוחל םיקנרפ השש םוקמב . רורפה יכרצל םיפמה תא טיעמהל רשפאל

 , םונש "שפשל .שדח רעו רחבנ 5 קר ושכע ועכק ,ינוניב תוב לעב .םלשמ
 רפסמ הפי ריד ,ןוזניפומ ר'ד ,ןהכ יכררמ , ףוהנזיד ה"ה ורחבנ דעוה ירבח ןיב
 , םישדח םיתב םינבנ רועו ,תואמ. עבראמ רתוי רבכ אוה ביבא  לתב םיבשותה
 + םינחונ םיתבה , ונויקנבו ופיב ןיטצמה ביבא  לתב תוריד םהל םישקבמ םיבר
 .םיזוחא הרשעמ תוחפ אל יקג חויר םהילעבל

 ץוסעת הדעוה .ןושלה  תרעו הדי לע הרפי  "תלהוק, תדונא --

 : - םילמה תצפהבו םילשוריב יזכרמה ןושלה .דעול רושאל שיגתש תועצה דוכעב

 5 7 יקסבשירק = , ןמטמ , ןמטוג ,  רופס  ה"ה ורחבג חדעוה ירבחל , תושרוחמה
 ,יררה

 , טרצנוקה תונכתב םולשוריב טרצנוק כורקב רוע הניגנל רפסה תיב --

 רפפה תיב ירומ .וכרעי םולשורוב טרצנוקה ירחא ,ופיב רכעש עובשב ךרענש
 . הפיחב םג טרצנוק

 " ןרבע וז הנשב .  םיפוראה .ליבשב  םותבה ןונב רמגנ = תרנכב --
 , הרובעל ןיידע הרשכוה המדאה לכ אלש ינפמ ,םתמדאמ קלח קר םיסיואה
 הבוט הסנכה הזמ לבקל םייקמו , תופועו תוקרי לודגב קוסעל םיבשוח םיסיראה
 ,.תורבטל הבשומה תברק ילגרל

 אמש וששח .םימרוכה לש תיללכ  הפסא ההיה ןויצל ןושארב --
 :םולשב רבע לכה לבא , תונושה תוכשומה לש חכ יאב ןיב םוכוכח ירול אבי

 המכסה יריל אבל תונושה תועיסה ידיב הלע תיללכה הפסאה ינפל דוע

 -,הנורחאה הנשב בטוה 'רחסמה בצמ יכ ,הארה ןיבשחו ןידה , תוירקעה תולאשב
 , לכקל .תלכיה תא ןתתו דיתעב ןייה תריכמ תא  לקת הגורחאה הריקטה
 ןמ םיבנעה תא םג  בקיה לא לכקל הטילחה הפסאה . םיהוכג רתוי םירוחמ
 בוטה  הרדטב ה םימי השמח הבשמנ  הפסאה ."הפרטה ימרכ,

 + התוניצרבו
 קנבה .דמוע הז לינשב . תפצב םיתב ןינב תלאשב = קסוע קנבה - -

 ןיגבל האולהב דחי ןתא ופתתשי םהש ,תפצב םיללוכה םע ןתמו אשמב

 , םיתבה
 ו'ע רסונש (הפו המקר) םירחתל רפפה תיב לע ונישלה היובטב --

 תשלובה . םייטילופ םיגינעל רפומ אוה רפכה תיבש ,אפוריאמ "םושג תרוגא,
 .הוחתפ בוש רבדה רוכוהש ירחא לבא , רפסה תיב תא הרגסו האב

 ,הָיְסּורְב

 .םלועהל המרגלה
 ) תיגרוברטפה הדעה שאר לש ותריטפ יגפמש |, םועירומ ונא הזב

 ם



 ןמזה דבר לע  ,יבכרה ר"דה לש 'לבויה תגיגח התחרנ , גרובצנוג דוד ןורבה

 + הדחוימ הערוה םפרפתת רכזנה לבויה תגוגח לש
 ,לבויה-תדעו

 ה
 האירקב הלבקתנ ןושארה םויה תחונמ רע קחה לש יעושתה ףיעפה

 םיארבאיטקואהלש םהירבד לכ  ,היסימוקה לש אחפונב הנורחאה  תישולשה

 תא היפו יבחר לכב גיהנמה ,הז ףיעסו ולועוה אל הלשממה לש וחכ אבו

 ירבח לש םהיתוערב לכקתנ ,םיגחבו ןושארה םויב המלשה החונמה ר"ע קחה

 ,םיארבאיטקואה דגנ םיימואלה תצובק לש ןטק קלחו םינמיהו היציזופואה

 י"ע וחדנ בוש ףיעסה לבקתנש יוחא םלוא , םודוהיהו םומלשומר  ,םינלופה

 םיארבאוטקואה ,םינלמעה י"ע ועצוהש םינוקיתה לכ דחא  רחא םוינמוהו

 ויה , םירוהיהו  םימלשומה = , םו"אדקה םימלשומה לש םתבוטל .םינווכמ

 םושמ ,המלש החונמ תעיבקל ודגנתה הזל םדוקש םיארבאיטקואה . םידוהיהו

 .םתה לע רובעל םודוהיה תאו םימלשומה תא תירכהל הז קח .לולעש

 + תורָחאה תוהרה ילעבל החנה תושעל וצפח אל בוש קחה לבקתנש ןויבמ

 : קחה תחפונ יהוזו

 רחסמה:יתבו ,הרוסא ,ןושארה ףיעסב םיטרופמה , רחסמה יתבב הרובעה,

 םוגחה לככב , ןושארה םויב םויה לכ ךשמב םירוגס | תווהל  םיבורצ ןללה

 ,אחספ לש ינשה םוובו הדילה גח לש ינשה םויב ,(איטאוסידאנווד) םיבושחה

 ,'םרובעשמ םירכאה רורחש םויבו ,.הנשההשארו

 לש םדמעמ תא םורהל לולעה קחה תא המודה הרשא ןכ יכ הנה

 הוקת קר הראשנ ושכע ,תכשה תא ללחל םהירכהל וא םידוהיה םורחופה

 רגנתתש םושמ קחה לש הז ףועסל םיכסת אל הכלממה תצעומש , תחא

 אל הצעומב םג םא ,  עדוי ימ םלוא ,ןושארה מויב המלש החונמ תעיבקל

 ? שודק ולוכ ןושארה םויח תא תושעל םיפאושה , םיינמוה ורבגתי

 ןובשחו-ןוה .הלכשהה:רטסינימל חלש בויק לולגב םירומלה לע חקפמה ,

 םודימלתה ,1909 תנשב לילגה לש םיבלפה תשמחב פ"התב בעמל עגונב

 ה"כל וליפא םרפסמב םיעוגמ םניא בויק לילגב םינוניבה ס'התבב םירוהוה =

 תווסנמיגהב, = ,ח"ורה יפל ,םיבשחנ םה  ז"כבו ,יללבה רפסמה .לש םוזוחא

 ןפואב תלעופ םתעפשה יכ ,ןכופמ םגו יוצר יתלב רופול

 ושרג 1908-ו 1906 תונשב :הזל היארו "םירועגה ונב לע תיחשמ

 תורשכדוא  לובשב  קסלודופ:ץינימאקב  היסנמיגהמ  םידוהי = םודומלת = וווא =

 איבמ .אוח עודמו ,1909 תנשל קר .עגונ ח"ודה אלה : רמאה אמש . תיטילופ

 רימלת | עומשה הב םידמוע וגאש הנשב םג הנה ? תומרוקה סונשהמ תויאר

 , רחא ידוהי .רענו , והרומ דגנכ סג אטבמ הישימחה הקלחמה לש דחא ורוהי

 רככ הלאה *םוארונה םישעמה, ירחאו | ויבח לצא רפס בנג ,הנש ביו ןבב

 םושוע  ךכ | ..."תותשמ  ןפואב תלעופה .םידוהיה לש העפשהה, לכל היולג

 1 םירוהיה תא םונד היפ לעש , תילאיציפוא הקיטסיטאטס

 המסרפ היסור ידוהי ןיב הלכשה:יציפמ תרבח לש תיאסידואר הקלחמה

 הקלחמה תושרבש פ"התב בורב יכ , ךיעמ ח"ודה ,הרבעש הנשב התלועפל ח/וד

 ש ל ש קר הלאה םידומלהל םישירקמ םתצקמבו , םירבעה םידומלה בצמ .אוה ער

 הקלחמה תחגשה תחתש ברעה:ירועש לש המרגורפהבו ,עובשב תועש

 לע ."בוג ,רוא,ב קדצב אפוא ןנואהמ יקסניטובא'ז רכ . תורבעל רכז לכ .ןוא

 רבכ | תיסורה ןושלה, |. ןמזה יכרצ תא םיעדוי םניאש , ןנלש הלכשהה-וציפמ

 םיקושה | דחאל בשחנ בשומהיםוהתש רע ,ךכ לכ  םורוהיה ןוב הטשפתנ

 הריקשב רקבל םג םירוהיה םיברמ ןכ ; םיסורה םירפסה רחסמל רתויב םויוצרה

 תמועל = . "םיסורה  םינורטאיתו .םירועשה , תואקיתוילביבה תא היוצמ הניאש

 בל םושל ךירצ ישכעו ,םירבעה םידומלה לש העפשהה ירונצ םיטעמהמ תאז

 לש תיגרוברטפה הקלחמה .תא הבשמ יק--ז רמ ,הלא לש םתצפהל רחוב

 הארנכ , הלש ס'התבב וללה םירומלהל בושח םוקמ עיצקהל הלחהש הרבהה

 + 1908 תנשל הנובשחמ
 די + == 4.2 --

 .ץֶרָאְל-ץּוחְב
 היצילאגב ןיסולכואח  תריפס היהח שדחה | ןינמה יפל רבמצרב א'לב

 וחרנש ירחא + תוינידמה תוראשה תראלו ןינעל רבכ הז התיהש , הניבוקובבו
 ןושל ר"ע ףיעסה לעו היהשכ ראשנ תולאשה ןוילגו ,  ועצוהש םונוקיתה לכ

 תוירוהיה תוגלפמה לכ ןליחתה , תויסוא"ה ד'ע ףועס םוש ףסונ אל .הביבסה

 םאהמאא, 1אהסתקה(1ה 0. 12קסמק 8 גפגהפההה ץהב [ 55.

 <> םלועה <

 תינויצה הגלפמה . הז וי לא תוננוכתמ  ,תוימואל תויכז .תושרודה , היצילאגב
 ןושלה תא הבוכסה ןושל רותב :ושרל האירקב תדחוימ הפע הלגמ האוצוה
 ,תופסאל וארק ןלוכ ., הז ןינעב םיזזרכ םה םג .ואיצוה םילעופה תגלפמ + תודוהיה
 םשרתש ,רבדה תיבישח תאו ללכב הריפסה ךרע תא ןומההל וריבפה ןהבש
 הנפ יוטסיאה טנמלרפב ידוהיה בולקח ,הביבסה ןושל רוהב תידוהיה ןושלה

 תא םושרל תושרה ידיקפ וברפי םהבש םירקמה לכ תא ןל ועודווש | , זורכב
 לא הלאשב תונפלו ןידל םתוא רוסמל היהי רשפאש ידכ ,תידוהיה ןושלה

 תוימואלה .תרבה דעכ המחלמל וללה תונכהה לכ ירחאל , םאתפו .הלשממה
 ןושלה תא םושרל רופאש ,"קינטסימינה, .תאמ האצי הדוקפ הנהו --- , תירוהיה
 ,םירוהיה לש תימואלה ןושלה וז ןיאש ינפמ ,  הבינסה ןושל רותב תידוהוה

 ןידכ רפאמב .םימו העברא ןתנהל שנעי תאוה הדוקפה לע רובעיש ימ לכו

 הליהבמה וז הרוקפ , ןיסולכואה תריפס תעשב תונוכנ יתלב תועידי ןהונה שיא
 אל .ראמ דע םיימואלה םידוהיה לע המחלמה תא הדובכמ -- התועובצב

 היהת ןהבש ,תובושתה ןתוא לכש , תורשפאה אלא , ןאכ רקיעה אוה שנועה

 תונוכנ יתלב תועיריל הנבשחת ,הביבשה ןושל רותב המושר תידוהיה ןושלה
 , תושרה יריקפ י'ע הנקחמתש רשפאו

 + ןיידע םוערוו ונא ןיא תאזה הדוקפה לע םירוהיה לש םתבישת תא

 הניבפה ןישל רותב תיחוהיה .ןישלה תא בושרל : תירשפא תחא הבושת קר
 תא | ונתי םיברש קפס ונל ןיאו , טנמלרפהלו ןיד.יתבל הלאשה תא ריבעהלו

 .תאזה הבושהה

 אל םנמא ,םידוהוה ר"ע םישק םירבד בוש ועמשנ יתפרצה טנמלרפהב
 תא | עימשהש פאונה , םירוהיה םידלישטורח ר"ע אלא ללכב םידוהיה דע
 רברב םיחוכוה תעשב ,ומצעבו ודוככב סרו'ז םעפה היה וללה םירבדה
 ןלכקתנ אל ןיידעו ,ותבשש ירחא םתרמשממ וחרוהש לורבה תולסמ וריקפ
 לש הגהנהה האצמנ ויריבש , רלישטורל רוכזהל ץוחנל סרו'ז אצמ , הרזחב
 .  תובוטה לע זמרו סופיירד-ןינע תאו  ןאצומ תא | , תינופצה לזרבה תלסמ
 " ףתשמ אוה ןיאש וולאמ ןבומ ,םידוהי רותב םהל השע טאיראטלורפהש ,תוברה
 םלוא ,םהלש םירקשה לע רוזחל הצור אוה ]יאו םיימשיטנאהל ןמצע תא

 , לש םתעפשה תחת דמוע ,ותבשש םילעופה לכ תא ריזחהל ברסמה ,  ןאירב
 להנמה אוהש ,רלישטור אצמנ ירה םכותבו  לזרכה:תולפמ ילעב םיטסילטיפקה

 , ךורצ = + תינופצה לזרבח תלפמ לש  הבושח רתויהו הלודג רחויה הרבחה תא
 < ילאוצוסה םבצמ היה אל םינש ;ורשע םותש ינפל דועש , רוכול הז רלישטור
 " אצמנ זא היה םשוכוו םנוה וליפאו , תפרצב חוטב םידוחיה םינחלושה לש

 םהילע ןיגהש ,טאיראטלורפה לצב הסחמ םידוהיה םינהלושה ואצמ זא , הנכסב

 = .ולומג תא טאירא טלורפהל םה וכושיש ,העשה העוגה ושכע ;רשויהו קדצח םשל קר

 < אלו .רוכצה לעו שנמלרפה לע לודג םשור ןבומכ ושע וללה  םירבדה

 " לא ןנפ םילעופה לש תורבחה הב:יאב ,הלא וירבדב  טרו'ז אוה ריחו

 , --,םילעופה תבוטל םתעפשחב שמתשהל םהל וצעי ןבש ,יולג כתכמב םירלישטורה

 וגיאו ידמל אוה םג הוה זמרה ,תאז תשרוד םהיחא תבוטו םה םתבוטש םושמ

 < .טסולטופקהל תיעבטח הביאהב שמתשהל .שיש , העדהש הארנ , םושוריפ שרוד

 :  ,םיגיחנמהמ ךכ לכ הקוחר הניא ,םילעופה לש םהיתובלב תטמועה ,י ד ו ה ה

 ו

 הנשל ןורחאה ,50 רמונ ,אבה ןוילגה +: תכרעמה תאמ
 ילדנמ ונירפופ ןקז לש ולבוי גחל שדקומ היהי וז

 םירמאמ וב ואובי םיעובקה םיקרפה דבלמ .םירפס רכומ
 ץרפ ,ל יי תאמ ,  לבויה נחל .םישדקומה  ,תומישרו
 ,תובשחמ-לעב ,ילמרכ ,א ,םכילע-םולש

 .דוע קילאיב ,נ .ח

 = .נרבדלונ ,ל ,י איצומה

 תהצסה5 /. ת. 70ת5055קז₪.

 ,םונאיורד ,א ךרועה

 ק6ההשנסק5 3. ז[. [[/ ה

 תק 9דסה> 3\% הקותהז:8סדסה הק0סהסוודמ א ח6ן6-
 5 תה חס חוו 0יווו08.
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 :םוזא ךיוא יוז ,רעלעטשטפירש עטסעב ערעזנוא ןופ רוטארעטול ענויר
 וד ןופ :קרעווטסגוק = ; ריטארעטיל  רענוימעגלא רער : ןופ .קרעוו עטלהעוועג
 ( ) =- םיוצ רעד ןופ ןעשונהעשעג עלא ןופ .םעיצארטסוליא ; רעלטסנוק עטסעב

 . .רעזעל םעד ראפ "5הארטש, רעד טלעטש םאר 'טא
 , טנעמאךנופ . ןעטסעפ א ףיוא  טערנירגעג זיא "להארטש , רעד

 ְ רעו ףיוא ךווא ןוא .ךאוו .ערעי גיסעמלעגער ןענעושרע טצוא דוב דוא רע
 : | טרעפיזעג  לעירעטאמ :רע 'זוא

 ב , ןע ט כי ש :פק ל אפיר "להארטש, ן'מימ ןענעקעב ןצ ורב .
 ,.3 1010 ןופ גנאגרהאי ןעצנאג םעד ןעפיוקרעפ וצ רהאוייונ זיב ןעפאלשעב רימ

 : ןופ  ןיירפ םוצ

 אטרָאּפ ממ
 : רגאלסּור :ןיא תא ל שש הי | ₪

 ןעניפעג טנעגאבא | רעיינ רעדעי .טעוו לבור 4 ןופ | זיירפ

 1/9. /0 גנאגרהאי ןיא

 קעמאילביב-ע
 ו ,ןָענאמָאר ץטנאסָערֶעטניא < :ןופ טהעטשָעב סאו
 " ,ננולמאו:רעדעיל .ץסיורג א | ,ןָענארפ ץגוטכיו ןעְְעו ןעלקיטרא
 :רֶאּפ 200  ,רערליב-=סנוק 150 םּורָא ןופ םֶאּבְלא ןעלופטכארפ א
 ,.ץטנ אסערָעטניִא .ץנֶערְישרֶעּפ ן טפל ץטמהירעּב ןופ  ןעטערט
 רג / םָאּבְלַא ןָעשילָאקיזומ א ,ןערוטאקירטק ,םָעיצארטסּוליא

 " ,םםיזמוא יי: עייפות ו יפעש ₪ רי ננוכרעמעב
 ר אילפסע עוקָע ןייש טמּוקַעב ןָעטנַארָעמְּונְערפ

 םעד ראפ אולא

 :םריסָערדא

 - ןוטווד, ו ר] עדס\תס* ו פו 30 16.

 בש == כ [---==ב כב
 | = פותנבטקב שישנה הת: םמממטנבנ-קטצנ קוב פיטכבמהןכ-אכא הננס אצבע פופ :ב קחרצש האבא אם תאוטהמעשש בצשהמ בוא צב

 ה
 ,ילארשי = ץרא תריקחל \ןוחרי
 ןוחריהי : לארשי"ץרא תריקחל שדקומה . תיזנכשאב "דיחיה

 ..לבור 2 חבושמ .רוג | לעו 1.00 .שושפ רג לע השל. : ריחמה

 עשה | תלבקתמ המיתחה ןיא םינטק .םינמזל =
 .טסנהא . רירה . תכירעב \ הניוב = ןוחריה

 ,רעללוימ
 לצא  תלבקתמ  היפנרב

 , אצוי 1910 ינוימ

 / המיתחה

 ים. 0. [0ת6ה60קז5, םאתטמס. - תתסוו03 00 6עהט6. 6.

 יקבל



 "םלועה תגחנה תאמ
 ,םידבכנה ונימתוח לכו ,וז הנשל ןורחאה אוה הזה ןוילגה * .םימתוחה לא

 ["םלועה, | וננעובש לע םתמיתח תא | שדחל | םישקבתמ
 [המכב .תעדל לכונש ידכ .רוחיא ילב 1911 תנשל
 |.1911 תנש לש םינושארה םירמונה .תא סיפדהל .םירקפמזכא

 | המלש הנש5 המיתחה ימד תא חלשל םישקבתמ םימתוחה לכ

 | םיליקמו תואצוהב םימעממ םה הוב יּכ -- יצחל חיפהכל וא
 3% ,הרובעה תא ונילעמ

 = האבו תכלוה 1911 תנשל "םלועה,, לע המיתחה תעשש ליבשב , םינכוסה לא
 ,םהיתונובשח תוושהל ל"וחב ןהו היסורב ןה םינכומה לכ םישקבתמ
 ,תאזכ ושעי אל רשא ,םינכופהמ .1910  תנש רעב הגהנהה םע
 , תושדח תונמזה םוש הנלבוקת אל

 . ,תירכע *ארוק לא
 ץידוהל םישקבתמ הלאה תודונאה ידעו ןכו ץיפש יבבוח תורבח ,  תירבע יארוק לכ
 ןוחאו דחא לכל חלשל ונא םיצור רשאב ,תוקיודמה םהיתוסירדא תא תכרעמהל

 : ,אמגודל "םלועה. לש תונוילנ |

 ףפוה רח, לש פרפה  |ימויה ןותעה לע המיתחה תלכק תכשמנ
 "םלשה ךורע, רפס

 ;םוהאק הדוהי ךונח יבר תאמ
 תישרדמו תו הבר הידיפולקיצניאו לודג ןוקיסקיל

 "ןמוה דה, י"ע םיאצוי םילודג םיכרכ רשע :םינש ק

 2. ךשמב ןיוצמ .רודהבו ב ,םיגש שלש
 . 0 :ןמוה דה, לש ןוחריה תפסותב 913 טראמ ףופב רוטגו 1910 ינוי ףופ ןמ לחה : 1

 *םלשה ךורע, לש .םינושארה םוכרכה תשלש :
 ,1910 תנש רבאקידו "ובאיטניס ,ינויב םיאצוי 0 "הקיתואילביב,

 ו"ןמוה דה, תאצוה ,"םלשה ךורע, לש דדוב ךרכ לכ | תונושלמ םימגרותמו םידבועמ םודוהיהו תודהיה. תעידיל םימלש םורפס
 תמראווק לש טאמרופב תונוילג 36 ןמ ו 0 ליבט [ 10 תונב תורכוחב ןוחרי רות ב תאצוי *הקיתואילביב,ה .תונוש
 (םידומע 576==לופכ>דצ 288) יהנשה ךשמב (רומע 1920) ןוילג 120 תולועה ,(דומע 160) תוגוילג

 !('םלשה ךודע, רפס  ילב) תולשמח םע המיתחה יאנת = <>
 והקיתואיליביב,ה-םע דחיב "ןמזה דה, ןוחעה לע :דבלב "מוה דה, ןותעה לע
 - :ל"וחב :ה יספר ב :ל"והב :ל"וחב ו!תיפורב

 .יסזי חולשמב ,טיבשב ס'ג חולשו 'םב ,ימוי חולשמב ..עובשב .פ"נ חולשמב

 לבור 15.60 |. .לבור 12.60 | .לבור 10.- הנשל ,לבור .18,-- | .לבור 10,-- | ,לבור 8-- תנשל
 .לבור 7.80 | .לבור 6.80 | .לבור 5,-- הנש 2 + .לבור 0 ב 5,-- | .לבור 4,--- הנש וצחל
 ילבור 8.90 | ,לבור = 8.16 . | .לבור 2.50 הנש עברל "לבור = 8,25- | ,לבור = 2,80 | ,לבור 2.-- חנש עבול
 ילבור 1.80 | .לבור 1.05 |  :פק --,83 רחא שדחל %ָ לבור 0 יפק --ו85 |  .פק--.66 רחא שרחל

 !('םלשח ךורע, רפס םע דחי ב) הנש עברל .חולשמה םע המיתחה יאנת
 לבור 8.50 "םלשה ךורע ,המ רחא ךרב םע דחיב "ןמוה דה, 5 ןלבור 7 ןמוה ה 6. , = +החיטור תנידמב א

 ר 4,--" הקיתואילביב,ה תפס
 לבור 4,80 "םלשה ךורע ,המ רחא ךרכ פע דחיב "ןמוה רה, לע 7 9.50 רפלב "ןטזה .- לע :(עובשב פ"ג תולשמפ) ל"וחב ₪

 .לבור פ "הקותואילביב, ה תפסותבו 4
 לבור 5.05 "םלשה ךורע ,תמ רחא ךרכ םע רחוב "ןמוה רח 8 3 25 רבלב "ןמוה רה, לע :(ימוו תולשמב) ל"ותב 6

 -לבור 7 ו תפסותבו

 ו סנדי -1 טז סל א (פ1820), |, 1



 +====  .א'ערת ,תבט 'ה ,הנליו ===% ְּ
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 ,םויה .גנל נח
 רצוי" ,הרובחבש ןקזה לש  ולבוי .גח- תא ונחנא  םיגנוח .

 בהכבש  ןונגסה רצויו-.ירבעה רפסה ןושלב הפ לעבש " ןונגסה
 ונותואובמו ונבוחרב םייחה ןונגס יריצ - יבא .תרבורמה תידוהיה ןושלב =

 .םירפס רכומ ילדנמ לש ולבוי נח תא :ונא םיגגוח --- ,םיל
 אלש ,ונמלועב תחדנ הנפ שי םאה !םירפס רכומ .ולדנמ

 ייח .ךות לא רדחו .םעה .ךותמ אציש 'םדא ול םדק םאה 4 םירפס
 תא ותומכ רויצל עדי .רשא שיא ול .םדק םאה +ותומכ םעה

 לארשימ  םדא לש שפנה יריסי תא = .ויתורואו .ונבוחר .יבשחו
 רימעחו םירחאלו ול םישובכ שבכ ילדנמ 'רכ דוע :ימו +ויתוחמשו

 + ןיעמה לעב תא  םיכרבמו- .וניעבמ -:םיתושה .םידכנו /
 ךותמ  תקסופי הניא .ותעפשהש = , םינושארל ןושאַר "'והמב ימ

 2%%אה הו

 בוא 0

 א
 . סב התיק | ףפהבא ,תופצמ יתום תיחפוא

 וה "תצפו | חל - גחג 00 תמה 2
0 

 ו ב ול 8 א תגיב ל 3

 ה -

 רתואו חלו 988 )ה | סרגת| |בו= היה וכל גה" ףו  תאצה תחשש=

 כ 8 .תוביהא\ .תחא

 + תו הכתמו קבמגכ

 רק ₪0 קל כי12:1 ראה ףיבוראה הי 0
 א תו ופופ סו שי חל 9ירנ האו

 1( תא יְבג = < ,תוצוה . . 004.5 62 .תחכל = 9%- יי
 ל ו בכ רה 0 0 ער 56

 הג)5י ריָבאָבַא ה

 בחיב

 08 ו את 96 בח כ וש"6 5 ףררבבח 4ק% 20% -- ו

 ב תא וב 9 יו | ל בו
 5" 2 כג בח" "רוח גבה ול וש ופי - 0 בכ < 4

 תרוא ₪06 * , % . ורהאחת >
 4 א המ רטרו לע רפי יה כ ה - כ ל למ /\/3[ התו" רג" ככ הוה בו יח פו נא < "200 נה כא ב

 ב ₪ 0 2 ה קא \% רבנכ 4 7 : קב ל : :
 0 תא הבז הרלח ,תיחופה 0439 תפס יל + * 0 ,/ ]
 - , ובו תג תצכ .![ | לבב גו התו באק ובל - אואה תש" ף6<

 4 א תפוקת יה תח

 יצבה 0 -
 'ב 13 ((וצ יב . א . = סו 2 ראו וכ 28/0 8 וגוקה | 2 תיח'ב/(ה 6 הָבופַכ הוק קא =

 וג ,.תיחמ ל ית מ א היוש ה 0%
 0 ןשי בוש 65 תחי 5 | ווק ולםע

 יושב  פ₪ ודי. :תכ סל

 כמו "םלועפ.) .המלש י"ל למ

 0 8 ו תפלתפ < סכ 320 56 6 יביא

 1 ףיארונה היתובלכ ה!795.4 תט626ב |. אפ

 הפיבת שי 9 .תח 060 16 רג התו פל ית 0

 א ןיק :תסחו] .תוחא התו" 5 רתח< ות תפקוא יב רב תו

 וגה .תפבקכ < 30% 90% רע בש הפתק ףת'

 5 רנופ+ ,תופל הָמַכ השפ ('57% אמש
 ישרה ו :תו('פה

 הובסא .תגרו" 0 -

 חי קחתה | תא ףשפ 9993*

 רש 7"

 | 38 תא כשל

 וא התו פת | למ

 ב 0

 יכומרב,

 % םינורחאבש ןורחאל = דע - וימיב. = ומקש + םירפופה תורוד
 ןולא .השעיו ,הכרבי ערז חורה .ליטה -רוב הרש  ךות לא

 יחיו .ויתוראפ - ומצעיו + ויפנע- ובריו .ןולאה .לדגיו  ,םוניעל  הואת
 : . : :אלמ םלועל

 ,םויה .אוה  םינש שמחו םיעבש ןב  ,םירפס רָכּומ .ילרנמו
 " תוכלכולמ :וידיו הָביש ףטונ .:וחורו וחיל *פנ אלו וניע התהכ אל"

 ' ביבס םיתיז - יליתשב  ,בדו :ךולה .ךלוה םרפסמש ,וידכנו = ,ויד
 : : ָ . ; ונחלושל

 אבסה לש ולבוו יגח תא ונלוכ ונא םונגוח : םויָה ונל גח

 . , םירפס רכומ ילדנמ לש ,לודגה
 םומי = ךיראי :יכ ,וילא הכרב ונבבלבו .וניפב םיאשונ ונלוכו

 תא םיריכזמה ,ומעו וידכנ. לכל לורגה והור .ירפמ קינעהל ףיסויו וע ומ וש
 , רובבבו .הרותב .ומש

 ייפ כ

₪ 
 חת == נכות כ 688 0%" 7/9/96 ככ 8/0[ 5 - 6 2

 ו 1 הת[ וה 25 יה הל

 שופ ספה הו. 60 6 ידי ימיה וב ירי

0 % 5 5 - 

 ב ב | חה :תונבזל תו ויה וכל מכה חשוק בית 663 99%
 האי39כ |\י

 ב בתחשק :קיולפ [5 תפס 0 הכוקב יביצק | האכ ה% ירה )ו

 בכ תי
 ב תותר 1יבק ל תב נשאו תערחל ל
 ול ל תי .תוולג תו
 יה\כ6 ₪6 95% ה

 1 חא6" היס 5097 5)

 7 , א
 ב*14כ ל' ?

 ףוכו ה[ 8/9012* 5

 ביפ | > ₪ תה[ שה א - . 5
 בל( 2 -

 ו 2
 + החכְכב לו

 8 ו 2

 : 2 חל בוש ,ח98 + וצל 0 , וי אוהל 2 ו תואכ 5 , ל ל בא הופ " 2%
 כתפו לכ + ₪ 6% אה

 ו 1 54 ופנו 5% תבל < .
 ב ל 7% ל

 6 ו 4 - 1 ₪
 ביל ג במ
 גופת ללי" 0

. 
 * תבותכל כ" דו צי ו

 ,4ופפ רע4 +פרכ ₪ ל 5 ₪ עת 46 בחיל ל:

 רעו חרושת ותולז |33 ןבו תו תא ו ב הי4[ טנככ
 ב פי חלל יא רי א תבל 5 ו 2 ו רות 5% 1 0 הו1כ 'ל
 נו חה 7% +

 0 הל ג תרלונתמו ,תתת\ה .קתולל ל 1 תול%
 2 ? ה תאפפו 60 תחול

 .פ

 כ 4

 םיקרפה להאמ עעק +)
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 :רוצקה  תכהאמו .טלעל ומש הו - , "םירפס .רכומ ל

 2 1 ,.. ילדנמ 5 2

 יטרפה ומש .;הלוגס ידיחיל עודי 'ץיבומרבא בקעי םולש, 2 ל דיש
 :ונכקי  םעה יפ ;תורפסה | תורוקב ,תורודה רפסב תורח יהי
 -- + ותלהת תאוו םלועל .ומש הזו--- .יילדנמ,

 ..תרוקב .בותבל .יתעדב .ןיא
 רימת םידמוע :ויהש  ,לכה  םישוע  ויהש = ,םידיחיה \ ימי

 2% חילש עוצקמו .עוצקמ לכל= - התע .ורבע = םישנא ןיאש םוקמב
 ךפהמ אוהש | ,הררח --- ליגרו  ןקז :לכלו = ,ליגרו = ןקז = רובצ
 7 ל

 , יקצינבר חו .ירבד -וא ."םונשוש, = טוקלל = ולדנמ - ידפס לע רזוח .יניאו

 .םיִרפְסְירְכ לֶרָנִמ ,.יל ןיא .רדטל תונורכזו םירפס-רכומ ילדנמ 77 א - 0
 ,אסידאב  יתייהשכ * ,תחא םעפ :ךא יתיאר :יילדנמ, תא

 ינוולש .אסידוא .ימכח ךותב :.םיהובגו םיחוורמ .םירדח .קר נא: רכוז
 תוריהזמו .תוצצונתמ :ויניע:,ונלכמ .הובג: הלעמו ומכשמ" ,ןקז בשווי
 ושע- ,ילש תא יתישעש :,שיאה .ינא, :;ומצע .תעדו  המלש החונמב
 ,,, "!אברדא ,לכה .ארוק , לכה האור ינא ...םכלש תא .םתא

 ,(םינש שמחו םיעבש ול תאלמב ולבוו:גחל)

 :רבומ ילדנמ בר .רמוא ךכ--ילע רזגנ םימשב ,הארנה יפב,
 רפוס :תויהל --- "ןורכז רפס,ב ומצע תודלותל | ויתומישרב .םירפס
 ןנובתאו הצקמ .ימע יכרד רמלא יכ ץפח 'הו  ,לדו ינע םע ,ימעל
 למוא  ,ימלועב רופצ ידונ + ישפנל .רמא ןכדלע | ,םהישעמ לא

 :םיננוכתמ ונאשכ ,תמאבו .. 'ץראב היהת םידוהיה .ידוהיו םיללמואה .'[8%  ר'תב ןושארה | היה ילדנמש ,ריעהל ,ךא ינא הצור
 ;תונושה וייח ימי :תופוקת לכב  ונירפוס  ןקו לש ויתודלות לא ל ו

 * החנשהה הגאד ולאכ  ,ונא םיאור .הבישוההנקז דע ותודלי תישארמ | לכב ךא  ,חבשנ ומשו ןפואה "תא איצמהש שיא * היה
 םוצעו לודג ןורשב אל "םידוהיה ידוהי., ילדנמל תתל הנוילעה אוצממר אוה יילדנמ, .הזה םויה דע ןפואה ותוא בבוס תואצמהה

 ,"הצקמ ומע יכרד דומלל, הרומג תלוכיו תורשפא םג אלא ,דבלב | ריעצה דע = ,ונתאמ .דחאו דחא לכבו  ,ונתורפסב ןפואה תא

 -ירצמ לארשי  ינב וניחא ייח תועוצקמ לכב  החוקפ ןיעב לכתפהל ;י.ןפואה בבוס ,םיריעצבש
 ? "םוחת,ה .תונירמ לכל "םידוהיה בוחר, תא  תעדלו ריבהל ,םידרצ = -- ?הלכשה .זיאי ,םינוקת וזיא ?רמאש ,ןושארה הָיָה ילדנמ

 ,םהיקודקדו םהיטרפ לכל ,םתיוהכ םהישעמו םידוהיה תוכילה תאו . + םחל ול ונְת ,בער הזה םעה

> 

0 
 רויצהמ .רצבי "אלש ידכ ,ביבסמ .עבטהו םלועה לא םג ןנובתהלו = +ומש המ ..."ח כ שנ- ןפואה תא איצממהו ,רמאש ןושארהו

 =. םונושה .םהויחו .ויבשויו "בוחרה,  ותוא ןוילגה .לע  ראתל לודגה ,:ילדנמ <
 .ךפיאב תורוצו .תונומת רייצלו םפקיהו םאולמ לכב םינושמהו םעה היה | ,דחא רפס בתכ 3 ."ילדנמ, ול :ארוק םעה .

 ..ןתומלשו ןתוריהב לכב ,טלובו  אוה  ןוכיתה .חירבהו  ,םיבר םירפס כתב .רפסה םשב ול .ארוק

 דיה ארנק .לוקו .תושררו םיפכ:תואוחמו תובבל-תרעסו הכובטו המוהמ םש ל ,
 .ןייה לע  החוצו "ל א

 אל ,םדא:ונב תרבחב דהא קדנופל ומע ונמדזתשכ םג ,איה תמא (םיסנאב השעמ)

 לע .הקזח ..םילכה לא אבחנכ , הלילח ,היהי אלו .ורוחי אל וינפו .אכסה שובו
 7, םהינימל םימואנה לכ לעו ,ןינפב ושרדת רשא ,תושרדה לכ לעש ,אבסה

 =--ןורחא .לעו ןישאר---ןושאר לע ,הכלהכ םכל בישי ,  וריבכל ועימשת רשא = - י איטילש ילדגמ בר-אְבסה .,הרובחבש
 ,ותעשב ורבד תא עימשו םכמ דחאו דחא לכלש אלא | ,דוע אלו ,ןווחא :

 . דורהו םהל קמועו ,  תוחקפו םהל .ןחו ...םה םעמ לש םירבד אבסה ירבדו" .
 "= "תעבש רואכ ורבר ידמ  ורואו אבסה לש וינפו ,.םכח יפ ורבד , הברה תופירחו . .םכיפע-םולש

 גח ,םפל םויה גה יכ  ,סככלב ושיגרתו ודו-לע ןבשת םתא] . ההונמה יונק |, ,
 וכ, ותובר = ,וערת עודו = , ןב:יפ:לע-ףאו . ןנכרל אכט .אמוו = , רבכנו -לודג רומעלו .וביט תא תערל סכנוצה = ,אבפה לש. .ותלורג רוכהל . םבגוצר

 םוניזמ ,  ולאמשמו וגימימ , תחא .הביסמב ומע םיבשוו םהאש , הז םכח-רומלת נטיה תונָהיל ,םימיענב .תחא העש ותרבחב תולבל. םכנוצר  ,.יוארכ וופוא- לע =
 -רכומ ולדגמ ב ר אלא  וניא ,ןיובד תא אמצב םיתושו וב םכיניע וכלת לא + חועמש  ,םכל יתצע . תאז --- גנממ העפשה  לכקלו .הבוקמ האנה ||

 *. אבסה ןייטיקנבב אל הז אוה אב פה אל ,רגלב םירפס לא ,םיפסאנ םדאיינב ינומה םש םוקמ  ,תופיסא  יתבלו תויסנכ יתבל ותא
 . םוקמ ,ן"יטיקנב תבוסמב ותא וכפת .לאו .החמשו התשמ םוקמב .1מע. ונמהזת
 ן סכרובבמ הלוחמב ,סכמצע אנ:ןחירטה-- אכסה תא ריכהל סכנוצר . 0

 םוקמב םש .,ךדכ לש  ונומהמו םויחה ןואשמ קחרה-קחרה , הרשה ןירחא ואצו =, יי
 םיבלבלמ תונליא םוקמב םש ,םכשאר לע היוטנ םימשה-תפכו חצ ריואה , ,ולוכ םלועה לכ ינפב הזב העדומ- רפומ ינירה : רב ח טה ר מ א (* 2
 יפנכ םיקמב <ש ,חמוצ קורי רעיו סיעור םולגע םוקמב םש ,.םיצ.צנמ םיאשדו אוה ינאו םירפסחרכומ ילדנמ בר לש ושארל רתכ יתרשקש אוה ינ א יי

 " תויאנסו תופצפצמ םירפצ םיקסב |, םיאפע ןיב הכפמ ךז לתנו .תועעונתמ הנחט | :השעמ היה םינש שמחו םירשע ינפל ,רחא אלו ינא :,"אבס, םשב ול יתארקש .
 םוכוכז .ינומהו .יתקירש עימשמ ליסחה :םוקמב = ,םירפרפמ . םירפרפו תוצפקמ | ירחא ךלוה כבוש .דכנ, ,יתופדנוק ימי . םצעב סדנוק ןיידע ינאו איהה תעב
 םוברו םורפו םימזמזמו  םליע לש וללחב תחא הרוגא םלוכ םישוע , םיפפאנ = ךליאו תע התואמו , ויבתכממ דחאב 'אבפה זא ילא בתכש ומכ ,"ןבל"תורירש

 ןכלת םש:םש <  ומש ךרכתי ארוכהל .הירוהו חבש םינתונו הריש םירמואו  ,דימעה .אבסה -- 1 תיחיש אבסה .ןונלש ,אכסה : "אבסדתשרפ, ונלצא הליחו
 ,דנומתו .וערתו וכיט תא .ורוכת .אוהה םיקמב קר יכ ,והוארת םשו אבסה ירחא * <, .1וצודפי .ןכו ומרי ןכ --- םידכנ לש.רור ,הברה םידכנ ןסשה ךו

 לןדג ןחכ המָבּו אכפה אוה ימ |. .םֶכיִלַעְר פולש

 * יראה לש | שמחהו םיעבשה תנש לבוי דובכל רפוסמ

 (* ןושארה ורכנ תאמ



 -םולש רלונ (קסנימ ךלפ = ,עילופאק) :אטילב הנטק הריעב
 .םירפסדרכומ ילרנמ יתורפסה ויונכב .םפרופמה .,ץיבומרבא .בקעי
 ,הילע ךופש .עבטה ררה  ;הובג רה לע הל :תדמוע וז הרייע|
 האלהו םיקמעה רבעמו = ,יפויו ןח = ,ויז םיאלמ םיקמע--ביבסמ
 םיכשמנ  םילודנו םינטק םירעיו  תודשו ,םהישאר םיאשונ - םירה
 ובלב וררועתה וז הפי םוקמב ,.ןיעה ןמ םימלעתמש ךע :קוחרמל

 עבטה .לא םיעוגעגו הבח ישגר  תיטויפה שפנה לעב .רלוח" לש
 ,םירעיבו תודשב לייטל וכשומ היה .ורצי  םימיה . ךשמהבו, האנה
 תארקל ןתחכ :ךלוהו ורדחמ .אצויו בגנתמ אוהו ,תועקבו .םירהב
 היה וילע חורה תארשה תעשבו ,הדלותה ויזמ  גנעתהל .הלכ
 יכרב, .רמוא וא תבשל תורימז לש ןוגינב .ושפנ ךפושו  .ררועתמ
 םויח 'ר ,ויבא ,תאז דוע. ."המיענבו הלוהג הנווכבב ,םר לוקב ."ישפנ
 עבטממ תונשל הצר ,ןושל לעבו ארקמ לעב .ומצעב היהש ,השמ
 םימיב לארשי .גהנמכ אל ,ונב .תא דמללו ךונתב םימכח :ועבטש
 םע ךינתה לכ אלא .,דבלב עובשה ררסמ. הנושארה .השרפה .,םחה

 תא .רענה עדי םינש שלש הצקמלו ,אקור .האנ .ררסבו :םומוגהתה = =
 .יויעמ ךותב התיה 'ה תרותו, ,הפ:לעב םירפסה תעבראו םירשע לב
 ,עבטה תוארמ םע םייחה .תוארמ וחוהו .ושפנ ךותל .רענה :גפס .ךפ
 ביהלה האובנה .הארמב = םתודיחו םיאיבנ ירבר, .םג ןמזה ותואבו
 .יוב .תונעל .בר ןינע .ו5- ןתנו ונוימה תא

 לע רזגנ ,הנש הרשע עברא ןבכ ,ךר .רענ .ןיידע .אוהשבו
 הנמלא ,ומא .ונקמ .רדונ תיל ,ויבא ..תומ .ירחא  ,בקעו:םולש
 הירליב לודגה ,הביבח  הנבמ  הימחר ..השבכ  החרב:לע = ,הונע
 םוקמ  הניאש ,ץיבוקמימל --- הכומסה | הרייעל .ותחלשו = ,םונטקה |

 תעדלו .ריכהל רענה רמל םש ..הלפת וז הדובע .םוקמ אלא הרות
 עילופאקב .לכהו ,טעמב ויה .אל  ותרלומ םוקמבש---םידיפתה תא
 הביהלה .החמשבו תובהלתהב םתלפתו--םתונגב רפסל .םיברמ אה
 יתב לע 'עונל ךלה םשמ  .םהירחא ובל ךשמנו = וחור תא 'םג
 הבישיב ןמז המכ. הלבו תוקוחרהו תובורקה אמיל ירעב  תובישיה

 בשוח :רחא םוקמב הלודגו הרות םכינפל וארתו םכיגיע הנחקפת םש

 בקונו קדובו רקוח ,חורה:שיא  ,אלפנ ןמאו תוקומע תועד הגוה ,תובשחמ
 תונליא חיש = . תופועו תויח חיש  ןיבמו עמושה = , עבטה:רוליו = , טוהתה דע

 ,הננערהו הקוריה וז הבימש לע , וניהלא תמרא לע םכמע בשי זאו ,םיאשרו -

 יפלכ ינוע םירו זאו = , םהינימל םינצנ תעפש "העורזו םיחרפ הדופר  הלובש =
 קומע ןווער  םביגזאל | עימשי זאו = , םיריהבה םימשה עיקר לא טוביז הלעמ

 יבר השעמ םכל רפפיו , םינוג:תכורמ .הרדהנ הנומת םכוניעל רו'ציו , בגשנו
 תא הדבו זאו ; םינושארה תורודה ימיב , לארשיב םינפל היהש השעמ , ןונע

 ץקוע  הצקועש  ,תלפלופמו הפירח הצלה םכעימשיו אתוחידבד אתלמב םכתעד

 + ןונשו רח ץקוע = ,ידוהו
 םושירחמ וריל ובשת  בושי םתאו . תהא  הנועבו תעב םכופ קוחש אלמיו
 בוט םכבלו , בר יכ וחכ לעו חזה שיאה לע םיאלפתמו םיהות = , םיאתשמז

 ,הזה םויה דע הלא לכ תא םתערי אל יכ ,םכל היהי רצ קרו , רתויב םכולע =

 תרפוע:טע םכתא םתחקל אל ריעה ןמ םכתאצב יכ ,םכבלב הטרח וןרהרהתו
 תונומתה לכ תאו וללה םיכגשנה תונויערה לכ תא ןורבול .רפסב םושרל
 תופירחה תוצלהה לכ תאו םינושאר תורורמ .תוישעמה:ירופס .תא = , תורדהנה
 . תונונשהו

 ותוא ללכ וניא = , םייחב םישגופ ונאש ,  הז םירפס:רבומ ילרנמ .אל
 ונאש | ,הז םירפס-רכומ ילדגמ  .רפסב םיאור ונאש ,  םירפס:רכומ

 + םיכירצ ונא דומללו ומצע ינפב רפס והירה , םייחב םישגופ

 ולדנמ

 ,םויה ךונפל ותוא .ןתונו רחא ףד שלוה ינא הזה רפסה ךותמו
 דוככלו ונלש אבסה לש שמחהו םיעבשה תנש לבוי דובכל ,ארוקה ירידי
 :נתורפפ גה ,גחה

 לע  ,רועה ןמ קחרה | ,ץיקדתואנב בשווי ,אסורואְב .ינאו םהה םימיב

 ,וולב *

 , םככבל .תמשיו םייחח תוכלהב קרפ םכדמלי זאו

 תריב ,אנליוול  ,"אטילבש םילשורי,ל אב  םג - ,קצולסב הלודגה
 לעו .הלילו םמוי יח תרותב .םש הגהו ,םהה םימיב הרותה
 ;תולילה .לכ .דמלו .בשי .יןואגה, לש  ושרדמ-תיבב " ייתרמשמ,
 :,יקינלעמ) "םיחיר:רפכ.ב ונרוח:ויבא .תיבל .ךלה ותרלומל ותריזחבו
 םולודג .םירעיש ,םירתסמב ול רדוב ןק  .(עילופאקל בורק רפכ
 .םהב רבוע .לודג רהנו ול ביבס .םימי-יקיתעו

 אטול תא ץיבומרבא  בווע  הנש הרשע עבש ןבכ ותויהב
 לש הנטקה ותלגעב םידודנ לש קרפ ,וייח רפסב שהח קרפ ליחתמ ןאכו
 ,  ,ריעל ריעמ ,"ייולעה, .רענב .הרוחס תושעל רמאש ,רגחה לי'מהרבא
 = עבק .ץינמקבו . ,היקודופ. יקחרמל אבו לגלגתנש דע ,הרויעל הרויעמ
 = שרקדידומל רמל לת ץוחמו רימהיבב הדמההב רמלו ובשומ
 |  הנמתנ הארוה .תדועת לכקו וירומלב ןחבנש רחאלו ,לוח ירומלו
 ! = ,"םידוהיה  ריע,ל אצי . ץינמקמ .הלשממה לש םיהיבב : הרומל
 | ול הנב, םש ;םינימה .לכמ לארשי יסולכואב .הבורמה = ,בושמידרב
 | = םיפיקתה "תובוטה:ילעב,ו םיסנרפה יכרד תא תעדל דמל םשו ''תיב
 : םהינימל םינעבקה תאו "םירפחהו תובוטה, יעפשומ םעה ןומה תאו
 || (1879  תנשב) רבעו בושמיררבמ  אצי .יםיפיקתה, .םתוא : תמחמו
 ,םינכרה שרדמ תיבב בר תדועת לבקו ,"ןולחאוו תריב, ,רימוטי'זל
 . ,.הנש הרשע םיתשכ םירורפה .דחאב רימוטייזב .בשיו

 " תריב, הסידואל  ,םיה-ךרבל אב \1881 תנשב) .הנורחאלו
 | .אצי תאוה ריעה ןמ . תיתה .תיב לש להנמו חיגשמ רותב - ,"בגנה
 [  רתוי םש החשו ץייוושב רשא הביני'גל (1905  תנשב) "הרעטב,
 ; , הזה .םויה רע הכותב .ןוכשל רזחו .םיתנשמ

 [ ,םכותמ ריכהל רשפאש ,םיקרפ ישארב ולדנמ 'ר .תורלות ולא
 ו רעו ,יךל ךל תשרפ ,ירבעה םהרבא ןבב  ,וב המיקתנ, המכ רע

 |  םהוא ךשמבו | םוקמל םוקממ םלועב | ומצע למ ךלה .המכ
 לא ןנוכתהו הצקמ ומע יכרד תא תערל .רמל, םילוטלטהו .םידודנה
 , תא השוע, היה "םידוהיה בוחר, לש רויצל השענשכו * ,"םהישעמ
 / והוא ינכ הלאב אצויכו םילאיצבקהו םינולטבה ןידה אוהו) םינולפכה

 "בושטאמלוט) ןנוקתכ םינש ווה םינשה .ן'אטנופ ןירוקש םיקמב ,רוחשה םיה ףוח
 ,תומיענו הולש ימי"  ,םיביט םימי --- םומיהו ,(.,,ריעב הררש ןיידע זא .גהנ אל

 < ,םיחרוא אלא זא יתייה רסח סולכ רוע ויהי אל םהירחאו ויה אל םהומכש

 .ןמדמ ןוגה חרוא | .זא ילע ומחר םימשה ןמו ,יש;נ הכהאש םיבוט םיחרוא

 אשונ םע ילדנמ בר אבסה ,יתיכב :חראתהל אב :ריעה ןמ ילא אב אבסה--יל

 .יקצינבר .ח 2 ןורולע ןעשנ אוה רָשא שילשה

 אב אסורואב ילדנמ בר .אבסח תא יניע דגנל תוושל יל רשפא יא
 כלול ,לשמל .,םכיניע רגנל :תוושל םכל רשפא יאש ומכ - וחא "יקצינבר
 , הכותב "םעטמ:בר, ןיאב בשומה"סוחתב תידוהי הליהק וא ,ורצב סדה ןיאב
 ואב יפור טנטלרפ וא ,ול ןיא רמומ ןבו אשראוו ריעה יסנרפמ סנרפ וא

 תחאו תוליחמ האמ יקצינכר ירבחו * ירודו יל אנ:לחמי  ..,וברקב ץייבקשירופ
 טינקהל וא ודוככב עוגפל הזב ןווכתמ ינא ןיא ,וז הוש הרזג וילע ןד ינאש

 עבט וכ ,םכינפל עוריו יולג ?יאמ אלא 9 וב יתאצמ לוע המ" ,הברדא .הלולח

 יקחלו הוש הרזג ןודל רפוסל  תושר הנתינש ןויכ .ךכב :אוה רפוס לש
 ובגחמה ןיעמכ השענ וטע ; םהמ לטבהל ןירוח-ןב אוה ןיא בוש -- םישקיה

 גלומה הלעו רשא לכמ םישקיה שיקמ) תווש:תורזג ןדו כתוכו ףטוח והירהו
 + הליחת

 + קצינברו ילרנמ בר אבפה : העש התוא יל ויה םוחרוא ,רוציקב

 ןנ אבסה ונל הארהש ירחאו רוחשה םוה ימב ונושב תא ונצחוש יוחא
 ה לע תיאלפנו םיסנ ונל השעו הליבטו היחשב ותרוכגו וחכ תא םיששה
 טו , לודגה ן"אטנופה דע ןטקה ןיאטנופה ןמ לייטל ונאציו ןנולגר ונאשנ

 ווושעמה:ירופסמ .אבסה  ונל רפסמ הכילה. ךרדבו --- ךלואו לודגה ן"אטנופה
 8 םיעמושו םיבושקמ ,חפכרפאכ וננזא םימישמ ונחנאו ,םינושו .םיבר  םירופס ,ולש

 ,ליגומ ם ךרדכ ,חנןשמ האנה םינחנו וורבד תא אמצכ םיתושו םיאלפתמו

 0 תבל אבסה דמע םואתפו .םוהשיו

: 
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 ,םהינימל םייחהְולעב 5ב לעו שמרה לעו המהבה לע םיר

 ,םהיתומולעת 15 ולגנו םינולפכהל  טיבמו הפוצ ות

 ,וללה םיאורבה ןימ לש םהיכרד לכו םמיקו םתבש ,ם

 "םינבהו תובאה, תא ראתל ץיבומורבא הסנ וכרד .תישארב
 ,הפי הלע אל ןושארה ונויסנ לבא ,שדחהו ןשיה םלועה תא ,

 ונונגפ תא דוע אצמ אל םנו ,רפוב היה ןיידע ירויצה .ונורו
 ,"םינבה, תא בזע .סייומ ילדנמ רותב .ביחא הלגתנשכו .ול דחו
 ,"ואב  בורקמ םישדח * תוירב ינימ, םתוא = .שדהה רודה נב

 לפטמ .היה אלו ,,ייימצעה ויפואו וביטב רומג סופיט, םהיניב ןי
 םביטֶב םירומג :םיפופיט ול אצמ םכותבש ,'תובאה, יח

 םינולסכה ייח ,"םהה .םימיב, םידוהיה בוחר ייח . ימצעה | םיפ
 םהיגהנמ ,םביטו םעבט ,םירומגה | םילאיצבקהו  םינולטבהו <

 ביהיבב םהיתויועהו םֶהיתועונתו םהיכרד ,ץוחכו תיבב םהיתוכילהו |
 ,להקח תופיפאבו םינרגתה קושב ,לידבהל- ,ץחרמההתיבבו .מ'היבכ

 ילדנמ ראת םלוכ תא---.םהיתוסנרפו .םהילכ ינימו םתשבלהו םתריה 1

 ןעמל, ,םהוטהפררטרפ 5כל .ןמא טרחב רייצל אילפהו ןוולגה
 ."םיאבה : וניתורוד ו

 םייחח תא ערילו | ריכהל תמאב ולכוי םיאבה וניתורודו
 םתרוצב "םהה םימיכ, םידוהיה בוחר לש םייפופיטהו . םינושמז

 ,לודגה רהנה .הז ,ילדנמ יבתכב תולכתסה ךותמ .הקיורמהו .הנמאנה |
 ותוא .ייח. .החיאמ * אירלקפסאבכ וכותב םיפקתשמש ,לולצהו זז
 תויוהו חור. .יכרד .,םהיטוטרשו :םהיוק .לכב :,םאולמ לכב בחרה"

 רע  םלועה  ריואל ותאצ םוימ ,וייח ימי לכב ידוהיה לש
 שבלו הנשיה | ותהוצ תא טשפ .רבכ "בוחרה, ותוא ..ותפילח או
 ,םיקצומה = םייחה  םתוא לש  רבכנו  לודג קלח ,השרח .הרו

 < םחרא

 "היה

 תא הסל - הרורב |: העידו על" ונירחא ונינבמ ימ בלב
 ואה .ייח | תא ריכהל = ךנוצר :ול .ורמאי * ,םימדוקה  תורודה
 פהו :םב .ךופה |, ךינפל ילדנמ יבתכ ירה -- "םהה םימיב,
 יונה םויחה  םתוא לש םהיקורקדו םהימרפ לכ ךיניעל ולגתיו
 ₪ יח יאכבה קמעב, רפסב ןויעב לכתסהל לדתשה דוחיבו
 , .לכה תוזח הנוארת ךיניעו (יפהה .םימיבו,)

 תש :תומייק- תוָרוצ רצו . רצוי  ןמא רויצ לש וחכ הז
 . םימי

 -תבב ונויבצבו .ותמוקב  ,ןבומכ  ,רלונ:אל הזה לודגה רייצהו
 שה התואל עיגה הכוראו הבורמ תוחתפתה ירחא אלא ,תחא
 סמ | ,"אבבה קמעב, לש ,ןונגסבו הריטסבו רויצב .,רבד .לכב
 ,ןקותמה .םחסונב יפה  םימוב,ו יישילשה  ןימינב
 וינמיס המכ  ןרכנ .רבכ  סייומ "ילדנמ םשב יתורפסה ל
 ..יאלרנמ ןוננס ,אלפנ .ןונגסו הנימב הניוצמ תוילניגירוא לש
 : + , ונתורפסב ותמגוד התיה

 ה - .תידוהי ןושלב הנושארב  ילדנמ הלנתנ ,עודיכ
 פוס = ןמזה .ותואב רבכ היהש ,ץיבומרבא תא איבה המ
 וטיבה, . םירפוסה וירכחש -,תידוהיה לא  עונל  ,םסרופמ
 לגה םעטה .דבלמש -,קפס ןיא +"דאמ דע הוליזהו זובו הואנב
 :תלועפ. הוב תיארנ --- םעה-ןומהל ליעוהל ןוצרה תוררועתה
 .ןושלב םייחה  ירויצ ראתל ותוא עינהש ,וברקבש ןמאה לש ריבכ
 ,"רימי =: .ןולקב > ודובכו, הז ידו: לע הז ב תי .םא וליפא ,םייחה
 >',רתורפס ןבומב . םינלע .ןושל .,וז .הלולוזמו .הלולב :ןושלו
 יאטיל אל .ןושלל ,'ןח תבוט 'אתינורממל, ודי לע
 .לוהגה הרצוי. ,ילדנמש  תיתורפס : תידוהי .ןושל אלא

 !וירפ.תאו הזה ץעה תא וארו וטיבה ! הז ןליא האנ המ --

 ! והומכ ןיאמ הז | אוה האנ ןליא ןכא --- הלעמל ונינוע ןנא  םימירמ

 , םילוגע .םלוכ | ן"יתמגרב ! ולא םיסגא ,חאה .םיסגאה ירהכ ןליאה ירה אל
 - תוראפב ויולה םלוכו --- םיכו ָסלוכ ,םיקלח םלוכ ,םיננער םלוכ ,םינשד ם
 ךותמו הכח ךיתמ ונילא םיזמרמו םיציצמ  ,ונפאל םחוחינ-חיר םיחלוש ,ת

 םכדיל האבש חוצמ  ,םישודק ערז ,לארשו ינכ , : םירמואו םיזמרמ ,הבר תו

 ןליא רוע הז ןליא ירוחאמו  .,,"ןנייחההש תכרב ןנולע וכרב -- חוצימחת

 ץיצמ

 ! םיסג

 תודחה ווניע יתש תא םירבד ןיאבו רמוא .ןיאב וגב דימעה  אבפה
 ויתותפש לעו. תוצצונה ןיפקשמ  תויכוכז רעב עגר  ונולע ץיצה ,תוחק

 , דחו קד קוחש ,ןטק קוחש :הלגנ ,תוקיהבמה ףסכה-תורעש ןיבמ תו

 : רמזאו הטשמ ,ןגב .הטשמב .אכפה היה הארנ .בלו תוילכ ררוחו בקו
 "וניניב ונרבדנ ולאכו .,,'? הז ירפל סתא םיואתמש | ,רכינ  םכינוע יפירמ ןוצ

 ,םיסגא גישחל םהרפל ונתשלש ונפנכנו דימו ףבית רמוא נרמג -

 + תערה:בושיב םיברמ | םניאש ,םלוע .תומימ  םורוהי לש םכרד איה ךכ
 -- ? םיסגאה  םיאצמנ .ימ  תושרב % םיסנאה  םה ןכיה ? םיפגא גישנ
 ונל ןיא ונא . ןרתפיו ןמזה אובי .העש יפל ונבל ונחפה וללה תולאשה
 סנכתש ןויכ ,ךל בוטו ךורשא --- תאצמ חותפ חתפ + תואור וניניעש המ

 --- זרמוש תא וא ,וסירא תא וא ,וילעב תא םש אצמתש ךל חטבומ ,סדה
 ,םיסגא םג גישת גשה ףסכהעצב ד

 לע  .תקברומ אלבט רעשה לע ,  סדרפה רעש תא ונאצמ ,הוה ךכו

 ,ןכבו ארט אנ א :םינוע תוריאמ  תויתוא , תותורח בהז:תויתוא
 0 ,ארטאנא אוה סררפה לעב םשש ,אבהלו ןאכמ רנא

 ' םי + םיפגאה . םיבורמו= תונליאה םובורמ --- ישילש  ןלוא | דועו

 ! םיאבה םיכורכ, : הכרבב "

 ובר םינוילימ לעכו ,אוה ינוי הז ארטאנא יכ , ונל דגוה דגה
 אל הז רבד --- םופגא תריכמב  אוה 'קסוע םא : םלואו , ותיירב עבטמ
 יכו. .םיסגא .אוה רכומש רשפאו , םיסגא רכומ ונואש רשפא . ןוידע .ונל
 " בויחמ לכשה ירהו ? םיסגא רוכמי אל = ריספו -- אוה םונוולומ לעבש
 ק , ,?וללה םיסגא תעפש רחא םדאל ול

 מש ןהז סהרפל יאשחב ןנסנכנ ,ולא םירוהרהב םיקופע ונאש רעו
 וא םיפצורמה , םיאנה םילובשב תחנב :םיעסופ ונאו , ןותחתה ןדע:ןג הארמ

 כמ םתחתמש ,םיזוזג תוגליאב םהירכע ינשמ םיטשוקמו םוה ינבאמ תונטק
 םולבקמו = ןח-קוחצב ונילא םיזמרמו םיצבצבמ , חיר:ינתונ םיחרפ םיארנו

 ילהגתמ ונא ךכו !"  םודוהי  םכילע-םולש

 .ונתארקל ץפק הזמ יא ,-. . םואתפו . תורצקו תוכורא סדרפב םילייטמו
 לא = , בלכ הז ןיא = + ארונ והארמ בלכהו | בלכ -- לודג ףצקבו עזבו
 וע כ רמנ ,רמנ אלא ,ירא הז ןיא * . ירא אלא = , לגע הז :ןיא
 וחש  ורטנסו = . רמנה תוסרפכ  ,תוכרו תולוגע ול תוסרפו , קיהבמו
 פלו תומורא רל .םוניעו . תודחו תונבל ול םינשו , ןח אלמ .רטנס
 + אוה בלכ ןכ:ופ:לע:ףאו--דאמ האנ בלב ,ןלזג לש

 / + םוריח:תעשב םיגהונ.םתֶא ךאיה | ,עדוי ינא ןיא

 וז ףא וז אלו ... בלכ ינפמ דימת דחפמ - - םויה ריכזמ ינא יאטח

 /גרהה התוא הכרצ לכ .תררכמ .הניאו רתויב איה הלק הלמ דחפ לש

 רבדמ ו
 לרגמ ירוהי



 . החצ ןושל , גוחנב ,תילביב ןושל לה = ;אוה
 ירויצל = לבא = ,עבטה :ירויצלו :שפנה  .תובפתשהל.:קר ול .הרומש
 לש ודי .תחתמ  ואציש ("םהה = הנשמה לש הפורצו היח ןושל .ןמצעל .לגפ תוירבה תוחישו :םייחה
 ונונגפב םינולפכה< .תחיש  ,לשמל = ,ןיארוקשכו  ,הדגאה .רחבמו

 םייחה = ןושל .לש + המוגרת = ווש חוכשל" רשפא  .ילהנמ לש.יח
 וז .ןושלב אלא ןיחיסמ ןיא וללה > תוירבהש תמאב" בוש

 יכרדב םג אלא ,דבלב "ונונגסב ל ילדנמ | אוה .דחוימו

 וע וחיל סנ אלו .-/ התהכ 0 ,חורה ה ,ילדנמו
 ימיב,) "המלש ייח, לש םינושארה םיקרפה  ..הביש דעו .הנקו

 יענ המ ,ןורחאה ןמזב "אבסה,
 לשב ןיוצמה םנונגס האנ המו ידי השעמכ םה םילענו
 . .הרומג .תומשפ לש

 מחו םיעבש .תואלמב | ,ונתורפס לש גחה .תחמש םויבו

 ןוח .לכ ,םתראפת יבצו  ונירפוס :ןקז "םידוהיה .ידוהו,5 הנש
 ;ביבחהו לודגה .'אבסה, לא םינופ ,םהש םוקמ לכב .,לארשי תורפס

 .ןמא

 .הכרב א םיאשונו אלפומה וחור . תולועפ 5 ףקוה יאלפ בלב  עובט ,יאלדנמ םתוח ,רחוימ .םתוח 6 הריציה ינפואו תי

 ימי ךרואל םירפוסה ,וידכג, תא . תורפהמו ו תושעמ םירבד םהב :ואצמתש 'שיו ,וירויצב - ןיארוקש המ) השעמ

 צ
 םילבוקמה .םיללכה  םתואמ רחא וא הז .ללבל םימיאתמ  םניאשי

 ימ לבא .. תונמאה לש - "ךורע-ןחלש, יפיעסב .הכלהל םיע
 ? תוירוקמ כ"כ םיאלמה .ילדנמ .יבתכב :ולא ןונכ 8

 רפס, לש םינושארה  םקרפה = ביי תא" ,אמנודל ,ה
 ,השעמה .ףוגל "אתחיתפ, ןיעכ אלא םניא םרקיע לכש -
 ךכ לכ .ךיראהל :הדמה ןמ וז ןיאש :,רשפא" , הבורמ .האנה <

 ינפב חריצי :אוה :ירח קרפו - לכ % ךכב המ לבא
 לש .תזורחמ | :;םימגתפדםירמאמ - המכו =. ןמא "ידי .השעמ

 ! קרפ לכ ךותמ איצוהל רשפא .,

 ,הפוקתל -הפוקתמ חתפתהו לדג ,רומאכ | ,גלדנמ לשל ונורשב
 ונורשכ חכו .תורבגתמ : וחור  יפנכ-ןיקומש ןמז לכ הז -ונת
 ואבש .ןויכ  םימדוקה : וירופפמ הברה : ךכיפלו" ., הלעתמו

 ולחגתנ :,יונש .תילכה ולצא ונתשנ השדח .הרורהמב .םאיצוה
 ,הושה) .ןשיה חסונהמ םולכ  ראשנ .אלש ו תוכיאב

 רבד דוע עמוש .יגואו יב םילבלבתמ .ישוח רומ ., (בלכ זמש ואל

 , םש תטבלתמ איה :ירהו , ינממ :יתמשג החרפ .ילא םירברמש ,םי

 ובנזב .שכשבל  ,רנחירהלו יב .שפשפל ילא שגנ הז בלכשכו . ,, בל

 ,.ותפרדא = ולא םירוסו לכקמ ינירה--הכח ָךור ילע .עופשהלו
 ,יפוגבו יב עגח אלש "רבלבו -- וגונש- היהנ םינחוחמ + האי ךכו

 תא בחתת לאו הרקה ךלגרדףכ תא ילע חינה אנ לא , ךנמ
 . ינפ ךות

. 2 .. 

 ינפמ אוה אריתמש רשפא .הזב יתודע דיעא אל .יקציגבר  יהבח לע

 בלב לש וארומ כ ,יל חובוהל אזה .ץמאתמ םנמא * , ינממ רתוי רוע
 ,הברהא % ודיב ןיא .ךכופ םולכ .? ןאכב .ארומ .ןינע המ, לתויב רילע ל
 ,עירוהלו םירקהל יתחכש ,הלוכ אפידוא לכב ןיטינומ ל .ואצי רבכ ה

 ןיב ..והיב ךכוס .ןיאב הצוחה .ותיב 4 חתפמ = אצוו = וגיא יקצונבר יד
 < לש הבוחרב תעגפו אסירוא לש " ךרכל תפנכנ . ףרוחה תומיב ןובו* ץוקה
 הגארהו /  םירוהרהרשופתו ןבל וחצמו , םורואמו םימנדא :וינפש ירו
 תלשומ :: ףרוחה  תניצש ופילערפא , דנימו:רוב לודג .ךכוסו ,ו תובוט

 ךיתבהא םלואו , ךיתבהא םלוע-תבהא | ,ונחנא םידירי

 . ולפב ז"כ , הפידוא

 ,קילאיב 0 ה

 ,"'חַסּונ,ַה .רַצוי
 מל .ינוצר .ןאכ  ,םולת:ילת .שורדל רשפא ו ל כ ולרנמ לע

 תתונמאה (* יחסונה, תא רצויה ולרנמ לע. ,ולש -דחא :גת לע רוצקב
 . תידוהיהו תירבעה .תורפסב

 צה ןפוא ., דבלב :םומתיר ,דבלב :ןונגס הז ןיא -- "חסונ,ה

 ,םעב םילבוקמה  תולפתה ינוגנ תרופמל ןילהאווב ןירוק ךכ (*
 + תועוצקמה .ןמ = רחאב :תלבוקמ הנולבשו- השובכ- ךרד לבלרהלאשהב

 עו  ,(דחפמ ורמס  םהישאר תורעשו ,  אמונב .יולת יסבלו ) םהולוסרק דע
 , ונלרוגב .לרוג  ,סיארוקה ידידו ,.םבילע :אל + ושעו המ --- ןהירָוחמ ואצו
 רך ישרוד .לכו וניאנוש 5 סקלח אהיו .יאולה .,םלוע לש .ונובר

 . : +! זא ונקלחכ

 לוע דע ,ווח ימי לכ חכשא אל אוהה יענרה תא -- ? אבסהו

 דחה םינפה לע .לפנתהל ' ומוקממ ץפקו ויפ תא בלבה חתפש ןויכ .וחכשא
 ותש חינה ,ודגנכ אבסה דמע לימ * ,םילעב תושר ילב  פדרפל .וסנכנש
 לכה :יניע ךותל עגר .ץיצה ,לק :גולגל :ךותמ * ויתפש תא ץוב ובל לע
 חצ לש וןשוריפ ןיבה בלכהש ,הדובעה --- םרו לודג קוחצב ותמועל
 בדה ךרא .עגר יצחכ ,ךכ : ידו לע בלענ םגש אלא ,דפלב ןיבהש אלו
 םנש רשפאו  .הז יניעל הז םיציצמו םידמוע ,הז  דגנכ הז ורמע םהינש
 וק עגר והוא ,תצנהתונשכ רבדה ךשמנ יניעב קרו ,רבע אל עגר
 מ ,תוארל םהיניעב וז תא הז ןרדמו םהינש ןשגפנ .היחו םדא ,דאמ

 ימעב הצק ושפנו אבסה ינפמ .בלכה ענכנ = ,הארנה יפכ ..,ימ תא
 ופ חתפ ,עקרקב ,תוטהול ןלזג יגיע : ןויניק תא שבפ  ךכיפלו ,וז
 רוע תא עזעזו בג ףקז /ץראל * הכורא ןושל חלש = ,ונורגמ קוהיפ

 ,רוחא | ונולא  הנפו ץרא:ךוד תרמ חבש  ךכ:רחאו -- קיהכמהו * ודוס תא ינא עדוי , הז .אוה יקצינבר , הז אוה אוה וב , תעריו--

 ורה , רמול יצמת םאנ , םיבלכה ינפב אוה סירת + ודוב רשא ןכו
 8 לאשל = הפיןוחתפ ךל ןתנ .ימ = :רמול שיו = + םפוגל =

 וז הנושמ הורב ונוארש ןויב ורבחו .ונא ניגש | 0

 .ומטוחב ויתוכקע .חירמו ךלוה ,וכרדל .ךלהו רזחו ,ודובכמ
0 

 םיסגאש אלא . םופו םוסגא ;עבושל םופגא ונלכא אוהה םויב
 ..ריעה ןמ הבושב יתשא .ונל האיבה



 דע םג ונל היה = - דבְרמ בותכה | 'הפו,ב --- "תורפס, םש |
 לבא * .הביתכה ןמ םמצע םיענומ םידוהי ויה אל םלועמ
 == ונימיב תירבעה תורפסה תא שבוכו ךלוהש ,קצומה "חסונה

 , ילדנמ םל אלב םיבתוכ םירפוסה בור ויה  ילדנמ רע

 :חסונה לש ובימ הז אלה! ..המת  ינא ףא -- " יצמת .יכיה
 םושב ונל .רשפא:יא בוש = ,הב  דמועו תורפסל אב .אוהש

 . ואב .ינפל הינפ ויה המו וז ,המיקתנ 'דציכ ;ןוימדב . רייצל
 הז. -'חסונ,ה

 עקרקה ' םג .אוה  אוה <- הפוקתה לש וא .רובדה = לש \יתורפס
 םוקמ ןיא .קצומ 'חסונ .אלב = .וכותמ .להגו :.וילע :דמוע ןורשב

 םשור תב :איהש-לכ .העיספל ; ,ןורשכה לש  לגר :תפירהל
 .םשור הריאשמ העיספה ןיא: ךהוהמו  רגנ רבד ינפ ל
 םיק "שי,  הזיא אוצמל שק בם תונשל אבש :ימ = וליפאו

 ;ןירוחי ןב תויהל .ןורשכ לכ ביח םגו :.,לוכי"', יונשה"רילע לוו
 לא .םג .דבעתשהל וילע לבא  ,וכרד יפ לע ולש :וחכ תא
 ;םימה ןמ גרד /אצו- -םוחתה . ןמ ּולכ אצי .'תואיצמה :ביוחמ,
 ;עקרקה ןמ חמצה
 אב הלחתמ :ףוסבל האב -- תלצופמה ,תישיאה . הריציה
 אנולבש  ,םינושארה = ןיסופדה .תוארבהל םיכירצ " הלחתמ <
 .םויק:תונבו הרוצ:תונב = תובלהמ תועבטמ :,העובק .תי

 5בוקמ יחסונ, היה .אל  ילרנמ רעש  הלופכה ו:תורפסל

 לש החכ:רפוח עיגה ןכיה רע ,רעשל חשק יונימיב ,']תוא המ
 הנק תנעשמ לע ,תוחפל ,הכמסנ תירבעה" וז  הנפפייתומ

 וב םושמתשמ  םא  'קוספ,ב  טלחומ . ןיא><>"קוספ הל
 + וילע ',תימצעה .,הרתיה-וחורמ ןתונ רפופה םא ,דוחיבו ,הכ

 ןהשכ  דימת  תוחמשו  תוריאמ : ,תונשי .תורבח וא ,תונכש 'ם
 .ןהמע חמש ארוקה ףאו (רחא קרנופל בוש תערה:חסיהב תונמ

 .חסונ

 :םחלהל ונילעו .יביטברסנוק .םנמא .אוה ,יח-..ןיבו .תמ .ןיב :,קופפ
 וב .שקבל ונילע העש  התואב לבא. ,תקסופ .הניאש  המחל

 'םיקוספ, .ןהל .שי .תויחה  תונושלב תויורפסה ראש .םג ..ןעשמ
 ןובו .ולא .ןיבש ..לדבהה . .הפ:לעבשו .בתכבש | םיקוספ .---ןחל

 :הרואכל הארנ : אוהש מכ ,ךכ .לכ .הבורמ וניא ירבעח

 הנוימ .תצקמ תל. הרירב .ןיאב .אופא הלכי .תירבעה = תו
 ,הברה :.םיקודסו . םיעוער  םגמא - ויהש ,םינשיה םינקנקב

 .תינוגרזה . ןכ .ןיאש המ  .וירחא .לשו ךיינתַה לש :םינומדקה תוא
 הניי .ןיאו" ספא .תניחבב התיה וז .,ירמגל .עשי .תרסוחמ הת
 ,המלועל וא ואב אל .ןיידע ירח. םהינש .-- חו
 םימיב "םירבחמה,. דחא לש "רמאמ, וא "רפס, אמגורל לוט <

 ןיא - איהש- לכ תועיבקל ..ךדימ .והכילשת עגר ותואבו <
 התא .ןיאש ,םילמ לש ףוספסא ,םילמ םתא האור .רכזו ץ
 :תויפונכ תוינצבק תוירב ינימ ןה ולא , ןאכ ול המו אוה המ

 ןניאו  ,ןאבלו ןאבל םירורג - םירגכ תועות ןהש * ,תומלאו תו"
 םירגומו  םיעגי םירבדה . הזותא:תיבו השעמו םוקמ .ןהל תא

 הכ םהב ןיאו ,ער םחכ -- םירבדה:יפוריצ ;חירו ןוג .אלב ,
 תחת םש זמומתמו ךלוה = לכה . םתרחמל ןכש-לכו  םמויל |

 בתכב הבשחמ תאצרה אל ,קוחמ ריינ לע בותכ לכה ולאּכ

 תורפס םושב אמנודו םש ול ןיאש רבה ןימ אלא -- תאז

 ,רקיעב .אלא ,רבלב  ןורשב .טועממ אל םהל התלע .תאזו ל
 םינכומ .ליבק-ילכו = םיקיתרג רסוחמ .,לבוקמו .עובק חסונ

 .רתויב | םיטושפה | הבשחמה . :ינכת תא םהב ת

 .ותונמא לונה וחכב ,ודבל .ילדנמש |

 רָמחה -לכל םלשז דחא = םינפ :ףוצרפ :עבוקש

 איצומה "אוה . ימינפה

 ועיגי ולולכ 5 עגי 5

 נורשכמו :רצויה- וחורמ - 5כ הבורמ קלח וב עקשו  םדא:אל
 + םוצעה

 - הריציה השעמ':םלואו : ,אנולבש 'תריצי. : הרוָאכל .,לק רובד
 ר"היהש המ .ביחוח רצויה השוע ןאכ ,קנע-השעמ איה וז לש
 2 ;םיבר תורוד "ידי לע .תושעהל

 הכאלמ אל וז ףא- .ןכומה" ןמ" חפונְב .םישרח םיפורצ ףרצל
 תריצי-לבא" .אעמק וב .תונשל .,וילע .ףיפוהל ןבש-לכ , איה הלק
 ,הנושארה טחמה רצוי ..תישארב השעמ ןיעמ | שי .הזב--הלחתמ
 צ'\התיפתל תבכרומה .הנוכמה חשוע אלו ,הלגמה .אוה--- המושפה
 לבא = ,הנושארה .ןמ הפי התשענ יאדוב הינשה וזו .,היושע תבצב
 ."םימש תכאלמ, ןיעמ איה הנושארה תבצה

 הובשחמל .העובק .הרוצ ןתמ = : ושוריפ --- חסונ תריצי
 < לש .סצורפה תא וילע לקה%  ךכדירי:לעו רודה לש ויתושנרהו

 ןורשכה ילעבל = ,ורודל .עייסמ :יתורפסה  חסונה רצוי ...ןהיתש
 תושגרה תא .שיגרהלו .םהיתובשחמ תא בושחל  ,ורודבש ינוניבה
 תא .םהילע'  רדסמו םחור  ךותל .םינכמ :אוה .אנילפיקסיד

 ה .אוהו םחור:ילידבמ  בהוה  טעמ תא
 : 4 1% 5ישותועבטמנל

 חב-יתורפסה קפואה לש בחורה .תדמ רעשל אבש ימ
 הלכ לבא ,ךומנ םוקמב וא .הובג .םוקמב דומע% אוה לוכי
 רושימה תאו .ףןשימ .לש :תעהל  ךירצ . ,ןיעה-אולמ - לבל
 : .'חפונ,ה ןתונ. תורפסב

 תונורשכה = ילעב | , תורפסב הלּוָדג :הָחְוְר האב .חסונה םע
 :"יצחמ : רתוי .זבזבל-םיכירצ .םניא :;םינטקה .םע .םילודגה  ,םישדחה
 : תחיצי לע . ,"תישארב השעמ, .לע .םהלש .תיריציה .היגרגאה
 תל = יוצמו .ןכומה ןמ שיש המב הברה םועייתפמ םה
 ,שרחה .- ההעמ םינתונ פה םחכ רקיע .תאו
 ו = םיכלוה . םיאמרה .ןורשכההוהסוחמ ,הז .דגנכו ..םהלשמ
 וצ תועיבקו. .רורובו ."'חסוג, שיש .םוקמב ,"תורפס ,ה .ךותמ
 ופוקתה :איה -< העודיה ה , תעד-תבגנל .חורמ .םוקמ ןיא
 ,חסונה ינפלש

 : ,הסונה תריצי לש החכ הז
 .רתס לא "מצע .סונכהל + ןשורופ --- רודל .חסונ ןתמו

 וע -נזמ- רורה חור םע גומתהל  ,ותמשנ יקמעמ לאו רוהה לש
 ..וכותב לטבהלו

 ןותב. רודה חור ,הא הלחת עימטמ -- וטילשמו חסוגה ןתונ
 טנ | ,ונממ = לודג  קלח וא  ,ומצע אוה .ףוסבלו ,ומצע
 ימ חברה =- רברב ןוגי המ3 -- םימעפו ,רודה חור ךותב
 :אוה = :יחפונ, לש ולומ .ךכ .,ומש .לע וליפא תוארקנ ןניא

 .וילעב 'דחא ןיאו וב :םיכוז .לכה .ךקפה לש רבד רימ
 " ,הבוט וילע קיזחמ .ןיאו--- ול םיתואנו .ונממ םיקפתסמ
 םתסל וב - שישמ רתוי | תושרו :תובז רב ל ןיא * ןושארה
 7 .םדא

 ,"יניסמ ןפנ ישניא ירמא---חסונ,
 מ -/ ,רֶתוי טשפהמ 0 המ לכ :וזמ הלודגו

 ! םיהותו םיאור 6 ינב .ובש 6
 ילבח המכב .,שיגרמ ל עדוי יאו

 אתובר יאמ 1 אטישמ|
 הריצי 0

 ,ושוָדח תעשב הז 0% איבה .חור- תרוקו
 ג ועדי אלש ..ולאל וא .והואצמ אלו םינשו .םימי



 וברחש ךותמ < .,ללכ םיהות ניאו
 אופא המוד הז דצמ .ללכ וב םישיגחמ: ןיא ךכופל "אטושפ)

 אוהשכ -- +וב ןישינרמ יתמיא + לתוב יבג לעש ןיגולרואל- .חפונה
 :קתתשמ

 חסונה רצוי -- תנמ לע 0% ₪ רצוי, .אופא שי םא
 ןיע, תנוחב ,ירמגל :רחא ןיממ 'אוה .ולש .ייאבה םלוע, .םהמ .דחא
 :הז .ןוגכב תררקתמ .ותעה  ןיא שושפ ."םדו:רשב, = ."התאר אל
 ,םהב ..ויתועבצא  רשעב .ולש = "יאבההםלוע, .שמשמל = =אוה .הצופ
 אוה ,ונלש .הרוציה םלועבש "יאבה .םלוע, ינימ לכל ןמוזמ- ילדנמ
 לכה טעמכ .ליחתה ירה אוה .רבר לכל ןושארה :ןמאה ירה

 --חלאל ןונגסה תאירבו .םייחה  ירואת ,עבטה :ירויצ .,"תישארב,מ =
 ילדנמ דוע שי ירה- -תאו רבלמ .םלכל באה אוהו ולשמ לכה ירה

 עדויה .ילדנמ ,ותמגוד  ןיאש רומוהה לעב ילדנמ  ,ילאודיבידניאה
 הברה תערכמ "חסונה, תריצי לש תוכוה םלואו .,המואה ישפנ תא
 . רככ .ףלא חלקשמ וניעב ..םהמ

 ,ואסכ ךותב .אבס .ותוא דל בשוי רתויו - הנש םושמחב הז
 לע ףופכ .ושארו תורדוחמה = ,תונטקה ויניע\ לע תונותנ  םיפמש

 ףלקה .תעירי .יבג לע .םתסה-רפוס תא םתיאר * ,ןבל. ןוילג יב
 זרוחו .אוה :בשוי = ,אבסה הארמ :ןכ -- ?ס'לארזיא לש ..ורויצב
 ןתנ שדח ןונגס ה!הו -- תילגרמל תילגרמ ,הפטל הפמ  ,תוילגרמ

 .השהח תורפס םג .הנָהּו ,ונל תונמאדחסינ :הנהו .,ונל
 ,ותדובע .תונש .יפל ילדנמ ךפש  רשא = וידה .בר .אל .רשפא
 אולמב .באשש | המ. לכ .  הלטבל .האצי אל תחא הפמ םג |

 קקוומ ,הפב הפט ךכדרחא בישה םעה לש רצויה -וחור יזגמ .וונפז
 ,ומצע םעח ווא .לש וחור .יזנג ךותל ,םיתעבט

 ילדנממ .םג .ילוא הצימא ,הצימָאו הקזח תורפס ונל שי התע |
 ,ומצע תא הב עילבה ,ילדנמ ,אוהש ינפמ אלא הז ןיא ומפ)

 םיקוח =- דועו ילדנמ ,ומצע לע םג התוא .ריבגה| ומצע יתפסו
 ל
 ל וחכשי אל .,אריקי אבס ,הוה דפחה תאו

 ,םלוע 9 ךידכנ
 ידכנו .ךודכנ

 , (םינש שמחו םועבש ול תאלמב ולבוי גחל)

1 

 ץיבומרבא ,ו ,ש .לוחתהש .םוימל ורבע הנש .םישמחמ רתוי =
 ויניע ינפל םג ופקתשה | ,םירפוקה לככ ,תיתורפסה .ותדובע תו

 רתויו םיטלוב .רתוי םיעבצב  המודקה והודלי ימשר :אוה
 קומע ."וטלקנ םירשעה .האמה .תונשש םישנא .םה ויארוקו ,םיפי

 ! תורוה העברא .םיקפוד . ץיבומרבא לש ויבתכ :ירעש .לע
 תא רבע רבכ .רשא ,ונינו ,ילוקינ לש ונמז ןב .בשה-אבסה .ותוא

 הנותנ ונינו בשה .ותוא ןיבו ..תיסור  היצולובר לש הלהבה
 היתודוגאו םיפורה הינוסלדנמ םע הלכשהה תפוקת -- הנושמ היי

 תורודה תעברא ןיב  תיעבט ה שי יארו .תויגרו

 ,םהה םימיב .ומלשש חורה 0

 ,חוכומ

 ,םעה . ךו תב .רובעל . 6א קרפ יתסופ)

 חרזא דוע ויה וידודו .ויתוב
 יפתכב :םיאצומ ונא .ןיא .תמאר | אבילא - ,הילודגו  לאיצבק
 םועוקש םידמוע ונאשכ ,הוהה לא ר ב ע ה ןמ רבעמ םוש ילדנמ
 לפ ונתאמ .קתתשנו  ךלוה .,ילדנמ 'ר לש ומלוע .ךותב
 ופס, תא םימייסמ ונאשכ ,ונימיבש םידוהיה:בוחר לש ונומהו
 גוש ול ןיאש  םולח ,ונמלח םולח- יכ ,ונל המרנ .ולש יהשעמה
 :!שכע הב ןימייק ונאש: ,תחרוקה ונתעשל תוכייש

 ומלוע תחא הסיטב .ריבעל םילא .חכ .ןנוחש םדאה חור
 :"תוחכשנ .ריכזה,ל  הידתתמ ול .הנָחינש הז---,םיתמ תורודו םימודק
 ,זיזפה ,יחה םויה לא ,תמה ,בשה .ר ביע ה תא ליבקהלו
 ש :ורודל .אוה  ורודמ .הסג .העיספ : ,ועספב .שערנו .םמותשמ אוה
 וע .ונימאהש  םידוחיה .םתוא לש םרודל : ,"םייח ןב המלש 'ר,
 'תנמ לע רפיק ילוקינ לא  ירויפיטנומ השמ יר :אב .יכ ,תומימתב
 ) .הברוק .םוש לכ ןיאש  ,המוד  .אלמ ףסכב ותאמ וידוחי .תא .תונקל
 ינרטסכאו .םירדונ לש .םלוע ,התע לש ידוהיה .םלועה ןיב :תוכיישו
 ינכוסו תירבעב  .תירבע  ידמלמ .,םינקותמ . םירהחו  םיטסיטנד
 פו םיטסילאירוטיריט ,םינויצ לש םלוע .;לובגה .תא םיריבעמה
 או - םיפרננוקו הרמזו :הרישל  תודוגא: ,םינותע = לש : ;ןויצ
 ; ברע-ירועשו = ןויפנל . תונחת ,תוינמואל  רפסדיתב לש .; תוברתל
 וע ; זיראפב .תולכו ןרבב .תוטסיסרוק .,םינש>תואפור תולותב לש
 א .ןיבו ---  .ערפדילרוגמ . .םינטנדקידו .םיטסידנוב - ,םירפוס - לש
 ,רוגמ ,ןפטח | וברו =ורפ = ,ויח וב .השא  ,ילדנמ 'ר לש םלועה

 וע | הבוט-לעבו הצע-לעב .,ןלדתשי ,להקה:רפוס ,שמש

 ואבג .,םינלטב :.,םינחרב :,םינכדש .,םידמלמ | ,אנכוד:ישיר לש

 ווהי ,ישמ-יכרבא ,םודמול  ,םישורפ ; הבישי-ירוחבו . ,םיחלושמ
 תולפת-ילעב = ,תוינשמ ירמול = ,םילהה-יארוק . ,ןהבא:ינב = ,םיאנ
 יהררמ ,םירופל .'םיטסיטרא,ו .,םינוביבס  ינקתמ \ ,תועיק לתיילעבו
 ינלבט,ו תוינקרצ םישנ ,םיחיגשמו םירקנמ .םיביושו םינייד ,תוצמ
 < = ,וכו .'וכו םירבק:תורדומו  'המשנדתורנל, תוליתפ .תונקתמ

 השול הארמ .יארמשאהש . ,םידוהיה-בוחרב .םילכתסמ ונאשכ
 אפ, בוחרב וב םישמורו םילחוז .הנהו םיאור ונאשכ ;ףרוטמה
 יינותחתו םיעמ ילוח - ,תוטלוב תוקיפו תורגרג  ,תועורפו תוכובס
 ער ,םידוורת ,תואספוק ,תוחפטמ ,םיפושח םיבקעו תואקמוופ
 םיבש ונאו --- ,יהרפכל- תולוגנרתו .ופרוקדינורתא ,  םינרגרג
 ה ןויקנה םע ,ושכע לש םירוהיה בוחר לא הזה .והתה-םלוע
 המדנ == ,לוכיבכ  תיאפוריאה - התרוצי  םינפל  פיהבל וב
 ומרבא לש ומלוע | ןורכו ירמגל  ףתסנ .רבכ | ןמזה םרז םעש
 וחמצ .ןובקרה רפע = ךותמו םלועה  ותוא - המרה  הלבא רבכ
 גונב .רחא .בוחרו שרח חפונב רחא :ידוהי---,םירחא םישדח םייח
 ה שרק

 ר שבל השדח הרוצ קר אל יכ המדנש אלא ,דוע אלו
 " תורומתו תופילח ואב ותוימינפ ךותב םגש אלא ,םידוהיה
 דלונ ,הלבשהב קסוע ליחתה . ידוהיהשכ ,ץיבומרבא לש

 ו "דוהיה = ידוהיל \ זוב ישנר לכ תישאר
 שי ששוח .היה - "םע יוזבו הלקנ ידוהי ותייווהב  היהא .ירהש,
 "< ותוא תדרומ הלכשהה תואת הליחתהש העשב  ,ושפנל
 דקה לשמב אתינורטמה התואל .לשמתאו םיברל .היהא .תימלוע

 .,לפשב  הלש המוקמו = ,אמהוומ םוקמ לכ הנפמו תדככמש
 א הלו האלמ איה .םלועה לכ תאש וז אתינורטמלו  ,תונפה

 יהוז --  עדוי - ינא תחא ,ןיאו ספא | איה ןכ פיעאו

 םעה דעב



 המצע .איהו אמחוזמ .םיקמ' לכ הנ

 ייידוהי,ו = "םדא, = םיגשומה-ינש .הפשא .. תיוז לא תקל

 וב ללב  רעשל " שיא לבו \אלש רע  ,הזמ הז םיקוחר .ךכ 2

 ונלוכש הרכה .ידיל  ונעגהש רחאל  ,ושכע לבא  .םדחאל .ר

 רוע : לכונ אל בוש ,דחא ידוהי .ןיעממ :תואצויה ןיפוט אלא וג

 ,אתינורטמה, התוא תויהל הואתי א 5ש .םדאל ול רשפא ךאיה ןוב

 הז .אקוד ..יתיוזה לא .תקלתסמו אמהוזה : ןמ \ םוקמ לכ .תרבבמ

 ול שי ,(תידוהיה הביבסה רמולכ) הפשאכ הקכשהה תפוקתב המר

 אקוד שקבמ ושכע לש ידוהיה = ..ידוהיה יניעב .דחוימ ןח וש

 דמוע ומצע תא הארי ,ךמוקכ ,הב רתסהל לכוי רשא ,י'תיוזה התו

 : , ותיב .ילת5 ךותב :,ולש ךות)

 גשומ לכ םעל היה אל ןיירע  םימיה םתואב הנה ,הזמ .ץוחו

 ,שרד בשוחהו שיגרמה ידוהיה .ולש הלוכ איהש תימצע הרובע ד"

 לע הלע אל םלועמ ךא .וינודא תאמ טפשמו קרצ ,רתויה לכ

 ויתושגר תא תונשל .אוהש לכ ןוצר .וליפא וברקב .רריעל .ןתע

 'ר לש "ותסוס,ב  .ורשבו ומצע ,ומע תוריתעל  .עגונב  תוורובצה +

 םיטושה, םתוא השינעמה הפירח הריטס םיאצומ * ונא .ילדנ

 רוחל הדיחיה ךררה תא ההלכש ה ב ואר רשא | ,יםישדחו

 תעשב רצויה ' הל .עבק .הירב לכ, .םדאל "הסוסה, תא תושעל

 לכ םרי לע .אוצמל .ידכ ,המצעל םידחוימ .םירבאו םישוח התריצ

 --הל ףא ; הליבאל -- הל הפ :השפנ םויקל הכירצ איהש

 החיקר  ,קוחש : ןוגכ םירבדה ראשו ; הבילהל = םילגר .; המישנ

 ,אמלעב םיתוטש | םה. תואסקרקהיתבו ןידאטצאב  החינג - הצופק

 ;םשב םלצא םייורקו הנורחאל םהל ולגתפה תוירבהש םירבדה םתוא

 וסה .םימחרה לעב לארשי תא הסופה הנוע ךכ -- "ה ל כ ש הע

 . הנינחהו םימחרה תדמב | ,םדאל .םראה .תבהאב .הנימאמ ה

 תלעותה :.שגרב | :רמאל . ,םומסירטיליטואהב  םג תקפקפמ איז
 ,םדאה תא ףנסלו תונעל םיטעממש המ לכש , רמואו רזוגה ,ישונאק

 תחטוב .איה  .ללכהל תלעות איבהל רתוי איה לגוסמ הדמב הפ

 תחא םעפ .ףא .עמשי אל הירבה לכב םלואו .קדצ ב ,רשווב ק

 ןה המ יכ .הריבכ .הדיבעל ררועמה ,אירבה םויחה שגר לש .ולק

 תועונתה | רתי לכו "תוידנובה, תו לאירוטיריטה = ,תונויצה תמאב=

 יממעה .טקניטסניאה אל םא ,ידוהיה בלה תא .תוררועמ וליחתהש
 . תימצע הדובעל ארוקה

 היה ץיבומרבא :לש וימיב
 .אה יביטקאש המוד

 ,םע רותב י בים 5 ידוהיה
 תושגרה ויה ילדנמ 'ר לש  ודודב

 ןומצע תא ריכמה רובצ ונל היה אל ;םימוטא ידוהיה לש םילאיצופק

 וישכעו

 הדניא תינוציח םייח תרזצ קרש .םידדוב םיטרפ ,םידיחי קר ונל
 'ר לש םידוהיה בוחרב הרכהה התוה השלחו תפפור  -.דחי .םח

 לכו .,תוינחורה ינמס לכב בוחרה ןייטצה ץ וח ב מ ש ייפעא - ,יל)

 םיבקעו תיאקמוופ * ,תואפ םיאלמ | ויה תושרדמה יתבו  םודיל
 .אפק ולאכ מו ונממ םייחה וקספ ,רחנ בוחרה לש וכוח  ,םופו

 הוההו רבעה יתוא ןיבש לדבהה * הארנ ,ושכע לש םידוהיה
 ללכ רוע תספות ונניע ךיא טעמכש דע = ,ךכרלכ לודג :ונונפ
 ודכנו- אבסה .ןיבש .יעבטה רש

₪ 
 הלועו .עינמ הנה  .הלאה. םינויעה לכ .רחאל = ,תאז לכבו

 לכבו .,ונלוכל .אוה עודיש ,לוק ילרנמ 'ר לש ויבתכ ךותמ .ונונזאל
 םיליגרש = םיפוצרפ ,םיבורק | םיפוצרפ  םישנופ = ונא = ויוה
 לש .ותמשנ .ילוגלג, .הויא ונכותב .יורש ןיידע ,הארנכ .םהב .ונחע

 ץיבומרבא הלג ו וא ב ימיב .יח רשא . ידוהיה

 םיקוספ
 רשא .תולגהדיכררל . םימודה ביתנו הלסמ םהב אצמנ "אל םיקוספ
 םירתסלק תוושהל רשפא םולכ לבא >, םויה .םהב  םיכרור" ונא
 \ ףרגוטופ לש הנשי היפרגוטופל ןמא ידו תחתמ .ואציש םיפוצרפו
 תוימינפ םג - התנתשנ יאר : .וניוח \ ינפ ונתשנ = יארו + םודק
 ינתמשנ .ךותבש :םיקומעה " ,םירתסנה | םיטמקה םלואו .ונתושי
 "תספות = 'ה .ךורב ןמאהלש :הריחבה וניע קר -רשאו = ,תיתולגה
 תא תולגל ונל הלוע םאו לק .יונש קר ונתשנ המה --  ,םהב
 < חשע רשא ,ץיבומרבא ,ירימ ןנל אב הז .יולג ירה ,וללה - םיטמקה
 ..'תורהיה תדוקנב, ,תימינפה הרוקנל שמש .ולוחכמ תא

 הרוח תא  .ץיבימרבא - ונל ראת ,וצרא ןב ונכנש לוגוגב
 "לא רודחל וטבמ תא אוה םנ חלש 'הז ונכשכ םלואו .,ולש ונמזו

 :תומשנ רשפא  ,תואליטרע תומשנ וניניעל .ףשחו .,ונמז .ידגב תחת
 םיעברו םישלש םידכנה ןיידע םינהנ לונונמש ומכו ,תויחצנ תוידוהי
 -תועסמ,ו 'םינצבקה .רפס,מ םויה  דוע םינהנ ונא ךכ  ,אוה ותפוקתל
 . .םג .שי םייפלקה - םירפסה לכבכ .ץיכומרבא לש יישילשה-ןימינב
 ₪" הֶלונה לש .יקלקה.הרפוס אוה .אוה ץיבומהבאו) ץייבומהבא .יבתכב
 :רמואל .ענכנ .וניאש  ,דחוימ םסקו רימט .ףושכ הויא .(היסורב רשא
 ועברו :.םישלש :ינב  -,ונתוא- חירכמה = ,ףישכ .הווא =-- ,םירבדו
 זכה ,םינלטבה .וניתיבא תובאו יניתובאל - םיבורק ונמצע תא שיגרהל
 םופטה הטמק לע : דומעל ץייבומרבאל ול התלעש ,ףושכה .דוס אוה
 :רנל" תוארהל חילצהש הזב םא + תילארשיה המואה לש השפנ תפשו
 "ריהבהש הזב .וא - ,לארשי תדע להק לש רחוימה .סומתירה תא

 [ יא . היהי .?היפורב . רשא .הלונה .תמשנבש םידוגנהו .תוריתסה .תא
 'ך לש > םיעודיה 'תישעמח-ירופפ, = תא םימייסמ :ונאשכ . ;היהיש
 חירכהו .םרא אב: יכ .םירבדו : רמוא-.ילב םושינרמ ינא ירה ..,ילדנמ
 2 ,.::םיריכמ ..ינאש- . , הנומתב .-. הפי- -הפי - לכתסהל . ונתוא
 ויורקה  ,תידוהי  הדע לש היפ. רתפלק תא - ינתומצע
 , "לארשי

 התשודק םע לאהשי תסנכ לש הרָיצ השענ .ץיבומרבא .י .ש
 אל ;  םיפרוטמה םיעורגה .םיימשנה = הייח תשרפי תינלוחה
 לככ םא כ .,םינומדקה תורודה תא .ונונפל  ריצ םידדוב - םיופטב
 םעח , ןכ .לש .וחור תא : ,ותיצמת תא .ונל רפמ 'אוה .. םפקיה .אלמ
 והשנ .םג = םאו .קושהו  שררמה תיב ןוב םירבוע = וייחש 'רחבנה
 בק לש ותוהמו  ותמשנ הנתשת הלקנ לע אל  ,תוינוציחה .תורוצה

 %-- ?תורסרס -ינמס ול שי" םושוע .ונאש = המ לכ, = ..לודג
 ",םהה :םימיב .הנותח לש :התוהמ תא ראתמ אוהו ,ןיבומרבא
 ול . תינקנ . השאה .:אוה , רכממו  חקמ .ןימ -- .ןיאישנה :וליפא,
 ורוקמ = םהילע :.הנתמ אוהו = ,םיטישכתו . םישובלמב  ,הינודנב
 וה" ,תירבה :ירבדב טורטורפב .רבורמה :יפכ .,םיאנתה ומייקתנ םא
 םעג .ןדבה םעו ןכדשה .םע הפוחל המע ךלוהו הלכה .תא לטונ
 יבמופב הל רמוא .הז- קפעמ .םיהיורמש ,שרוקה ילכ  תרופח 0
 הפאלמ לכ יל .ישעת ,יל םינב .יהלת התעמו ,"השדוקמ תא ירה,
 הרעוכמ יא"תא:האנ םאו הנש םירשעו האמ דע דחיב  ימע יפנתסתו
 ךמ צע ל .ך ל אלא עגונ הז רבר ןיא -- .תישפט וא .המכח
 וכו ,יזנב .לכתפהל יאנפ .רנל .ןיאו .ונא םיכלמ ינב א5 , ,,יל
 ה  הפנרפב .םירורט  ,ונא .םידיהי .  ,םילבהו תומש ירבדב
 +. ,"םידורט םירופרסו .םינרגת ,וננה  םינונח ,.ונא םירחוס
 ל דנמ לש, רוברו א לכש  ,םישיגהמ םידכנה ּונָאו * .(םינצבקה
 והח תורפרסחש , רוהיה .בלב ענופ  ,םודכנה ,ו נ ב עגיפ אבסה
 ,וישדק ישדק לא .םנ

 :הסנרפ ףרוטמה לארשיל תילגתנ תומד וזיאב םיאור ונאשכ
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 ,'םהיתורצ .תורורצ יפומע, םשו הפ םיעותה ,םיזרו םיבער ,םופופכ
 םירוסרפה לש \ תוקמוסו = תוטורמ | םיניע : -תוטלובו  תושוטלו =

 ןהתלב רשפא ךלענ ןהנקת אמש .ןשח ,רכמת ילוא רדא ;םיפופשה
 יאלטל | ילוא  ;םיחאתכ = םניאש םיערקל וערקנ אמש :ךינותחת

 םה םילערמ םירבכעכו :.קוקז התא טוטרמסל וא ;התא :ךירצ
 םיחירמו םכטח תא םיבחות ןהנפל הנפמ .םויה לכ םיבבוסו :םיצר
 תא ץחולו ךעממ איואכ - ;דורט  איואכו .  , , רביק תפ .ואצמי"אמש
 יכבנב עקתשמו תועצה עיצמ ;וינשב ותפש  ךשונ .איואכ (הקרה
 םלוע ךותב .ץר :,ץרו .וירוחאמ ול טומש .ועבוכ א'ואכ \ ;ויפערש
 תונחלוש  ינימ לכ ;ןתמו אשמל "םיחתפ,\ תויונה :ינימ לכ ;וחתה

 העבשו םיעבש וקיזחהו ,םיעוער םושגרדו םינשי - םוזגרא  ,םולספסו
 ךותל .ותוא םיכשומ ,םתומכש ןצבק ,דחא הנוקב  םיגרגתו .םינונח
 הרנוקה םג :רכומה םגו = ;תועבגו  םירה ול .םיחיטבמו 'םטלקמק
 םקלחב ,םהינבו םהיתושנ ייחב ,םהל .רקיו .שורקה לכב םיעבשנ
 .(יתסוסו יבלכה  תחיבנבכ .ורבחב דהא .םינימאמו .ב'הועל

 ונילגרש ,םישיגרמ ונא ונחרכ לע .הלאה םירברה תא ונארקב
 לכ לע ונינפל ותוא םיאור ונאו ,ושכע לש םידיהיה .בוחרב :תורמוע"
 םיכומסה תובוחרב םישנופ ונא ןיא םולכ ,  ונואסי .ונומה  ,ותולד
 ץיבומרבא הארש םיפוצרפה םתוא :הסידואב  ,השרוב .הזריבל
 עמוש --  דיריה לש ונומהב ידוהי, + ץינילומראיב  רירוה .תעשב +

 = -ייוגדו ו, .: שממ ; ותויח .םוקמ
 םיצר םידוהי האור ינא םש : איבוברעו - הלהב = ,םינדכ 'ויהוש
 ,שארה ירוחאל טומש עבוכה .דאמ םיעיזמ .םינש:םינש  ,דחא:דחא
 ןקזה .תוצקו ףקרזכ לדוגאה , ךליאו  ךליא .תעעונתמ | ,תינקסע דה
 םיצר םשו ! אצמ ,הבוט הצע ידוהי אצמ ! טיזמ --  . םינשהי ןוב
 ,תוירוטטרמפ  ,םינכדש ,םירוסרפ = ,םירוטטרמס -תחא. המישנב
 םילד םידוהיו = ,םילימרתו םיקש  םע םידוהי ,םילפ פע תוינרגה
 ןיא .םהינפ םיבהל ינפו םינפרכ םיתביילעב ,םולכ  אלב םיקורו =

 .(םינצבקה רפסו "ו עלפב עגר " !יאנפ יא" ,יאנפ

 ן"תונמתה, לכ ןיא ותביקלו ,ידוהיה ןומהה אוה בולע םויה דע <>
 םיבש םיתמ םימש ,י'הפ ייהשב ידוהיה ןומהה - םנרפתמ םויה דע |

 םולוכי ונא םויה דע :אינונקו קסע לש החיש םגזאל עינהב הוחתל
 וליפא  ידיהי, = :ץיבומרבא לש ונומזפ לע .רמ .קוחש ךותמ רוזחל |

 תבשיתמ ותעד דימ ,קנע רבר עמוש אוהש  ןויכ ,םסוג אוהשכ

 ,יי/העש התואב וב טלוש וניאו וירוחאל עתדנ תומה ךאלמו ,וילע

 -השודקה לש ררושמה הו ,ץיבומרבא " בקעו םולש =
 םינושמה ;תוריתפהו םיכפהה תא תולנל קימעה , ונש תינלוחק

 לכ .ןיא ותביק קל,) = יישודק,כ  גהנתמו * ףנתסמה  ,ידוהיה- שפנבש

 ערה תא,) לוח ילוח העש התואב םיאלמ ובלו וחמו ("תונמתה

 ותבשחמש העשב | ,ידוהיל | קקדזי יכ ללקמ יתייה אל יאנושבש>
 וליפא וניע ןתונ ,לבה תא לטבמ אוה העש התוא .,.קסעב .הרורט <
 הנושמה טמקה ותואו ,\"תומצע לש לג םתוא השועו ויחאו וכהואב >

 ונישענ רשפא .םינפל היהש .ומכ ולכ ראשנ ,ידוהיה .לש .ותמשנב
 ונישענ  רשפא ,תצקמב םירצוי הלכלכה עוצקמב התע :דעו זאמ
 שודחה לבא ,תצקמב :ונא .ונתרובע תא םידבועו תצקמב :םיאפוריא
 עובקלו ונתמשנבש םינשיה םיטמקה תא טשפל קיפסה אל רוע" הוה"
 תא ארוק ליחתמה ,ארוקה לוכי  .הכותב .םירחא םילופק םמוקמב
 תא ןימזמו אוה ןיכמ יכ ,ובבלב בושחל ,ילדנמ 'ר לש" וירופפ
 ,םלועה ןמ ולטבו .ורבע רבכש תורודו םינמז רכה לע 'םולחל .ומצע
 ךותמ אלא .ץיבומרבאמ רטפנ :אוה ןיא .ותאירק הא םייסמ אוהשכ
 עקוב ליחתמ ,םינפלמש םייחה תורודל .תחתמ | ::ירמגל .רחא שגר,

 ,הרומג .חיחכ  תסכרפמה ;וילא = הבורקה .הוהמ ןימ .וינפל .הלועו
 ,ירוהי .בלב .תומש .תשו

 ןושארה ידיהיה ןמאה ,עודיכ" ,אוה 0 בקעי םולש

 ' .הרחוימ .הנוכב לכהסמ .ליחתה .רשא  ,הרשע-עשתה :האמב .ונלש
 לבא , ילארשי ללב, ,ילארשי-תסנב מ ויפ =, ידיהיה .ןומההב
 ידוהיה .ןומההב אלא ,יִרוטסיה וא ינילואיה גשומב , אל לפט תמאב
 ,הלכשהה תפוקת לש וירבחכ אל וננומהל .שגנ .אוה =, שיגרמהו יחה
 הרוצלו םיאפוריא םיגהנמו .ץהא  ךרדל לב תישאר ופיטה .רשא
 םדא לש הנבה ךיתמ אלא .הנמיה החונ תוירבָה = חורש : תינוצח
 ,ונמע לש ימונוקיאה רעצה לכ 'תא פס רשא ,ינרדומ
 | תוארל  .ךכ .לכ .החוקפ "וניע .התיהש םרא ילדנמ 'רל םדק אל
 תכלוה הליכא-יא ךותמש ,וז הדבוע ?תידוהוה יתולרה תא ןיבהלו
 | הננל .ההיה . ,"תוזכמ .תוחפ,ל | רע תקממצמו ידוהיה .לש ותביק
 תא .ריצ  ,םיירזכא : ,םיפירח  םיעבצבו " .דימת :ץיפומרבא ינוע
 םייקמו .הברו הרפו - ,ןולטבו לאיצבק ,תא .אלממה ,ןצבקה ןומהה
 הז :םע  דחי. .ץראה .ברקמ ןצבק  לדחי אל .-- וז .הלודג .הוצמ
 "ול ןיאש ,ןומהה . ותואל . םיבר םימחר ילדנמ 'ר לש ויבתכ םיאלמ
 ,רבדה ול רשפאש םוקמ לככו העש לכבו , הזה םלועב "תונמתה, םוש
 ; בולעה ידוהיה ןומהל .איהשילכ חור" תרוק תושעל  להתשמ אוה
 |  םואהפ השענ ןימונב  תועסמ, לש לודנה . ןמאה .ותוא
 [ ןומההל תוחול איצומ ,'הֶריש- קרפ,לו "תבש לש תורימו,ל ןמגרותמ

 ןויערה תא .רימת .הגוה אוהו' . ולש יילידויה,ב. והמחנמו ל
 [ ."םילהה,ה רפס תא ול ראבלו .ריבפהל ,ןומהה ליבשב : םגרתל
 םיבולעה ויחא לש .םבל תא ברקלו :רוזחל ילדנמ 'ר  אוה הצור
 / יספה  ךותל .רדוח איה  .םננבהל "ולר .רבכש ,דוההו יפויה לא
 יתעה רמוחה לש ' היגולוב
 , אפרמה חכה תא וקיתרנמ איצומ אוְהְו  ,ונממ תהא אמינ אלא

 ?ושרדמ תיב ייחו .םיארונה וימיב ,וידעומו וינחב יובהו ריממה
 פלא תא םנויבחמ איצומו :הלגמ .אוה הובו ,  ויהלא = תורצחו
 [למבמה ןומהה . ותוא  ,ידוהוה  ןומהה .ייחבש םיכפההו תוריתסה
 א ומצעל ובלבש םימהרה ךותמ .םא וכרעו ותושי תא םימעפל
 . ,ומצעל ובלבש גולגלה .ךותמ

 :ירימ םיאצו ש  ,םיינולוכיספה םיאנה .םיטוטרשה לכ םלואו
 [ ויה אל 'ירוהיה ןומהה, וז המיתב דמוע אוהש העשב ץיבומרבא
 "םחו םחב םישיגרמ ונייה אלמלא ,ןוילכמ ויבתכ תא םירמוש
 לש הזכ עונצו םימת סחי ,ןומהה .ותואל ,ירסומו יעבט ,ךחוימ
 יכנא אמינ,. ומגתפ .ונתורפסב יוצמ .וניא םעה ץיבומרבא
 =, רפוס לש "הפודש הצילמ, הייא "ידוהי -יורקה .קיתעה רמוחב
 ממע רפוס ,תוקדה ויתפש לעש ץקועה .קוחצה םע ילדנמ 'ר
 ויממעה םירפוסה .הלאה םילמה לש יפלקה ונבומ .לכב אוה
 :תרומנ תוקבד םיקובדו םיזוחא .ויהש ,לשמל ,םיסורה לש םילודגה
 : ,םעה ייח לש  תונותחתה תוגרדמה דע ודרי םה- ,טושפה םמעב
 .תא ,םמ ע ע תא יאצמיו ורזחנ םש קר  ,םשש ושיגרהש ינפמ
 / וכ םעה לש הלורגה ותמשנמ  קלח .אלא " הניאש םה םתמשנ
 | ךותב םילבוט * ויה .םירתי :םילוסלסו  םינויע לכ ילב

 פות לא  גופסלו . קניל . םיואתמו .םיפאוש םהשכ ,לודנ ץיובק לש
 9 ,ותמשנבש הגדעה תאו ו תא

 פש לש .הכות ךות לא רדח ץייבומרבאש ,רבלב הז .רבדו

 .,ידוהיה םעה .ךותב . לובטל קימעה המכ :,חיכומ ,טושפה ידוהיה
 : החותפ ןזואב וכרבהנ רשא 0 םה םיטעמו שיא היה אל וינפל
 , לש וירופסמ וזיא אנ וארק .םעה תפש תא ןיבהלו טולקל  ותומכ
 ולא ,הומימ תו  תוט ש פ ךותמ םעה לא שגנ אל רשא ,קיד
 לש ונונגסל :אוה ונונגס תא וליבקהו ,חיבוהלו ךיררהל ןוצר .ךותמ

 :ישילשה

 ייהל

 : קיד .. םהינש' ןיבש לורגח לרבהה תא .וריכת דימו ,ץיבומרבא .

- / 

 [ ונוא ומצע .אוהש 8 וורקה .ןומוידק



 . לבא .אורקיאל רמלמ תויהל  תנמ לע אלא ,רומלל .תנמ לע
 ילב .,םידחוימ :םונויעו  תונוכ ךותמ אל םעה לא אב .ץיבומרב
 ויוחְל .החוקפ ןיעב ןנובתמ  ליחתהו ",תומדוק .תועיבתו = תונעט לב

 חור .תא .ץיבומרבא .ול לג ךכיפלו ..ונושלל החותפ ןוואב םישקמו"
 ההיה אלש .ושכע לש+תודוהיה ןושלה רצויל יהי\  ,םעה תפש
 .געלנו םואמ ןוגר'ז אלא ץיבומרבא רע .תמאבו

 .ותמשנ לש .ןורחאהו \'קדה םורקה<איה איה ץובק-לכ תפש :
 םרק. ,תידוהיה םעה תמשנ -ךותב  דימת  לבוט היהש ,ץיבומרבאו

 ,הברה .תורוד .והבעי .רוע ..קדה המשנה םורק .ותוא ה ויל
 ויפמ .דומללו = עומשל  ךלנ .ילדנמ .'ר .לש-.ושררמ תיב לא .ונחנאו

 ..ידוהיה :ןומהה .בשוחו .רברמ הבש =,ןושלה תא
 ץיבומרבא לש  וריקומ אצומ .םעה לא: יעבמה סחיה .ותוא

 "ההיש קרפ,-:תא : םיארוק - ונאשכ  ,הפי ולע .אלש .ויתוריציב .םג
 ,תוארל םיהמת- ונא ירה = ,יילידוי,ה* תא וא. "ייתוריממ תא ,ולש
 ייח תא .דככלו ץירעהל עדי המכ דעו םעהל ותבח .הלהג המפרש
 םהואל השודק לש האנק אנק רבחמהש רקבמהל ול המרנ .וחמ
 ונתנ םמעל :הלודנה םשפנ  תוריפמ .ךותמש . ,םינומדקה .םירמולה
 ול .םג .תתל "ידכ > ,ירואמה -תרונמ, תאו. "הניארו-הניאצ,ה תא ול
 5ש וימחה םובוהמ , תודהיה .לש םיקיתעה היתורצואב הלחנו .קלח
 סנרפמ אוהו םיבוטה .וירפס לעמ ול. רצב קחובש ,ומעל .ץיבומרבא
 לכ הרזע ול .איצמהל ובל תא- ןתיו  ,םועורג- םימוגרתב :ומצע תא
 : . תוחפל איהש

 םגְרִתְל םירמואה = ,(שאוהי) םישרתה םירפוסה ןיב לדבהה *
 אוה ןכ .לע יב ,ראמ . אוה .לודג  ץיבומרבא ןיבו  ,םעל :ךינתה תא
 ,ץיבומרבאלו ,השרח תימואל הפש לע םימלוה םישדחה .ירקע לרבה 2
 ,ולאכ תונוכ םלועמ ויה אל ,ויתוריצי תא "רצוי ליחתהש תעשב

 ץיבומרבאש .העשב . ,םה.םיטפילאנויצאר .,םה םיגולנאידוא .םו :
 55 ילבו הרומג - תומימתב - "רופצה רישת רשאכ, יתריש תא רש =

 םישדחהש י"פעאו .תומדוק .תוימואל-תויטילופ. תוטלחהו  תובשחמ
 ונא םוקמ לכמ  ,ינוציחה .םרודה .ייפע רתוי םילועמ .הרואבל .םיא
 .םילהתב חייה -קרפה. תא םגרת .רשא ןמאה :ותואש םישיגףמ

 ,ןעטנוא טמערוטש'ס , ךיז דרע יד .טגשיוו סע,

 -- ןעשנורג ור  גרעב ןופ ןערעטוצ סע,

 ווא ךיז יוז .ןעי"אוו טא ! ךארק : ךארקה

 + ןוורא סעכ תא טכוק רע דלאב יו,

 / ךיור א םיורא טצץז םהיא זאנ ם'ניפ

 סזויא ייב לינמ ןופ טמאלפ רעייפ א,
 ךיוה ןעהילפ ןעליוק עדנעהילג ןוא,

 1 םוטעמיא ט'הפוש ם2 :, טנערב סע,

 ,.לעמיה םער טג:ינ רע, 8

 , רעטנוא םהוא םיפ יד טראפש ןעקלאוו א,

 דניוישעג ט .ילפ

 , רעטנורא טד;ג

 ןופ לעגעילפ

 יםילהת,ה .רפס לש וחורל םג .טושפה

 -- "דניוו עד

 ל םג .רתוי

 ,ץיבומרבא 5 ש תירקיעה ותלונס .לע דומעל ונילע  ,ףוסל
 0% םירחבנה  םירפוסהו ו קר . םינויטצמ [-

 ו תא .האורו .תספוַת .םע 0 0 קה ב ₪
 קלחנ .וניא . ישונאה :םויקה ןיעמש הלא םל הוט נייח

 ,םייחה . םוב  תלבוטה המשנה התוא קר .ןופיט .ןיפימל
 קר -- ,דרבלב איה הייח לש האס 2 אלו .םיבחרה :םי

 ,לורגה .ללכה תא רימת- שיגרהלו תוארל .החכב שי וזכש המ

 " ומדקש .םירפוסה .םה םוטעמו  ..ץובקה לש .תיללכה= המשנה תא
 .:תימטניס .יהריקס .םהב םיאצומ .ונאש ,וימיב .ומקשו ץיבומרבאל

 'איה וז .הליגס | ,ונתיוהו ונייח לש .םבחר לכ הא .תפקמה וזכ
 :ןללה .םיבתכה ויהי חתוכובו ,ילדנמ :'ר יבתכ לש תרתוכה תלוג

 וכשמי דימתו .,ראמ .םיבר ,םיבר םימיל דע ונל םירקיו םיביבח
 .םעבש םירחכנהו .םילועמה .לש םהיתובל םהירחא

 ,ולבוו ובכל םיכרכ ביייב ץיבומהבא .יבתכ לכ ואצי .בורקב
 /- ,םירפסה קושמ = ולכ .רבכש | םיבהכה תא .םג  אצמנ םהב
 < .ןחלושב תונומט ויהש ,הלאכ תוריצי םג םהכ :הנאצמת יאדו

 ./ לש ויריקומל  ,תולגהל ןהעש עינת יכ .תוכחמו  םירפוסה
 ו .ץיבומרבא יבתכ ,לכ לש םתאצ םוי היהי = םיסלקה-ונירפוס
 : .תמאב גח

 ייע"הנתשהת אל ילדנמ 'ר לש תנחורה ותומרש י'פעאו
 ,..רשאמ רתוי הריהבו .תטלוב השעת םוקמ לכמ ,שדחמ :ויבהכ תספדה
 . הלורג המכו .םיעטק:םיעטק וירפס תא םיארוק ונייהשכ ושבע דע
 ףינינו וירכנ והנארישכ ,ילדנמ 'ר .',ונלש אבסה לש .ותחמש היהת
 םיבש וינפו ,םינש שמחו םיעבש ול .תואלמב ,לודנה ולבוי :גחב
 = ארקמ - יהנדע .יל התיה יתולב ירחא, :.'םֶדורדריעצ, :ינפכ םיריאמו
 תונשב 'חכשנ טעמכש ,ומצע לע = אורקל :ילדנמ :'ר .יאשר הז
 .ביכח 'אבס, :תונורחאה םינשה .רשעב ונלוכל .השענו  רזחו םיעשתה
 : יעבטה סחיה תא: ונל הלג רשאו  ונתפשו = ונתורפס רצוי  ,בוהאו
 :בשוח = ,יח רוכותבש ,ללכה | לאו  ידוהיה  ןומהה לא * ןמאנהו
 . דיחיה שיגרמו

 לע הסמעמק  םינשה שמחהו  םיעבש הנייהת אלש  ןוצר יהי
 ,ויחכנ = ,רנחנא  הכזנו :,ונלש  בוהאהו ביבחה אבה

 == 1 םימי = ךרואל .ונל ךומסו .ונברקב רבועו יח .ותוא .תוארל
 לש "וממש

 . רנינ .ש

 *,תולְחְתַה יִתש
 (םירפס רכומ ילדנמ 'ר לש "הסוסהו, . "אסכטה )

 " ךשמה הלגתמ .ילדנמי יר לש  ותריצי תיינ כתב קראל ...
 ?אלמ : ןשי ןקנק, \(ל"ביר לש וסופטמ םירפופ הועבקש .הרוסמה
 - (ויצקוע .תא תוברל ,ויתועדו . .ותוהמ .יפ לע .םגש אלא ,'שרח
 "םעה .ייחל ותברוקו : ,ילדנמ 'ה אוה ,"םידוהיה ידוהי, --- וילותהו
 . ורוד יליכשמ לש וזמ הקומעו .תומינפ רתוי אוה

 אל ,העודי הרמב .יביטרסנוק .אוהש .וב .אצומ התא .ךכופלו
 תילקירר ןכ .יפ לע ףאז .תושדח יבהוא ויהש םיליכשמה וירבחכ
 .םתפקשהמ רתוי .םללכב םירוהיה םייחה לע יתפקשה איה הקומע,
 . + םיליכשמה וירבח לש

 דא .ןיבש .םינינעב רמוע אוהש העשב תיארנ .ותוביטברסנוק
 נתמ .אוה .ןיא  .ןבומכ ,.הינוקתו תרה .תלאש ןינעמ .-- םוקמל
 .םוליכשמה דךחא .םהירחא טוה ל! אוה ןיא לבא . ל םינוקתל
 םינקז,ה ןמ אוה ,5 א פרר 'ר = ,ילדנמ רצ ותרוצ .תאש ,םיביבחה
 וימושפ טידוהי ויה ןיע תיארמל,ש,הלכשהבש "םיואו:דמלה,. ,םידליה

 ארשו -ינב .ראשמ ולרבנ אל, ,'םהיללעמו םנושלב  םנומה לככ

 הרות. םירמול ויה .אלא ,םשובלמב אלו תידוהי .תד יגהנמב אל

 | ס"וט : ילדנס יבתכ .לע .האצרהמ עטק (*



 ,ותומ ונפל הבושתב רווחו ילבשמתמ, ;אוהשכ
 םידליה :וחמלי = ,ופסכב הנביש  ,"חרות השקה תיבבש -

 ולדגיש ידכ ,אמלעד ילמו הנירמה תפש םגו י'שדוק ןושלו תודהו,

 החונ תוירבה :חורו .םוקמה חורש, | ,דחאכ םידוהיו  םישנא ויהיו
 ןמטוג תאו 'ב ר ה תא ריקפמ אוה  .םילהנמו םיחיגשמלו

 יתבּפ הנחחאתת ,ותנוכ תא-אוה ראבמ . ,םכידי לע ו
 --- .,"םינבהו -תובאה,בו 6 'הלכשהה םע הרותה .םישרחה ..רפס
 --- .הלכשהה תפוקת..לש המשל ץיבומרבא בתכש-ידיחיה  רופסח או

 ,יחמ ק ה. םו חנ לש ופופיטמ  םינלטבה םיליכשמה לע גלגלמ או
 תשא, .דיע יתוירוטסיה = תוריקחב, = םיקסועה * ,"ןושלה לע

 רוחסי = רוחס .רוחס, =: ןינעמ :םיטויפבו "טול  תונב,ו = ''ערפוטופ
 ,סררפל .וסנכנש ,םיליכשמה | תא  ץאנמו .חיכומו "רוחב = רוחשו
 : ועגפנו .וציצה

 =ךרד 'תא "ול רחב הלאכ םינינעבש ,ילדנמ :'ר- ותוא םלוא =
 תומלשה .תורוצב עשעתשמ .אוח .ןמא :רותבשו ,בהזה ליבש ,םולשה
 -=;ולונתנ "אלו ונונתנ אלש המכ דע  ,תונשונה  םויחה לש :תופוהו"
 ינינעב .(ורוד ליבשמל ךרעב פיכענ .אוה .ינוצק ומצע ילדנמ .'ר/ותוא =

 רובצה-ןמא אוהש ,ילדנמ 'ר לע וילע ורמא ,ידוהיה רוב'צ
 ילדנמ 'רש .,קפס לכ ןיא לבא: . קולחל רשפא וז העד .לע :.ידוהוה

 -ןיע << וניעש ,ירובצ .ש יא כ ..ארבהל הדמעש- ,תורפסה לא .פנכ
 - = "תורעב ,ה תא ואר םירחא ::םירחא ואר אלש המ האר א ו הו ,ןמא'
 אלש ,ןביו האר ילדנמ ..ארונה .בצמה לש .תובסה"תבסל הובשחוו-

 םירחא םיבוכע דוע שיש אלא ,"הלואג,ה תא תבבעמ "תורעב,ח
 תא האר :אוה  .םיבוכעה . םתוא.  תואצות איה ."תורעב,ה"'םצעשו

 הטוש :אל .םא ךמצעב עגה, = ,"יבבוסמ, אלא הניא הנהו--"חבם)
 תדמוע :היווד הפופ. .לארשיל .ירמשאה לש ורבד הוה =>

 ידכ .תונוזמל תקקמ איהש ,הבערו השוחכ ָחירב,ךו
 הצור התא םירועש ילעשו ששה תחתו ,השפנ תוו
 קי..!\םיעושעש ירב דו קחשמה תרותב התוא תוכ
 םידוהי . : , םכמוקמ ירוהי, :רמוא .אוה המ "אכבה קמעב, נול
 'רשכו ."םירפס אלו םחל ,םיכירצ .םה םחל וללה םובולע

 לולומה, שיאה לע  תומוערת לש  םינפ רימעמו \ םמתמ ."ילדנ
 תא ראבמו קדטצמ זלה =-- "ותסנרפ :ןינע לכ תא .לטבמו .ויר

 םירפס המ. ,יתעדי .רבדמ נא הלאה ךירפסב אל ,הלילחע :וירבח <
 יניא אה ...םמוי םחל םהל  התיה םתעמרש ,לארשיל = הלא |

 ,(ם .,ש --- םילוכשמה .ירפסב .רמולכ) .םירפסה :םתואב :אלא .ר)
 תועצה = ,תוצעו תוחכות : םהב .שי  לכהש ,וללה .םירפס : ינימב |
 (!"...שממ לש םירבדמ, ץוח ,לכה -- ,חוצנו

 תונשל ךירצ ,רמולכ ,ישממ 5 ש  רבד, הזיא תושעל ךירצ 7
 רבו * ,םילאיצבקהו םינולסכה לש םייחה יאנ ת הא םר קי ע ב

0 

 ןוקתבו ,רחא דצמ .,ינידמהו  ינוציחה בצמה ןוקתב  יולת הול
 ,ינוציחה בצמה תרצ ,ינש דצמ ,םיירובצה  ,םיימינפה .םייחה י

 חריתי = תוריהבבו :ייתסוס,ב תזמורמ > ,תויכוה 'רסח רמולכ <
 לזמ ןיא םא-- ,ץלוהקיפ לבוק-- הלא לכב עצב המ . . .\"אסכטה
 םישבוכו .םיקחוד .תובר םינש הוו ,םה םיללמוא יכ ,הלא םיבולע

 (,,יולכוי אל םשפנ תואכ חור בישהלו ןאצכ רחא םוקמב םלוב\
 תוצירעה לע .ילדנמ '''ר: .ךפוש ו ותמח לב תא

 ..וישגונ  ויהו םעב .ולשמ רשא

 + "פרת ., 1 "'לבויה דע, ו .תאצוה 207. ,'"'אכבה קמעב', (
 ,ז'סרת , עכאגפיואהייליבוי ,7 ,ילטשכמ 0 סאד, 0

 ד" קרפ .("חלשה,ן) "+
 ו . לווה דעו תאצוה , 342 ,אבבה
 ו 7

 וחה :ויחב אלו תרב םינוקתל הפאש -- ,"'תונוכיתה תוררשה ו היצנג
 לטניאה לש ןתורפס ,הלכשהה הפוקת ל ה תורפסה

 טחלמ ,םינבהו תויבאָה תמחלמ = תא סנ לע המירה איה
 תונושה תוירובצה תונלפמה לש .לוחה = תמחלמ תא אלו ,שרקה
 תיורב  תלחתמ | .םעה"תורפס  ,תידוהיה .תורפסה איה  ןכ אל
 השמ = רתוי הברה ריבגה לש | ותופיקהב | תקסוע  הליחתה
 הכורע  התמחלמ | ,רימחמה ברה לש :ותופיקתב תקפוע
 \ הרוטסה תאו  ,ותוא שמשמה  ,"יאבג,ה דגנ  םא .יכ ."יבר,ה דגנ
 נרמ, .  . , םילאיצופה .םילוקלקב רוחיב תצעונ איה הלש הרחה
 וש לכ ףוס, = :(רעקוועדאיעינוט) .םי גו ל ט.בה לש והיימופב
 סעש .,ונלש .םעה-ירפופ םגו ."אכבטה- -הפסא לכ ףופו  ,תומה
 אסכמה,ב דימת --םיליחתמו -- םימייפמ ויה ,ן ו לט ב לש הנוקתב
 ,לש ערה ךאלמה .הלכשהה-תפיקתב התיה תיתרה ארמוחהש םשכו
 האלמש .הערה חורה 'אסכט,ה  התיה .ךכ = תייר ב ע ח /תורפסה
 מכ תא .ביחרהו .קימעה ילדנמש אלא ,תי דו הי ה תורפכה תא
 :אל אוה = 'םינצבקה רפס, א ק שי פ/ לש :ייולימרת, =, יאפכמ,
 אלא - ,םיחתפה לע | הזוחו | ושבול םדאש .םואמ .ליגרה ,וטושפכ
 םגו :>התולונו  התורירמ לכב , תירוהיה תונצב קה למס אוה
 הררשש ,הוצירע ה למס אלא ילדנמל תשמשמ הניא "אסכמ,ה
 "לש הפיה ''איפונכה, התואל לשמ ,יריחיה "ילהקה, יגיהנמ .ברקב זא
 :היה .החכש "וכו" "וכו אכניפה וחכלמ  ,םינלרתש ,םינוממ .,םיסנרפ
 דנמ 'ר בתבש ,הריטסה .םהה םימיב .הקזח התיה התלשממו .לודג
 (;אוה הלש . וטומהש * ,הריטפה  ,'עלעשנעמ = עניילק םאר, = ירחא
 [: אוה םלשה המש -- ,'םוקא התע םינויבא תקנאמ ,םיינע רשמ,
 ;'הובומ-ילעב.טדאטש עדנאב יר רערדא ,עסקאט יד,
 | ךכלב 'אסכטה לעב; אלו  "אסכטה, אל ןאכ .אוה .רקיעהש ירה
 בוחרב !א הטלשש ,הגלפמה התוא לכ ,הלוכ אי ר בחה לכ אלא
 .עובצה ,קירופס באו קיציא ירמ--םירצמ ילב ןומלש יידוחיה
 [ןמ עובצה = ,ט פ אה ד אט ש \ע ל ע דו י רו" ,םידרחה ןמ
 לידנמ 'רו ,לחקה דוורת = ,נראבטכענק ןרהא : 'ר דעו ,םיליבשמה
 "ותוא םיסשמש ימ %כ לע לפנתמו 'חבונה  ,ריעה "ץקש,  ,בוהצה
 [ ימ לכל תסרדנה אפוקפא םישמשמה | ,םיניידה | דעו .,וב
 , םהמ

 [היה .המשור ,ןולסכב לוצנ ןואש ייאסכטה, המיקה התעשב
 ןונמאה הכרע פ"ע יכ  םא) יע"עשנעמ  ןיילק,ה לש הזמ רתוי רכנ
 ףיטסב ואר "להק,ה יטילש ,"אירבח,ה ., (ונמיה הטמל תדמוע איה
 ,,םהילע ודחפ לפנ אלו ,רתסלפ:בתב ,םרובכ יפלכ "אפצוח, וז
 געה ירוחב ,םישדקה ןאצ, לבא +םלשיו םרננכ .םוקי מ יכ
 וש. המחלמ --- 0 חיר .הנושארה םעפב ."אסכמ,,ב : וחירה
 םש ל םיטנגולטניאה ורשקש המחלמ ,קויד רתיב ,וא - םעה
 חלמל: אצי  םרט .דוע -ימצע .ןומתה ., םיצירעהו םופוקתה. לע
 תא . ,וחור .תא וליפשהו .והמוק תא וחשה תורעבהו תוינעה
 טעה ליכשמה = ,(יאפכמ,ה = רובג) = ר ע ק ע ו ו םירה המחלמה
 דא 4 םוולאיצופה םיחיכומהו םידיגמה .לכל- באה  אוהש
  יתררמ .!אל ... , :הרמ .קעוצ אוה = ,'תידוהיה תורפסב
 הארי רשא ,שיאה רורא |! דוע .לכוא אל קפאתה ,יברקב
 !תמא  ירבד רבדל "אריה ,בבלה ךר .,שיאה רורא ! שירחיו
 ! םיקושעו .םיללמוא .תקנא עומשמ ונזא תא םטואה ,שיאה
 תוחמל .ודיב שיש = ,ותוא ורסיי :אל  ויתוילכש ,שיאה
 יאוה ארי יכ ",רזוע *וניאו \ ,החומ | וניאו "וטעב וא וופמ

 ךלא .ינאו | <.,!ותאחמ | .ול .קיזת אלש ,הער = והאובת
 ב: טמושמ איהו (' . , ,! ועריו ועמשי * ,םיברב .תמאה לע

 +5 ,"עסקאט ריר("



 ,,םיברב חושרד שרוד ,ריעז
 ,םיפיקחה לש  םנולק תא " הלגמ < ,תינחורהו  תירמוחה  ותלקל
 םורורב .יתלב יכ .םא  ,בלה .ןמ "םיאצוי .םירבדבו ,הדעה | ילהנ
 + + ; םדגנכ החומ \אוה  ,רדמל

 תירב עה  תורפסכ .םג ועמשנ " םינש 18--16  רחאל
 ויה :וללה תואחמה םלואו. .ונבוחרבש יתורבחה לועה דגנ .תואחמ =

 תיסורה = תורפסה לש הלוקתונב = ויה ןה  .ירמגל  רחא = ןיממ
 לועהב אל  ולפט  םירחאו ליילהי םגו "תמא,ה .ירפוס . תיברעמהו

 הלאשהבו יתורבחה עשרהב םא .יכ ,ונא ונבוחרל דחוימה יתורבחה
 ,תמשפומו = תיימ לו ע .הלאש  חתיה >וז=  .'ם.ל ל כ ב .תילאיצופה
 דוע = ּונל היח אל :זא יכ :,םיידוהיה םייחה .ןמ הלעמל תדמועה"

 םתצקמש ,םינויבאו םיינע קר ונל ויה ,ינרדומה ןבומב "ןוירטלורפע
 םיינעה לש .םנובלע תא ה , םילכורו םינונח םתצקמ ,ןינמוא
 עבת .םהה | םיטועפה * םינונחהו .םילכורהו - םינמואה = :,םינויבאהו
 תואיצמה ונילא הרבד  ונורנ  ךותמ  .יאסכט,ה- לש רעקעוו

 תואחמה לש ןהכמ ותאחמ חכ לדג ןבלו ,הרמהו היחה תידוהיה ה

 -תאמל .םיעבשה  :תונשב : תירבעה -הורפסב .ועמשנש  ,תוטשפומה
 ,+,.הרבעש םינשה

 הטשפהה הכ רפה רעקעוולש ; ,תודוהל .ךירצ = םנמא
 םיטסילאידיא לש  םרוד ןב היה .אוה ,ידמ .רתוי הללכההו
 בויח לש 'רבד . םהיתועיבתב :היחשמ רתוי ,םי ל אידי א ילבי
 וזכש  הפוקתבו  ,רבעמה-תפוקת התיה וז ןה ..הלילש ןהב התיה
 --אוה 'ןכ .ומשב--(ררועמ) רעקעוו  .ןינבל דימת תמרוק הסירתה]
 רשבש ןושאהה ,ררועמ ה םא יכ .,יתורבחה הנו ב ה היה אל
 הרכגש המחלמה התוא ,ונמעב תיתורבחה המחלמה רבד תא

 כהשו ,תידוהיה הלכלכה .ירדס העודי הדמב ונתשנשכ :,ךכּהחא

 .תושהח .תויצנדנמ .ידוהיה .רובצה  יוחלש]
 לש :חותוחלות: בתוכ : קר אל "אסכט,הל בל םישי  ךכיפלו

 תוסיפתה תישאר לע רומעל הצריש ,הז םג אלא ,תידוהיה תורפסה
 םינשה-תאמ לש הינשה .התיצחמב םירוהיה ברקב תויתורבחה
 + +: הרעה

 םילאיצוס ה םירוהרהה תישאר איה (1869) "אפכט,ה םאו

 שמחכ .רואל האציש = ,(יעשמאילק יד,) * "יתפוס, הנה ,ונתורפסב

 ןוש ימוא לה סותפה לש ןושארה ויולג איה :,ןכ  ירחא "םינש
 לש" ינשה :הקלח רותב ילדנמ איצוה "הסוס ה .תא =. ונתורפסבה

 םנכתב םיבורקה : םידחא = םיקרפ "הסוס,ב שי .תמאבו ,"אסכט הש
 ובר המ רורל םירפסמה ,םיקרפה םתוא -- ,"אסכט,הל םחורב

 םש  םוקמב ,הלהאב ,לארשי תסנכ וז ,ונתסופ לש הירצל
 ,םינושמהו = םיבורמה  היספורטופאו ."התבוט ישרוד, הל "וגאד

 הלרוג תא ונדמלל אלא אב אל "הסוס,ה לש הרקיע לכ 'םלואו
 .םלועה .תומוא . ברקב ,הלהאל ץו חמ התדימעו לארשי תסנכ לש
 ינשה  וקלחל = ידוהיה = םעה לש דחאה וקלה תלבקה ןאכ :ןואו

 לש הילוגלג תא הב  םג 'םיאור  ונא בושש = ינפמ = "הספק
 .התויל לכ ב תילארשיה המואה לש הילוגלג --"הלעמ לש תימלוש,
 -ןב, .והז -- התוללכב המ וא ה לבא .ןהפוסל ירוהיה .ןומהה לשמ
 איה. .הבולע .המכו- ,הלמח| ישגר ונבלב .תררועמ "ונפוס, 1 ךלמה

 ;"הסוס,ה .תרוצב = בולעה ."ךלמה :ןב,ש העשב לבא רז הלמ
 תוינערופה = .תולגמו .ןיטחויה תולגמ תא .תחאו תחא רנינפל ריכע

 :תא .תוארל .םעה .יניע תא .'חקופ

 שנפנ אוהשכ ולכ לארשי םע % ןאכ שי המ אלא ,יאסבמ,הב
 ןומחה ןמ.-- המידק דעצ | דַעְצ \ ילדנמ 'ר .ול רזה םלועה ₪
 . לכל .טעמכ :ןיעמה א ו ה .ידוהיה ם ע ה : .,,ידוהיה םעה לא ידו
 ףוס דעו הדגאה  תפיקתמ  ,הלונב ונרציש .תויתורפסה תוּוצ
 רחוימ דובכ לש = שגרב | סחותנ = ךכופלו = ,ט"יה האמה :תו

 %. הסוסה החנאנ = םואתפו, =... .ונב תתצינ .המחו הבהא שא ,ולש
 < םימחה :ישנר יב וקירכה . יבל תא םער :: לוקכ שיערה התקאנ לוק
 ובל. ךפהנו החננ תחא החינג  ,הקתרמכ יב השענ ימדו
 ..;. .הלמחה אלו הב היא ה תרברמ ךכ .(* ..,"'הבוטל הל

 . תחקלתמה -- ,הביאהו .הבהאה .תמחלמ לא םיננובתמ ונאשכו
 הלודגה .הביאהו ,"ךלמה ןב,5 הלודגה הבהאה ,לארשי לש ובלב
 התוא םילכואו המד-תא םיכפוש ,הפופה תא םירעצמה םדא ינבל
 ךלמ" ןב, :לארשי לש--ותחנא תא םיעמוש ונאשכ :ןהפ לכב
 המחלמ >יהווש = ,םישיגרמ ונא ירה --- "!הללמוא ה סוס בולע
 --הפו ג .ןיבו ירלמה"ןב, לש<ו תמ שנ 'ןיב .,קמצע  "הסוס,ה  בהקב
 | "הלכוט = לוע תא .תאשונ איהו : הילע  םיבכור = לכהש .הפוסה לש
 ! דכע הע. : לארשי .םעל ילדנמ ארק "םינבהו : תובאה,ב ,הימודב
 תימינפה המחלמה תא םיאוה  ונא ,"יתסוס,ב = .ןאכו ="! ךלמו
 .,.ובש ךלמהו דבעה ןיב -- םעה ברקבש

 רורחש לש .הלחתה םג איה תימינ פה המחלמה לבא
 .  הקרבהה איה םירפס-רכומ-ילדנמ 'ר לש "הפופ ה םנמאו

 ןובשח+ותואל אובמה איה ,ימינפה- ימואלה רורחשה לש הנושארה
 לש ןורחאה  עברב השוע ונלש היצנגילטניאה הליחתהש .שפנה

 ..הרבעש םינשה-תאמ
 הל שיש םירבהו ןידה יקרפ --- "יתפוס,ב םידחא םיקרפ

 יםידוהי:םניא .םשל ובתכנ .ולאכ םיארנ--,לארשי םע :םלועה תומואל
 ןמ עורי קלח יפלכ וללה םירבדה ורמאנ תמאד אבילא לבא
 'ץ ו המ "והמעש םיטנגילטניא ונל ויה ןה , ונלש היצנגיליטניאה
 [ לש ןתוא ויה ונלרוגו ונייח לע םהיתופקשהו ,לא רש י הנ ח מ ל
 [  ןמ םיטנגיליטנואה  םתוא ולבק- ךכ -- ,םידוהיה : ונל רוה .הנחמה
 " תוחְאו תולפת םהיתונומא .םב םתחשמו םלהאב שח -- ,םיוגה
 רפי םהיכרד תא םידוהיה אופיא וביטיי .'וכו 'וכו םינושמ .םהווח
 / "לש =ובושיב  וקסעי  ,םילפתה : םינהנמה לוע תא םהילעמ
 ז -םהל ונתוו - םובשחו .זאו-- ,הירופ הדובעבו .הלכשהב
 +. ז א קיר ,םדא

 .. "הסוס,ה הז לע הבישמ ,יבער ךותמ .לוחמל ןידמוע :ןיא.
 מל = םיחינמ | םניא המ חכב + הלכשהל היחמו הלכלכ ןינע המ,
 םירבד .הליחתמ רמליש דע אלא  תויחלו : םשנלו לש אוהש
 םירבאו םושוח רצויה הל עבק התריצי .תעשב הירב לכ + םיעורי
 םויקל .הכירצ איהש המ :לכ .םדי .לע אוצמל ידכ ,המצעל םידחוימ
 לאוש נאו ! יליכשה : םירמוא ,וז .הבולע הירבל ,הל, .., ,."השפנ
 השפא יא "הסוס,ה 6 . ., + יהילע .אקוד וז הרזג הרזגנ המל .,ךתוא
 וחא הקחו רחא טפשמש הצור איה ...הזכ הנושמ "ונתרהב .התא,ב
 יד :תשרוד איה . ייםסלועבש תוברה תומהבה .רתי, לכלו הק ויהי

 ש"הרבד והז = ,'ךל  םילוחמ  ךימחר, .  הקמח אלו  טפשמו
 :היכרצ .ויהיש  ,ךרצמ .תולדהשהב וז הירבל ץפח ןיא, =. 'הסוס,ה
 .הל  םינוהנ ייהיש אל ףא ו  ,םימחרבו דפחב הל םינותנ
 לככ ינא ,..הנממ םלועה ל שיש האנה תבומ ליבשב
 וכו .םיווש  וניכרצ  ,ונלוכ םדו רשב --וז .הירב. רמאת --תוירבה
 הסח ברו רבכנ ןלרתש ,התא עמוש |... .ונל איה תחא תויחל
 ,םילבקמ םתאש ,האנה:תבוט  לעו-םכימחר לע ךומסל
 -% 6. < ..הלוכו  יניא  ,.ינממ

 וה אל א .םגו "תומסרופמה ןמ, = התע םה :הלאה- םירברה
 גוכיספ ההיה וז לבא ,ןו י ג ה ה רצמ לודג .שורח םהב
 ,."'הסופ,ה יפ חתפנ -- ,השרח הפש התיה ו  ,השדח

 כ נפ

 .'ד .קרפ ., ('חלשה,ן) "הסופה 7

 + ז'ט קרפ  ,("תלשה,,) הסוסה, (

 .םש ,"הסוסה , (



 םינוש ארה ויהו . וללה "חסוס,ה .ירבד : ומייקתי קפס םוש ילבו*
 הרבהה = איה וז .ןכ לע יכ = ,תימואלה .ונתיחת ימי .ירבר = רפסב
 הקפתנו .רזח רשא ירחא ,םקאה שרחה עימשהש ,הנושארה
 יי םאתפ

 . הלותב עקרק זא :התיה ןיידע .שדחה הנבומב .תוימואלה
 הלילשה לש החכ ,התכאלמ תא הרמג אל רוע הלכשהה תפוקת 8

 ומצעב ילדנמ 'ר םגו  ,ונלש היצנגילטניאה ברקב רוע .עפוש היה
 העפעפו הצנצנ יבלב .ףיקמו רורב ימואל "בויח, רוע .רסח :היה
 ,הרכה ידול ןיידע העיגח אלש ,האירב תימואל השנרה קר
 םשכש ,םיאור ונא  ךכיפלו . הדגנכ .ולעפ ץוחבמ תועפשה .הברהשו
 ,"יתסוס, םג ךכ .החנא הפוס ,הנושארה תולאוצוסה האחמה ,"אסבט,הש
 .. .האכנ .חורו קפש האלמ ,ימואלה ןויערה לש הנושארה הרושבה

 הפוקתה ןיב ץיצוחו .ליבגמ .וק איה "יתסופ, ךכ ןיבו ךכ .ןיב
 ,תוריח  .ךותב .תודבעה תפוקת ,תינחורה ונתיחת לש .הנושארה
 .תודבע ךותב תוריחה תפוקת --- הינשה .התפוקת \|יבו =

 הבוטה | הלחתהה םה םללכב ילדנמ יבתכ םא :: ונירבדמ  אצויהו
 יאסכט,ה = ,תורומאה  ויתוריצי .יתש הנה ,השדחה ונתורפס .לש
 הסיסתל הלהתה -- ןמצעל םג ןה  תולחתה | ,יהסופהו
 , ...תימואלה הרכהל הלחתהו -- תולאיצוסה

 .הָפְצְּמַה לע

 .. ה |

 ירחא דע חונל וכלה  םיטטופדה ,הרגסנ הכלממה תמוד
 לכיהה ימלוא תא המודה יטילש ובזע םרטבו ,הנשה שאר יגח
 ...םר לוקב םידוהיה .ונתוא "וכרבו, | וחרט .ירבטה

 םוקמ  ,אסידואב םיטנדוטסה ברקב ומקש תוכובמה ילגרל
 וירבחו יקסלוקינ טטופרה לש םתעצהו .לשומה אוה .בוצמלוט םש
 ונמיה וגל אצי  ,רטסינימהל .היצלפרטניא ףכי ת שנות ומ

 םיכמ :רמאל תומרגלט תואב אסידואמ יכ ,ורכז, : רמאו ושכע =
 תועמשמ יהוז ירה הטושפ תיסור ןושלל םוגרתב ! היצנגילטניאה תא
 ,אופיא -םכדסה אנ יהי :םורגופ חיר הלוע .אסידואב : םירבדה
 היצולובר לכ : םתרועתל םתוא  רוסמלו ירבדל בל םישל ,ינודא |

 ןכ .לע .יכ ,םידוהיה יללח ינפ לע  רובעת  איסורב  ררועתתש
 ועגפי םהש ,םרל חטבומו ונכותבש :םישלחה םה * םידוהוה =

 ..."הלחת
 םישרופמ .םיאצוי םירבדה תא ועמש המורה .יטטופד לכו :

 אל ,וב  ההב אל אישנה םג .וב ההכ אל שיאו ןינלוש ופמ
 ,םמות דע וירבד תא םייפל ייריהזמ,הל ןתנו "הרהזאה, תא  קיספה
 ולאכ | ,ירמגל .םה םישחמש טעמכ היציזופואה לש םינותעה .םגו
 .ןיגלוש לש "ונויגה,ל םה .םג םימוכסמ

 ןיגלושכ ןמאנ םדא :ונל איבה .יכ  ,ונברקב .ונבל דרחיה
 בולעה .יכ ,ונברקב :ונבל .זגריה +ויפב םישדח םימורגופ תרושב
 4 השירחהו ןינלוש ירבד תא העמש יכ ,המודה ינתוא הבילעה =

 ,ּונ5 םיאיבמ .םיניגלושה רשא הנושארה הרושבה איה וז אל < =

 םהל .השענו .,ונל .םימורגופ םה המ | ,הלאה םישנאה םה םיעדוי
 יךרוצה - תעשב, וב. .םישמתשמ .םהש = ,ביבח : ןייז-ילכ .םורגופה <

 אלו ., םיניגלושה חכ לודג .העש לכ בר תע ל ב ב וב םישקשקמו

 ילרבל האיספלמ הדוגאה זכרמ תא ועיסהו-םידוהיה - ושיחה ,הלש "

 הז : תישילשה המורה ידימ ונל אב רשא .ןושארה ןובלעה אוה הז
 ןיאו ,םישלחה םה םידוהיהש  ,דוסה .תא םיניגלושה הל ולג רבב
 ,..+ םיחיגשמ ןיא -- םישלחב םיחינשמ

 ךיעה רשא ידיחיה הוה * ,ידוהיה .טטופהה | ,ץיבולסינ קרו
 ,ץיבולסינ בישה הבושת אל ,ןינלוש לש ותרהזא לע םירחא םירבד
 ןמאנה .םדא' יפמ תאצויה ,וזכש 'הרהזא לע בישקל שי המ ירהש
 ;ןינלוש ירבד תא ד ק נ קר אלא ,םימורנופל ענונש המ לכב יקבו

 ינא .ירהו -- : ץיבולפינ רמא - -"םורגופ, רובדה תא .יתעמש,
 , ךרטצא ריתעבש םושמ ,ןיגלוש טטופרה דינה רשא תא שיגרהל ץפח
 םישענה םימורגופהל ןיגלוש סחיש יפואה לע .תוארהל ,הארנה יפל
 -ורגופה תורא לע ןיגלוש טטופדה ירבר יכ ,יכנא 'הוקמ .םידוהיב
 ,םלועב ערוי התעמו ,םוקמ לכב יוארכ םישנדנו םיעמשנ ויהי םימ
 םמצע  םידוהיהש םושמ | ,םידוהיה | לע  םימורגופ ואב אל יכ
 תומוקמב .םגו הזה םוקמב םג רמאל םיליגר ויהש ומכ  ,םורישכה
 הלחת םיעגפנה םישלחה םה םידוהיהש םושמ קר אלא  .םירחא
 .. . "םירחאל

 ,רמואה לכ לבא .וז הרעה רועה .יכ .ץיבולסינ קדצ יאדו
 :המ הלגו"ינושלב ןינלוש רהזנ אל חדוק  חוכוו סומלופ תעשב קרש
 ןכ לע יכ ,םירברה ורמאנ הלחת הנוכב .העוט אלא וניא ,ובלבש
 [  עימשהל םישלחה וניהי לא : םיניגלושה לש םתטיש איה .תאז
 , ,.,וקתשיו םתמוק תא ופפכי ,םלוק

 וכ

 | הלטב .רבמצרב .ב"כב :הינמרנ ירוהי וחצנ לודנ ןוחצנ
 [: הז" הנירטב גהונ היהש.הטיח שה - רופי א תא ןסכז תלשממ
 [ אלא -- ה רכדה תא התשע התבוט ב אלו .,םינש המכ

 / .ךכל התיה הסונא
 [ וב שי .וכ םירושקה :םינינעה .ינפמ אוה בושח הז .ערואמ

 [ "רוסיא ,רפסב ןורכז התוא םושרל יוארש ,המלש :הירוטסיה
 [ תא הטלוב הרוצב םישנהל ירכ אלא ,אב אל ןפכוב הטיחשה
 [  טינקה ל ויה םיצפח ,הבורמ הרמב םש תטלושה לארשול האנשה
 [ יכ ,קפס לכ ןיא  .םויתדה םהייחל .עגונה רבדב םידוהיה תא
 :יטנאה העונתה ימי תישארב . עצמאב התיה גרו איג ךלמה די
 < אלא וז = העונה ןיאש  הינמרגב  םידוהיה .ובשח זאו -- ,תימש
  ,םידוהיהל האנש האלמ  תרבחמ האיספלב םסרפתנ --- ,ןויזח
 |  אצמנ הזכרמ רשא ,הינמרגב  תוילארשיה תולהקה תדוגא םעטמ
 " ,רבהמה תאמ :תודהיהו .םידוהיה ןובקלע תא ועבת = ,האיספלב זא
 תא .איבהל הרמאו  השרדו הרקח הלשממה .ומש תא םילעהש
 השירדהו .הריקחה תעשב םלואו .התסה ןוע לע  טפשמב רבחמה
 ונתשנ זא  .תרבחמה .התוא .בתכש אוה גרואיג ץנירפה יכ ,עדונ
 ;ףרגמה תא ףוררל .םינוטלשה ולדחש קר אל .םירבדה יינפ םואתפ
 כ לע .הפררל  תולהקה תרונאב םהיניע תא .דוע ונתנ יכ אלא
 . 'םיינידמ םינינעב ברעתהל ילבל, --- היתונקתמ תחא לע הרבע
 ןביכראה תא םירחתו הדוגאה תא לטבת הלשממהש ,וששחש םושמו

 --אסכל הלעש העשמ --גרואיג ךלמה סחי תא ןיבהל לקנ
 ע ןפכזב םואתפ ורזנ .םימיה רחאב .ותנידמב = םידוהיה לא
 וולדתשה םוש הליעוה אל  ."םייח .ילעב רעצ, .םושמ הטיחשה
 :ןיא .יכ ,םייעדמה םירוריבה .לכ םנ וליעוה אל .ןהרזגה תא לטבל
 סנ וא ."םייח ילעב רעצ, םושמ תומהב תתמה לש הז ןפואב
 טוקיוב , .זירכהל .ובשח ..התדמכ ןסכז .תלשממל  דומל  םידוהיה
 לבב םימעפ  האיספלב | םיגהונה םימפרופמה .םידי רי ה לע

 ו
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 רבכש רבה רוקעל השק יכ ,הרוה ןויסנה לבא ,םידי

 ריעל םנמא היה דספה טעמ .הנש תואמ המב הז ובו

 וליאו ,ןילרבב םידיריה ולטב .רפסמ תונש ירהא לבא ןהא
 ועיותפה רשכ רשב תליכאל  עגונב  ,םנוקתל * ורזח האוס

 .ןיסולכיאב .איה הבוחמ .ןסכז  תנידמ .,םינוש  םינפואב .ןפכז יח
 + היסורפ לובגל דאמ הבורק האיספל ,ההמדא חטשב .הנטק

 רשב .אבומ היה םשמו  .היסורפ .תמרא לע  םיחבטמ-תוב
 תומוקמה רחאב ןילוקמ הל התנב ןדזרר תדע םג .האיפפל

 תנידממ רשכ רשב הל האיבה  ץינמכב תידוהיה הלהקה
 העשמ יכ  ,םידיעמ םיאיקבה לבא .,רבדב היה :ישוק

 ! אקוד .םידוהיה .ברקב רשכה .רשבהזינוק ובר .הטיחשה ק

 היה תונירחאה םינשב .םדי תא םידוהיה .וחינהיאל ו
 גוהנה ןי שנע הי קו ח. רפס > תא .ץרמנ ןוקת ןקתל 5 ךרוצ שגה

 תכלממה לש ינירמה דעוב . ךליאו 1879 תנשמ הינמרג תינידמ
 ילעב רעצ ק קרפל ועיגה רשאכ יהיו ..תדחוימ היסימוק הז לע וביט

 ףיסוהל ה דעוה :ירבח רמולכ ,"זכרמה, ישנא יעבה ם
 לע תופועו תומהב- תטיחש ןיא, : רמאל ,הלשממה תעצהב
 המיכפה הלשממה ."םייח 8 רעצל הבשחנ םידוהיה  גהנ

 :הז .ףוע

 ,םידוהיה דצמ הצ רמ ג תולדתשהב השענ רבדה יב ,ןבומ
 ףועס לע  רגת וארקו וקעזנ הינמרגב םיאשחהו םייולגה .םימשאמצ

 רפסב .רימאה .ףיעסה .עבקי םא וליפאש :,ומחנתה  םה:.םלואו
 ,הנידמו .הנירמ לש הלשממ לכ ריב תושר הדוע הנה ,ןישנועה קוק

 םימעט ינפמ הטיחשה תא רוסאל ,םירעה ןוטלש ריב %
 לבא .(רבכ עריאש המ) םייח ילעב רעצ םעט .םושמ קר אלו םי
 חוני  יכ ושרדו .תאוה "האצמהה, לע םה םג ודמע םילוש

 יפ לע תופועהו תומהבה תטיחשב ןיא, : הזכ ןפואב שרחה ף
 הטיחשה תא .רופאל ןיא ;םייח ילעב רעצ םושמ  םידוהיה :גחמ

 הסונא ,קוחל הז ףיעס .היהיש העשבש ירה .,"תונידמה המ
 ןיא יכ.  ,העדיבו .הטיחשה רוסיא תא לטבל ןסכו תלשממ היהח
 ידכ ,"הילאמ, רוסיאה תא הלטבו  הדמע וז ."הרזגמ, טלפמ ל

 , התשבו הנולק תא .טיעמ

 ןגהלו .ץרפב רומעל . 'זכרמה, .ישנא וא -המ .: איה" הלאשה |
 ,רבדב .הינפ .םוש םהל ןיא יכ = ,םירמוא םה +? םידוהיה .ת
 אלש | ,טועמה לש תדה שפוח לע ןגהל -- םתדמ איה ךכ א
 ,םנוק תעד לע טועמה תא בורה רי

 רשא  ,םיאנקה .םיטנטסטורפה .תא \ טינקהל ויה םיצור ,ונו
 תנידמב .תומלאב םילוטקה םע םיגהונ םה הינמרגב תונידמ 7
 ןסכוב םנ תצקמבו 'גיוושניור ב תנידמב ,נרובגול
 םינרטולה ןיע (אוה תילוטק וז הנידמ לש תוכלמה תיבש יפדל
 םייתר םינינעב םהילע םירימחמ  םהי  םילוטקהב הרצ 'ם
 הגהנההל הינמרגב םיכייש םגיא תדה ינינע  ,תוריזגו .תוחמוח
 םילוטקה ובשח רפסמ תונש ינפל , תינירמה הנחנהל אלא תי

 םילוטקה ךרד :ןכ .יכ) "תונלבסה:קוח, תא ועיצהו רבדב .יונש איפה

 לבא  ,(תונלבס םישרוד םה םיטעומה םהש םיקמב :םלו
 תלשממל ןיא | היצוטיטסנוקה יפ לע  יכ ,ונעטו וברס תו
 תא ולטב וישכע .תונידמה לש םייתרה םינינעב ל

 תונירמ לכל  םיפתושמה םיקוחה םעטמ ' ,הש עמ ל הז
 יכ  ,אוה ןבומו ,  םידוהיה לש תדה:שפוח לע תעב ו

 - םמצע תאנהל תמאב םלואו

 0 קו

 0 .םמצע תבוטל רחמ םילוטקה ועבתי
 ןסכזב הטיחשה רוסיא לוטב רבדב .יכ  ,רמאהל הנתנ תמאהו

 כש בו תוצירהב תושעל םהילע לטומה תא הינמרג ידוהי ושע
 תולפאממ םירהזנ הונמרגב םידוהיה :לש .ןטק טעומ קר :יכ ,עורי
 רשאכ לבא ,רשכ רשבל רקיע:לכ םיקקמ .םניא םבורו = ,תורוסא
 .,ןיאש . הינמרגבש םירוהיה  םינקסעה לכ וניבה  ,םיררוצה די .הרבג
 עגונה רבד םא" יכ  ,דבל  םוסכודותרוא- לש  יטרפ יתד ןונע .ןאכ
 תא ליבגהלו לארשיל רצהל הנוכ אלא ןאכ ןיאש ,לארשי 5לבל
 רבהה .ןכיהל - ,הינמרגב םידוהיה וריכה יכ ןעיו = ..יתדה  ושפוח
 "ויה אל םהימימש ולא םג ,תחא הצ,ב 5 ןכל - - הטונ
 נא יהיב םביר .תא .ורפמ יכ ,ושע המכחב , רשכ רעבל םיכירצ
 תדה שפוח תלאשל הטיחשה רוסיא תולאש תא םתושעב ,זכרמה
 םעפב .וחצנ הז םסיפכט חכבו .,ןוגה היה םי ס כט ה .הינמרגב
 תודחאה .רחצנ = .המכוחמ "תידוהי םיאור ונא תאזה
 ,יוארה .םיסכטהו

 הקיטילופ,

 וו וגו

 םיסור-יתלבה םימעה ינב תא םישגופ ונאש העשב,
 לשב .הפרחמ עקרקב ינונפ .תא .שובכל .ונא .םיכירצ ,םירצונ
 האה תא תעמל םיצור ונייה ונבל לכב ."םרל םישוע ונאש לועה

 ירוטסיההש ,םהה םישנאה בלב :ונלש תווקתה תאו .ו:תנירמל ונלש

 הפה .ןיאו השענ המ לבא. . תחא הנידמב ונתא .רודל .םהילע : הרוג
 ןיב  דוע ותויהב  עונ ןויערהו םילמה תא א צוהל לוכי
 ,תונפל .םיצור .ונא םהילאש ,םישנאהש .,םירכזנ .ונאשב
 שהל :.םה .םילוכיו  םהל םינעול ונא -יכ :ונתוא דושחל
 .אבו .ביבסמ .השענה תא הארו הטיבה | !עובצ ,האלה

 וותורח  הנייהת = חיסור  תוכלמ לגד .לעש ירחא קר  ךיתומולחב
 ,"תותרהו תומואה לכל רחא טפשמו .תחא הקוח :םילמה

 שילשה המורה רבח ,םולוארק רמא וללה :םירבדה תא
 תופתתשה ריע הלאשה קרפה לע הדמעש העשב ,םיא"רקה תצובקמ
 אנה ילוא היה הז .ברעמה יכלפ לש  תובטסמיזב = םידוהיה
 שונאה םירבדה םה וללה םירברה ילו א ,ידיחיה ישונאה

 אלו---וז .המודב ועמשנש : םידיחיה
 ",הכלממה :יסרטניא ריע = םינויע אל = .תוינידמ  תורבס אל
 א עימשה םידוהיה םיאיבמש : תימינוקיאה  תלעותה רייע  תוחכוה
 .םופיו םחכ איה איה םתוטשפש םיטושפ םירבד .םא .יכ ,בולוארק

 םולוכו
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 .םידוהיה לע -- וז :המודב קר

 . תידוהיה תדהו

 : היחש .שיא ןיאש רשפא המוהה  יטטופד לכ ןיבו
 ?  העצהה רבד לע ןושארה םואנה תא םואנל בולוארקכ

 ידה = םתוא  אצומ היה .אוהש רשפא | ,בשומה םוחת תא
 יפמ םתוא עמשל םיהמכ ונאש ,םיישפנה םיטושפה
 הפרחה .שגר.רבדמ היה א וה ויפמש רשפא ; טילשה םעה
 .השענה לועה לכב רכזנ .היהשכ ושפנ תא אלמ . שא הלודגהו

 ההו םינויעה ,תורבסה ןתוא לכ לע רזוח היה אל אוהש רשפא
 יב תאו .ונל .תויכוה ןהמ תא הכלממה יסרטניא דצמ .תוביחמה
 . ,ונל הצקוהש בשומה םוחת

 םגתפב שמתשהל ילבמ קפאתהל רשפא יא .םלואו
 צה רבדב ןתמהו אשמה םוי ברק הנה ,ילארשיל .לומ ןיא,
 ותוא תמ ,תמ בולוארקו-- הרומאה



 ' נא ירהו .העצהה תבוטל ןושארה - םואנה תא םואנל יואר .היהשו

 תא הנק רשאו והונעדי אל רשא ,הזה שיאה לש ורבקל םישגנ =

 5ע םיחינמו ,םידחא םירבדב ,דחא םואנב יתוא .הכהאל ינותובל =

 ..תועמרבו םדב םילובטה  םיחרפ

 תא שבוכ היה רשא | ,שיאה רכז
 ,וניחרפ - רורצ תא ורבק

 וינפ ךרובמו = ךורב- יהי

 !ונל השענה לועה לכב רכזנשכ עקרקב =

= 

 ,היבוטדרב

 ,הרות לּוטּב
 ,א

 תורצנה .טרפה לא ללכה סחיכ אוה תורצנה לא תודהיה .סחי

 םשכו :תודהיה יִמפומ דחא םרז תניחבב אלא התלחתמ החיה אל

 ומצע תא האור היה אל ,ומצע תא ריכמ היה .ילמלא , םרזהש

 תא .תוארל  תורצנה הלוכי התיה אל  ךכ = ,לחנה :אוה .ולאב
 .היקלח יקלחו היקלחו היתועונת לכל .הלוכ תודהיה איה ולאכ המצע |

 תורצנהו ללכה --- איה תודהיה .הזה .רבדה הנתשנ אל התע דעו

 תא אלמל  הלוכו  תורצנה ןיא ןכ .לעו . טרפה--הל םחיב איה
 תא .אלמל .לוכי רחא טרפ לכ ןיאש םשכ | ,תודהיה .לש  המוקמ
 .אצי  ונממש ללכה םוקמ-

 יתרבחה םדאה ייִח לכ תא תפקמה הרות איה .תודהיה
 יח .אוה רחי םהמעש | תוירבלו םוקמל = ויסחי לכ .תא .תרדסמו

 דרפנ אוהש העשב ריחי לש שפנ-ךלה קר איה תורצנה .לעופו
 םדאל ול רשפא יא םלואו ,ומצע םע רחיתמ אוהו הרבחה מ

 ןמ אצי םאו ,דחא םוי .וליפא הרבחה  ילבמ םייקתהלו . דומע
 לופיש ןויכמו ..תימשר יתלבה הרבחה ךותל לופי תימשרה .הרבחל
 םיטפשמו םיקוחלו תיתרבחה הרותל קוקז היהי בוש .,הרבחה .ךותל

 וכרדכ בתכב ,ועבקי ןמז רחאלו הפ לעבש הרות הלחתמ ויהי
 םיטסיל תרובח וליפאש | ,םינומדקה םג  וריכה רבכ * . םלוע לש
 תאז .יכ  .םייתרכח | םיסומינו םיקוח ילב .תמיקתמ  הנניא .םוניוזמ
 רויצנ םאו .םייתרבח םיקוח .קקוחמו הרובחב .יח אוה :םדאה .תרות
 ולטבו םלועב  ,תיטסיכרנא + רמאנ ,הלודג הכפהמ תישענש ונמצעל-
 ירחא דימש .קפס ןיא .זא יכ  ,התע .דע םיררושה = םיקוחה לכ
 הלאל םימוד ויהי םא איה תחא ,םישדח םיקוח ועבקי הכפהמז
 < איה הקוחהו .רמוחה--איה הרבחה .םהמ םינוש וא ולטבתנש

 .התרוצ =

 ,ב

 תמויקתמ איה * תורצנהש תואורה ווניניע ירה .: רמאת .םאו
 רוע ,תישאר , רבדב .תובושת יתש הנה--תודהיה ידעלבמ  םלועב
 הקיוחהש .ולבמ השרחה תירבב הקיזחהש תירצונ הרכח וניאר- אל
 תירבה ..הריתעש םירבוסה םינמרג תצק םנמא שי .הנשיה תירבב
 הקירמאו הילגנאב םהיבורקו םינמרגה .אקוה לבא .לטבתש הנשיה
 ןיא ,תינשו .םיקיתע םירבההו = ,הנשיה .תירבב םוקודא  יכח טה
 ןה אלא ,תורצנה לש .ש פ נ ה ד ב צ מ ב תויח תוירצונה .תומואה
 ןחיתולבק .יפ לעו ןהיתובאמ ןהיתולבק יפ לע םייתרבח םייח 'תווח-

 איהש תורפס  תוירצונה .תומואל שי . ןהל .תובורקה .תומואה ]|
 לשו ןהלש תוילילאה תופוקתמ  םג םא יכ ,תורצנה ןמ קר :אל תקנוז

 םיעפשומ  ילוא םהש םיטפשמו  םיקוח ןהל שי הזב אצווכ ,אמורו ]ו
 תופוקתה קש ןמוחתב בוש םידמוע םה םרקיעב לבא ,תורצנה

 :םייחה .תועוצקמ לכב אוה ךכו :..אמורו .ןוי לשו ןהלש תוולילאק
 םצמטצהל ןהל רשפא יא ,ןה תויח תוירצונה .תומואה ןתואש .ויבמ |

 ושקבמ כ ןה ןכ .לעו .,הרבחה לעמ .ררפנה. דיחיה לש שפנה-ךלהב
 "םוקמ לכב םיינחורהו :םיימשגה .םהיכרצ קופסל םיעצמאה תא :ןהל
 תשקפמ איה םאו ,םלועה לש חלמה איה .תורצנה, ,םיאצומ םהש
 יא - ו ל םאו .ירצונ גולוית רמוא -- "םולכ .הניא הזמ רתוי תויהל
 [ תשורח ילעבל ,םהיתרשמו םינונחהל איה המ -- חלמ אלא תורצנה
 |: ואלב ינס אלו ?ןוהתונכ לכלו הקיטילופה ישועל - ,םהילעופו\ השעמה
 כה רבדהל .בשחנה טרפהמ וליפא ,טרפהמ לודג אוה ללכה :.יבה
 הרותבו רחא שפנ בצמב זכרתהל  לוכו םדאה ןיא ,םלועב דבכנ
 :הרפו .התושו לכוא אוה םדאה .הזה דחאה שפנה בצממ תאצויה
 "וישעמ לכבו = ,אנושו  בהואו םולשו המחלמ השועו .דבועו הברו
 [ עגמב אבו ולש ןימוחתמ םג אצויו שפנ בצמל שפנ בצממ רבוע אוה
 "ןמ םגו  םייחהו םירבדמה ןמ .םיצובקו  םידיחי םירחא םע .אשמו
 + םויח .תרותל קקזנ  אוה ןכ לעו יח .אוה .,.םמודהו חמוצה
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 + .תומואה לכל םינמזה .לכב .היהתו התיהו .ושכע שיש םשכו

 י - ,םייח תרות תילארשיה המואהל םג התיה ךכ ,םויח .תרות תויחה
 ,,םעה .יגהנמ לכ תא .הכותב .תללוכ .איהש ,תורהיה תרות : רמולכ
 !תרוח תא ,ללכה = לאו . הול הז םעה לש .םיקלחה .יסהי לכ תא
 ירפסו .ותנומא ,ותריקח ,והריש תא ,םעה - םיטפשמהו םיקוחה
 ןמ םיקלח = הזיא ידי 2 תונויסנ .םשו הפ ושענ ,ויתודלוה
 וכ .,העריו .הריכה םעה חור לבא ..לארשי תרות תא לטבל .םעה
 ₪ה . תורחאה .תומואה .תרותהב התפילחו .לארשי  תרות  לוטוב
 5 לעו .תילארשיה המואה לוטיבו םעה לש  הנוציקה תוללובתהה
 פ לע םיימצעה הויח תא תויחל בשתו תונויסנה ןתוא לע .הרבג
 מהב .םייונש הזיא ילוא הלכק וז הרות .תמא .הלש התרות
 ה-לש-וייח יאנתב ואבש  םייונשהו םוקמהו ןמזה .ךרוצ .יפל .ןמוה
 !תרות ךותמ .ואצי ,ושענ .םא ,םהה, םייונשה לבא  ,ולודיג .תופוקתו
 מואה תא לטבל :םידיחי לש םצפח ךותמ אלו המואה לש םייחה
 םוונה ןיב = לארשי  ורופתנש העשמ ,ךליאו ינש תיב  ןמומ קר
 חהחוימ  העונת. המואה לש םיליכשמה תצק ברקב  הליחתה

 [תא לטבלו תילארשיה הרותה חו ר ב = קיזחהק התיה התרטמש
 [ תורכנ הביבסב הנושמו רזומ היה םמויקש םיילארשיה םי ג הנמה
 [,רשפא יאש רבד םג םינמוזמ םיתעלו ,םירחא םיגהגמ פיע היחה
 הומשלו תיבחה תא רובשל .רשפאש ובשח איהה העונתה יללוחמ
 עוירשפאה  רדגב היה הז רברש חיננ םג םא לבא .ןייה תא
 "לע ורמאש ךרה לע  ,הרותה .ימעט תא וגישהש  ,הלוגס ידיחיל
 נישהש הז :ירי לע .הלוכ הרותה % תא םייקש וניבא .םהרבא
 ןילארשי ריע רבח לכש ,רברה רורב הנה-- (אישרהמ) הרותה תילכה
 !תא םייקל רהונש הו ידי לע אלא םיוגה .ןמ לרבנו רכינ היה אל
 [הרותה .תוצמ תא .בועש טעמכו ,ולש וייח תא יחו .הרותה תוצמ
 / ארשיה - ףוגה לעמ/ לדבנו :םיוגה. יגהנמ יפ. לע :גהנתהל .ליחתה
 : ,לארשיב רכוו םש ול ראשנ אלו

 ,ד

 .בוועל םעל .רשפאש חינהל איה היולג = תועט הנה יכ

 ןןויכמו ,עבטב תוקיר ןיא . ונשיש המ .תאז .לכב .ראשהלו וייח יגהנמ
 ! גחנתהל ליחתמ אוה ולש וינהנמ תא רובצה וא .דיחיה בזעש

 | ,רחאה םעה ותוא לש םייחה תרות יפ לעו .רחא םע ינהנמ יפ
 וש ןוב הצור אוהש ןיב ונשיש המ תויהל קסופ אוה  ךכ ייִרָ
 רבד הוק אל םיחצנמה םימעהלש וילאמ ןבומ = ..ךכב הצור
 וכרתה ירחא .העודי הפוקתב וכשמנ םיאמורה תצק םא .,םלועמ
 וכרתה לומיב יריל .אמורב םלועמ רבדה עינה אל .הגה> ,תינויה
 מורה .םיקוחה . רדס | ,תיאמורה .הפשה :: רמולכ ---' תיִאמורה
 יב רבדה :היח ןכ ומכו =. ילוכו ילוכו םיאמורה .םייחה .ינהנמ



 לוטיב דיל םירבדה .ועינה 5 םלועמ = .אמורו ןוי לש ה
 אל ,ידמ רתי קצומו .ןתיא היה ימואלה  שוהש יפל ,ימואלה

 ,ודכלנו ושקונו םה םתוברתל ףרוע ונפ ,הרז תוברה- לא םבל

 ינהנמב וחכ לכב קיזחה ,תוחצונמה תומואב ולבח לפנש ,לארשו
 לעו ,םירכנ ישובלממ םג םיירכנ תומשמ בור יפ לע .רמשנו -וית
 ףירצ -לארשי :םירמוא . טעמכ רירש ול .היהו םיוגב רמשנ הז
 ,ותרות "אלא ול.ןיאו םימעה לכמ הנוש אוהש  יפל :ותרותב קיז

 : ךפהל םא יכ = ,לארשיל היה  םויכ רמאי .הּכּכ .אל תמאב ..לב
 םעל תויהלו- .קזחתהל וילעש -יפל. .ותרותכ קיזחהל .ףירצ לאי
 םהייח  תרותב :םיקיזחמ םלוכש ,המראה ינפ .לע רשא .םימעה 5
 דימעמ  אוהש יטטסה חכה אלמלא .םהיתובא :תורוסמ םוחינזמ םנ

 גשומה ללכ היה אל םלועב .תחא הביטח התוא .השועו המואה תא
 וא :ההבל .ץראה -.םאה .%הזה .יטטסה חכה | והמו .םלועב המוו
 תונוש = תומוא = ובשי אמור תמדא לע ! אלו אל .+הדבל הפשק

 לארשי ץרא תמרא :לעו  ,וננמזבש םיקלטיאה דעו  םיקסורטואה
 זמ ןכ ייפ, לע .ףאו -,תירבע- ורברש : תומוא .םירבעה .ינפל .םג וב

 חכה  :.תילארשיה - .המואהו ..תוינענכה .תומואה ןיב .לדבהה
 איח תמא םנמא- םאו .הלש םייחה תרותב  רוצע המואה .לש. יטטסק

 יעבט רחויהו .בוט רתויה .רצ-לע .תהמשנ המואה לש םייחה תרו
 תא רומשל:הלוכי המואה ץראש איה .תמא אל הנה ,המואה .ץה

 תחא לעו = ,המואה לש םייחה .תרות ידעלבמ .ןוילכה .ןמ .המואה
 בשוו =ינאש - ןויבמ- :: רמאל -. לוכי לארשימ םדא .ןיאש המכו 'ה

 לע .ירהש , לארשי תרותמ .רוטפ. ינירה .לארשי :ץראב ימע :ךותב"
 :הוהב .אלו = דיתעבו  רבעב "אלא לארשי - ץרא ןיא =. תמאשש]

 השוע אוה -ןכ םא אלא .ומע .ךותב :בשוי םהא..ןיאי+ה
 ישעמ .השוע .אוה .חרכהב .ומע .ישעמ .השוע ונניא םא ,ומע ישע

 אלו םהלש- תואכרעב ןורונ  ,םיוגה .ישובלמ שבול  ,םירחא ם
 ;רחא ואינוי רמז .רמזמ ,לארשי .לש ןיד :תוב
 רשפא .יא .הלא השועה שיאה ,ילוכו ילוכו תו
 + רומג .לארשיל םירחא .והובשחיש וא ומצ

 ה
 ברקב רבגתמ .המואה לש .הליפנה תעשבש אוה יעבט רבד

 שפנה ןובשה .קר השועה ,דדובה .ךיחיה לש שפנה .בצמ .הינבמ ובל
 תוותרכח .:ןנהש הרותה תווצמ לאו .הרבחה לא .ול ןיא רבדו 3
 ולא :אקודש ,הז .אוה .עבטה לא דגנתמ אוהש המ" לבא ,ןהקו
 ןינע .הנניא .היחתה . יכ .םיחכוש .םה .םויה. .לכ םהיפב היחת 3
 ולב .היחיש .ול רשפא יא המואה ללכו ,המואה ללכל אלא :רוז

 האצי וירעומב דדובה | דיחיה לש שפנה .בצממ ,ולש םייחה
 םינושארה םירצונה .תווצמה לוטיב : אוה ילילשה הנמיפש ,תו
 םמע תא םיקהל.ןוצרו חכ ירפוחמ םמצע תאו לפונ לארשי םע תא 3
 המואה לש  םייחה .תרותב .ואצמ אל | ץיפח םג ןכ .לעו .,תווחה

 ןוברב .הנומאה תא אלא | תאזה - הרותה לכמ - וליצה
 לכ .,רבדה ..תמא | .ושפנ ןובשח תא .ומע .השוע ריחיחש ,םלונ

 ירצונה םדאה היה .לארשי ץראב תמצמוצמ התיה  תורצנהש
 בצמו . תוישיאה ויתובשחמ ה ש יפל ,וחרכ לעב לארשי ישעמ ה

 ןויבמ\ ,הרבחה םע אשמו עגמב אבו לעפו יח ילאוריבידגיאה =
 בור יפ לע השוע .אוה םג היה תילארשי  התוה תאזה .הרבחה

 םדאה היה ,םיוגה לא .ההבע .תורצנהש העשמ לבא ..לארשי ו
 וחרכ לעב :גהנתמ .לארשי לש הרבחהו .הרותה תא .בועש ידו
 ךותב . וטלקנ וללה םרא ינכש | וילאמ ןב מו .,םיוגה .תרות יפ

 תובשחמ .בשוח

 תא בושחוש

 ; .םורהל ג עריאש אוה םתעשב םירצונהל עריאש המו ,תומואה

 ןמיפה תא - םיליבטמהש ןויכמ ..ונתעשב םיליבשמה לש 5

 :םהו = תורצנה יחבש תא ו וזוחכהו ל ירירש הע ואב
 \,הלכשהה תעונת לש הנורחאה הלמה תא ורמאש אלא .רבר ושרח אל
 לע ,לארשי לש םייחה תרות תא :רמולכ .תיוצמה תא םילטכמ ונחנא
 ופמ .ונבורו ונשארש םירצונה םיוגה .תוצמב ונחרכ לעב קיזחהל
 "ונלשמ .םייח תרות . ונל.שוש וא .תרחא ךרד ןאכ ןיא . םהיניב
 ןנלשמ םייח = תרות ונל ןיאש וא ,ונחנא ונייח תא םייח ונחנאו
 השענ היקרוטב-> ,ונל ביבפמ .רשא  םיוגה ייח תא םייח ונחנאו
 עמכ .ודוהב  ,םיתפרצה ישעמכ תפרצב = ,םייקרוטה השעמכ
 " םיטוקיה ישעמכ  םיטוקיה ץראב ,םוישופה .ישעמכ שוכב ,םיידוהה
 לע .ונברקב .ךלוהו גהונ רברה היה ךכ םא .ילוכו  ילוכו ילוכו
 וכבש הרותל .תישענש םדוק בר ןמז התיהש .,העימטה תרות יפ
 מ היה. הנה  ,הלוגה תוצופת לכב תמסרופמ הפ לעבש :הרות
 תומואלה .היחתה ייעב םג םא לבא ..םירבדה עבטב 'חנומ הז
 רבדנ .המו רמאנ המ -- וגחנתי היפ לעו 'תאוכ הרות ונל ופיטי
 היחתה4תרות ןא הלאה םישנאה ונל םישוע קוחצה + םהל
 + םבבלב אלו .םהיפב קר

4 : : 

 ד וגינ תרגנתמ .הרותה תא לטבל העונתהש ,רבדה רורב םא
 !  תחרכימ האצות איה הרקיעבו .תוימואלה - תרותל = רומג
 תחאש ,רחכל ןיא רחא .רצמ הנה  ,המואה לוטיבו  העימטה
 ,קלח 3 רקב יתאוה < העונתה .תוטשפתהל ומרג רשא תובסה
 מ הברה לש הרומגה תויטנריפידניאה איה לארשיבש  םיימואלה
 קיעבו .המואה לש .היכרצל 'תד יקיזחמו הרות ירמוש, םיבוקנה
 שארב -רומעל"'םיכירצ ויה הרואכלש הלא .הצראב המואה תיחתל
 :םותעלש אלא . ,הז..םישוע :.םניאש יד אל .תימואלה <> היחתה

 אמ ןבומ , יולנב וליפא וא רתסב  היחתל םידגנתמ םג םה
 'התיה רבכ הוש . ,ונמעכ בולע םעב אלא לופיש ול רשפאדוא הזכ
 יהיש :ךיא לבא ,.ללכל .ללכה ןמ אצויהו .המהונל תוילמרונ - יאה
 המשפתהל טעמ אל הרזע- הלאה .םיקודאה דגנ - תורמרמתההו
 תה = ירמוש המה םימשא . ללכב לארשי תרות .דגנ היצקאירה
 ורותה לכ :דופי -תא .םיחכושו -,לארשי-.ןובו הרותה ןיב םילידבמה
 ,םעל אלא הרות ןיאש --טרפב שי תרות דוסיו

 םינינעה בצמ תא:הנשת אל היצקאירה תובס תרכה יכ ספא
 ועבקנש הרוצה איה .. ,לארשנ. לש .םויחה .תרות איה הרותה תאז
 :חרכומ הרוצה לעבו  ,ולש * תישארב ימי .תששמ .המואה רמוחל
 יבו הצור : אוהש ןיב המדאה לע ותויה ימי .לכ .ותרוצ תא לבקל
 ותְרוצש הרמח תקוה :, תוישיאה. תקוח' תאז =--ךכם הצור וניאש

 ;יפרט ונא .היבוטירב רמ לש הז ורמאמ תא :תכר עמה תרעח
 .ויתוחנה לע וקלחיו םירחא ואביש רשפאו ,ישפחה חוכוה רוכי לע
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 ..ינרק .הרוחי

% 1 . 

 הָתַעָמ הָרישֶא דיִחָיַה תריש
 : ! תּודיחיב

 ול המח רוב יא ,לּודָנ יִא

 --,תודידּב לש



 " יתְבְרָתַה תומָלע ,יִתיִנב תּומְלוש <
 רב ! יריב

 ינביִלְמ יִמ וא יִנְעִיִנְפי "מו
 ! יִדָעְלָב

 ונוימדש לָּכ - ?רישע אוח הָויא

 1 :ריִשָפ וב

 < אוה יִנָאו ,םיקֶחְשּב רשנח ּךְרָּד

 .רָשָ
 םיבָחְר כ .יִשָפִנְבּו ,תומָלוע ִניִפְבּ

 ואמא
 ,הָושָא יִפעָמ לֶא יִמ לש ופועִמּו

 !הָמ

 יִתיִחָּד תומלוע ,יִּתְקְּבֶח תומָלּוע

 ויהושע
 הרגתי יתללק וע םע ימו
 !יִריִש םֶעָו

 -- םיִדָחָיִתִמ ,םיִפְרְטְצִמ .םיִנּורַחְו םינּורְח
 6 ; ָמָאופ

 הר 0 תו
 - המח
 ' ףאשו םיקחרמ רבעש יִרשא

 | :ָעַתְ
 = תּוקְרְבַה ,תוקְרְבַה ,תויּוכְלַמ ., תויוכלמ

 .הָעָש לָּכ

 - הֶרּוצְב ול הָמיחְו דָדוב -יִא ,לודג יא

 :יִתָחּונמ

 יִתָכַלָשָה ויָפְח לֶא םיִבְר םיִיַח ףותמ
 ה

 םיִריִּבַא םייַחְו ,םיִּבַר םֶמ ומ
 הב
 .תורְבק לָע המרד ָלְמְּכ הָמַעַמ
 : .הָואַתַה
 יִשָפּנְל הָרישָא דיִחְיִה תריש
 :התְעַמ
 הֶלָעַמְלַמ יל הַמּו ,יל לפה --יִל יִנָא
 | .,,!הָשָמְ

 . םכילע"םולש %

 .םישרויפה

 (ףוס)

 / יה
 הלדכומו תקחורמ ,תחדנ ריע הקבילאירתכ התיה אלמלא

 ,הכותב םיעיפומ = ויה .ילמלאו = ,אוה:ךורב:שודקה | לש ומלועמ
 פש ,יל יארו ;םירקבל תושרח םירשבמ | םינוהע ,לשמ ךרד
 ימיה .לכ וב רבדמו ליפיזוי .בר ברהב קפוע היה ולוכ םלועה
 :וב קר םהירומע םיאלממ ויה ,םיכרכב  םיעיפומה | ,םינוהעה
 םירהונ ויה םילורגה םשה.ישנאו םידמולמהו םימכחה | .והמכחבו
 "עומשלו םינפ לא םינפ ותוארל ונכשל םישרורו תומוקמה לכמ וילא
 ;רתסלק תא םירייצמ ויה תונומתה-ימלצמו םירייצה . ויפמ ותמכח
 .:יבחוכו םואנותעה .םלועה .תינפ עברא לכב יתנומת :םיציפמו וינפ
 םהיתולאשב ותוא םיִאלַמו רקוב לכב וחתפל םימיכשמ ויה  תוחישה
 הוע הואת םיואתמו וייחל םישרורו  םירקוח ויה וללה = ,םוי:םוי
 ,לשמל  ,תולכאמ הזיא | ,המינפ ויררחב השענה לכ תא תעדל
 :אוה ןימאמ םאו + אוה ןשי םויב תועש המכ %רתויב וכחל .תימיענ
 "ותפקשה המו תורגיצ ןושע רבדב ותעד המו %  שפנה:תראשהב
 . תורמועה ,תולאש ולאב אצויכו + ן"ידיפוסיליוו לע הביכרה רברב
 .,תַחַדְנ ריע איה .הקבילאירתכש וישכע םלואו = .םלוע לש ומורב
 ,םירשבמ םינותעו ,אוה-ךורב שודקה לש .ומלועמ תלרבומו תקחורמ
 ,תעדוי הירב םוש ןיא ,ללכ הכותב םיעיפומ םניא םירקבל תושרח
 :,םיכרכב םיעיפומה ,םינותעה .וביט המו  ליפיזוי .בר ברה :אוה ימ
 ישנאו  .םירמולמהו םימכחה .  םולכ אלו ומש תא םיריכזמ םניא
 םירייצה .ונכשל םישרוד םניאו  וילא םירהונ םניא םילודגה םשה
 גיא .םיאנותעה .וינפ"רתסלק תא םירייצמ םניא תונומתה-ימלצמו
 תועינצבו תחנבו הממדב ומלועב יח ליפיזוי ברו --וחתפל םימיכשמ
 אוש שיא ןיאו  ומוקמ  עדוי שיא ןיא  ,שערב אלו םערב אל
 ויממותשמו וילע םיאלפתמה ,ותדע ינב ,םילאירתכה רבלמ ,וישעמל
 נא) .ומשל בר דובכ םינתונו ותוא םיצירעמו םיראפמ ,ותמכחל
 אירתכה | .(...!שיו שי דובכ ירה  ,הקבילאירתכב ןיא  ףסכ
 . ,אוה רתסנ םכח יכ ,וילע םירמואו חבשל םבר תא םישרוד
 ;קרו .,םיברב ותמכחו יתקרצ תולגל הצור וניאש ,רודה יקידצמ
 םילאירתכה םיאור זא ,טפשמב וינפל םיאב ןיר:ילעב ינששב
 מו .ותניב = האלפנ המ ,ליפיזוי בר לש  ותמכח הבר המ ,ןיעב
 !ותעשב המקש תמכח שממ -- איה הקומע

 םורואינשהו .םיריאמה וסנכנ .הלדבהה תכרב רחאל ףכית
 הפמ .אלמ ותיב תא .ואצמו ,ןידל וינפל רומעל ליפיזוי בר ברה
 בר לש וניד-קספ תא עומשל האבו הפסאתה הלוכ ריעה לכ .הפ
 פר ןהנ הלחתמ + םיחא ינש ןיב דחא  םוקמ קלחי דציכ  ,ליפיזוי
 עמ תוצרהלו וירבד תא רבדל םישרויה ינשמ דחא לכל ליפיזוי
 ול םהל ןת ,ךינפל םידמוע ןידה-ילעבשכ : ומעטל לופיזוי בר
 ינפמ ורטפי רשא .ירחא יכ ,םשפנ-תוא לככ םהיתונעמ תוצרהלו
 אירועל  םג .תושרה הנתינ ךכ:רחא + םתנעט םהל ליעות המ
 ה רעה אוה שמשה לאירוע ירה | ,וצפחייד רבדיש ,שמשה
 ,ריעבש םיתבה-ילעב ורבד לאירזע ירחאו ,ןאכב  דחוימהו
 .אלו ,ורבד תא עימשה ,ןושלו הפב םיהלא וננחש ,שיא
 . ליפיזוי ברו .םירבד הברהו הברה ,אלא | ,עימשה דחא
 = לכל .אוה .חינמש .דימת ליפיזוי בר לש וכרד ךכ , בישקהו
 ךל ןיא :ותטישל ךלוה  ליפיזוי בר  ,ושפנ:תוא לככ רברל
 . :ףוס ול ןיאש

 ע  ורבדו ורבדו  ודמע  םילאירתכה לכ  .הוה .ךכ



 ליפיזוי בר .חתפ ,רברמ ולרחו םילאירתכה ופיעשכו . רבדמ ולר

 ,הבר | תומיענבו  תוניתמכו הונעב = םירואינשהו םיריאמהל .רמ
 ! רמאל ,רימִת ובר

 םכילא .עמשיו ,לארשי  ינב וניחא  ,יתובר = ,אנ-ועמש =

 יתעמש :רשא יפכ : .אוה ךכ ונינפל רשא .הרבועה .ףונ  ,םיה

 םיתבה-ילעב ראש לש םהיתונעט תאו םפונש תונעט תא התע הז

 םכינשל ,םירשוו םיקדוצ םכינש .ירבר יכ  ,יתיארו יתחכונ ,ריעבש

 אלא .ותחונמ אהת ןדע-ןגב ,ראמ דבכנ באו -- היח רחא בא

 םוקמ קר םכינשל  השוריב חינה םכיבאש ,רברב  ןורכח .ת

 םכל חינהש ,הו םוקמ יכ  ,הרבס יפ לע ינא ןיבמ ..דבלב רחא

 םוקמ ירה :םכמצעב ועונה ,םכינשל .אוה .רקי ,השוריב - םפיפ)

 ,קיתעה ילאירתכה .שררמה"תיבב .רשא יחרוטה לתוכב .אצמנ ה

 ול רשפא-יאש םשכ % יאמ אלא  ,ויבשוא לע םוקמ ןחש .,עוהיבו |

 הינב .ונשל = םהל .רשפא:יא 3 ,תומוקמ ינשב בשיל דחא םדאל <

 םדאל ּול לקנש ו'נא  ריבסכ ,הברדא , רחא םוקמב בשיל .םדא

 יפל \ רחא םוקמב םדא:ינב ינש ובשישמ תומוקמ ינשב בשיל 'דחא

 זחא םוקמב בשוי אוה םעפ ,תומוקמ ינש ול שישכ  ,דחא .םהאש =

 ,םהא:ינב ינש  ןכ  םניאש המ. ..ינשה .םוקמב .בשוי .אוה םעפשמ

 הנועבו תעב .רחא .םוקמב םינש בשילו םמצע םצמצל םהל השקש

 לע .תינמיה ירי תא .ינא חינמ הנה 1 חיכות .תינמיה .ודיו . תחו

 ידי תא םג  חינהל  ,לשמ ךרה ,הסנא הכה ,הזה .רפסה יפ

 אלו :-  ,תינמיה ידי תחנומ םש רשא ,םוקמה ותוא לע .תילאמש

 תא אוה:ךורב:שודקה ארב ךכש םושמ %המל הז לכ ,לכוא

 ,ולכשב הז תא גישהל לכוי אלו  אוה .תואר-רצק םדאהו  ,ומלוע

 ינש ושעו המ ,ןכבו =: אתכורל :אישוק | ארדה --. .ךכש

 חינה דחא םוקמ קרו םהל היה רחא בא קרש ,םיבולעה .םָ

 אָצְמנה .,הז .םוקמל .הואתמ. םהמ -דחא לכ -.+ותומ -ירחא..םהונ

 ,עודיבו = ,קיתעה  ילאירתכה .שרדמה:תיבב רשא יחרזמה  לתוב

 רציכ לבא ,וקולחיש ,אוה ןיד  ,ןכבו  ,ויבשוי לע םוקמ :ןחש:

 ,חופת ןידכ =... ןידכ .וניא םוקמ .ןיה ירה +םוקמ קלחל רשפא

 +ויצח לטונ .הזו ויצח .לטונ הז : רמולו םינשל יתוא ךותחל רשפאש

= 

 לתוכב םכינש :ובשתש ,םכליבשב הצע ילשי ,ןכ ופדלע-ףאו = =

 תרזעב ןויע בור .ירחא יתאצמ וז הצע = ,ויחא דיל שיא  יחרזמה

 םכיבא םוקמש ןויכמ :הועמש * ,םכל יתצע תאזו .  ךרבתי .םשח"
 ובשו .וכל .,ינב ,ןכל = ,םוקמ רצב םוקמ ,םה תומוקמ ינש ימוקמול

 אלו ,ויחא ריל שיא ,הולשבו םולשב וללה \ תומוקמה ינשב םכונ

 בשא הפיא ,ןכ םא :ורמאת אמש ,לארשיב  הבירמ רוע .היחת

 בשול -םדא .בייחש = ,הרותב .בותכ .וניצמ .ןכיה :רמול .שיו + וכנא 1

 ז קיתעה | שררמה-תיבב אקודו 'חרזמ רצב אקודו  ומוקמב .אקוה]

 ונא .ימל = ,ללפתהל --- + שרדמה תיבל  םיכלוה  ונא המ םש

 אלמ ודובכ -- % ודובכ םוקמ היא . םימשבש וניבאל -- + םיללפת

 1 םורד יל המ ,ןופצ יל המ ברעמ ול המ ,חרזמ יל המ ,ןכ םא ,םלו

 !ללפתהל אלא םיבייח .ונא םולכו שודק-םוקמל אלא םיבירצ ונא םולכ

 ןיטלפל = וידבע יינש .וסנכנש = ,ךלמל --- + המוד .רבדה .המל לשמ"

 ינש ודמע | . םשפנ לע וינפלמ שקבלו וינפל םתניחת ליפהל .וטש

 םיזחואו םהידי  םיחלושו .הז .םע הז םיבירמ םואתפ וליחתהו םידבש

 םה ימ .ינפלו ואב המ םשל םודבעה .וחכש | .והער | ןקוב .שא

 .הציחה םהינש תא איצוהל .הוצו וירבע לע .ךלמה ףצק .,םידמו

 םכתיבל וכל - וחער .ןקז תא שיא .שולתל  םכנוצר = ,ךשפנוה

 םיזיעמ םתא ךאיה יכ | םכשפנ הואת רשא לככ םש ובירו .םולש

 ...?ולכיהב הבעות תושעלו ךלמה :ינפל .אובל .םכו

 תא ואצמה זא -- וב וכפהו וכ וכפה ,לשמה  ןאכ רע

 של ,הולשבו םולשב ויחו והיבל שיא וכל  ,ינב ,םתא התעו

 לכ רעבו .ונדעבו .םכדעב .ותקדצב | ץילמיו .םש דומעי .םכיבאו
 7 : !ןמא < לארשי

 ,תמא"ןיד | ליפיזוי .בר .ןד .ךכ
 .ותחפשמל שיאו ותיבל שיא

* ₪ 
* 

 םירואינשהו םיריאמה ואב ,תבשה םוי עיגהשב ,עובש רובעכו
 "םהל וליעוה אל .הזוזמהו תלדה דיל ללפתהל ודמעו שרדמה:תיבל
 לאירזע לשו רחא דצמ ליפיזוי בר ברה לש םהינונחתו םהיתושקב

 בשיל וצר אלו םמוקממ וזז אל םיחאה ינש -- ינשה רצמ שמשה
 - .ןפואו ןפוא םושב חרומ רצב

 "יחרומה לתוכב דבכנ .םוקמ ול שוכרל הצורה | ,שיאה .ימ

 , .ליאוי -- רעצמ ריחמב .קיתעה ילאירתכה .שרדמה:תיבב רשא
 ,םולשה וילע ,ןקז:לעב ןושמש בר לש וישרוי לא ותשקבב הנפיו
 - ןיאש יפל ,רומג לוזב ףכמהל דמוע הז םוקמ  ,רואינשל וא ריִאמל
 ריאמ אל ,ונממ הנהנו וב שמתשמ וללה םישרויה .ינשמ רחא

 !בשוי .ןואמ אוה םמושש ,הז םוקמ לע לכח .רואינש אלו

 ובשו וכלה םילאירתכה לכו

 , יקסנאלימס השמ

 ,רָּוָנ ה'נּוח"

 (,אתודב אלו השעמ אל)

 : (ףוס)
 0 ץווו

 ובב .ונאצושכ - ,איבוברעב ושמש רוע ךשוחו  רוא
 וניסוס תוסרפ תומעש . ןדריה לא ונכרד ונישעו הירבטמ
 ב םיררוב ונרבע ..רחש םע הנשיה ריעה תממד ,הממדה תא
 ונלאמשמו .,םימועזה םירהה יעלס וננימימ ;םיתחתח האלמה ,הרצ

 הירבע ינשמ  ,וניכרד לע ,..םימררנ ןיידע  תרנכה ימו , תרנכה-םי
 -ימ ,ןה שא:תוכורח וליאכ הארנו  ,תולודג תורוחש םינבא תורוזפ
 /ּ ?הממושה ךרדה ינפ לע הפ ןרופ ימ % ןפרש

 ןוניאר אל רוע ןדריה תא לבא ,תרנכה הצק דע ונענה רבכ
 ,םיאשרהו תונליאהו ,םיהובגה ויפוח ךותב הזה םוקמב אוה אבחנ
 עינה רבכ ותימה לוק ךא .וילע םיסכמ  ,ויפוח לע  םיחמוצה
 = ירבח לש םירוחה וינפ = .םיריהמה וילג .ישחר | ועמשנ | ,ונינזאל

 % ותימה לוק הז םאה :ויניע ינולֶאש םירבדו רמוא ילבו ילא ונפנ
 ,ןה :יטבמ והנע םירבדו רמוא ילכו

 " רבעמ רשא ,םירהל תחתמ . רואה ינפמ ךשוחה יללצ וחדנ

 רוהזה ונכרד לאמשל רשא םיכבסל ןיבמו שמשה  האצי = ,ןדרול

 ,םלעהנ בושו םיאובחמה דחאמ אצי רשא ,םימ גלפ וניניע דגנל

 .שחנ ךרד אולה :םינושמה- וילותפנמ דחא = ,ןדריה גלפ היה הז

 , ,יתיאר .וינפ רבע תא קר .ירבח לא יתטבה .ןותלקע ךרה  ,וכרר

 ויה :וינפ .ןדרוה  ינפ רבע לא ויה תויוטנ + יתיאר אל ויניע תא

 וס תא ץחל םואתפ ..,ויניע ךותל ץיצהל יתזעה | אלו = ,םירוח

 .ינפ רבע לא רהדיו = ,ברקע וכשנ .וליאכ ,סוסה ץופקיו ,וילגרב

 . ]דריה
 +..םיחיש . ,. םינבא ,רהזה --
 .יל עמש אל ירבח
 בר למעב = . רהנה דיל וסוס רמע רבכ ,וילא יתעגהשב

 יבהל יתלוכי אלו  ףוחה לש לולתה | ררומב 4 יסוס תא יתדרוה

 םורד יפלכ .םייוטנ ויה ירכח ינפ  .הזה .םוקמב פוס רהד ךיא



 < םיפוכמו  םימה ויה .םיריהבו - ףא םהמ התפרה א
 םימה םלואו תשקשק .הארמו תשרל | ,םינטק םילג לש \ תשר

 ..: םימ- גלפ .,בחרהאל רהנ רהנהו ויה םיטעמ
 תומ - -תרוח קר = >,.רַכְה >יהינח אל -ירבח

 רובעיו -ופוס :תא : ץחל :בושו>> , קומע- באב לש טבמ .תואלמ ינוע

 ןחריה ומ'דיל- .ויתובקעב ךלוהו וירחא :ררגנ יכנאו .,\< האלה האלה =
 לתה- תחא / אלו -,ונכבס בבס רשא- לא: .ונינפ. הנפ רשא .לא- ,ונכל

 רובענו = ,הזמ :םימו הזמ עלס :: לולתה ףוחה לא ונפחר תשא שו +

 ..םימה ךו
 רמע אל \ םעפ-.ףא-.יתיאר אל .וינפ -תא ..המורד ךלה .והבח
 םישק- םיעגר וכ .,יתערי .רבה רבה אלו ילא- הנפ .אל- ,עגר

 יב ,יתערי  ,תבצב תונותנ ותמשנו - ושפנ כ - ,יתעדו ל רנמ

 ושפנ יכ ,יתעדיו ,םלוע ל אצמי אל רשא תא שיק בימ
 ++ .החונמ  דוע .עדת אל <

 ,וסופ- דמע םואתפ =
 ,הלע

 הארו הטיבה ,ירודו=
 .קוחצ ןיעכ ףתר םירוחה וינפ לע

 . לק .קיז .ץנצנ ,ןרוא .הבכ .וליאכ .רשא
 וכלהמ תא םואתפ הנש בבושה .ןדריה +יתיאר וילא יתענהשב =

 םוקמב ןדריה .קספנ וליאכ ,המדנ .קוחרמ .הלאמש וכרה תא |
 הנהו .ותוא וניאר * ,ורתפ םוקמ תאי: ונניע :.האצמשב לבא
 .רופא היה םהיארמו חכב וכה וילג. ,םילפכ לדג  ,םואתפ בז

 ךלי ךליאו  ןאכמו = ,רהנל  םואתפ .,השענ ../ גלפהש
 אל  .ודובכ ץראה \ לכ \ אלמת .יכ 0

 וינפ תא" התסב

 םירח ודי תאו וינפ תא ילא. בפה אוהו

 ,תוקומעה וינוע ךותב

 2 ה
 לע טביו  רומעיו ונפר תא ךילשה = ,וסופ לעמ .ררי .ירב
 , ףוחה .ריל בשאו יסוסמ נא ףא יתררי
 תאו .וילעמ .ךילשה הָריהמ העונתב = ,ירבח ררועתה םואחפ

 % לגרב .: רובעל הסנאה --
 עמשנ לק. קוחצ .ןיעכ -םגו- ולוקב..עמשנ- ,רכענ : בא .הזוא

 ידעצב + בולעה .ההומה ותואל ילוא +ימ5 .,המקנ לש קוחצ ,
 ,הזְה םוקמב קומע היה .ןרריחו ..םימה*ךות .לא .ירבח . העצ ו
 .רוראוצ דע .ולע  .םומהו . ,רהנח..יצח דע .ירבח ..עינה  םרט .דועו
 , םהילע .ףחרמ .רשוא ...קוחצ  ,םיראומ םינפהו ,ילא רונפ תא בס

 !]רריל .רכעמ .ךל םולש --

 ותמועל - הנע .דהו .רהנל :רבעמ :לצלצ = ןכערהו .אירבה "לוק
 ..קומרוה  תעקב ךותמ ;םורהה
 ,ובובס  םוקמכ ",רהנל רבעמ

 הלעיו  .ףצק ףצשבו חכב וילגרל .וכה"םימהו :, דנכ םהילע .דומע
 הביבסה לכ לע וטבמ תא ריבעיו .הלעמלמ .רומעיו ףוחה לע

 ,,.םימה ךוה לא ותמוק:אולמ

 םימה ינפ לע  ףוחה אשנתה

 ירבח בש הזה .עגרב . .לבא ,ימוקממ ץופקאו רחפמ .יתקעצ
 םימה יסיסר ירופתיו ,ושאר תורעש תא .רעניו םימה ינפ לע 'ח

 ,תפנ

 ,,לוסנוקה לא

 +, חלקנ-לע עובטל רשפא
 וירבד ךותמ יל ועמשנ שפנה תי החמש המכ

 ישפנ יכ רע  ,שוב-רע חמהמתיו םימל. תחתמ :םלענו דרי :'בושו
 םימ .יפיסרו םיקחוצ וינפו הלע בושו  ..,יב .תדחפמ הליחתה
 : ,רשאר לעמ םיקרזנ = ,םיריפס-םיסיסר

 , ךילגר הָנחֶאִה םא ,םישק םיבשע הסוכמ רהנה עקרק
 !םשמ ןאיצות הלקנ לע
 . והנה ןמ .אצ- !יביבח ל יד
 ! ידירי ,תחא םעפ רוע קר

 א ץופקיו  ,רחנל רבעמ רשא לולָתה ףוחה לע הלע בושו
 אעגר = ורבע  ...דוע הלגנ אלו לע ;יו -= זועב םיפמה ',םימה .ךות
 םיבסכ תמ ילוק = . קעצאו  ...וננואו =- םישק  םיעגר 4 ,םירחא
 "ושפל .יתרהמ .. םירהה .ןמ ינזאל .עיגה .שלח רה קרו ,הבחרה
 יתקעצ ,הרזעל  יתארק ,ידיב יתששמ .םימה לא םנכאו .ידנב
 ראוצ דע ועינה םימה :יתעדי אל תוחשל .ידיב הלע אל םולכו
 ,םיסוסה לא .יתצר . הנאו הנא עגושמכ יתצר .ףוחה לא יתבש
 ירכח ,ףוחה לא יתבש בושו ,הצע םהמ יתשקב ולאכ ,וחאב םיעורה
 / ופוג -- [ולא  ,הה - םאתפו בשק .ןיאו לוק .ןיא ;דבא
 א ץוראו. עגושמב יתקעצ  .חזמ- רהנה רבעמ 'םימה .ינפ לע ףצ
 סנכנ = ;רמעו  אוהה םוקמבי רשא  םיכבסה = ןיב = זחאנ" ףוגה
 !תורעשב יתזחא  .ייתלוכי אלו םשמ וכשמל יתרמאו םימב
 יבסומ .יהבה .ינפ = . ..לוק ןיאו == יתקעצ  ,ושאר תא יתלטלט
 ןוחצנ לש האירק ןהב האפק וליאכו ןהירוחב ורמע "ויניע ,הלעמל
 מ  .םהה םיעגרב ילע הפרטנש טעמא יתעד =. . .עובטל רשפא
 ןיאו == - הנאו .הנא יתטבה = ,ףוחה = םורמל יתילע  +תושעל יל
 - . םירחה יבמ :ולא אבו בש .ולוקו .,יתקעצ ,'שיא

 'ריעה לא יתרהמו וב יתיכה ,יסוס לע יתצפק ,ידגב :ותשבל
 : וא-

 / איפונכ םעו .ריעה אפור םע ןוסאה םוקמ לא .יתרוחשכ
 ובו וסוס קרו .,היהשכ ומוקמב ירבח תא יתאצמ "אשירק הרבח,
 ₪ לכ .. וילא תשנל יתקוכי אל ;קוחרכ יתדמע .,.. רוע :ווה אל

 ,. .הדצה :הנפו עגר וב טיבה אפורה
 (-ופיקיו הלומהב .תודרפה ןמ :ודרי "אשיהק  הרבח,ה "ינב

 ,החוצ לוק יתעמש םואתפ ,םירוחש .םיכרוע תדעכ .עבומה ףוג
 יבמ :םהינפו - ילא :וצוריו = תמה = ןמ = וקחרתהו ..ורהמ .הרבחה
 היהויציצו .ריואב ורדבהה םהיתוטופק יפנכ = ..תורמרמתהו .סעכ
 ..םהילגר :ןיב .וטבלתה

 2% 1 לרע ;--
 . ףרט :תויחכ .ילע .ולפנתוו רחא לוקב .וקעצ
 תלתה המל .+ונלש .תללוע המ = ,סרוקיפא  ,עשר --

 ! לרע :.אוה .אלה
 ! םיענושמ  ,םכומכו .ינומכ , ידוהי

 א5 :,םהב

 ' ..םכל
 + לומנ אלש :ידוהי -=
 ,..רבדה רשפא +? לומנ אל + ינפקנ יבל
 !דחי .םכלוכמ היה בוט :ידוהי  ,לומנ-אל .םא ףאו --
 5 הנה  ונתוא .'תאבה המל +ונתרכע : המל ,עשר --

 :ןלוכ .הנברחתו - יאולה = + ...! 'תוינולוק,ה = ,יוא =... + הז לרע
 ,.:|רחא

 ל תושעל .ילע היה המ
 ! םהילא הָנפאו היתאצוה

 םיצור .םא -= אוה  ידוהי . .ותדועת = ירה --
 ל ןלוהי וכ .םתעריו

 9 האכדית" וא 4%

 וועת . .תחנומ .יםיכב :יכ ,יתרכזנ

 1 יםתא



 !םילכנ האלה =-
 .יחרקאב וחואו יתארק
 !וב לפטל .םיאדכ .םכניא ! הזמ האלה ==
 .קעצאו -- ירבח ףוגב  יטבמ .לקתנ הזה .עגרב

 + הטמל והכשמיו וב זחא" םרזהו .,רדונתהו ומוק
 ו
 .הלהבבו רחפב הרובחה-ינב םג .ןקעצ <

 יב .ץנצנ םואתפ .ימוקמב עוטנכ רמוע *תראשנ "כנא
 .יביבסמ םירמועה ,הלאה םושנאה לא ה -קנ לש

 יוארש "הז ותוא חקל  הנהו  ,ותחקל םתצפח אל םתא =-
 :ותוא חקל ןרריה ., ,רתויב 9

 תא" קרו .םהיתודרפ לא .ורהמיו : רוחא " ונופנ .הרובחה "נב 1
 ו יתעמש רוע םהלומה לוק

 , .! םירמושמ --
 לע "ררונתה ףוגהו .האלה ,האלה ירכח ףוג תא אשנ םרזהו

 .:.הטמ ,הטמ דריו .םילגה" נפה
 ,,:!וחקל ןדריה -- 5

 ! יתמועל הנעיו םירחה ןמ .בש ילוק רה
 +. :1וחקל :ןרריח =-

 וז ףוגה

 שגר

. , 

4 
 .רמלמ .מ .ש ריד

 .ירְבְעַה חּורָה
2 

 (ףוס)
 ותוחמ תא : ןיבהל :.לכונ :םהי : לע .רשא = םירבדה .םה המ

 . ותוהמ  הלגתת םע לש .ויללעמב םנמא 3% לארשי םע לש" תישפנח |
 לכב = ,תוריבכה :"וותולועפ לכב  רמולכ  ,םע לכי לש וימי. ירבהפ |
 ותמשנ .תמשגתמ | םיקח \רשא 'ויתודסומ לכבו .רצי .רשא .ויתורוצ*

 ,טילחמ  יתפרצה רקוחה .ןוביל - ? ליחתנ 'המב לבא :,ול תדחוימה
 ןימו .,םייטילופה וי תורסומ ב רוחיב תרכנ םעה חור וב
 רברב :וקלחנ .םעה לש ותינבה תומד םלצ תא תור פ סב האור

 ונל \ תילגתמ הפ ש ב יִכ ,טילחמ רֶרְרָה : םינמרגה םירקוחה
 םיטפשמהו םיקוחהב האור גנרי. ,םעה .לש .וח
 ,םתעד :לע םידמוע .וירבחו .רלימ םקמו .המואה תמשנמ ה קת+ע

 שפנ  לעמ  ךסמה תא וניניעל המירמה איה הרבל = תדח קח
 םיאמורה לש םתנוכת לע רומעל רמאנ .םא---ףימ םע ןידהו :,המוו

 לקועמ טפשמ = איצונ  :יאדו = ,דבלב \ םתדו .םתורפס .יפ לע :קד
 תמשנ רקח רע 'אובל ץפחנ 'םא ירה אוהו .הפיוזמ היהת הנומתק

 רמאנ .םא וא: ,םינידמה .םהיתורסומ יפ לע קר םינומדקה 'םו
 = ;רצו רשא:'תונמאה יפ לע קר .לארשי םע תנוכת לע" דו

 ימואלה :סוינָנה  תומצע = תילגתמ \ תמאב ,הנומתה היחח הפי
 תומצעה תרזוחו ,המואה התוא יבגל .תירקיע ,הלודג .תחא הר
 לשמל = . םינטק  םישעמו = תונויזחב .םג אעמק . אעמק .תפקתו
 אלא . ,אקיטילופב .הלגתנ - םינומדקה םיאמורה . לש ט

 לש .םתומצע .;המחלמ יסיסכתו י למרו פ טפשמ םג ורצו

 -םינומרקה םינויה 6

 :תוריציב רקיעב התל םידוהיה = ת שנו = ,תונמאבו
 ₪ יפ לע ףא ,םילודגה"םישנאה יוברו .ירסומ ןואגב ,תוריבכ
 שכ " 'ןכופלו . ידוהי ולכ אוה +'ינל ךלי .ימו חלשא ימ תא.
 ריציה .ןמ ליחתהל ונילע .המואה תמשנ רקח רע 'אובל םיצור
 עמה < לא = רובעלו  ,דוחיב  המואה .החבתשנ .ןהבש  ,תולודגה
 ווגהנמ = ,ויתורוסמ ,ויתודֶנא  ;ותפשל ,םירהאה םילעפמהו
 5 : .םעה לש תוימינונאה תוריציה רתי

 אה תמשנ ייולנ ל כ"יכ .רוכזל .ונילע הז םע דחי םלואו
 "יב ,תיתד .הרוצ דימת םישבול תוריציהו תועוצקמה .לכב
 ,  תימואלה .הרוטלוקל (טקנופסגנוגעוועב\ .העונתה-תדוקנ איה תדה
 םוקמ תא שבוכ לה םעו .םע לב ..ללכב הרשה לכלו
 וג אלש = בושח = ינירמ .דסומ ןיאו תרה ירי לע  הירוטסיהב
 ותשוה = םינומרקה לש םיטפשמה םיקוחה .יררפ לכ. תרה חכב
 ןמהארב :,אהרוב תרות  ,דמחמ תרותו השמ תרות , תחה רוסי לע
 תנטשחו  ,טפשמו קוח לש תומלש  תוטיש ורילוה 'ארטסותרצו
 " םינומרקה = םינווה לש  המרדה . םויה/ דע בור ייפע ומייק
 וריש ויה - תונושארה תורישה ןמ הברהו  ,האצומ :יתדה גחה
 ושרח תד = ךותמ הרצונ אלש םלועב הרוטלוק ךל ןיא , תויתד
 תדב .השדח הָרּוצ ותוברת .םג שבלת דימ ותר תא םעה הנשישכ
 " יחה | .ולרונו .ודיתע ,ויתוחכ לכ םינומטו םינופש םעה לש
 הל םישעמה וא םישעמהל םילאה ,ימל םדק .ימ = : הלאשה
 :תרות לש = הקוספבו .,םילאה ומדקש ו 7

 הש

 ורבחל םע לכ סחי גו ורבחל םדאה סחי
 טפשמד רסומ = ,תֶד ןיב .ימינפ .סחי שי" ךכיפלו  ,תרה
 ,לכה רצויה רימטה חכל וסחי תא עבק ללכה וא טרפהש
 1 . חנוה רבפ> ירה העודי תישיא הרוצ = רבכ הזה .פחיהש

 לע התמ

 ,ותובהחל המרגורפ ןיעמ א איה םעו 5 לכ 7 הנושארה
 פא-יא .ךב .תד ילב הרומלוקל רשפא יאש םשכ לבא

 9 גפוסה ל חכה אוה = ,לודגה םדאה .ילב הל

 רוז -/ קר ₪ ,ףוספסאהו ןומהה ודי לע הרסונו הרצונש תד
 ה 0 דננמ | דומעתש אלא = ,תירוטלוק = הריצי \ רוציל
 .םוידסימו . ורפי .תויציזיבקניא המכ ו וב רגתת דימתו
 חיה אלו ןתוא ולוח ףוספסאהו ןומההש ,ןהה .תותדה
 "וקנחו וגרהה ,ופרש חורה ינואנ המכ ,םירחבכנה
 'רבגתי  השקו הזע  המחלמ ירחא | קרו !וללה תותדה
 לכ  :לודג ללכ הז .ולאה םיבשחה תוחכה לע יביטקיליסה
 : ,םירחבנ .םיימצע . תוחכ י'ע ,הלונס יריחי ידי לע .הרצונש
 . ירוטלוקה הנכת

 יב. ,תהה ידי לע קרי אל עיפשמ רחבנה םדאה בתה
 \ וישעמ | י'ע  ,ריבכה ילכשה וחכ .,ירסומה :וחכ .ייע םג
 ינההו הרוסמה רוקמ אוה .לודגה םדאה ,'וכו .אוהש עוצקמ לכב
 -ותורבח ץובק 5כ לש םיעודי תוחכ ינשל זכרמ שמשמה אוהו

 עבטו ושפנ קמועב העובק יוקחל היטנה .ןורכזה חכלו .יוקחה הכל
 תירוטלוק הילע םוש ריוצה אל וז .היטנ - .םדאה .לש

 ןקולאמ תואושנ ה ינב 0 תי ,םראה
 םירומל וללה .םידיחיה- םישענ אליממ .ירה ,םירחבנה
 םילדתשמו .םתוא םיקחמ םדאה נב ןַכ לע



 ,םלועמ תר ו

 ראשנ לודגה = דיחיה לש .ורכוו ,םהיכררב = תכללו םהישעמ
 ותעפשה חב ןיא .ותומ  רחאל = םגו .תורוד . ירודלו תורודל : רומש

 רתוי  עיפשו  לודגה  דיחוה לש וף כז רשא .שי הברהא
 םימרפה לכ תא ראבל םוקמה ןאכ ןיאו .ותואיצמ עיפשה רשאמ

 לודנה .םדאהש .,תידופיה החנהה קר .ושכע .הבושח ל ולל :
 םדאהש ,םעה לש ותרוטלוק תועוצקמ לכבו ותדב לעופה .תכה :או
 רומאכ ,םעה :לש ילכה-ךס,ה תא .וכות לא. גפוסד אוה לודנ

 לכתסהל ונילע המואה תמשנ רקח דע אובל םיצור ונאשכו ,הלעמ
 : םילגנאהו םיתפרצה ירה .,:הירובגו .היריחב ,הילורגב .לכ .תושאה
 ריהמ יכ .אלפ לכ ןיאו - ,םיביטקיליס תוחכב םירושע .םינושארה

 תא השעי הרעסבו הפוסבו הזה .םעה* אוה .תולעפתההו העונתה |
 דאמ תוקוחר  םיתעל קרש  ,ילננאה :םעה ןכ .וניאש המ , וכרר
 רקיעב .םויקו .יח .הז םעו  .ררועמו .עינמ .חכ ,רחבנ ריחו .ול חלש

 ותוחתפתהו אוה .העונתה .דבכ : .אליממו ,םייביטלוקה ויתוחכ
 לע  רומענ םא ונל .ידו .הכהד יהשעת .הארונ .תורבכב :תירוטלוק)
 םיישיאה: תונורשכה :.ילעב .םיתפרצה :תאזה .היולגה .אדבוע
 +, ללפ הקיסומ םהל ןיא םולגנאהו ..תינואג .הקיסומ- ורצ

 םימעה תיגולוכיספש | ינשה- דומעל .ונבל תא :םישנ. ושכע <
 לש = ושפנ- תנוכת .תפקשנ הפשה ךותמ, :.הפשהל .-- וילע תנעשנ

 ,"דיחיה לש ושפנ .תנוכת תפקשנ םינפה יוק ךותמש םשכ ₪
 לעב רדרה לש ותעד םנ איה וז :, הילופ .יתפרצה רקוחה רמו

 םימע לש םהיתונושל = תומולעת ולגנ ול רשא =: ,החותפה :ןזוא
 תוקוחר םיתעל קרו ,ללכה | תריצי בור :ייפע איה הפשה ינו

 לשמל) .הריבכ העפשה | םילורגה = םיריחיה = הילע
 תכרוע הכרצ לכ החתפתנש הפשה .(הלבר  [רמול

 םויוטב .ךותמ

 וגמה) רקוח הסנ הנש האמ ינפל רוע .. םעה .שפנב "םינומט
 הינווג .%ע  ירבעה .איבנה לש וימגתפו וייומב = ךותמ  .דומעל
 לובי = םיירוטסיהה .תוחכה לכ לע ..ותמשנ 5ש הרשעו םיבורמה

 אל לבא ,ותד לע םגז םינידמה ויתורסומ לע = ,רבגתהל םעה
 לוע תא םג וכילשה .הכפהמה רוד לש םיתפרצה .ותפש לע

 רפרל ולרח אל לבא ,םהייח ירדפ .לכ תא ורפה
 חתנתשנ .אל המצע :חיתפרצה הפשה םגש אלא ;רוע אלו ,תית :
 תנוילעה החגשהה הגאר ו הארנ ..אוהש לכ יוגש וליפא" טעמב 1
 ,השיערמה  הוצסנסה לע ,עגרה םשור לע יחה ,יתפרצה םע'
 ךפהי לבל---םיעובקה .היקוח תאו ותפש תא-ועולב הכח המשו
 הפשה לש  םקאטניסה ..ירמגל .השדח .הירבל' :םוימוש

 ותויתפרצב יח. תויהל  יתפרצה םעה תא חירכמ תיתפרצה
 לדח ותפש תא חכשש  םעה : לכה הז (* ,ועבטב  רמועו םייק
 םה המל םיעדויו םיריכמ  הירטסואב רשא  םיכְצה = ,םע.= תויה
 ןוחצנ .יב .םה םיעדוי --,םתפש תמחלמ תא .תובר םינש הז "םימחלנ

 הפשה ןוחצנ ןיאבשו םיטילופה .םהיתונוחצנ .לכל .בא אוה םת
 רמוש .םויח :ץפחה םעה . םולכ אלו  םניא .תונוחצנה :רתי לכ" יה
 .וחמו .ומד לע .רמוש םייח ץפחה הוחיהש םשכ .,ותפש 5

 םיקוחה .תטיש --- .םעה . תינולוביספ ו -- דועו

 םופמשממו 0% יררסב :יכ ב תוהמו וחוה .תונופת->
 לש םיטילופהו םיתורבחה .םילאידיאה נל םילנ

 5 וטו ו 6 ןוטוווש א

 , ה

 ב 0 לש היגולוכ
 8 שש ייח .םווח ןיא ןכ לע יב ;רתויב אוה השק ירבעה
 העש | לכבו = םוקמ לכב | םלועב = םישמשמ ונאו הנש םיפלא הו
 םיספות נא ןיא יכ ,חוכשל ונל ןיא הומ ץוחו ,  לכה ןמ אצוי
 םימעה .רתי לכב ונגה םעש םושמ קר  תימלועה הירוטסיהב םוקמ
 תירסומו .תיתד הטיש םלועל ונאבה ונחנאש םושמ אלא ,ללכב

 העיפשה תודהיהו .תורחאה תויתדה תוטשה לכל ה י רק ע ב תדננתמה
 פא ךכיפל .(* הרוטלוקה ךלהמ לע תימצ עו ה רחוי מ העפשה
 תואצות ידיל ונתמוא תמשנ תוהמ .ריע  ונתריקחב אובל ונא םיצור
 תודהיהו הקיתעה תודהיה .ןיב לידבהל ונילע .תוחפה לכ% ןהש לכ
 = שורהלו .רוקהל ונילע .. םיקלח םיקלח ונתדובע תא קלחלו השדחה
 הפשה ,םיטפשמה ,רסומה ,תרה רמויכ) תו דהיי ה לש היגולוכיספב

 . ההבחה לש .היגולוכיספפב שורדלו" רוזחלו המצעל .איהשכ (תורפסהו
 תדה תוהמ .לע ןורל הסנא םיאבה יקרפבו ..המצעל איהשכ תידוהיה
 תחה .ןמו - . תירבעה .תוברתה לכ היולתו .ההושק הבש ,תירבעה
 הפשה ,(איבנהו .קקוחמה) .ירבעה .רובגה לא .רובעל, .לרתשא
 , וכו תירבעה

 = םוטסילאירטמה .ןמ דוע ואפרנ .אלש וללהש = יל ירב םנמא
 3 0 ןהב .וארי רשא שיו הלאכ .תוריקח לע .רנת וארקי .ירוטסיהה
 [  ירוטסיהה םומסילאידיאהו השענ המ ל ,םומסיניבושו  תומולח
 - רקיעב אלא יפוסילופ ןויע .תואצות קר אל םידוהיה ונל אוה ונלש
 : + תובא תרוסמ

 . א"ערת ,  ולפב ,ןודנול

6 

 , הָיִציִלִנמ .םיִבְתְכִמ
 וו

 תבל תויסענוקה תקולח רברפ םוימשרה םורפסמה ומסופתנש העשמ
 'נוש םיררצמ רכב ושענ ,לארשימ םיפלא הכרה לש ןגוסא ררבוהו | הניומ
 .םוללמואה םידוהיה םיגזומה תבוטל םיבושח םישעמ

 - בולק.ה תמכסהב רוט'ירוב רחכנה םינכה טנמלרפה תחיתפ םע

 ,.תועצה לע :םונד  טנמלרפה יקוח יפל , םיגוומה תבוטל הנוגה העצה "ידוהיה
 . עיצ מ לש תועצה יתש 2-9 םג רשפא לכא .ןתסינכ רדס י"פע ולאכ
 יאנתב ,תמרקומה תא רחאלו תרחואמה תא םידקהל :רמולכ ,וזב וז רח א
 "תועצהה יתש | ןיב תודמוע .םה-. םהיתועצהש ,םירחבנה | םתוא | הזל  ומיכסיש
 הומאה ותעצה לע  ןודי טנמלרפה יב  ,הצרש רטיירב , תופלתומה
 ( ותעצה ףילחכ אוהש ,טנמלרפתהאישנל עירוה תיחכונה היפפב דוע
 ירחבנ ומיכסה ףולחהל .הקרפ עיגה התע הזש ,ולש תרחא העצהב וז
 ומ ד : ל א יצ ופ ה תגלפמ -- תחא הגלפמ לש םירחכנה ןמ ץוח תוגלפמה
 ושקה ,הלוכ תוישונאה לש הנוקתו הרשאל םה םיגאורש ,וללה .םיטרק
 וחפשמ יפלאל עגונ רבדהש העשב  ,םייולג .םימשיטנאמ רתוי דוע םנל תא
 ומאיר םיה"דה םירמוע םתציחמכש יפ לע ףא םבל תא וחישקה---,לארשימ
 ,רנמאיד רידה דוחיב ,םירוהי י"ע ורחבנש םויאצילג  םידוהי  ,ןמרבילו
 המצעל  איהשכ טנמלרפבש / תיטסולאוצופה הצוכקהש רשפא + ערוו
 ה תא שרד ןל ,איה םג  תועצהה ףולחל המיכסמ התיהו ללכ המשא
 ,..הצובקה לש תואישנח רבח אוהש ,דגמאיר ר"דה

 טנמלרפה לוכו אל  םיטסילאיצוסה לש "םרפח,ב םא לבא

 היה םיגזומהל .תישחומ הכוט האיבמ התיה רשפאש ,רטיירּב תעצהב ןתילו

 עהה לע רבדי לכל םודוהיה םיטטופדה החא דעב .עירפתל ןלכי אל הנה
 רט ש 4'דה םאנ ביצקתה ר"ע םיחוכוה תעשב ,םיגזומה תא האצמ רשא

 ג. "ערנעזווטרהאי .רעד לערנאוו םיא טאַאטש רעד, ירפסב (+

 /ה יתראת "'עעריא ,,-סנעדעירפ רעד עטכישעג דגוא עיראעהט , גנורפש

 + תודהיה העופשהש וו



 תא ,םירזהיה ינינעמ הברהב עגג ובש ,ךורא  םואנ  "ידוהיה בולק,ה ם
 רעצה ייח קא ראת אוה ,םיגזומה תלאשל שידקה ומואנמ לודג רתויה קלחה -

 , היצולגב ץראה תלשממ רצמ  םירוהיל האנשה סחי תא  ,ירוהיה גזומה יח
 ןיראה תלשממ תדמוע המכ דע ררב אוהו  ,תויסצניקה תקולח תעשב הלגתנש
 ימשיטנאל עוד ה  ,םירכאה תגלפמ שאר ,יקפניפט ספ לש והעפשה תחת
 רמא --- ,םיגזומה תוחפשמ יפלא לש הלדה ןתסנרפ וחפקש העשב ,יאנק
 לורג תולעה ינו םיליצאהו "םירכאה תורובח,, 1"טנ--,רכיורטש ר"דה
 ע ב ש---היצולגב לכקו היס]רב רג ,לשמל ,*ק צו ט ו 5 ףרגה ,תויסצנ)קה ]מ

 ,..'תגיזמל תויסצנוק
 ויה םהיניבש | ,םיעמושה לע םשור השע ,יצחו העשכ ךראש ,םואנה

 :תולודגה תוגלפמה ןמ םיעורו םורחכג הברהו הבמלורו יקסניליב םירטסינוממ

 ,ול רמאו דנט ש ןגרבתל הכמלוד יאצילגה רטפינימה שגנ םואנה ירחא
 ינפל לדתשהל ןוכג אוהו םידוהיה םוגזומהל לוע השענש אוה  עדוו םנמאש"

 ,םיגזומה תבוטל רבד השעו כ הוצולג בוצנ =
 םיטופרה לש תיללכה הפסאה .םג הלפט םיגזומה תלאשב 2
 היסאב ,אניוב רבעה עובשב התיהש ,תוגלפמ ה לפמ םידזהיהה

 -סלעדנאה) רחסמה תכשל לשו םיגזומה תדוגא לש ןחביואב .םג .ופתתשה
 לש .םהיתואצרה דוסי 'לע תוטלחה ולכקתנ רשילוקו דנטש ל .(רעממאק

 םוירטסינימה .אוש ג םהל עבקש ןויארה לא אבו םופסאנה לכש , םפסוהו וגוש

 םוגזומה ת .וטל תוש יררה ושגוה ,ינשה םויב היהש = , ןויארה תעשב ,טרניב |
 רטסינימ םע םיובדב רימ אובל חיטבה םוירטפינימה אושנ . תויסצנוק 15בק אלש =

 .םיגזומהל עושוהל ירכ תושעל המ תדכ םהמע ץעוהלו היצילג ב:צנ םעו רחסמה

 . םירוהיה םוגזומה תבוטל רמגי ןינעהש לדתשהל חיטבה א1ה

 ופל + ןיירע תערל יא גללה תויולדתשההו םירוקבה ולועוו המב רע
 לע תומשל שי אסיג ךדיאמ לבא . תומחנו תועושיל תווקל ןיא הארנה

 תוגלפמה לכמ םירוהיה תא תוחפה לכל הפתש םיגזומה תרצש | אדבועה =
 תחא הפשו םיטילופה םידוגנה תא עגרל הלטב םיגזומה תרצ .תחא הרובעל

 סורג ר"דה לש 'קינרו גיט,הל ,,תיגווצה . תוגותעהל ..הז .ןינעב ..םי-חא ורב

 + םוגלופה םירוהיה לש "ץסונרייה,ל --- 'םגז .יוקרקמ
 ונותע תאו יקסבליסו תא ,  ןבומכ ,רעצמ ,וגתוא חמשמש המ לבא

 םיגזומה אשל עגונב "תודחא,ה דבלמ , םפעכ תא ררועמו "וקסלופ בולע =
 תוריחבה זעשב "וכולס,ה תעיסמ םינלופה תא וחצנ םירוהיהש | ,רוע הרקל

 ר"רה | , "ץיסונרייה,  ךרוע תא ררוע הזה " ןוחצנה , לופינרטב ריעה תצעומל
 םינליפתש ,תמאה לע זורוהלו ןידה תא םינלופה לע קירצהל , ןיברמ רלותהב |

 % .ורוזיה םע הרושב םוגהנתמ םנגואש םושמ , םתלפמב םה םימשא םמצעמ]

 וז שועו םיפג םולוולזב ןיברמ ר"רה לע "יקפלופ ובולפ,ה לפנתה הז ילגהל

 ,ינויצל | , ןבומ
 + תערה חפיהב םהל האבש , וז "האיצמ, לע םיחמש םניא יארו םינויצה

 "ובולפ,ב "היחה חור,ה היה ןיברמ ר"רהש העשמ םיבר  םימי ורבע אל רוע

 הבירמהש דחכל ןיא לבא ,היאשונו תונויצה דגנכ תוירוטלדו םירמאמ ןב סופדה]"

 ,.,םהיגשל האי .ךכו האג .ךכ :: ןוצר וגתוא האלממ .ןיברמו "ובולס,ה ןיב הצרפש =

 * העוט אלא וניא אוה ןרתוו "יקפלופ ובולפ,הש רמואה לכ םלואו

 ללכ ךררב לבא , ןיברמ ר"רהכ "ינלופ , לע סג .אוה רתוומ םגמא "אהתיר ןדיעב

 םתושעל אוה הצורו םיתוחפבש םיהוחפה םידוהיה לע ףא רתוול הצור וגיא |
 , םינלופח לכ א"כ ךכ "ובולפ,ה קר ,אלו ,םינלופל אקוה םח רכ:לע
 הנירמה ביצנב --- ה לכו .היצילגב .תתרנ הרויע וזיאב ינלופה ריקפה ןמ לחה
 עוריכ . חתיכות ,קרפה לע תעכ תרמועה ,  תיללכה הריפסהו , ומצעבו ורוב
 ופחיתה וחיפילעש , סבסןמה רקשהל ץק "תושעל םימואלה | םידוהוה וטילחה
 ,םירחאה םימואלה לע תוללכה הריפפה תעשב ,םנואב וא ןוצרב ., םידוהיה
 "ןויצ ילעופ,. סג ופסותנ םינויצהו :םימואלה לע , ינלופה םואלה לע דוח

 תידוהיה הפשה תא מש רו םירוהיהש םישרור רחאב םלוכו , םילאיצופה םידוהיו

 םירוהיה דצמ וללה תוככהה תא םינלופה ןאר .םהלש הכיבסה תפש
 הנירמה ביצנו 1 הנכסב ןילופ, : הקעצ לוק ומירה םינלופה םינוהעה , 1עזעה]
 ל ב ל ,םהילע הוצמ .אוה ובש 0% ירש לא רזוה חלש ומצעבו ורוב
 םתשירר ירהא ואלמי לבלו םידוהיה לוקנועמש

 רותב תידוהיה הפש ה תא הריפפה ןוילגב םגשרל
 םייא מ אוה עיגפמב תאז ושרריש םירוהיה לעו ,הביבפה תפ שי

 ,םידוהיה .ומישי םא , "תוירבה תעד תא םימרמ, םהש םושמ ,ןיש גו
 וימויאבו וב וחיגשי אל וא הנירמה ביצנל ותויציו וללה םימויאה לא םכל ת

 ---הריפפה תעשב רקשל אוהש-ומ:תא חירכהל שוריפב רפואה , קוחל םידגנתמה
 ודכ םונלופה םישמתשמ םיעצמא זי אב תיכומ הז השעמ 7 + ריתעה ונרוו
 : . . םידוהיה לש תוימנאלה תא ריחכהל

 < ,םינפבמ וניכיוא רצמ- -עויס וז םתמחלמב םונלופהל םהל שו ונגוסאלו
 -| ץיברוה עד ןוראה : "ןז איה אדבוע םוקמ לכמ . רבדה איה ךחוגמש המכ רע
 = הזמ רבעמ ול יבמ רומ דא ה ו ,הזמ רבעמ םינלופה םידוהיה שאר
 ,ומשרו וכ םהילע עיפשחל םידוהיה ינומה לא .םידחוימה םהיחולש תא םיחלוש

 .םה םחפש ריתב תיג 0 |פה הפשה תא אקוד

 םירוהי םרל םואמצה םישנא םיאצמנ םיאצילג םינותע לש תוכרעמ הברהב

 םהירבחכ םה םג םיזירכמ םימעפלו , היסורב "הרוחשה האמ,ה ינבמ תוהפ אל

 " םומו ינפל םפדנ , "םורוהיה תא ופדר, םשב ,הזכ רמאמ , יולגב םגואמצ לע םיפורה

 . + שרוחב םימעפ ייקר;ב אצויש ,"ורבארפ עינארכאנג,,  ילקירלק הב .םידחא

 לנה ילקירלקה ןותעהו . ךוצמ ןהכה לש םינוגמה וישעמב לפט ילאיצופ .ןותע
 ילאוצוס ןותע םתסש  ןויכמו ,  תולוטקה יהיפנכה ינהכל  לודג ןובלע הזב אצמ
 זא קנו הכה ןותעק ש ייחאו *! םידיתול 5 -- ירה ,חמה םידוהי ויכרוע

 םיכשונה ולא ,"םירבאה םד ןוא תוצצימה תוקולעה, ולא ,םירוהיה לש םהיתינווע
 'עמ םימורגופב | םיאמ אוה ,ןכו "םייתדה םהיכרצל םדא םד םיכפושה, ולא
 םורזהי = ,ת\ תב :רזוה, , מאל ןירבד תא םייסמ איתו אםירואב ויהש ולא

 וציפנו הרוזנצה  תושרב ןבל: יבג לע רוחש .הוצולגב וספרנ םירכרהו
 - ,..םירלפמזבא םיפלא הברהב

 םינכה רגט ש ונרבח םלואו

 נה ראש :רבלמ ומתח 'הלאשה,
 - .,ינלופה "ולוק,ה .ירכח

 לעו | ,טנמלרפה לא
 ךלוגו הרנרוק

 *הלאש ,:תז .ןנרינב
 םג  םידוהיה םורחב

 תרועת איכהל  םינברה ובויחתנ והיפלש ןקוחה לעופל אצי  בורקב
 םוגשל תזה קוחה חכב שיש י"פעא .(סינגייצ.סטעטירוטאמ) ינוניב ס'יב

 תורהיה תא  .ךירוהלו תונברה לש ינחורהו ירמוחה הבצמ תא הערל הברה
 ןהברל בל םימש היסכוהותרוַאהו םונברה ןיא  ,התגרדממ תינרותה
 6 ןמ והו לבא  ,םינש המכל רוע  קוחה החדיש ןועוצה םנטא םודחא
 :הונומהו תוביצנח השינהש ,העצהה םג  ,רשאתנו לכקתנ רבכ קוההש םושמ
 עודי .זנוצ קר אלא. ל":ה הרועתה םונברהמ שררת אל היפלש  ,סוירטס
 --.התהדנ וז העצה .₪%---,תויגולוח תועהול עגונב

 [ רבדב  א'קיה הליהקהש ,הפסא הניוב התיה :רנמבונ ףוסב
 רופקנרפמ ולב םוטפשמהלץעוו ופתתשה הפסאב ,היצילג ירוהי  תבוטל הרזעה
 "שואב .,םירוהיה  םיטטופרה לפ .םגו ,רלפנגוז  ,א'קיה לש רוטקרידהו ןתנ ליופ
 םג הפסאב ופתתשה .הי יצילגב רובצה-ינקסעמ הבוהו תוי לארשיה תולהקח תכ

 , תוררתסה-תינכה ד"ע ןגד ,תויאשה ויה תובושיה | ,םינויצה ונירבחמ םידחא

 ,תינכתה הלבקתנ םייונש וזיא ירחשו ךורא ןהמו:אשמ ירהא , א'קיה העיצהש

 ,םייפורטנליפ םירסומ רשעידחא לש .תבייאב םובויש ויהי הגהנהה לא
 :ונורבהמ תשלש פג םהיניבו  ,םירבח 42 תב היסימוק הרחכג ע"על

 ,תושוררה תונכהה לכ תא תושעל הנוחה הלטוה תאזה היסימוקה לע
 , שינעה ריאמ

 ַה .לֶא םיִבָּתַכַמ

 ! דבכנ ךרוע

 ורסונ 1908 תגשל רבוטקוא .שדוחב . הלא וגירברל םוקמ .התל השקבב
 הרוגא המראה .תדובעל םירוהיה רפס יתב לש צי'עופו םינויצה י"ע הקירמאב
 .; םיריעצ םירבא לדגל --- הדוגאה תרטמ , "הקירמאב ריעצה רכאה,, ב השרח

 ." דומלל.םובירצ םירכחה .םש עקתשהלו לארשי ןיראל תולעל םירשכומ ויהי רשא
 לכ תא שוכרל םגו ,יוארכ השעמלו הבלהל המדאה תרובע תא הקירמאב
 ונבתכמב רובל "רש פאהא םיטרפה תא + המדאה תדובעל תועגונה תועיריה
 < םירכאל םתדובעו  םדומל ימי ךשמב ןשעי ונתדוגא ירבחש ונחנא םיוקמ םלואו
 . רשא םיגוגה  םורועצ .םירבא  לארשי .ןיראל אובהל .לכוג הזכ ןפואבו = ,םינוגח
 = ,רנצרא תומשנ תא תויחהל ורזעיו םש .בושיהל הכוג ואיבי



 ,תומהב .לודגב ל םיבוישה ל תועוצקמב םנ םה יס
 הינרופלקב , תונוש תומרפב םילעופ רותב ושכע םידבוע םלוכו ,"וכו תופוע לוד
 תוחפ אל ףסב םוכמ ףוסאל לדתשמ םירבחה ןמ רחא לב > . תומוקמ ראש)
 , לארשי ןיראל כ"חא תולעלו  תוצוחנה תועידוה תא שוכרל ,םירלוד ףלו

 המב דע ,ונערו אלש 'םושמ  ,וגתרוגאל היצטיגא םוש ונישע אל התע דע |
 המדאה תדוכע תא דומלל ידבש ,ןויסגה ונל הארמ ושכע. םלוא :ונידיב ןגצפח .חלצו

 םיריעצ דוע הקירמא .ינויצ ברקמ ךושמל ונא םיצור ןבלו . בוט ןוצר וש
 ,וולע .ביבח .י''אב \ בושוה ןינעש :ימ לב לא הזב םינופ :ןנא ותהו

 + איה ונלש הםי

 רוש 1. טו 6/0 8. 0. הוו! זי. הווה ו

 +"'הקירמאב ריעצה רכאה,, דעו .ןויצ תברכב

 יה

 ! דבכנ :ךרוע |

 םירושה תודא לע .45 -רמוג "םלועה,,ב ןייטשנרב  רמ. בתבָש המל .עגונב 7

 םירברה תא ריעהל יכנא ךירצ , ידי לע ואציש , ךילרהא רוסיפורפה לש םוינויצ
 וזיאב + ןייטשנרב רמ םנמא קרצ םידרוקאה לש םיותה רבדב ! הלאה םו
 . ךילרחא רט תמשאב אל לכא .יוארה םמוקמב אל םיררוקאה ומשרנ תו
 ורפוסו  ,ומצעב .בותבל ול-רשפא-יאו ו יג י ע י תש ב רוע .אוח  ךילרהא
 וכרענש הלא תא הנה תוניגנמה ףוגל עגונש המו \. םיותה .תביתכב רק

 יוארו :ם לו ע ה -ל בב  ולבקתגו םינש שמח ינפל :רוע ונאצוה  רונכה לובשב |
 ,ןויטשנרב:רמ 'תעד .יפלש ,.''טייהיירפ עשידוי יד,, רישה תא אקורש ,דוע ןיוצ
 רעד, ולש ץבוקהב ןויר .א רמ ףכושמה םופדה , רזנוצ םוקילאל קר יאר" אוז
 םהינש לע .ךומסל רשפאש *המּדמכו ,  יקסנירק תאצוהב ל''יש "רוש -

 . , . הלאב

 , רענביח .ריאמ ןויצ .תכרבב" :
 ..היצילג , הנרובדג

% 

 א

 תלרגהב |: הלאה םירבדכ ונל כתוכ ופיב הניתשלפ-הולגנא 'ח לש קנבה =
 140, 9 ולאו ןםירמונ רשע השש לרוגב ואצי ק''פאה לש תווצגיל

0 209, 281,914 -200). 268-278 268 -248, 246 288 989 
 4..רמונ שולתה - םיחורה .םג..ןכו הלאה .םירמונַה לש ןרקה .ףסכ תא

 ונלש .קנבלאינולוקה .: ומלשי לרונב .ואצי אלש ולאמ ןבו תורכזנה תויצגילב
 =-ךרכב םיחאה ;הירוסו י''אב היפינס לככו ופיב---'פמוק הגיתשלפ-הילגנא ,ן
 יטרפה יאנליווה קנבה ;.הבקסומ---ןוסירוא םיחאה ;אסירוא--שברב :ש א
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 ןמ הינסרגב :"טלעוו,ה לש ןורחאה רמונב המסרפתנש ק"הקה תסנגה- -
 1088.86 רבמציד 12 דע 5 ןמ הירטסואב ןקרמ 2742,20 רבמצד 18 *

 היגלבב | קרמ 846 05 רבוטקואו רבמטפסב הינסובו הינובלס היטאורקב \|

 רבמבונ 99 דע 18 ןמ היפורב | ; קרמ 691.45 רבמצד 15 רע רבמבוג 1

 לא רשי וחלשנש םומוכטה טעו תפרצמו- י"אמ"  םונטקה םימובסה םע דחוי

 10,971.85 רמונה ותואב טרפנש ףסכה הלוע ןלקב ק"הקה לש תישארה הבשל
 .רמיהנופוא לש ודוסומ תיביטרפואוקה הפוקהל קרמ 18,047.11 דבלמ .,ק"ח]

 הפוקה תבוטל ופסאנ אניווב רמיהניפוא ארקש האצורה יוחא -- -

 ףסכה הלוע ושכע .קרמ 10.000 יקצינברק 'ה תולדחשהב " תיביטרפוו

 8 ו 8 תא | תיביטרפואוקה הפוקה ה רבמ
 בור 9.99  ירפובודמ -/ 90.00 אנלווומ ו 108 טומכבמ ןלבוה 3

 ו רימלתה לכל | וחלשו | וכרע :
 ואב (ב ; ןימהו ליגה (א ! ינכת תוש , לש -לש וילג םרועבש םירוהיה
 'פחו (ר ; םדוק דמל יתמו הפיא (ג ; רימלתה רמול .הקלחמ הזיאבו רפס תיב
 הצורמה (ה  ;ילולש וא יבויח : תירבעה הירוטסיההו ןושלה ירועשל  רימלתה

 ערוה (ז | ותיבב םירברמ ןושל ןזיאב (ן | הלאה םודומלה בצממ דימלתה
 ןושלה תא 1 תודליב דסלה (ט | ; תירכע אוה ערויה (ח. | תידוהי רבדל אוה
 ,ןושל וזיאבו ונתורפפב אוה ארוקה (י | ושכע התוא רמול אוה וא תירבעה
 ינותע אוה ארוקה (א"י | תרחא ןושל וזיאב וא תיסוו  ,תירוהי ,תירבנ

 ךונח ךגתתנה (ג"י :ןחור יפל אוה יתד םא (ב"י ; ןושל וזיאבו = , םירוהיה
 יגהנמ תא ותיב ינכ םימייקמה (וט ;תרה | יגהנמ אוה םייקמה (דַי ;יהד

 :ן ילילש וא יבויח |, ונורועצ ןיב תדה תרמה ירקמל דימלתה .פחְי (ז"ט ; תרה
 השא אשול ידכ ריממ היה םא (ח"י ; םולפידב תוכזל ידכ ריממ היה םא (ז'י

 ןא ס"היבב ול שיה (כ ;תרה תרמהל ותיב ינב סהי (ם"" ; תרחא תד תב

 הזיאמו םירוהיה תלאשב אוה ןינעתמה (א"כ ; םידוהו-םנואש םורודי ול הצוחמ
 . בשוחה (גכ ;יירשפא רברלו יוצר רבדל םימואלה לוטב אוה בשוחה (ב'כ ; ןמז
 'בשוחה (ר"כ ;  תירשפאו היוצר םירחא  םומטב | םירוהיה תוללובתהש | אוה
 | םשוחה (הכ | ;םירשפאו םייוצר תולגב םירוהיה לש םהוחתפתהו םמויקש ,אוה

 . בשוחה (ו"כ = ; תורשפאו איה היוצר לארשי ץראב ירכעה םעה תיחתש ,אוה

 : + תרחא ץראב תירשפאו היוצר ירבעה םעה תוחתש ,אוה
 ידוחי לש הלודג הפסא ונירגה תולרהשהב הארקנ רכעש עובשב --

 ת ופתתשהו ןילופ ירעב ימצעה ןוטלשה תלאשל השדקומ התיהש , אשראוו
 י"פעו ,ןייטשברפ 'ה וגובה י"ע החתפנ הפפאה ,םירעה תגהנהב םידוהיה

 ה ו ה'ה ומאנ .הפסאב שאר בשויל בולוקוס 'ה רחכנ ותעצה

 < ןוטלשה לש הלודגה תובישחה תא וררב םימאונה , רועו ןווטשברפ , ןהאורוד
 םעו סע לכל םירחוימה םייחח תועוצקמל עגונב םג לורגה וכרעו םורעב ימצעה

 : : וללה תויצולוזירה ולבקתנ
 םירוהיה ליבשב םירעה ןוטלשב םלש תויכז:יווש ונחנא סישרוד (א
 :הירוק תעיבק אוה ואולימב הז תווכז:יווש םושגהל בוט רתויח ןפואה (ב

 | םורעה | 7 סחכ:יאב תא םמצעל ורחבי .םיריהיהש ירכ , תרחוימ תידוהי
-------- 

 ,הרשע וטמשנ 48(  רמונ "םלועה,) אנלווו ךלפ עווענשיוו ןובשחב
 רומאכ , כ"ור 19 אל הנשה ךשמב ,םש ףסאנ צ"וח דעולו ,םילקש לש לבור
 ּ -- ,יזערכאוו טשקאבמ כ"ןר 4,893 הזב  ,כ"ור 0 אלא ,םש

 .ונריעב תינויצה הרוכעח : םיעידומ הנבוקל הכומסה ,יצ נא ש מ -
 ףסאנ הנשה ךשמב ,יוארכ תישענ , תוחפשמ םינומשב קר הב שיש ,הנטקה
 ..ב'תוימ .תורעק ,כ"ור 30.90 םילקש ,ב"ור 15 הכרעהה ח"ע ,כ"ור 5 ק"הקהל
 .ךס לע ונלש םיקנבה תוינמ ורפמנ ,צ"וה דעול םירבח 9 ושכרנ ,כ"וה ל 1
 בורשע רבכ ופסאנ ,לבור 00 ךס לע *לאלצב, יצפח .ולרגוהו ורכמג ב"ה 07

 ריעכ םילכקתמ תה ינותע | ,ירישעה סרגנוקהל ריִצ תואצוהל לבור
 8 = י "םלועה, .דחא ,סכאו "טעוופזאר,ה .לפמסכא 2

 יבוש ףיטמ שורד , ףפור הדיגאה בצמ :םיעירומ ןי לו טס מ --
 =- , תפנכה תיב תמב לעמ םעה לא רברל

₪3 

 ,הָיְמּורְּב

 וה המרגלטה תא אי דו א מ ונלבק ןוילגה תמיתח םע
 דנמ לש ולבויל תונמזהה .תא הטסופה הבישה תועט יפ לע,

 ורב .תורחא | םירעב םהירבחל | אסידוא | ירפוס | וחלשש
 מזוהה תא לכל רוטמל םישקכתמ םירבעה םירפופה .ץראל ץיחבו
 ו .רבמצרב םירשעו הששב. ליחתי רשא ,לבויה גח-לא .אובל
 ליפש ךורב---האשרה ייפע ,.ללכב רעו וב .םירשעו הנומש רע

 ואה לש האולהו ןוכסחל הדוגאה הגגה רבמצדב יעיכשה םווב
 נ .הדטוהל םינ ש ר ש ע ת א ל ס םוי תא קסיורכבב םירוהיה םירגתהו
 היניבו ,םיריצ םינומ ש כ  הגונתה לא ואב בוליהומו קסנומ



 :תופתתשה |, אקי לשל החכ אב ,ןיווריה ,ד ,ח ר"דהז סוקצורב ר"דה ק

 בבחתהל הז ןיממ תודוגאה יקיפפה המכ רע  החוכומ הגיגחב הלאה  םונקסעק

 ,יברעמהדינופצה לכתב תונטקהו,  תוינונינה םירעה | יבשוי  ןנוהא לע

 ירחא הדוגאה .תפוק הלדלדתנש הארנ הגיגחה תעשב הצרוהש ח"ודה ןמ

 לבור 10,000 הל התולה א"קיו 1905 'שב קפיורבב התיהש הלודגה הפרשה |

 שי  תעכ ,הכקסומ יבידנמ .ר 9,000 לש - הרוגאה זא הלבק הזמ ץוחו

 תונורקפ רוהב התפוקב םיחנומ לבור ףלא םיתאמ  ,םירבח 3,300 הרוגאהל הל |

 תגיגחה  רוכבל'ךרענש התשמה .תעשב ., תואולה רותב ה יר 0 רו -

 ןובשחה:ילהנמ לש םוכשל עגונב א'קי לש התונצמק תא םומאונה ורקב

 לש םז ביטל רסות יב  ,לרתשהל  תיטבה ץיברוה  ר'רתו  ןיכסתה:תורבחב

 + תרחוימ הפוק םידיקפה =

 לש יעושתה | ףועסה יכ ,תווקל רשפא םינותעב תואבה תועיריה ופל

 החרי ,הכלממה:תמודב לכקתנש ,ןו ש אר ה םוי  ת חו ג מ ר"ע העצהה

 רוסמה ינינעל םוירטסינימה ,עמשנה יפל , לדתשמ ןכ הנה , הבלממה:תצעומב

 תועודי תועשב רחפמה תא | םימלשומלו טו ריתהלו  ןירה תא קיתמהל

 וז הוזגש ,ונוחטב עיבה ץיבוליסינ טאטופידה םג .םיגחהו ןישארה:םויב

 .לטבתת ,חב .רומעל .לוכי רובצה בור ןיאש
0 , 

 המש ןכרעגש לבאה:תופסאו תורכזאה ד"ע תועידי תואב חזנוש  םירעמ
 תודוהיה הלהקה ישאה תצעומ גרוב צגיג ורד ןורא ב ה רכול
 התיבב שיש לש חול לע חונמה םש תא ןורכזל תורחל הטולחה הפודואב
 תדעה-בר ,ינשה תורבקהההרשכ בווקב םש חתפהל ריתעה , שדחה הלפתה
 ירז םוקמב וצכקנש ,םיבורמה הקרצה-ימובסכש עיצמ ,טאטשניזייא ר"דה =, .ב"טפב

 םוטנריטסה רעב דומל-רכש ו הפוק דסות ,רטפגה'לש ורבק לע םותרפה
 -וציפמ תרבח . םלרוגל דימת גאד חינמהש , הכולמה=ריעב םוינעה  םידוהיה =
 רבריש .ןשואל- לבוו 40) "לש סרפ ןוראבה רכזל הבצק ביטפב הלכשה |

 החלש ו תכרעמ --
 "רבע תפש יבבוה, תרבחל גרובצנוצ

 . הידסיממ
 תירכעה תוברתלו הפשל תורדתפהה ןילרבב וזכומה דעוה --

 הקש ןוסאה לע לורגה ולבא ישגר תעבהל םוקמ "םלועה,,ב תתל ונתוא שקכמ
 7 רוה ןוראכה ,ותוברתו ותפש יכבוחו וינב יבוטמ רחא וילע תומב ןנמעל |
 + ל"ז .גרובצנוג

 וראבה תומ לע ןימוחנת לש המרגלש

 דחאו האישנ היה החונמהש ,ב"טפב

 לש

 ב ,
6 
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 .ץֶרָפְץּוחְּב
 לע יקינולאסבו אטשוק ב םיררפפה ישאר ץראל ץוחכ ורשקש המחלמה

 *לאיספמיאו, 'ןאיצאג, אטשיקב "ופכיט, םינותעה ,הקזחו תכלוה תונויצה]

 םילהנמ "וליחתה = ?קיגולאס יד לאנרוז, יקינולאפב יתפרצז ןותעהו יקינולאסב
 ]הב פובוקעו לש ורפס רוסי לע ,תירבעה ןישלהו תונויצה דגנ הצרמנ הלומע)

 תפרצ ןושלבו = יעישתה  סרגנוקה  ינפל הינמרג ןושלב אציש "לארשו"ץראע)

 תוכלמל הנכס הפקשנ תונויצה ןמש םירומאה םינותעה םילילעמ (סרגנוקה 8

 רבדמה | "רורואה, תא ףוררוש ישארה ברה תאמ םישרוד םהו | ,םונמותוע
 זושרהל ותעד תא הלגי יכ  ,"ימומוע שיל'גמה, תאמו תוגויצה לש החבש

 תיתפרצב ןותע תאצוהל שגנ אוהש עירומ וקסורפ + תוגויצב הנכס ש%
 ,סה םג םושחמ םניא "ושבמד,ו "רחוא,ה = .תונועב םחלי רשא תיקרוש
 םילגמו ותמאל | תוגויצה ןינע תא טיראגמה םירמאמ םיסיפרכ םהו  ,ןבומ)

 םיצרמנ םירבדב הרתמ "רשכמה, . היתונכו וקסירפ ישעמבש רועיבה לכ
 .םיגרטקמהו םיגישלמה ירחא וכלו אלו ולבקו אלש אטשוקב הלהקה יש

 אלו םירוכש אטשוק תלהק ישאר םג -- רשבמה בתוב -- ויהי אנ לא,

 עצתפמא, 71עבסעקגשנג 2. 1222022 8הפ8הפטגה ץק 5 6.

 .וריתוב םתוא בויממ .תודתוה ייתב  םיפפות םתש םוקמה יכ ,וחכשי לאו .ןוימ
 יבא .,הילע גילפד ןאמ תיל -- תועד תמחלמ איה המתלמהש ןמו לב ,.הרתי
 ,םישעמ תושעל  םירמוא המחלמה ילעבו ,הזה לובגה תא תרבוע איהש העשב
 רצ ,יחצנה םעה תדועת תא , לארשי םש תא םיללחמה  ,םירעוכמ םושעמ
 והטחלמלו בירל לובג שי .!ופרה :םיחאהל רמאלו ולוק תא םירחל ירבעה להקה

 רשבמה , לש וז ותאירקל ררועתת להקה-תערש ,ןימאהל ונא םיצור
 םינבוסמ םירבד .תושעלמ | הילהנמ תאו  תיאטשוקה הלהקה-ישאר תא אינתו
 ,םינוגמו

 ברה יכ ,העידיה תא םיאצומ ונא "רשבמה,,/ לש""ןורחאה .רמונב םנמאו
 = טמותבש ,ימומוע- שיל'גימה לש םירבח שלש ינפל רמא םוחנ םייח,יבר ישארה
 םגפ םוש אצומ אוה ןיאש |, ינמשי'ג שיל'גימה לש רתא רכח םג היה
 החוימ .טהי םתיתמ אּוהשו [שערה לכ" ליחתה הלומשבש] "םיבכמה,, תרכחב
 ,הרבחה לש דעוח ירבחמזתצקל קר

 "...1 הררחה לכ המל ,ןכ םא ; "רשבמה,, לאוש :קרצבו
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 " + םוטנרגימאה  דגנכ תוכורעה תושדח תורמוח רע םיעורומ = הקירמאמ
 " התכאלמ הא הרמג תירבה תוצראל היצרגימאה יגינע תריקחל העבקנש הרעוה
 גשע הדעוה ירבח ., םינשייתש תרובע ירפ ,התאצרה הא םרגנוקהל הרסמו
 (- ואנת תא ושרדו ורקחו האיציה תוצראל ועסנ ,הנומאב םתכאלמ תא
 .  האוציה תובסש | ,הנקסמ ידיל  םואב םה םתאצרהב ,םיינידמהו םיימונזקיאה
 .םימחרב פחיתהל .אפיא ךרוצ ןיאו רבלב תוימונוקוא אלא .תוינירמ ןנוא .היפורמ

 + היסור יאצויל םידחוימ
 הנחתה שארש ,סרגנוקה לא ןבתכמב טפאט אישנח  ירברו האצרהה

 .תא ,ןבומכ  ,ולעפ רבכ םיטנרגימאה םע ןידבו תדכ גהונ  דנאלויא:סולויאב

 < קרווינינב .קר אלו תורמוחה םעפה רוע וליחחה הנטק הקספה יוחאו ,םתלועפ

 ואבש = ,היצילאגו הינימור ,היפורמ  םיטנרגימא תואמ יתש ,ןוטסבלנכ םג אלא
 םלוכו ןוטטבלג5-- םיש מחו קרוו>וינ ףוחב ובכענ (שדחה ןינמה יפל) רבמצדב ט"יב
 אל ה ולעש ולאל .םונצבק רותב םשמ ואציש תונידמל הארנכ ורזחוי
 ב הטינכהתא קיספהל הקירמאכ םיצורש 'חארנ .ףיש לש ותולרתשה םג הליעוה
 םידוהי כ ינשב םהמ ,שפג ןוילימ 92 רע הקירמאב הלע רבכ םוכשותה רפסמ

 ! הקספש טעמכ היבאגידנאקסו הידגלריא  ,הינמרגמ "

 .תוצראו .הפוריא חרזמ :תוצרא קר אפיא וראשנ , האוציה תעונתב םחלהל

 " םוגהונ ןיהי םהאו םירוהי םה הפוריא חרזמ תוצראמ םיאצויה בור , היפא

 +. + ןירה .רמוח -לפב 'התעמ

 ; תּונָמָאְבּו תּורָפְפְּב

 ".םולש יכתכמ םירפס השלש אשראווב "רחשה, 'צוה א צות הזה ףרוחב
 , בלוחה היבוט (1 :םה וללה םירפסה תשלש .תירכע  םימגרותמ םבולע

 .תאיצומ אפידיאב "הירומ, 'צוה םג---לידנעמ םחנמ יבתכמ '(3  םילאורתב 2

 .,םירוענה יגלו םידליל םכילע:םולש לש וירופס תא רבע .םוגרתב .בורקב

 . תירבעה וגתורפסל הבומ הנתמ איה וז
0 

 "טאלכקרעמ סעשיטסיגויצ, הנטק תרבחמ איצוה היגמרגב 'םונויצר זכרמ

 'בושי , היתורסומו תו:ויצה ינינע לכ ר"ע תוקיודטו תורצק תועירי הב שיש
 הנטקש ינפמו םעט בוטב הכורע תרבחמה ,'וכו לארשי ץרא תפמ ) ץראה

 :ארורהמה ,ךווצה תע לכב הב שמתשהלו ןסיכב המישל םדא לכ לוכי איה

 .ההשרח ארודהמ האצי ןשכעו הלוכ הרבמנ רבכ תרכחמה לש הנושארה

 = ,נרבדלונ ,ל ,י .איצומה
 ו3תהע6ב5 /. ה. 708567.

 ,םונאיורד ,א ךרועה

 6 גוטסק5 4. [. [/ה08₪

 וו 92085 | אפ ו יב
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 לש תדיעוה .1 רמונ ,  תילנויפיפורפ הלכשהל הדיעוה ,ש ץיבורדנסבלא
 ,48 רמונ .בווקב תורדתסהה ירבח

 םושנה רחס רבדב :תירוהיה הדיעוה :.8 רמונ- הילגנאמ םיכתכמ ..ב רשא
 . 18 .רמונ (טרופמ ח"וד) 2

 :9 רמונ .ןורחחאה ,םעה-דחא

 .86 רמונ . םיזמר ,ה  ,א

 .ל מ לש ורכז תא  םיריקומה לא .9 רמונ . םיעגר העברא מ. ןיקשיסוא
 .44  רמונ ,יקסניול :

 .48 רמונ .תינכתו רודס ,35- 28 28 ,18 רמזנ ,קוחרמו כורקמ *: ,בהובא <> 2
 .28 .רמונ .תומזלא ,ץנרפ רמיהנפוא
 .45 ,40--89 רמונ .היקווטמ םינתכמ .םהרבצ חילאמלא
 .49 ,48 ,46 ,44 רמונ .םימוחתה ךותמ ב 'טפנרא

 .47 רמוג ,לארשי ץראב םילעופה תלאשל .ףסוי ץיבונרהא

 רפס .1 רמונ  ,(תיתורפס .הריקמ) קילאיב יריש ץבוק ,ר"ד  ,ש דלפנרב

 תיעדמה תורפסה .4 רמו (תיתורפס הריקס) .הדגאה
 19-18 ,16 ,14--15 ,11 ,6  רמונ : ברעמב

 /86 ן85 88 85 ן31 30 20-26 ל ,21--פפ
 .17  רמונ .רריש .לימא ,48 45 44 ,0

 ,93 ,91--29 רמוג . הינאה הפכמ לע .2 רמונ (הנומת) רסומ ,מ רזעילא-ןב

 /(14--18-רמונ (ןרטסקיא יבתכמ) תוניחב .4 מוג (רווצ) ךינה ,הרובד ןורב
 :81 רמונ .(הרענ תוגורכזמ) תוחא .6

 ,4 רמונ .(ןוזניול קחצי יבר תומל) הנש לגוי ,כ = ב
 .7 רמונ ,תומישר רפפמ םיעטק ,ש ,ח םהרבא ןב
 םהרבא) -8,  רמונ  .(םיוכנריב ןתנ ר"ד) .םימשרו תוריקפ ,תובשחמ-לעב

 בקעי םולש) .44  רמונ (רמאמה לע) ,12 רמוג (ןיזייר
 . 50 רמונ .(ץייבמורבא

 :9 'רמונ .ל"למ לא יתועדותה תישאר ,ימע-ןב

 ,9/ רמונ .(רופס) תיכוכו .ילב | ,7] :;י ך8
 91--99 רמונ םיזנכשאו .םיררפס .11 /10,  רמוג .הלכלכהו .עזגה שא

 ,37 רמונ .תלגלגהו עוגה .34 ,82 ,31 רמונ .םיבוהצהו םימודאה
 .50 רמוג . הרות לוטב 45 ,רמונ .תודמה רפסמ 8

 47 ,45 18 רמונ .(חותפ סקנפ) ןוטילפ .קרב .
 ,28 רמונ .שידק .,א ןילייב

 31 רמונ .הדובעו תואנק .30 רמונ (ןוטילופ) תלופמה תחתמ ,מ ,א בוכורב ==
 .50 רמונ יחפונה רצוי .33 ,32 רמונ .םע יריש ,נ ,ח קילאיב
 ,89--40 רמונ .(המישר) "ץראה םע, ,מ ,א ב .-רב
 ריש) ית דיריל םרכה רוש .39--40 רמוג (התמ םאה) תומישר ,רשא שרב

 .41--42 רמונ

 45 ,41 ---45 רמוג (תיממעה ונתניגנ) תויפרגוילביב תומישר ,מכ ,א ןייטשנרב
 .44 רמונ ןילרבב תוריחבה תמחלטל , םוקילא"[ב
 ,40 48 רמונ .ןוחטב , ןוימד-לעב
 רמוג .תונושלה .תלאשל , ,1 רמונ .יעישתה סרגגוקה ירחא ,י .םיובנירג

 תומשיטנאה .19 ,18 17,  רמוג .ןילופב תוללובתהה תיחת ,8 ,7
 .41--45 40--80,  רמוג .ןילופב "תיביסירגורפה , -
 .1 רמונ | .הקירמאמ םיכתכמ ,בא גרבדלוג 5:
 20 17 18 ,9 ל ,5 ,4 ,2 רמונ . הקירימאב תידוהיה תונותעה 0 גומחה 1
 :37 ,35 רמונ (קרויונ ימשר) םיל רכעמ .28 רמונ .(טוטרש) ,יקסרשרב .י . -

 .87 רמונ תיעבטה הטישה תרקבל 25. רמנג- .,םיבהה הב ה םלג .

 .81 ,20 ,28 רמונ , תוקפפ תעשב ,והירטמש קילרוג 4
 + 86 רמונ | .וולג בתכמ , ןורב דוד גרובצננ .

 .46 רמונ .םינותעב 0

 .9 רמונ .תושינפ יתש ,ש בונכוד
 ,27 .רטונ .הנש םישלש ץקמ ,מ הנן

 ,39 ,38 רמונ . ןויצ יכבוח דעו לש יתנשה ביצקתה ,א בוד

 , 45 רמונ (ריש) < * < ,לכימ :[וזחיוה
 י2 .רמונ . (םילשורי) לארשי ץראמ םיבתכמ ,א .ףידהה
 .5 רמוג . (רועצ לש תומישר) רעצ ךותמ תמא , באוכה

 50/45 - 44 ,88 ,84 27 ,20 ,5 רמונ  .היצילגמ םיכתכמ ,מ .שינעה
 תישימחה הדיעוה .15 רמונ היצילג ינויצ לש תיעישתה הדיעוה ,

 .18 רמוג . הירטסואב םירבעה םירומה לש
 .10 .רמונ .הלבקהו תינויה היפסולפה ,א ,ש יקצדורוה

 30 29 272/26 ,25/ ,24 רמונ 'ןרצול, ,יבצ ןקשרה =

 0 -."םיניץה וכח
 ,28 רמונ  ,(ריש) היגלא ,ףסוי ןמטפה
 . 82 רמונ .רז םלועב ,פ/ ]יה פלייה
 .45 רמונ (הישעמ) דדובה ןולאה ץרפ ןייבשריה
 .7 רמונ .םולבנעילול .ל .מ 'ר לש ורכז .יריקומל , ןויצ יבבוח דעו
 / 446 רמונ .ל'ילמ לש ותומד רואתל .(ץ:ןכ) ,מ יקסבצניוו
 .19 ,18 רמונ . (ןילופ דילי לש וירופפמ) .היתיאר ,ז ,צ גרבניו
 0 8 07 4 ,2 ,1 רמוג .(תורכאהו הישעתה ד''ע) עוער רשג ,.ם"ז
 ..3 ,2 רמונ .(טרבמוז 'פורפ ירועש פ''ע) .תוחהיתו ןוהה ,פ- ,מ ןמדייז
 0% . 18 רמונ .םינשחמב ,השמ גרובליז
 .30 ,20 ,26 ,25 רמוג .היקווטמ םינתכמ ,א ינומרה

 .1 רמונ .(ריש) * < * ,ש יקסבוחינרשמ
 .1 רמונ ,(הירוגלא) ךלמה פי .םוחנ ,ימלשורי
 38 35 ,8] ,27 ,24 18 16,  רמונ + לארשי ץראמ םיבתבמ .%  ,י

 ומבה 6. רמונ : לארשי ץראב הולמח תופוק .48 ,47 ,41--48 7
 וילעופה תלאשל .9. 'מוג .י''א רע שדח שומש רפס .7 'מונ ופיב  תירבעה

 4 ,11 'םונ .תויפרגוילביב תומישר .14---15 'מונ .הנבי .13 ,11 'םונ .י"אב

 ,26 ,20 'מונ הנפ שאר 23 ,21--22 ,19 'מוג הפיחל הנפ שארמ

 (80--40 'מונ .ו"טרת  תגשב םילשורי .38 'מונ הלותמ .29 'םונ .  הלעמה
 .40 'מונ .לאלצב .3

 .11 ,9 'םונ .תויפרגוילביב תומישר .א ,יחרי

 .86 .35 ,21--22 רמונ אנימנגראמ םיבתכמ .ףסוי = בקעי

 . 2 רמוג . תויפרגוילביב תומישו .ל--.אול יפלכ
 .םימש לע .. 26 רמוג .(ריש) רשוא .10- רמונ .  (ריש) תיוזב ,בקעי ןהכ

 < , 80 'מונ . (ריש) םיפשכ לגעמ ,28 רמונ .(ריש) םירחא

 . < . 80-40 'מונ . (ןוטיליפ) תונטק ,א ילמרכ
 .43 'םונ .םינתכמ השלש .דוד אנהכ
 = . 8 'מונ .הירגנואמ םינתממ ,ש רסיל

 4 .6 ,5 'םונ (ברה תב) . "דגנתמ,, ירופסמ .ןיול-ןאמפיל

 : .9 רטוג ..ןגולקינ-.,ןיבוה .,ש .,ר"ד ..ל
 "'מונ | .התוא תוקחל שיש אמגוד + פינוטילפ | ,ל- ,א יקסניול

 0 "מונ , (ןימלע תיב לש היפוסוליפ .טעמ) תומהו
 :) .תורבדה תרשע = . 10 'מונ = . הכיא תלגמו רתסא
 . , 19-92 רמונ (תועובש לש היפוסולפ

 : 2 .9 "םונ . הבהאמ  תויתד יל ב םּולבנעיליל

 ?םונ. (ריש) . . .תחא רוע העמד שי .,9 'מונ .(ריש) * < * ,בקעי רנרל
 . .47 ,43 'םונ הינמרגמ םיבתכמ ,י ן-ל

 +5 'מונ- .םולכנעיליל ביל השמ לש ותריטפל ,ג ,י ,מ
 .17 ,10 6,  'מונ .הינמורמ םיכתכמ ,םהרבא ןמ

 11 ,8 רמוג .(השעמה רופס) . המלש ייח ,םירפס רכומ ילדנמ

5 17 18, 20 24, 29 28. " 
 חכרעמה לא בתכמ) ילש הניאש אתובו ,והיעשי

 5 . 13 .רמונ
 ןב .בקעי .ה"אומ

 ח | ,48 *40--80,  84 28 רמונ הילגנאמ םיכתכמ ,ח"ְך ,ש רמלמ
 .50 ,49 ,41--45 ,87 'מונ . ירבעה

 וג ,(ותדובע תונש רשעל) .ותכ ח יי )3 ,ש יקסבומיסקמ

4 489. , 

 ומייהנפוא .לש ותעצהל םחיב תוכשיתהה ינפא לע ,םוחנ ןיקרימ
 ,/ .46 45  רמוג

 ושואבש | תוריסחה 3 'מונ | .(ללכו טרפ) תובשחמו תורעשה | ,ש רגינ
 ותקעצכה . 16 15--14,  'מונ ..ץיבוקרב .ד .י .9 'ונ . השעמה

 : .50 רמונ .תולחתה יתש .36 ,35 ,34 'ונ
 ,6 רמונ . תויפרגוילביכ תומישר .א

 . .18 ,9 ,8 ,7 רמוג .םיות .ם ,נ
 .יולח הרוהי 'ר לש היפוסולפה תודופי ,רופיפורפ דוד קרמינ

8 24 %4. 
 : : .98 רמונ .וומתב םירשעל .א ץידויינ

 6 'םונ  .תוינאל הנ ---םידוהי ''םיטנרגימא,, .3 'מונ .תומש ,נ .ב\ וקוס
 "'סנאילא,,  לבויל) וישרורו רוד 11.  = 'טונ = .םיניטנציבה
 רוב .ערואמ 80 - ,26 21-22 ,20 "מוג (''טילעארויא
 0 9 3 '32 'מונ .אימפסאב םולח .28 ,27 'מונ

 ו .6 'טונ (ריש) * * * ,נ'ב ,רניקלים

 2 : 5 18 'םונ הינמרגמ םיכתכמ -- ,ם



. 
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 .85 רמונ .האיגש וזיא .23 רמונ  .םירוחשה | ינרפצ :השמ יקסנא לימס

 .רזנ ה'גוח .44 45--41,  ,39--40 ,38 'םונ .תשדחה הרומה

 .90 ,49 ,48 ,47 'מונ

 .28  רמונ .תויפרגוילביב  תומישר .ילאירוע

 .9- ,4-רמונ .הינמרגמ םיבתכמ >,מ ןייזאפ

 80 .רמונ ."ולדנמ, .45 14-15 - ,13 רמונ .תואלפנו םופנ ל, ץרפ
 21-22 "רמו." (רוש) . . -ביכאה .ברע5  יתראשנ - רדב .בקעי ןאמכיפ

 (ריש) .ןורבז 21-22 .רמונ .( הקירול ,הקיפא) .םיטוטרש :

 :49.רמונ (ריש) < * + .46 רמונ .(ריש) רופכ .39--40 רמוג

 .44 43,  רמונ .תויפרגוילביב .תומישר = ;3 *םניפ

 .46 רמונ .ררושמ- לש ומלועמ מ: מ [ןןלשייפ
 .7 ,2 רמונ .(יקינולפ) היקרוטמ םיבתכמ | ,י ץיבורוטנק

 ,95 :,4- רמונ (םירוש) ..תולבא םיברד .3 רמונ .לכיהה ירישמ .הדוהי ינרק

 .80/תמונ (ריש) .* + * .14- -18  רמונ (ריש) םינושאר .םיזורח .48 1

 : ] .4 רסונ (רויצ) דוד ,ד ץיבונלפק

 .(1900* תנש "לש" .ח"הודה :ילגרל) :היתולועפו "הלבשה יכרמ,, תרבח ב ,ק

 -8 רמונ

 .11 רמונ .תויפרגוילביב תומישר ,  אלן

 ; 8 רמונ .(םיארקה .ןזח םע החיש) םיארקה תדיעול" ,מ ןאמניילק

 .רזוח לגלג .37 ,86 ,95 34 רמוג .(הידמוק) גרב .םהרבא ,קחצי ןוסלנצק

 רמזנ .(המרד) לכ ינפ לע .יח ינא .30--40: רמונ (ריש)
 .47 רמוג (ריש) םיבהא רופס" .44 = ,43- ,4] 2

 .49 .רמונ (תרקב) .ץראה תבונתמ  ,י'ח ןוסלנצק

 .2 רמונ = .(ריש)- הממד לילב ,ח יקסלוגשאר

 .80 25 10 ,14--15 ,10 רמוג .םינותעב א םאר

 .14--15 ,18/ 19 רטונ .תונברה  תלאש ןורתפל ,ברזרב-ב

 .17 רמונ .הוקת חתפ ,ףפוי ןיּבור

 .26/ רמונ .הניבשה תוקלתסה ץיבונובר

 בושיה .תהובע לא טידוהיה תניש  ,ך"ַד- ,א ןיפוח
 . 41--42 רמונ

 .90 .רמונ .."םירפס .רכומ - ילדנמ ,

 בושיה .תרשכה "תרבחו

 וח + יקצינבר
 .םכילע םולש

 רמוג = ;םושרויה = ,40 למוג: :םינקז 1
 .50 רמונ :,הז ןלוא האג ,

 יתורבחה ךונחה רדעה .16 -רמונ* .ךונחהו  היצרגימאה ., םחנב ןאמפיש

 :24/ רמונ .םירדחכו .תובישיב ל

 .19-רפמ  .(ריש) שא , בקעי גרבניימש

 .21--22 20(  המונ .'תיממעה הרכההו \ תיעזגה הרכהה; ,המלש לגש

 .88 למונ .םיננש ,רזעילא ןמנייטש

 .41--42 רמונ :.(רוש) רוצבה=.46-34 רטונ .תדלומ , דוד ץיבונועמש

 . 80-40 .,87 רמוצ .היצולגב וניחא ייחמ ,יבצ .ןייטשפרש

 + 48 רמונ .התעהו היפורטנליפה .,ר"ד מ לאומש

 :הפצמה לע
 .הרגהה רודסל הדעוה [ג .1 רמונב .תודבא. יתש |ב .הנבוקב .הרחכנש הדעוה ןא

 .ןיקסנלומס ןירפ רכול [ו .2 רמונב .תושפט וא הדוגב [ה .םתאנה.תעשב םיבהואה ו

 ברח תריחבל [ט .3 רמוגב ...הינימורב .םישרח םיקוח [ח ..הינטירבב תוריחבה |ץ

 .שדח. .חסוג .[בו . 4 רמונב :.וקדצ אלה .[או ..הצע הדבא |י .הנליוב .םעשמ

 ןיבו .שיטפה ןיב [וט |... עיגה ביבאח רות [רי .5 .רמונב ול  רמאי שודק .[גו
 .חדיגבה יפלכ /|חו .6 רמונב .להקל הצורמ .יתלב בר, [זי .םורבד רורב. [זט  .ןדסה
 תפסא [אכ ,7 רמוגב .''באכה .לודגו הפרחה הלודג,/ |ב .םינורחא םיסוכרפ [טי

 :"העודי -רפוח,, [דב .תחא הלאש לש הילוגלג [גכ ..המגודה רובעש [בב .. םינבבה
 + תובורעת: יאושנ ..[זב - .תידוהי .תומשיטנא. |וכ .חרסש .םגרפ [הב > .8 ףמונב

 .םילשוריב תוריחבה [ל .תוגושלו ןושל [טכ .9 .רמונב ..'סנאולאה, תגהנהב יוגש [חב
 ,11 ,רמונב = ."ונחנאו .םה, [גל .ארכג יפולח [בל 10.  רמונב  .ןולק- תבצמ .[אל
 ןוסחוי תלגמ [זל .תיארבטקואה המורה [ול .--"הברי ןפ, .[הל .היצטופרה .[רל
 ,םידנרגַה [טל ,םלצ תא םיאריה "םיביסרגורפ,ה [חל .12 רמונב .ןיליפת לש העוצר]
 ינקסע  תפסאל [במ .םיחיכומ םירפסמ .[אמ .13 רמוגב ."'םלועה .ןוקת , .ינפמ [מ

 תואמטה תושפנה |דמ ."תעעונתמ איה ןכ יפ לע ףא,, [גמ .גרוברטפב הלבשהה
 ,''הבלה רקוע גהנמ,, [זמ .היצגרפב תוריחבה [ומ .הקירימאב [המ .14--15 רמנב

 ,תובחל יתש .ןיב .[ג ..ןויפנב ודמע םיברעמה [טמ .האסה השדגנ [חמ 16 רמונב
 .יעובשה רראודיא לש ותריטפל [בג .17 רמונב .םרצב "אלא, ו -- םורפפמ .[אנ
 הוולא [ונ .תוילג לש תבש [הנ .18 רמזנב .עצמאב לארשי רי [דַנ .דוס יולג .|גנ

 == י-3% 93088089 *--

 בולקה [טג .תודידבה [חנ .19  רמונב  .תנקותמה תודהיה ןוקית [הנ .אקשזרוא

 |בס .הארוהכ הקיתש [אס .20  רמונב ... ןורבול [פ  .הירטסואב | ידוהיה
 העצהה [דס . לארשי ץראב ישאבסכחה [גפ .21--22 רמונב .הירגנואב תוריחבה

 תושילשה היפה! [וס | .28 = רמזנב  .שפנ :ייונע [הס .בשומה םוחת לוטב דע

 םוחת לוטב דגנכ הלומעתה [חס ."'סנאולא,,ה - תגהנהב  םיכוכחה [זס ..המודב

 תלקלקמ הגיאש הכהא [ע 24.  'מונב .םלוע .יבירחמו םלוע ילבמ  [טפ .בשומה
 ןומלשה ר''ע קחה תעצהל [בע :,25: רמונב ,וטיגה ינפמ דחפה |אע ,הרושה תא

 ,26 .רמוגכ - .היצילג = ידוחי תאחמ [דע .םרא ימד לוק [גע ,ןילופ ירעב ימצעה
 ,27 .רמונב . . : רשוע שי [זע  .רקשל ץק [וע .בשומה םוחת לוטב תלאשל [הע
 .תוילג לש הינש תבש |[פ :.28 רמונב .תלכיו ךרוצ [טע .."םידיחו םידירש , [חע
 ,ירויפטנומ השמ 'ר [גפ .90 'מונב .ליבג .ךירגה .ר"ד [בפ .םיארקה תדיעול [אפ
 .תודהיה ןועב [ופ .30 'טונב .הגושארה תושגנתהה [הפ ."ץק,,ה תא .םיקחודה [דפ

 ,םיקיתע.'םירבדהו [טפ * .תוינע  תדועת [חפ 31 'מונב .הוצמ רב תדיעו [ופ

 יניעב עגפמ .תודהי [כצ  .חיכות -הידנלניפ [אצ .32 רמונב .הנוכשר  ןובלע [צ

 לש 'ןתלמ  [הצ .תותלדה לע םיקפודה [דצ .הקולחה [גצ .33 רמונב  .םידוהי
 .קסע --- הופורטנליפ -- םידוהיה תאנש [וצ ::היתעל ומר [וצ .34 .רמונב .רפיקה

 .שואיח לע .[ק .הינמרג ינויצ תחיעול [טצ :.35/רמונב :.רגזיולק טרבלא סכמ [חצ
 העברא [דק ,1 המל [גק .ןוכוה םוי  [כק .זדולב .תוריחבה .[אק -.6 רמוגב

 .רלופואול,,ב תוריחבה [וק . .. תודהיה .ירמוש [הק .87  רמונב .םישלשו םופלא
 .ןוכסחו תאולהל תודוגאה [חק '.  ידוהיה טי'זרוכה , ןוק .88. רמונב .,"טדאטש

 ךלבוי גחל [א"'יק .םיליפעמה דגנב י"ק '.היתוריתעו םיילאוצרמוקה רפסה- יתב [טק
 ,רומל תפוח [ג 'יק .תיעוברה היססה  תחיתפל .[ב/'יק .89-=40  רמונב  .ל''להי לש
 ירוהי תלאש [ו'מק .העטומ ןובשח [ו''טק 41--42 רמוגב :. הופמה רפוה .[ד'יק
 גחל [ט''יק .רורבה [ח'יק .43 .רמונב .ןורבול  [ז"וק : .סנאילאה תגהנהב היסור
 המחלמה .[א''כק .יוטסלוט .נ :.ל [כ''ק .44 .רמונב  .הדוהי-ןב רזעילא לש ולבוו
 :הפסאה ירחא [ג"כק .45  רמונב .רובצה חכ | [ב''כק :תולהקב ןוטלשה רעב

 .ץיבוניבר .סחנפ לואש 'ר .[ו"בק ..הנוכנה הבושתה [ה"כק  ;םתער :םרסית [ר''כק
 תוריהבה [ט' כק .ןוילע רסחב םיספורטופא [ח''כק .בושח השעמ [ו''כק 46 רמונב

 ;ןהלאש [ב' לק .דיתעל .תוהוהז [א''לק .חליבחה .הדרפתנ ל''ק ,47 רמונב ,ןילרבב
 [  ה''לק ,"םנאילא ,ב רבשמה .[ד''לק .גרובצניג דוד  ןורבה [ג"לק .48  רמונב
 = = 50 רמונב .,בולוארק רכזל.[ח''לק'.ןוחצנ [ז''לק .םתטישל [ו'ילק ,40 רטונב .םינכסמה
 ירמוגו -רמוג.לכב : ;.היסודב

 ..רמונו רמונ לכב + תונויצב
 "33 בן 28 27 46 ,94 23 ,21--55 19 8: מו 1 לארשי ץראב

4 37 40--99, 49--41, -47, 48 40, 
 כס ב9 ב8 גל 16-14-15 נפ ,ופ נג 10 רמו :ץראל ץוחב

1-5 .23 24 :95 26 27 089-3208120 41! 
7-06 38 40--40, 49--41, = 44 45 48 40 -50, 

 48 46 רמונ ! תונמאבו תויופפב

 תונוש
 .1 רמונ  גרובמהב יעישתה ינויצה סרגנוקה
 .1 רמונ .מ"'הוה לש האצוההו הסנכהה ןובשח

 רמונ ןילרבב תירבע הרוטלוקלו הפשל .הדיעוה
 .5 רמונ [ותגומת] םולבנעוליל .ביל השמ .3 רמונ [אלבט םע] י''אל האיציה תעונת
 5 רמוג םידפסהה (ב הסידואמ בתכמ (א .םולבנעיליל בול השמ לש ןתריטפל
 8 ,7 6 רמונ :.תורצק תועידי .י"אמ םובתכמ
 23 "17,  20 22--21,  ,7 רמוג .תכרעמה לא  םיבתכמ

.90 47 46 ,87 6 
 37 ,39 34 ,27 24 ,18 ,14 -19 ,15 ,11- ,10 .,7 רמוג תויתורפס תועידי

0 
 ו יצפל

 פו 20-27 26 4

 !] ורוד נב לע ותעפשהו םולבנעולול
 ג .תירבעה  תוברתלו הפשל .תורדתסהה . ד''ע
 .17 .רמונ .י"אל היפורמ האיציה תעונת

 .18 .רמונ ןורכז םוי

 ,21--52 .ףמונ .תיתנשה הדיעוהל
 .29- רמונ .תיתנשח .הדיעוה .ירחא

 .88 .רמונ [תיביטרפואוקה ןרקה ד''ע] הפסוה
 .41--42 רמונ .יקסניוועל ביל .ןנחלא
 .41--42 רמונ .תירבעה תוברתלו הפשל תורדתפהה תאמ
 .45 רמוג [הפסשה] ןוילעה .לילגה
 .90 רמונ גה

 0 רמו .[ולכוו גחל] ודי כתכו ותנומת] ץייבוטרבא יש

 0 ג [ץיוורוח שיא י"'ש לש ותשרדמ םי
 - ב



 .םום םוי םוצ
 ארעטיל רעשידוי רעד זו

 נה ב 07 0

 טרעיופ = ;ההָמ=ןעועיה :ןופ-.רעבמעצער  טָאְנָאמ םער ןיא
 טָאהענ -םָאה וז -םֶאְוו - ,בוטיםוי ןעטסערג .םער טלעוו עשורוי יד

 רוטָארעטיל רעשידוי -.רעד :ןיא :םויצ .רעטצעל .רער ראפ
 םעד | ןופ = םואעליכוי = ןעגירהַאי

 'ר = רוד = רעזנוא ןופ = רעלטסנו
 .(םירפס .רכומ עלעדנע

 םעד -
 ןוא רעטפיד

 ץיוואמַארבָא

 ןעמסערג

 בקעי  םולש

 יר .ןעדויז .םעד . ןופ ..עזייריףמואירט  עגירהַאיאראפ = יד

 טֶאה סֶאו  ,דובפ םער  ,םוחת ןעשידוי םעד רעבוא"יעלעא
 טפעלעג טָאה רע עבלעוו רַאּפ ,עסאמ עשידוי "יד ןעקנָאשענ"םה

 עלערנעמ בעיל \ ןוא רעיימ יוו = ,ןעזיוועב ןעבָאה - ,ןעבירשעב [ג]
 :קילג יד ןופ  רענייא זיא רע = ,םוקילבופ ןעשירוי .םעד -יובי/ןאא]

 ןערעוו ןוא  קלֶאפ . ץפיוא .ןעקריוו סָאוו - ,רעלעטשטפירש  עטסבו
 ,רעלטסניק א :טינ ויא עלערנעמ .טבעילעג ןוא טעטכאענ םחיא

 ,םיניבמ עפורנ עניילק א .ןופ רֶאנ טבעילעב ןוא טצעשענ זיא םָא]
 עבינ .ןוא טנעלאט ןייז בא ןענעוו ןוא  ןעטסעמ םָאוו .,רעקוטופ
 ,קלֶאּפ עצנַאג סאד זיא ןעלערנעמ ףיוא ,המפסה א 'םהיא :ףיוא
 טה םהיא  ,רעקיטירק רעד : םוקילבופירעועל עשירוי עצנאג "סא
 מָאה ."עלערנעמ , .םורָאוו  ,טבעילעג .ןוא .ןעבאטשרעפ .קלאפ :טש

 רֶאּפ טָאה .םֶגּוו רעלטסניק :א= יויו רעדליפ טלָאמעג רונ טוע

 םעד-טימ .ןעבעל סאד :טריפארגָאטֶאפ טיני םֶאה רע :,לעדָאמ 8
 ןהעטש ייברעד / גיטולבטלַאק :ןיילא זיא  ןוא- טָארַאפא:רעלטשג
 :רעפ א םימ ,ןוא :גָאמהעוו .םימ :טָאה" עלערנעמ ,ןיונ : ,ןעפולפ
 ןעלעירעטאמ  םער  ,קלֶאפ ןייז ןופ :תולד = םעה-.ץראה  .םעטנומצ

 ןופ טבאלעג ךיוא .טפא .טאה רע  ,טלאמעג  תולר :ןענוטסויג

 ןיא טָאה תולג רעה םָאוו ,ןעטוז עטבעלש עשירוי :ענעי רער

 :עג רעטיב :גטטהעוו א טימי" טָאה רע רעבא-  ,טצנאלפע גגו

 םעד ויאיס הענו = יוו ,םעה .ןופ+ ,ןייל ןיילא = וז ןופ- טבָאלענ מ

 ! ןעמוקעג .בצמ .אזא רצ זיא סאו קל

 טינ .טדעה :םהיא וצ זַא | ,טריפשעג טָאה .קלֶאּפ סאד -ןוא
 רעדנעביל:סייה א .רונ ,רעלטסנוק  רעטלאק

 סו .ןטדיול .ןוא .טפארטש סאו ,רערעמלנ
 ,ןערעלהעפ יר  ןעטביררעפ = ןעלעוו .ןופ ע

 ,עדייו א :,רעטֶאפ
 ןופ .ךיז .טרעוייב

 םעד | ןענינייר

 "ןעכטה  עבלעוו ,בקעו>ילפש יד .ןעכאמ רצ .גילייה .,ןעבעל ןעשידוי

 = ,םע .גירנעריפש ןוא  סענעבאהרע = ,םענעש לעופ יוזא .ךוז יא
 ,ןופ לוט ₪ זיא םֶאוו - ,רעלטסנוק- םעד בעיל קלָאּפ םֶאר טָאה

 רעפ סאו רעלטסניק םער ,להיפענ :ןייז ןופ קלח א ,המשנ ןייז
 ,טימ םהיא .טלהופ" כָאוו .םהיא .טהעטש

 מ ןערויהא  ןופ עיגטלטכיספ יד טהעטשרעפ ךֶאנ .רעוו
 :עלא .ןוא .ןערוי םעד ןעק עלעדנעמ + םירפס רכומ עלעדנעמ וו

 ] ,ה7ק- יו ןוא  ,טווקכייר ןייז :ןיא = ;תולד = ןייז -ןיא =: תוגרדמ -ענייז

 /:ןוא ;תולעמ .ענייז:עלא-ןעק רע :,טייקראמש ןייז ןוא - םייקכַאווש
 .ןעטקאוועגפיינוצ םהיא .טימ ןענעז .םֶאוו ,תונורסח ענייז

 ושודוי ןופ טסייג םעד ןהעטשרעפ ליוו'ס רעו :ןוא
 םער ןענעק ליוו םע רעוו | ,ינָאלָאכיספ ןייז ןוא :קלָטפ
 לא טימ ןעדנאטשוצ עלא ןיא ,ןעטייצ עלא ןיא .ןעדוי

 תובשחמ ןוא ןעגנונינ ,ןעטייהנהעוועג ףיוא םיגהנמ עניז

 .ןעזעל קרעוו סם'עלערנעמ ףראד רעד

 רעפ טָאה עלערנעמ | ,שוריפ ₪ ןעבענעג טאה .עלערנעמ

 ומ "דו: , -םהיא טפוה ןעמ םֶאִא א*שרהמ ןערעווש םעד טשטייט

 םָאּוו- ?סעלערנעמ = ייווצ = עגיבייא יד = ,תירותס .עבילרעניא .ענייז

 וועה .עשידוי :יד  ,תועונת  עשידוי יד וליפא ,ןעניו א ןוא הרוצ א

 = טננוז ץלא - ,ןושל א .טמוקעב ץלא- -יעב,, ןוא טע,, רעשידוי רער
8 

 .להיפענ =ןעשידוי  ן'תמא :טימ ,ןּוגנ רעשיהוי .םער טומ

 אז ,ןהעטשרעפ ףוז ליוופ רעוו ןוא
 יד ןיא 'ָךז  ןעפיטרעפ ,לָאמ ץערערהעמ ןענַעיל
 ףֶאמש לעיפ יוזַא .ןעפעש ןענעק \ רומ = ,קרעוו עשיסַאלק

 עפ ןיא .ךיוא  טראוונעגעג ןוא םויק .רעזנוא ןעגעוו ןעקנַארעג

 2 :רעביב = ערערנא ןיא ןענרעל ןער רימ ןעפראר ,םייהנעננַאג

 ניצפופ עטצעל יד ןיא  דנאלסור ןיא קלֶּפ רעזנוא  ןופ עטכישעג

 פענ טינ .קרעוו םעלעדנעמ ןוא ןער רומ ןענעְק ..רהי
 < רעטנעהְמ רעשודוי רער ןופ גנּולנופשבָא .ץמָאקלטפ 8

 : . .?טייחנעננאגרעפ



 גנולנופשבא  ענירעבעל א = ךייא ראפ רהוא  טָאה אד
 ךייא .ייבראפ ןעהעג קרעוו סעלעדנעמ ןיא רוד ןעגירָמפ :ןופ
 ןערעטלע :ערעונוא .ןופ  ןערוגיפ  עכילרעה  ענעש יד .רעבירא
 :םּונ ,תודמ " עטונ .ערעיוז טימ ,ןוחטב ןוא הנומא רעיוז טימ=

 וצ  עבעיל ,רערירב - ערעייז .וצ .עבעיל = , תומימת = ,םייקניצרעה

 רעיא : ןיא -.ףיוא .ןעקעוו יז .ןוא .ןעםייקנילייה - עשידוי עלא
 ,תומשנ .עלערע ירד =וצ  עבעיל א ןוא  טפאשקנעב א  ןעצרַאה
 רהיא ,יירפ ןעלקיווטנע ךיז טזֶאלעג טינ .טָאה .תולג רעד" עבלעוו
 ,טהעג ןוא טהעטש רע יו ןעדוי ןעגילטמא .םער / ראפ טהעז =

 ןייז ל ןייז ., תויועה  ,תועונה ענייז .,גנוריילק ןייז  ,.םינפ :ןיז
 ןעבעל .ןייז ,תובשחמ ןוא .ןעקנַאדעג  ענייז :, המ ןוא .ןערער
 ,להוש .ןיא ןוא שרדמה תיב ןיא , םאג .ןיא ןוא" םייה רעד :ןשא
 , טפעשענ ןיאןוא עמשמערק | ןיא  ,םֶארְק ןיא ןוא  קראמ = ןוא
 ,נָאט עלַא ןוא .בוט םוי - ,ןעכָאוורער:םוא -ןוא- תבש

 ןערוגיפ יד ךיוא זנוא טלֶאמ ןוא םינ טניוש עלעדנעמ רונ
 ,תוירב ענייפ יד ,רעפרעק רעזנוא  ףיוא ןעסקיוועג עסואימ יד :ןופ
 ןעוועדָאה םֶאוו ,,קלֶאפ  ןופ .טולב םֶאד םעקוואיפ יו ןעגייז טו
 יד ןוא ,"עססקַאט, ילעב יר  ,םעציילפ עשלהק יד. ףיוא :ךיז

 ןערעוו = ,טריטַאולפסקע קלֶאטפ םעד ןעבְאה .סָאּוו ,+"סעצוקנעו,
 ןוא טלַאטשעג ןעגיטביר = רעעז : ןיא טלֶאמענ ןיעלערגעמ ייב

 רימ :זַא .יוזא ,ןעבעל ,,ןעגילאמא םער ןופ רליב סאד ןעגידנערעפ

 .עבעל םער ןענעוו :גנולעטשרָאּפ .עגיטייזלא .עגיטכיר א  ןעמוקעב
 . טרערנוהרהאי

 רע | ,עדאנגיסטאג ןופ .רעלטסניק א = ךיוא זיא עלעהנעמ
 רעב זוא :רע = ,ןעלאמ .רוטָאנ יד .ןעבראפ .עכילרעה .טימ ןעק <
 רעשידוי א זיא רע ,טירש -ןוא טירט ףיוא רעלטסניק רעשידוו א
 ,ןערעטש יד. ,הנבל יר  ,ןנוז .יד ,לעמיה דער '.ץלא  ,טעאפ
 טמוקעב :ץלָא- ,ןעמולב יד. ,רעדלעוו .ןוא .רעדלעפ .יד ,וָארג יד

 יוז . טריפש :ןוא יז טהעטשרעפ רע  ,םינפ .ןעשידוי א. םהיא יומי
 יב ןעמוקעב יז  ,ןעריפש יז ףראר  טעָאּפ רעשידוי א.
 , גנולעטשרָאּפ עשידוי א ,ןעמרָאפ עשידוו םהוא

 ןעגירָאפ .םעד .ןיא -ןערוא "יד ןופממ

 ןיא ןעלביפש קרעוו סעלערנעמ 1 םרָאוו ןייא טימ

 עשוחוי יד ;ןעלהיפענ עשידוי .יד ,ןעדוי .םער בָא ךז

 .ןעצנאגניא הביבס עשידוי יד  .תווצמ <

 רפרמ ןעטסיוו א טָאה רע .לעניגירָא זיא  עלעדנעמ .ןוא
 ןענופענ .טינ טה רע .טכאמעג .בושי א  ןעטרְטד .ןוא  .ןענופעג
 טזומעג ןיילא :געוו יר טָאה .ןוא :געוו ענעטֶארטעגנייא ןייק טעמב
 ךארפש עשידוי יד = ,ןעפאשעג ןעמרַאּפ טה רע  .ןעטערטסיוא
 טיוּברָאענסיוא שירעלטסניק ןוא טייבראעב  ,טפיילשעג  ,טרעביירעב
 יד טאה רע ,ליטס ןעשידויא = ,םרָמפ עייג א  ןעפאשענ ]וא

 ןעגָארטעגניירא - ,טלעקיווטנע ןוא .ןעפאשעג רוטארעטיל .עשידוא
 סאו .קרעוו .םעדעי .ךרוה , לרעפ / עיינ :,תורצוא = עיינ .רהוא :ןיא

 .ןעפאשעב טה

 טינ מ < ,לאנינרָא ןיא 0 = פיג

 ו ןעמ טרעילרעפ ,ןעלערנעמ גירנעזעל םינ .ןעטפאש
 פאשענ רוטארעטיל רעשידוי רעד ןיא זיא םֶאוו עטסעב
 .עטסערג םֶאד ןוא עטסעב םֶאד ,ןערָאוועג

 ,העלטסניק רעשידוי רעטסערג רעד זיא עלעדנעמ ליוו ןוא
 ןנוא ןופ עטסעב יד  ןענעז קרעוו  עשיסאלק ענייז ליוו
 ןאד .ןעבאה סאו ,ןעשנעמ ןענופענ ףיז ןעֶּאה --- רוטארעטיל

 בער .ןוא .טעי'בגיעב = ןעלעדנעמ ןערייז  םעד = ןוא  טצונעגסיוַא

 העוו .ענייז .ןופ עגינייא  ,םרֶאּפ של א ןיא .ןעבענעג קלָאפ
 יהא טָאה הרבח רענאקירעמַאינַא = ,טזיירגרעפ ןוא  טצריקרעפ
 ןאוו ,קרעוו סיעלעדנעמ עלא  ןופ :גנולמַאו א טשירמולב ןעבענעג
 ןןוא .קרעוו עטקורדעג לעסיב יר רונ .טינ ןעמונעגניירא ןעבאה ייז
 ס'עלערנעמ ןופ = :ןעגנוצעורעביא = ענינייא = ףיוא = רונ = ,שודוי
 .גנוצעורעפיא א זיא סאד זַא  ,גידנעגִאז .טינ = ,קיועוו עשיאערבעה

 ידי" ןעטסלעניגירָא םער ןעלעטשרטפ ףיז ןעד ןעמ ןעק

 ₪ ןעלערנעמ ,גנוצעזרעביא .רעשיצראהיםעינא ןיא טסירמעלעב

 ןהיא .ןופ טינ ןוא ןעבירשעג שידוי טסבלעז םהיא ןופ טינ ש'דוי

 : ? טרינַאדער .ןיילַא

 םיורא . ןענעז םָאוו - ,רעביב עגינייא יד ןוא
 עטירד ןנק םינ וליפא זוא ,עגאלפיוא רענאקירעמא רעד
 | ,שידוי ןיא ןעפאשענ טָאה עדייז רעד סֶאוו .םעד ןופ

 שירפשוצ ןוא  םייזוצ םציא יב ָּךָאנ .ןענע) לרעפ ךס א
 ולָאנרושז ןוא .ןעגנוטייצ .ןיא וליפא ,ןעבַאגסיוא ענערעישרעפ |
 עב :יר ליפשייכ .םוצ -.ונ -.שידוי .ןיא- ףטנ .ןענעז ערעדנַא
 עשידוי רעד ןיא .לרעּפ א זיא םָאוו - ,'לרענופשניוו, .גנורערליש
 /וועג .טקורדענ. םינ ןופרער .טפלעה ןייק ףֶאנ זיא ,רוטארעמיל

 ןיוא  ,"פיםייח :ר המלש , טימ ףיוא זיא עבלעו סאד ,שידוו ןוא
 ערנע , ןעפירשעגפיוא טה עבַאגסיוא רענַאקירעמַא יד  ןעכלעוו
 וו לעיפ טד ןענעו וצרער  ,טפלעה :ןייק וליפא זיא .ןעטרטד

 ,ןיירא .םינ .עּבָאנסיוא ןייק ןיא .ךאנ ןענעו .עבלעוו

 : ןעגנוטייצ עשידוי עלא :ןוא :,ןיילא עלערנעמ 'ר .רעּבֶא

 טפעטארפ אזא ןוא שער אז ןעכיוהעגפיוא .ןעֶּאה ןעלאנרושז
 ןוטיטשנייא = טה  םוקילכופ .עשידוי םֶאה .ןוא = ,הבנג .רער ןעגענ

 !נאטשרעפ ןעבָאה עלא ןוא  טסעטָארפ םעד וצ ןעוועג םיפסמ
 וו עלא .ןופ  גנולמאז:טשרמולכ יד ןופ  הטרעוו ן/'תמא םעד

 ןופ ֶּארֶא קרעוו עטיבנגעג יד ןעהעג זייוובעלסיב :זַא .יוזַא

 ,םייקכילגעמ א .ןעפאש וצ = ןעננולענ זיא  םעד  קנאד א : ןוא

 וו טרהעקענמוא  לֶאו .רוטארעטיל .רעזנוא ןופ- רעטָאפ םעד

 ו" עטמהירעב | ענייז = ןוא = ןעגעמרעפ - עטביירעגקעווא סאד

 ש  רעיו יו  ,'םערָאּפ אזא  ןיא = ןעניושרע = ןעלֶאו

 : ,טניררעפ .טָאה

 !ןענאז ןא דיירפ טימ :רימ ןענעק .טצעי
 אר יד זא הרשב יד  םוקילכופ ןעשידוי

 | .ןעראווענ םיוקמ זיא .טייקכילנעמ



 = אנ זיא םָאוו : ָאְקְלֶא ץרייז רעד םֶָאוו ץלא עּבאגסיוא עלָאפטכארפ א !
 עו קרעוו .עלא ןוא = ,רוטארעטיל רעזנוא ןיא ןעווענ  :עטול ןייז ןופ .טטצ רעצנאנ רעד ראפ ןעפאשענ

 עגוצ = ,טבָאמענרעביא =, טייבראעגרעביא יינ סא ןופ ,טייקנוטעחט
 רעד ןיא זא .יוזא : ןיילא רבחמ ןופ  טקוקענרעביא ןוא ,סעלעדנעמ זיא .פֶאוו עבאגסיוא עטשרע יד ןייז טעה

 רעועל רעד טעוו = ,ןענעישרע טצעי .זיב זיא .סֶאּו עבָאג | ןייז ראפ ןיול ןיז  טמוקעב ןיילא רעמביד רער  עבלע
 רע סאו סאד ןעניפעג יד טפיוק סאו רער = ,םייקניטעהט עשירארעטול = עגירהאו

 זיא'ס לוו ,עבַאגסיוא = ןויז .ליימ םעניילק א ןיא שטָאה םער םימ םיוא טקירד ע
 !קרעוו יה ,רעלטסניק ןעמבעילעב ןעםיורג .םעד:וצ

 :יעלערנעמ , רעניטצעי רעד ןיא עפה טעוו
 .ןופ המלשר רעדנעגלָאּפ רעד ןופ ןעהעזוצ

 ,דנאוו חרומ ןיא טדאטשא 2 .וויזירפ רעד (4 .עטטאילק |
 ןוא  םעמאמ ₪9 .םילּוגלנה רפס (5 .הריש קרפ

 ,(םינבהו תובאה) ,ם'מייח 'ר המלש (6 דנאפ 1 לירענניפ ₪
 .ןאלאב טפול (17 | = פא 9 הכבה קמ
 .ןאנאוו ןיא תפיו םש (8 .תומהבה 'ר
 .השעמ עטלא יד 9 ,רעמורק רה

 .שיפ יד 0
 .תורצ ןיא טכאנ א (1
 (8% | = ,ישילשה ןימינפ תועסמ 9
 גורענירע ןוא א עיפארנאיב (84 | . = ,(ףיפאה נח) ,טייצ-תוכס (8

 .;העדנק

 ורצ עשידו ּוצ הלונפ א (9

 םערוטש ן'ראפ (0
 ,רֶאה עהארנ א 1

 ,המוהמ רעד ןיא

 הלעמ לש הילמפ רעד ןיא

 ילקיטרא ענעדישרעפ (8 ןילָאוו ןופ גנוקערנע 04:| = ,םייצ קי
 קעדנעמ ןענעוו. קיטירק 6 ,הכונח זיא םאוו 5 ,לעדו
 .םאבלא-םואעליבוי ₪7 ,שינערהעקרעביא יד 6 :םיפרשנ יד

 [( רעכיכ 36 םירפס רכומ .עלערנעמ ןופ קרעוו עטנאמרער ןעביוא ע

 : - . ףףף"ףק5 | ןהעש לאפטכארפ רערנעב 7
 + = ה לפ רעיפאפ ןעמוג .ףיוא טקּורדענ

 = 7 ןופ רערלוב-וה .םימ םוכלא  ןעשירעלטסנוק .ןעסיורג ₪ = "סורא = גאלרעפ רער :םיג רילופוו םער  רובכל

 !גאמ ןעגימניה זיב ןא רנענויו רעד ןופ םירפס .רכומ עלעדנעמ

 בעל יוז .ןיא .ןעטלעמַאמ  ענערעישרעפ . ןוא - ןערָטירעפ ענערעישרעפ ןופ  רערליב 20  ןהענניירא -ןעלעוו ובלא ןי

 : .עטנאקעב ןוא דניירפ ןעשיווצ = ,ןעטייכרא :םייב .,עילימאפ יא = זוז

 עלערנעמ ןופ קיטסירעטקאראח א ןערעוו ןעבענענוצ טעוו םובלא םוצ
 ,ףארנאטווא ןוא ,  עילימיסקאפ ןי

 1 קרעוו עניי טימ ב כ ו כ סעד 2 |
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  רועו = =, קרוידויג = ןודנול / בובל :גרובמאה = , ןילרב = , גרוברטפב +: םילודג
 ותויה  תוערוא: ב תא .ומויב .םוי ידמ ונל םיעידומו .רמשמ לע םידמוע

 "" תוקבאתה תא . לכתה .תוצרא לכב םידוהיה ייחבו תוידוהיה ל ויהב םיבושח
 ! םויחה ןכרמ  ,גרוברטפמ  ..םהיתויכוו םמויק דעב השקה םתמחלמ | ,םידוהיה

 ,..תודחוימ .תומרג גלטב םוי םוי טעמב דחוימה. ונרפוס ונל עידומ

 ..םיידוהוה ר יגוחבו םוימילופה םיגוחב עמשנהו

 , היסורב :םייטולופה
 ל םיבתבמו

 . ,.הכולמה .ךיעב .רשא
 [\ םויהה רה .תויהל תלדתשמ ןילופ הכלממ בלב תדמועה . "הריפצה ,

 [ וו .הנידמב  ןנייחב .תורעובה : תולאשה תא ררבל = , ןילופב  םייללכהו םיירבעה
 אמואלה לש המויק רעבו ימינפה ינחורה. ונמויק דעב ונתמחלמ | תא .להנלו
 + ןיוחמו תיבמ היאנוש ג תילארשיה

 : ". ןוהעה לש "תורפסה .קלחה תא: ללכשל םג תצמאתמ "הריפצהו,
 [ \רמאמ ,  םילודג .םישנא - תוקיטסירימקרכ  ,םויתורפס םינוטוליפ .םוי - םוי תתל
 ועו תרקב יניטילופ. ,םֶיִה תלאשל םיסוצולבו םינוטילופ ,םירויצ  ,םורופס ., עדמ

 תא םימתוחהמ רפה ןעמל יב  ,םימתוחה תא םיריעמ ונא

 : :הישארה הגהנהה םע םירבדב ינאב ,תורתי תואצוהמ םרטפלו תרוטה

 לש הקלחמ לכב 'הריפצה, לע םותחל רשפא םויהמו ,הטסופה לש
 ,,חילשמה ימרמ .רטפהלו: .היפור .יבחרמב םוקמו .םוקמ לכב הטסופה
 , ונידיל .אצמי ףסכהו עובקה .ריחמה תא .סינכהל קר ךירצ
 לבור 5 הנש עברל ,לבוה 4 הנש וצחל  ,'ר 8 הנשל : "הריפצה, ריחמ

 77 ה יטיי"ר'ד א ה
 איה 1 9" הסחזגמה, [[880088 38.

 0080]ג ,11800/ויה", \/העפעבשב הת; 4

 נקסע

 3 ריוצמ עובש .ןותע
 :ינבלי .םידליל תוקוניהל

 ,םירוענה
 :הספיודאה

 ה סההאהוה ,, [ החקסאוווכ'
 1888: 0080110ת .,118ק700]גוזמ* .

 ,רָנְבְל ,ב ,י  ל"ומהו .ךויעה

 .הנליוו "מיד ק, תאצוה
 , : ו ואצמנו ואצי 2
 9 ק :6 .ריחמה םידומע 48 | (תיסור ןושלב) וויי'או תונויצה, 4

 . ..חלשמה םע .בור 8 .סכא האמ ,סכאה
 ק ₪ " ריחמה .םידומע 54  (תידוהי ןושלב) .יי'או תונויצה, א 5

 (הנש חרורחמ) .חלשמה ילב בור 8 .סכא האמ .םכאה
 ןושלב) יייאב .ירויס : רמייהנפוא ץנארפ ריד א 6
 ווהי ןושלב) ייאב רויס : רמייהנפוא ץנארפ ריד 6 1%

 | .:חלשמה תואצוה דבלמ ,'ר 8,860 ,םכא 50 ,פוק 8 ריחמה
 :םופדל ורסמנ :

 רדונה לארשי :קינאמסאפ .,ד ריד א( 8
 : (הלוגב .תידוהיה

 לארשי:ץרא :שטירט דוד א 9

 רקח)

 : םיפסכ תלשמלו  תוגמזהל הפירראה
 ה. 057, םטהמהה.
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